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  május 23. hétfő
08:00 187 magazin ism.
08:30 Mikrofonláz ism. 
09:00 Hit és Élet ism.
09:30 Négyszemközt ism.
09:45 Elszállt egy hajó a szélben… KEKSZ II/2. 

magyar dokumentumfilm 61’ ism. rend.: 
Kisfaludy András 

10:45 Érdi Panoráma ism.
11:15 Ízőrzők Liptód 50/5. gasztronómiai magazin 

magyarországi tájakról 35’ ism. Róka Ildikó és 
Móczár István műsora 

11:45 Prizma ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Hit és Élet ism.
15:45 187 magazin ism.
16:15 Érdi Panoráma ism.
16:45 Mikrofonláz ism. 
17:15 Prizma ism.
17:45 A jazz születésétől napjainkig, 24/5. Chicago 

aranykora 1917–1919 magyar zenés isme
retterjesztő film a Benkó Dixiland Band közre
működésével 43’ ism. rend.: Szegő Mihály 
narrátor: Bács Ferenc 

18:30 Életem Afrika 17/11. magyar útifilm 27’ ism. 
rend.: Cséke Zsolt

19:00 Híradó
19:15 Esti mese
19:20 HáziMozi ajánló
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés 

ÉTV-Érdi VSE – Siófok KC
21:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől ism.
21:45 Híradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Tea két személyre ism.
22:45 HáziMozi ajánló ism.

  május 24. kedd
08:00 Híradó ism.
08:15 Hit és Élet ism.
08:45 HáziMozi ajánló ism.
08:55 Kiválasztás magyar ismeretterjesztő film 33’ 

ism. rendező: Dénes Gábor 
09:30 Négyszemközt ism.
09:45 Földközelben ism.
10:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől ism.
10:45 Kézilabda–mérkőzés ism. ÉTVÉrdi VSE –  

Siófok KC
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől ism.
15:45 Ízőrzők Liptód 50/5. gasztronómiai magazin 

magyarországi tájakról 35’ ism. Róka Ildikó és 
Móczár István műsora 

16:20 Monda és valóság határán 5. rész Érd törté
nelme (Reformkor II.) 30’ ism. rend.: Bárány 
Dániel, szerk.: Beke Zita 

16:50 Mikrofonláz ism. 
17:20 Mozgás ism.
17:50 Elszállt egy hajó a szélben… KEKSZ II/2. 

magyar dokumentumfilm 61’ ism. rend.: 
Kisfaludy András 

18:50 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:15 Esti mese
19:20 HáziMozi ajánló ism.
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin
20:15 Akli Miklós magyar filmvígjáték 95’ ism. 

rend.: Révész György fsz.: Hirtling István, 
Temessy Hédi 

21:50 Híradó ism.
22:05 Négyszemközt ism.
22:20 FényKép ism.
22:50 A jazz születésétől napjainkig, 24/5. Chicago 

aranykora 1917–1919 magyar zenés isme
retterjesztő film a Benkó Dixiland Band köz
reműködésével 43’ ism. rend.: Szegő Mihály 
narrátor: Bács Ferenc 

23:35 HáziMozi ajánló 

  május 25. szerda
08:00 Híradó ism.
08:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől ism.
08:55 FényKép ism.
09:25 Négyszemközt ism.
09:40 Vitalitás ism.
10:10 Monda és valóság határán 5. rész Érd törté

nelme (Reformkor II.) 30’ ism. rend.: Bárány 
Dániel, szerk.: Beke Zita 

10:40 Mikrofonláz ism. 
11:10 Prizma ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 FényKép ism.
15:55 Érdi Panoráma ism.
16:25 Tea két személyre ism.
16:55 Vitalitás ism.
17:25 Portrék a magyar műsorszórás történetéből 

V/5. Garai László II. magyar dok.film 68’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál 

18:35 Négyszemközt ism.
18:50 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Mozgás, sportmagazin
20:25 HáziMozi Beszélgetés Tóth Péter Pál ren

dezővel 
20:40 Valaki bennem tovább él… II/1. magyar dok.

film 100’ ism. rend.: Tóth Péter Pál 
22:20 Híradó ism.
22:35 Négyszemközt ism.
22:50 Mozgás ism.

  május 26. csütörtök
08:00 Híradó ism.
08:15 FényKép ism.
08:45 Mozgás ism.
09:15 Négyszemközt ism.
09:30 Prizma ism.
10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

élő közvetítése a Polgárok Házából
15:00 Négyszemközt ism.

15:15 Vitalitás ism.
15:45 FényKép ism.
16:15 HáziMozi Beszélgetés Tóth Péter Pál ren

dezővel 
16:30 Valaki bennem tovább él… II/1. magyar dok.

film 100’ ism. rend.: Tóth Péter Pál 
18:10 Földközelben ism.
18:40 Burleszk parádé
19:00 Közgyűlés-összefogaló
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Földközelben, 

környezetvédelem, ökológia
20:25 Józsi nővér és a sárga bicikli magyar doku

mentumfilm 60’ ism. rendező: Zsigmond 
Dezső 

21:25 Közgyűlésösszefogaló ism.
21:40 Négyszemközt ism.
21:55 Földközelben ism.
22:25 Ízőrzők Liptód 50/5. gasztronómiai magazin 

magyarországi tájakról 35’ ism. Róka Ildikó és 
Móczár István műsora 

  május 27. péntek
08:00 Közgyűlésösszefogaló ism.
08:15 FényKép ism.
08:55 Józsi nővér és a sárga bicikli magyar doku

mentumfilm 60’ ism. rendező: Zsigmond 
Dezső 

09:55 Négyszemközt ism.
10:10 Földközelben ism.
10:40 Mozgás ism.
11:10 Ízőrzők Liptód 50/5. gasztronómiai magazin 

magyarországi tájakról 35’ ism. Róka Ildikó és 
Móczár István műsora 

15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Józsi nővér és a sárga bicikli magyar doku

mentumfilm 60’ ism. rendező: Zsigmond 
Dezső 

16:15 Mozgás ism.
16:55 Vitalitás ism.
17:25 FényKép ism.
17:55 Földközelben ism.
18:25 Életem Afrika 17/11. magyar útifilm 27’ ism. 

rend.: Cséke Zsolt
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Tea két személyre, beszélgetés érdi 

érdekes emberekkel
20:25 A jazz születésétől napjainkig, 24/6. 

Chicago aranykora 1920–1922 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixiland Band 
közreműködésével 40’ ism. 

21:05 Híradó ism.
21:20 Négyszemközt ism.
21:35 Tea két személyre ism.
22:05 Vitalitás ism.

  május 28. szombat
08:00 Híradó ism.
08:15 Négyszemközt ism.
08:30 Ízőrzők Bucsuta 50/6. gasztronómiai maga

zin magyarországi tájakról 26’ Róka Ildikó és 
Móczár István műsora 

09:00 Kézilabdamérkőzés ism. ÉTVÉrdi 
VSE – Siófok KC

10:30 Ifipark, ifjúsági magazin
11:00 Tea két személyre ism.
11:30 Mozgás ism. 
14:30 Kézilabdamérkőzés ism. ÉTVÉrdi 

VSE –Siófok KC
16:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója 
16:30 Csillagszem 
17:00 FényKép ism.
17:30 Aggódunk érted… Sport – a magas 

vérnyomás megelőzése, egészségügyi isme
retterjesztő film 75’ ism forgatókönyv: Váczi 
Szabó Márta 

18:45 Ízőrzők Bucsuta 50/6. gasztronómiai magazin 
magyarországi tájakról 26’ ism. Róka Ildikó és 
Móczár István műsora 

19:15 Érdi Panoráma ism.
19:45 Monda és valóság határán 5. rész Érd törté

nelme (Reformkor II.) 30’ ism. rend.: Bárány 
Dániel, szerk.: Beke Zita 

20:15 Ifipark ism.
20:45 És a hajó megy… színes olasz filmvígjáték 

132’ ism. rend.: Federico Fellini 
fsz.: Freddie Jones, Barbara Jefford 
Csak 12 éven felüli nézőinknek ajánljuk! 

23:00 Mojito ism.

  május 29. vasárnap
08:00 Ifipark ism.
08:30 FényKép ism.
09:00 Csillagszem ism.
09:30 187 magazin – Ami a héten történt Pest 

megyében
10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Ifipark ism.
11:30 Érdi Panoráma ism.
15:00 A jazz születésétől napjainkig, 24/6. Chicago 

aranykora 1920–1922 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixiland Band 
közreműködésével 40’ ism. 

15:40 Érdi Panoráma ism.
16:10 Ifipark ism.
16:40 Hit és Élet ism.
17:10 Életem Afrika 17/12. magyar útifilm 29’ 

rend.: Cséke Zsolt
17:40 Tea két személyre ism.
18:10 Kincskereső kisködmön magyar játékfilm 

Móra Ferenc regénye alapján 91’ 
rend.: Szemes Mihály 
fsz.: Bihari József, Grúber István

19:40 Érdi Panoráma ism.
20:10 Tea két személyre ism.
20:40 Civil jelentés magyar dokumentumfilm 102’ 

ism. rend.: Gulyás János 
22:20 Vitalitás ism.
22:50 A jazz születésétől napjainkig, 24/6. Chicago 

aranykora 1920–1922 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixiland Band 
közreműködésével 40’ ism. 

2011. május 23 –29.

Az

Május 10-én, a Madarak és fák 
napján átadták Érd második 
tanösvényét, így a Fundoklia-
völgy után már a Beliczay-szi-
get páratlan növényvilágával is 
megismerkedhetnek a termé-
szetbarátok. A Pilisi Parkerdő 
Zrt. által kialakított Tőzike tan-

ösvény, illetve a hozzá tarto-
zó tornapálya és a pihenőhely 
nemcsak azokat várja, akik 
elgyönyörködnének a különle-
ges virágokban, fákban, esetleg 
szívesen megpillantanának egy 
őzet vagy egy mókust, hanem 
azokat is, akik szeretnének 
eltölteni egy-két órát az illatos, 
árnyas fák között, madárdalt 
hallgatva, szalonnát sütögetve 
(vagy a frissen kifogott dunai 
halat a helyszínen megfőzve). 
A sportbarátok az ösvény men-
tén elhelyezett fa tornaszere-
ken gyakorolhatnak, az iskolák 
pedig kihelyezett biológiaórát is 
tarthatnak, hiszen az „esőház-
ban” egy osztály is kényelme-
sen elfér. 

A május 10-i megnyitón isko-
lások és óvodások osztoztak az 
asztalokon, padokon, próbál-
gatták a tornaszereket, ismer-
kedtek az erdő növényzetével, 
állatvilágával a Pilisi Parkerdő 
munkatársainak irányításával, 
Érd város Környezetvédelmi 
Bizottsága pedig társasjátékokat 
adományozott a gyerekeknek. 
Az iskolásoknak ez a délutá-
ni kirándulás talán csak egy 
különleges élmény, illetve jó 
móka volt, sok természetjáró-
nak viszont évtizedes álma tel-
jesült a tanösvény átadásával.

– Húsz éve várunk arra, 
hogy Érd egyik legszebb terü-
letét, a Duna-partot is birtokba 
tudják venni városunk lakói. 

Szándékainkat idén végre siker 
koronázta, köszönhetően a 
Pilisi Parkerdő Zrt. természetvé-
dő politikájának: több mint 13 
millió forintért létrehozták ezt 
a tanösvényt, amit minden érdi 
látogathat. A kialakítás költsége-
it a Környezetvédő Egyesülettel 

közösen tudtuk e célra elkülöní-
teni, azaz a közpénzekből lako-
sonként 200 forintot fordítot-
tunk a tanösvény létrehozására 
– mondta megnyitóbeszédében 
T. Mészáros András polgármes-
ter, aki megköszönte a Pilisi 
Parkerdő Zrt. munkatársainak a 
tervező- és kivitelező munkáját, 
a Környezetvédő Egyesületnek 
pedig a szervezést, egyeztetést. 

Reinitz Gábor, a Parkerdő 
mûszaki főmérnöke beszédé-
ben azt hangsúlyozta: az a fajta 
összefogás, ami Érden kialakult 
az önkormányzat, a környezet-
védő civil szervezet és az erdé-
szeti gazdasági társaság között, 
követendő példa lehet minden 
település számára. 

– A parkerdő-gazdálkodás 
nem rövid távú érdekeket szol-
gáló, öncélú gazdasági tevé-
kenység, hanem az erdő hosszú 
távú fennmaradása, és az erdő-
be látogató ember érdekében 
történik. A  tanösvény kialakítá-
sát is hosszú távú befektetésnek 
tekintjük: az ide látogatóknak 
be tudjuk mutatni a munkán-
kat, és olyan szemléletmódot 
alakíthatunk ki, ami az erdő 
érdekeit szolgálja – tette hozzá 
Reinitz Gábor.

A sziget északi részén kiala-
kított, körbe futó tanösvényen 
azok is bátran végigsétálhatnak, 
akiknek nincs növényhatározó-
juk, sem az ártér élővilágára 

vonatkozó ismereteik, hiszen 
tucatnyi tábla mutatja be az 
itt honos növényeket, állatokat 
– amúgy meg a látvány magáért 
beszél. Az ösvény egyik olda-
lán a karcsú, égbe nyúló, egy-
idős nemes nyárfák bólogatnak 
– ez az erdő telepített része. 
A Duna-part menti keskeny sáv-
ban, azaz az ártér mélyebben 
fekvő részén viszont kocsányos 
tölgy, fehér fûz, fekete nyár, 
magyar kőris magasodik; itt 
érintetlenül megmaradt a régi 
erdő, köztük a fák minden 
generációja megtalálható. Ez 
a sûrû bozóttal benőtt, 5–10 
méter széles erdősáv választja 
el a tanösvényt a Duna-parttól. 
Érdemes oda is lesétálni, tenni 
pár lépést a puha homokon, 
elgyönyörködni a víz fölé nyúló 
ágakban és a Buda felé nyíló 
panorámában. A földre nézve 
már kiábrándítóbb a látvány: 
itt-ott sörösdobozok, mûanyag 
palackok hevernek – van, amit 
a víz dobott ki a partra, van, 
amit a kirándulók hajítottak el. 

Lyukban kuporított tûz nyoma 
is látszik, pedig az erdőben 
csak a kijelölt helyen szabad 
tüzet rakni – azt is csak akkor, 
ha nincs tûzgyújtási tilalom. 
Szemetesedényeket egyébként 
hiába is keresnénk – egyrészt a 
kukák ürítése nehezen megold-
ható feladat, másrészt a Pilisi 
Parkerdő Zrt. elve az, hogyha 
egy teli chipes zacskót valaki el 
tud hozni az erdőbe, azt üresen 
haza is tudja vinni. A társaság 
egyre inkább azt a politikát 
alkalmazza erdeiben, hogy a 

képződő hulladékot otthon dob-
ják ki a látogatók. (A szemetelés 
terén nemigen várható gyors 
javulás – a környezetvédő egye-
sület tagjai ötven (!) zsák sze-
metet szedtek össze az avatás 
előtti szombaton a tanösvény 
nyomvonalán.) 

A könnyen járható út szin-
te végig erdőben halad – ez 
alól csak a mocsárrét a kivé-
tel, ami a sziget legnagyobb és 
legtöbb értékes fajt őrző egy-
kori mocsárrétjének maradé-
ka. Nemrég itt még telepített 
nyárak álltak, ám fél hektárnyi 
területen a szakemberek és a 
természetvédők kérésére a zrt. 
véglegesen kitermelte a fákat – a 
fényigényes mocsári növények 
állományai ugyanis az árnyé-
kolás és a cserjésedés miatt 
jelentősen csökkentek, és több 
ritka lepkefaj eltûnt a területről. 
Noha a mocsárrét regenerációja 
évekig is eltarthat, most is léleg-
zetelállító látvány: ilyenkor, 
májusban nyílik a tanösvény 
névadója, a nyári tőzike, amely-

nek egyik legnagyobb összefüg-
gő, több ezer tőből álló hazai 
állománya él itt. Hamarosan tel-
jes pompájában látható lesz a 
sárga virágú mocsári nőszirom, 
és már kibontotta lila virágait a 
fekete nadálytő. 

Jelen írásnak nem célja, 
hogy az összes itt megtalál-
ható növényt felsorolja – aki 
elmegy a Beliczay-szigetre, a 
tájékoztató táblák segítségével 
könnyen beazonosíthatja őket. 
Persze nem azért, hogy egy-egy 
tövet kiemeljük és a kertünk-
ben is meghonosítsunk – ha 
nem is lenne védett ez a terület, 
akkor sem sokra mennénk az 
áradásos, mocsaras talajt ked-
velő növények meszes, agyagos 
földbe történő átplántálásával. 
Fényképezőgépet azonban min-
denképp érdemes magunkkal 
vinni, és persze gyakran vissza-
térni – hiszen minden hónap, 
minden évszak más és más lát-
nivalókkal lepi meg a Beliczay-
szigetre látogatókat.

(A cikk megírásához nyúj-
tott segítségért köszönet az Érdi 
Környezetvédő Egyesület, a Pilisi 
Parkerdő Zrt., illetve a Duna–Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság szakem-
bereinek.) Ádám Katalin

A Beliczay-sziget 
Ez a terület ma már csak nevében sziget; az 1800as évek térképein ugyan még megvolt az 
őt körülölelő mellékág, ám ez a folyószabályozások következtében elmocsarasodott, majd 
feltöltődött. A 1020 méter széles partszakasz rendszeresen víz alá kerül, de a két méterrel 
feljebb fekvő részeket is elönti Duna, ha magas a vízállás (a pihenőhely tölgyeinek törzsén 
kétkét és fél méter magasságig szürke elszíneződés látható, idáig állt a Duna a tavalyi 
nagy árvíz idején). 

A sziget idős, őshonos fafajokból álló erdejét 1978–1980 között kivágták, és rövid 
vágásfordulójú nemes nyarast telepítettek a helyére. Ekkor a rétek helyére is faállomány 
került. Azóta jelentősen megváltozott a hazai környezet és természetvédelmi politika: 
védetté váltak olyan növények, amelyek az erdő aljnövényzetében megtalálhatók, 2004
ben pedig a Beliczaysziget a Natura 2000es terület része lett. A Duna–Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság szakemberei és a helyi környezetvédők folyamatos egyeztetéseket 
végeztek az erdőterületet kezelő Pilisi Parkerdő Zrt.vel; ezek eredményeképp már a 
mostani tízéves ciklusban megkezdik az őshonos fafajok telepítését, és 2017re a jelenlegi 
810 százalékról 2025 százalékra nőhet az arányuk. 

Elkészült a Tõzike tanösvény: csodálatos növényvilág, hangulatos Dunapart

Séta a mesébe illõ ártéri erdõben
A Madarak és fák napján átadták a nagyközönség-
nek Érd második tanösvényét. A Beliczay-szigetre 
látogatók nemcsak a csodálatos ártéri növényekkel 
ismerkedhetnek meg a kihelyezett táblák segítsé-
gével, de sütögetésre, kikapcsolódásra is kiválóan 
alkalmassá tették ezt a területet a Pilisi Parkerdõ 
Zrt. munkatársai. A természetkedvelõk régi álma vált 
valóra most, hogy az önkormányzat 13 millió forintos 
támogatásának, a Parkerdõ, a Duna–Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság, illetve a helyi környezetvédõk mun-
kájának köszönhetõen ismét látogatható a különleges 
ártéri növényekben oly gazdag erdõ és a Duna-part.

A mocsárréten szépséges és ritka növények nyílnak
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Az iskolások azonnal kipróbálták a tanösvény mentén elhelyezett erdei 
tornaszereket

A parkerdõ és a nemzeti park munkatársai nemcsak a Beliczay-sziget 
növény-, hanem állatvilágát is bemutatták

Érdemes letérni a tanösvényrõl, és 
sétálni egyet a Duna-parton is

panoráma


