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A címben  szereplő  névszó  a 
Katolikus  Agrárifjúsági  Legény
egyletek Országos Testületét jelen
ti. Az 1935ben Szegeden alapított 
testület  máig  ható  mozgalommá 
nőtt a harmincas évek közepétől. 
Az  a  körülmény,  hogy  napjaink
ban  tizenhét  KALOT  szervezet 
mûködik  az  országban,  négyes 
jelszavuk, a mozgalom életerejére 
utal. Alapító vezetőik krisztusibb 
embert, mûveltebb falut, életerős 
népet és öntudatos magyart akar
tak maguk körül tudni. A KALOT 
tízéves Nagytalálkozójára – amely 
a  háború  miatt  egy  évvel  eltoló
dott  –  1946.  június  10én,  pün
kösdkor, Budapesten került sor. 
A Nagytalálkozóra  a  moz

galom  vezetőjének,  dr. Kerkay 
Jenőnek  a  hívására  mintegy 
kétezer  KALOTlegény  érkezett 
Budapestre,  hozva  énekeseit, 
táncosait, népmûvészeit, hogy az 
esti  ünnepi  előadáson  bizonyít
sa  életerejét.  Az  infláció  miatt 
elértéktelenedett  pengő  helyébe 
–  valutaként  –  az  élelmiszerek 
léptek.  Ilyenformám  a  legények 
mindegyike egy kiló lisztet hozott 
magával,  amely  elegendő  volt  a 
Zeneakadémia  Nagytermének  és 
a Nemzeti Sportcsarnok központi 
helyiségének  bérleti  díjára,  sőt, 
ez  a  lisztmennyiség  a  zeneaka
démiai előadáson fellépő fővárosi 
mûvészek gázsiját is fedezte. 
A Nagytalálkozó  eseményeire 

felfigyelt  a  politikai  baloldal,  s 
mivel  veszélyt  látott  a  KALOT 
erősödésében,  támadásba  len
dült.  A baloldali  lapok  sajtókam
pányában  minden  alapot  nél
külöző  történetek  szerepeltek  a 
KALOTlegények  újabb  és  újabb 
„rémtetteiről”.  A Szövetséges 

Ellenőrző  Bizottság  megté
vesztése,  sajnos,  sikerrel  járt. 
Határozatuk  alapján  Rajk László 
belügyminiszter  1947ben  aláír
hatta  a KALOT  feloszlatásáról  és 
vagyonának  elkobzásáról  szóló 
kormányrendeletet.  (Ekkoriban a 
mozgalom  húsz  népfőiskolával, 
sokat  érő  vagyonnal  és  ötszáz
ezer  bejegyzett  taggal  rendel
kezett!)  A jogutódként  szerve
ződő  Katolikus  Parasztifjúsági 
Szövetség  előkészítő  bizottságá
nak munkáját is leállították.
A KALOT  mozgalom  betiltása 

és  feloszlatása  után  a  vezetőket 
jórészt  letartóztatták,  börtönbe 
vetették.  Ez  a  harmincas  évek 
derekán  földreformot  akaró, 
a  népi  írók  kibontakozását  is 
segítő  baloldali,  katolikus  nép
mozgalom  megszervezte  népfő
iskoláit.  Sok  ideköltözött  lakos 
miatt  mondom  el:  Érden  alakult 
meg,  és  mindvégig  megtartotta 
vezető  szerepét  a KALOT –  első
ként  alakult  és  –  legrangosabb 
népfőiskolája,  ahol  évente  120 
parasztlegény végezte el a tudást 
gyarapító,  a  magyarságtudatot 
erősítő  és  jellemet  formáló  tan
folyamot.  Előadások  hangzottak 
el  a  szakoktató  tanárok  szájából 
egyebek  mellett  a  közgazdaság, 
a  mezőgazdaság  témaköréből, 
a  kapcsolódó  szaktudományok 
kérdéseiről  és  persze  agrárpoli
tikáról,  nemkülönben  a  magyar 
falu  és  a  mezőgazdaság  akkori 
jelenének  és  várható  jövőjének 
sorskérdéseiről.  Örömmel  hallot

tam Kéri Mihálytól, aki a KALOT 
újjávarázsolt  emlékmûvét  avatta, 
majd  leplezte  le  (erről  lapunk 
4.  oldalán  olvashatunk),  hogy 
édesapja  is  az  Érdi  Népfőiskola 
hallgatója volt a negyvenes évek
ben. A népfőiskola akkori igazga
tója, Ugrin József,  igen  jó  érzék
kel  vezette  az  intézményt.  Jó 
volt  találkozni  a  múlt  héten  Érd 
Óvárosában  a  hajdani  igazgató, 
Ugrin József leányával, Emesével, 
volt  országgyûlési  képviselővel, 
aki  meleg  hangon  emlékezett 
édesapja  tevékenységére.  (Ugrin 
Józseffel  állandó  volt  kapcsola
tunk,  Érdre,  a  Zagyva  utcába, 
többször is ellátogatott.) 
Az Ófaluban mûködő népfőis

kola nagy hírre tett szert. Annak 
idején eljött ide előadást tartani, 
verseket  mondani  Illyés Gyula, 
Németh László, Féja Géza, Kovács 
Imre, Sinka István. Látogatóban 
volt  itt  1940ben  Teleki Pál, 
akkori miniszterelnök, aki nem
csak  a  vezetőkkel  és  a  tanárok
kal, hanem a tanfolyam résztve
vőivel  is  elbeszélgetett,  bejárva 
az  intézmény  területét,  igen 
pozitívan  nyilatkozva  a  tapasz
taltakról.  Ami  a  jelent  illeti,  a 
rendszerváltást  követően  eddig 
17  városban,  községben  alakult 
meg és mûködik KALOT szerve
zet. Két évvel ezelőtt keresett fel 
Karcagról  a  KALOT  vezetője,  a 
múlt héten pedig Németi Mária 
Nagykátáról, a KALOT szervezet 
főtitkára, mint a hajdani szerve
zet  sajtóosztályának  vezetőjét 
hívott meg látogatóba. Hozzánk, 
ide  Érdre,  az  emlékmû  avatá
sához  a  régi  KALOTzászlót  is 
elhozták.
  Bíró András

KALOT

A nyárnak  menthetetlenül 
vége  van.  Beértünk  abba  az 
évszakba,  amelyben,  mint 
tudjuk,  Petőfi szavaival  „Még 
nyílnak  a  völgyben  a  kerti 
virágok”,  sőt,  a  nyárfa  is  zöl
del az ablak előtt – az élet, az 
emberek  mindennapjai  pedig 
megpróbálják  a  természetnek 
ezeket  a  változásait  tőlük  tel
hetően  leképezni,  követni. 
Ahogy a  fák, a bokrok a nyár 
elmúltával  magukra  öltik  az 
évszak ezernyi színárnyalatát, 
úgy követik  az  embereknél  is 
a  felhőtlen,  a  tanulást,  mun
kát pihenésre cserélő hónapok 
verőfényét,  napsütését  az  ősz 
munkára ösztökélő, a közelítő 
tél hűvösségét  előjelző,  frissí
tőborzongató szellői.
A tavasz  is  szép  volt,  talán 

még  emlékszünk  rá,  kicsit 
mozgalmasnak  is  bizonyult. 
A nyár  csendesnek  indult,  de 
a  vége  felé,  városi  napokkal, 
utcabállal  felpezsdült  az  élet. 
Most  meg  bízvást  fordulha
tunk  ismét  Petőfihez,  hiszen: 
„Itt  van az ősz,  itt  van ujra,  / 
S szép, mint mindig, énnekem. 
/  Tudja  isten,  hogy  mi  okból 
/  Szeretem?  de  szeretem.” 
Persze,  maradva  irodalomkö
zelben,  tudhatjuk azt  is, hogy 
az immár fátyolos égbolt sugá
rozhat  borongós  melankóliát 
is,  és  jóllehet,  a  Krúdy Gyula 
megfogalmazta  legendás  Őszi 
versenyek központi motívuma 
ugyancsak ez az évszak, ebben 
már  nem  sok  derűt  találunk. 
E mondatok  tanúsága  szerint 
a  természet  más  eszközeivel 
hat  vissza  az  emberre:  elmú
lást, érzelmi veszteséget sugá
roz,  kiábrándulást  az  életből, 
a szerelemből – de hát ez egy 
másfajta ősz.
Ezúttal  maradjunk  a  Petőfi 

felvázolta  szeretnivaló,  sok
színű  évszaknál,  mondjuk 
egy  találós  kérdéssel:  mi  a 
hasonlóság  az  Érdi  Szociális 
Gondozó  Központ  Idősek 
Otthona  és  az  Ófalusi  óvoda 

között? Egyszerű a megfejtés: 
mindkét  intézmény  ezekben 
a  napokban  tart,  illetve  tar
tott  szüreti mulatságot.  És  ez 
csak egyetlen példa arra, hogy 
ezekben a hetekben mennyire 
új lendületet vettek a helyi tár
sadalmat megmozgató  külön
féle  színes  események,  ren
dezvények. Nemcsak a szüret 
tarka,  sokakat  megmozgató, 
népszerű programjairól van itt 
szó. Tekinthetjük a sportot is, 
és  ezúttal  nem  elsősorban  a 
kiemelt,  profi  küzdők  lépnek 
a küzdőtérre, hanem a „csak” 
mozogni  vágyók,  az  egészsé
gesnek maradni  akarók.  Alig, 
hogy  befejeződött  az  egyik 
futás – Érd utol! –, már követ
kezik  a másik  – Küzdj meg  a 
gáttal!  –,  közben  még  mehe
tünk  biciklivel  is  egy  kört 
– Érd körbe!  –, nem  is  szólva 
a  lapunkban  is beharangozott 
sportágválasztó  nagyrendez
vényről.  Közönségvonzó  elő
adások a művelődési központ
ban,  tematikus  estek  a  városi 
könyvtárban,  országos  vissz
hangot  keltő  tanácskozások 
a  földrajzi  múzeumban,  kör
nyezetvédő akciók és helytör
téneti  megemlékezések  jelzik 
az  események  sokszínűségét. 
Sorsdöntő, jövőt meghatározó 
döntések  a  városi  közgyűlés
ben  –  és  akkor  még  a  szinte 
mindenkit  érintő,  hamarosan 
útonútfélen kényszerűen sze
münkbe tűnő városi „nagyren
dezvényről”,  a  csatornázásról 
nem is szóltunk…
Elmúlás,  csendes  melan

kólia,  borongás?  Ugyan  már! 
Inkább  újrakezdés.  Mert  az 
ősz ezt is jelenti, a maga pezs
gésével, sokszínűségével. 
És  ezek  a  színek  akkor  is 

szépek,  ha  nem mindig  vesz
szük észre őket.

A szerkesztõ jegyzete

Az õsz színei

Szeptember  22én  lezárult  az 
első  lakossági  csatornafórum
sorozat. E hónapban több hely
színen is beszámolót tartottak a 
kivitelező  cégek  és  a  csatorna
társulat képviselői a szennyvíz
hálózat  építésével  kapcsolatos 
tudnivalókról,  és  válaszoltak 
a  felmerülő  kérdésekre.  Mint 
Segesdi János múlt szerdai sajtó
tájékoztatóján  hangsúlyozta:  a 
kivitelezés során több lakossági 
fórumot tartanak még. 
–  A kivitelezés  során  lesznek 

olyan nehézségek, amelyek elke
rülhetetlenek,  lesznek olyanok, 
amelyeket enyhíteni tudunk, de 
tudomásul  kell  vennünk:  ilyen 
volumenû  munkát  zökkenő
mentesen, a lakosság kényelmét 
alig zavarva nem lehet elvégez
ni. Türelemre,  toleranciára  lesz 
szükség mind  a  lakosok, mind 
a  kivitelező  részéről.  Tudjuk, 
hogy az építkezés a lakosságnak 
komoly megpróbáltatást  jelent, 
mint ahogy azt is, hogy a csator
na nekik épül, és nem a kivitele

zőknek, így arra kell törekedni, 
hogy a kivitelezők dolgozni tud
janak, a  lakosok életét a  lehető 
legkisebb  mértékben  zavarva 
–  jegyezte meg az alpolgármes
ter,  aki  beszámolt  a  Harkály 
Óvodával  kapcsolatos  legújabb 
fejleményekről is.
Mint  azt már  korábban meg

írtuk,  a  tárnoki  vasútvonal  fej
lesztése miatt az óvodának már
ciusig  új  helyre  kell  költöznie. 
A városvezetés  megfelelő  meg
oldást talált: a nemrég felújított 
Holló  utcai  nappali  melegedőt 
kibővítik,  és  óvodává  alakítják 
át, a melegedő pedig a női haj
léktalanszálló  helyére  költözik; 
ez utóbbit  –  a  férőhelyek  csök
kentése nélkül – a közelmúltban 
bővített férfi hajléktalanszállóba 
helyezik át. 
Segesdi János most elmondta: 

a  napokban  már  birtokukban 
lesznek  az  engedélyes  tervek, 
és  hamarosan  sor  kerülhet  az 
alapkőletételre is.
–  Ez  azért  fontos,  mert  már

cius végére át kell adnunk az új 
óvodát,  ehhez  pedig  feszített, 
majdhogynem  napra  lebon
tott  ütemtervet  kellett  készíte
nie  a  feladattal  megbízott  Érdi 
Városfejlesztési  Kft.nek.  Az 
engedélyezési eljárások közben 
már elindult a szervezőmunka, 
hogy  a  területet megfelelő  álla
potba tudjuk hozni az építkezés 
elindítására. A Holló utca egyéb
ként nem csatornázott, de mivel 
a  nulladik  ütemben  szerepel, 
mire az új intézmény megépül, 
már  rá  lehet  csatlakoztatni  a 
hálózatra – tette hozzá az alpol
gármester,  aki  elmondta  azt  is, 
hogy a város  főterén mostantól 
a  lakosság  ingyenes WiFiszol
gáltatást  vehet  igénybe  –  azaz 
megfelelő eszközzel internetez
hetnek. A szolgáltatás címe: Érd 
Főtér. 
Segesdi  János  beszámolt 

az  Országos  Liszt  Ferenc 
Mûveltségi  Vetélkedőről  is, 
amely  március  elsején  kez
dődött,  és  szeptember  27én, 

Harkály ovi: hamarosan alapkõletétel

Ingyen Wi-Fi a Fõtéren
A csatornázási munka során felmerülõ esetleges nehézségekrõl, illetve a Harkály 
Óvoda új épületének hamarosan kezdõdõ átépítésérõl számolt be Segesdi János 
múlt szerdai sajtótájékoztatóján. Az alpolgármester elmondta azt is, hogy az önkor-
mányzat ingyenes Wi-Fi-szolgáltatást nyújt a Fõtéren, és kitért a Kõrösi iskola által 
szervezett Országos Liszt Ferenc Mûveltségi Vetélkedõre is. 

a  döntővel,  illetve  az  ünne
pélyes  díjkiosztóval  zárul.  Az 
országos játékban 20 város 120 
iskolájának  220  csapata  vett 
részt;  a  vetélkedőt  a  Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola 
kezdeményezte  és  szervez
te.  Az  iskola  csapata  egyéb
ként  a  legjobb  pontszámmal 
jutott be a szeptember 27én, a 
Mûvészetek  Palotájában  meg
tartásra  kerülő  döntőbe,  ahol 
hét  város  hét  csapata  méri 
majd össze tudását – emelte ki 
az alpolgármester. 
A vetélkedő  fővédnöke 

Kupper András  országgyûlési 
képviselő, Újbuda alpolgármes
tere, védnöke pedig T. Mészáros 
András,  Érd  polgármestere. 
A döntőn  bíráskodó  zsûri  tag
jai  pedig  a  komolyzenei  élet 
rangos  képviselői  közül  kerül
nek  ki:  elnöke  a  Liszt  Ferenc 
Zenemûvészeti  Egyetem  rekto
ra, Batta András,  tagjai: Hollós 
Máté,  a  Hungaroton  vezérigaz
gatója,  a  Magyar  Zeneszerzők 
Egyesületének elnöke és Magyar 
Kornél,  a  Bartók  rádió  veze
tő  szerkesztőmûsorvezetője. 
A játék  forgatókönyvírója  és 
vezetője  Varga Károly,  a  Liszt 
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem 
Tanárképző Intézetének nyugal
mazott  vezetőtanára,  szakmai 
vezetője  Rápli Györgyi, a  Liszt 
Ferenc Zenemûvészeti Egyetem 
gyakorlatvezető tanára, projekt
menedzsere pedig Maitz Ferenc, 
a Kőrösi iskola igazgatója.
– Meg  kell  említenünk,  hogy 

a  Kőrösi  iskola  oroszlánrészt 
vállalt  a  szervezésből,  csapatai 
pedig  kiemelkedően  szerepel
tek  a  megmérettetések  során. 
Köszönet  illeti  ezért  az  isko
lát,  mindazokat,  akik  a  vetél
kedő  sikerén  munkálkodtak, 
hiszen  elmondható:  országos 
jelentőségû  kulturális  rendez
vényt  tudtak  lebonyolítani  – 
zárta szavait az alpolgármester.
  Ádám Katalin

Hamarosan kezdõdik a Holló utcai melegedõ – a leendõ óvoda – átépítése, kibõvítése; a képen látható diófa a 
tervek szerint megmarad

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

HIRDETMÉNY
a 2011. évi népszámlálásról

A 2009. évi CXXXIX. törvény alapján Magyarország területén 
a 2011. október 1jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével

NÉPSZÁMLÁLÁST
kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásához kérjük az Önök együttmûködését.

Az adatfelvételre

2011. október 1. és október 31. között

a  településen  található  lakásokban,  lakott üdülőkben,  lakott  egyéb  lakóegységekben és a közösségi 
szálláshelyeken kerül sor. A népszámlálás során kérdőívet kell kitölteni a lakóhelyről és mindenkiről, 
aki ott életvitelszerûen él. 
    Az adatszolgáltató a népszámlálási kérdőívet kitöltheti önállóan interneten vagy papíron, valamint 
a számlálóbiztosnak válaszolva. 

Az internetes és a papír alapú önkitöltésre  
2011. október 1. és 2011. október 16. között van lehetőség. 

Az adatszolgáltatás név nélkül történik, és a válaszadás kötelező, kivéve a nemzetiségre, az anyanyelv
re,  a  vallásra,  a  tartós  betegségre  és  a  fogyatékosságra  vonatkozó  kérdéseket.  A kitöltött  kérdőívek 
adatai csak statisztikai célra használhatók. 
    A számlálóbiztosok  egyedi,  névre  szóló,  a  személyi  igazolvánnyal  együtt  érvényes  igazolvánnyal 
rendelkeznek, hivatalos személynek kell tekinteni őket.

Az adatszolgáltatói csomagokat a számlálóbiztosok 2011. szeptember 27.–2011. szeptember 30. között 
kézbesítik az adatszolgáltatókhoz. Felhívjuk a lakosság figyelmét a házszámok, ajtószámok kihelye
zésének fontosságára.
    Az adatszolgáltatói csomag nem reklám vagy szóróanyag, hanem a népszámlálás nélkülözhetetlen 
nyomtatványait tartalmazza.

Települési népszámlálási felelős,
jegyző


