
fejlesztési programban 2007 óta 
virágzó kertváros építését hir-
dették meg, és a kertészkedő, 
termelő emberek igazán a meg-
mondhatói annak, hogy bizony 
hosszadalmas és igen fárasztó 

munkát igényel a növények ter-
mesztése, ám a bemutatott ter-
mények, gyümölcsök láttán el 
lehet mondani, megérte annyi 
energiát és fáradságot belefek-
tetni. Hozzátette: a kertbarátok 
jó példával járnak elöl abban, 
hogy városunkban minél több 
legyen a szépen megmûvelt 
termő- és virágoskert, elérve, 
hogy valóban virágzó kertváros-
ban élhessünk. 

Szentmiklósi Ferenc, a 
Kertbarátok Országos Szövet-
ségének elnöke kiemelte, a 
150 regisztrált szervezet közül 
az érdi az egyik legaktívabb, 
és valamennyi helyi körnek a 
jövőben fontos szerepe lehet a 
helyi kistermelői piac kialakítá-
sában. A kertbarátok ugyanis a 
„Kertészkedj, mûvelődj, barát-
kozz!” jelmondatot napjainkban 
kibővítették a „fogyassz magyar 
terméket!” felszólítással. Erre 

azért van szükség, mert az 
áruházláncokban forgalmazott 
zöldség- és gyümölcsféléket 
gyakran több száz, sőt, több 
ezer kilométert utaztatják, és 
mire a vevőhöz kerülnek, min-
dennek nevezhetők, csak friss-
nek nem. Ráadásul a felhasz-
nált növényvédőszereknek is 
beláthatatlan hatásaik lehetnek, 
ezért is fontos, hogy a helyben 
megtermelt zöldségek és gyü-
mölcsök kerüljenek a fogyasz-
tókhoz, amit elsősorban a helyi 
kistermelői piacok kialakításá-
val lehet elérni. 

Nagy Kálmán, a Kertbarátkör 
Pest megyei szervezetének elnö-
ke rendkívül értékesnek tartotta 
az érdi terménykiállítást, hiszen 
az idei szárazság ellenére is 
gyönyörû zöldségeket, gyü-
mölcsöket csodálhattunk meg. 
Mindez a termelők, a kertészke-
dők gondosságát és odafigyelé-
sét dicséri, hiszen csak rendsze-
res öntözéssel tudtak ilyen szép 
eredményt elérni. Megdicsérte 
az évforduló tiszteletére rende-
zett fotókiállítás legsikeresebb 
képeit is, de nem hagyhatta szó 
nélkül a sárgadinnye nagyságú, 
darabonként csaknem egy kilót 
nyomó paradicsomokat meg a 
szintén hatalmasra nőtt karalá-
bé- és céklapéldányokat sem. 

Az ünnepi rendezvényen 
Szentmiklósi Ferenc elnö-
ki dicséretben részesítette a 
10. évfordulóját ünneplő érdi 

Kertbarátkört, valamint emlék-
oklevéllel köszönte meg mind-
azok munkáját, akik az elmúlt 
esztendőkben segítették és 
támogatták a kör munkáját. 

A terménybemutatón a friss 
gyümölcsök, az érdekes növé-
nyek és virágok mellett egyéb 
egészséges termékekkel, gyógy-
növényekkel és az egészséges 
táplálkozást kínáló ételkészítmé-
nyekkel is megismerkedhettek 
az érdeklődők. Az idei rendez-
vény érdekessége volt még az a 
rajzverseny is, amelyen egy-egy 
alma járt minden beadott gyer-
mekrajzért, és a legtöbb munkát 
benyújtó intézményt egy egész 
láda almával jutalmazták. 

Az évforduló alkalmából 
jelent meg a Kerti füzet, ame-
lyet az Érdi Rózsa Nyomda 
szponzorált, de rajta kívül a 
10. évforduló megünneplésének 
sikeréhez a Hudák Pincészet, az 
Elvira major, valamint a Romics 
és Társai is hozzájárult támoga-
tásával. Az országos szövetség 
elnöke – megköszönve az eddig 
nyújtott segítséget – hangsú-
lyozta, hogy mind a magyar 
termények sikeres forgalma-
zásának megszervezése, mind 
a közhasznú civil szervezetek 
fennmaradása érdekében a 
jövőben még nagyobb szükség 
lesz az összefogásra és a vállal-
kozók nagylelkû támogatására. 
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Előkészítő  tanfolyamok
a  Vörösmarty Mihály Gimnáziumban,

2011.
A 2011/2012-es tanévben is várjuk a gimnáziumunk iránt érdeklődő általános iskolások 
jelentkezését tanfolyamainkra, melyeket középiskolánk szaktanárai tartanak októbertől 

az egységes írásbeli felvételi kezdetéig.

A tanfolyam célja:
A tantárgyi ismeretek ismétlése, rendszerezése,

az iskola légkörének, követelményeinek  megismerése,
felkészülés a 2012/2013. tanévi középfokú beiskolázásra.

A tanfolyamokat az alábbi tantárgyakból hirdetjük meg:

4. osztályosoknak:  szombatonként
magyar  nyelv és irodalom,

matematika 
1. foglalkozás:   8.30–9.30
2. foglalkozás: 9.45–10.45

8. osztályosoknak:  szombatonként
magyar  nyelv és irodalom,

matematika
1. foglalkozás: 8.30–9.30

2. foglalkozás: 9.45–10.45
matematika emelt szint

javasolt az emelt szintű matematika tagozatra  
jelentkezők számára.

11.00–12.00
Történelem javasolt  a humán tagozatra jelentkezők számára.

Német, angol, biológia és kémia tantárgyakból hétköznaponként délután
a jelentkezők létszámától függően indulnak csoportok.

A tanfolyam időtartama:  
9 alkalom, tantárgyanként 60 perc.

A tanfolyam díja tantárgyanként: 12 000 Ft.

Tervezett  szombati  időpontok:
Október 8., 15., 29., november 12., 19.

 December 3., 10., 17., január  7.

Az érdeklődőket szeretettel várjuk a beiratkozáskor.
Helye: Vörösmarty Mihály Gimnázium.

Ideje:
Szeptember 28., szerda       15.00–18.00
Szeptember 29., csütörtök  15.00–18.00

A „Kertészkedj, mûvelődj, 
barátkozz!” jelmondattal a 
70-es években Inotáról indult 
el a hobbikertészek mozgalma, 
amelyhez az érdiek tíz eszten-
dővel ezelőtt csatlakoztak. Pár 
évig Vetőné Pásztor Mária vezet-
te, majd Ács Kata vállalkozott 
arra, hogy a tudatos kertészke-
dés érdekében a Kertbarátkör 
aktív tagjait összetartsa és 
rendszeres találkozóikat meg-
szervezze. Az egy évtized alatt 
azonban nemcsak a saját kert-
jeiket mûvelgették és időről 
időre tanácsokkal, tapaszta-
latcserével segítették egymást, 
hanem a város szépítésébe is 
bekapcsolódtak. Kisebb tereket 

virágosítottak, például a Szepes 
Gyula Mûvelődési Központ 
közelében télálló kaktuszokat 
ültettek, alpesi sziklakertet ala-
kítottak ki, de a Fundoklia-völgy 
takarításában is részt vettek, és 
évenként megrendezték a ter-
ményeiket, növénykülönleges-
ségeiket bemutató kiállításukat. 
Ez utóbbin az idén, a 10. évfor-
duló alkalmából a kertbarátok 
megyei szervezete és országos 
szövetsége elnökei is köszön-
tötték az érdi Kertbarátkör 
tagjait. A számos érdekességet 
és különlegességet bemutató 
terménykiállítást T. Mészáros 
András polgármester nyitotta 
meg, aki utalt arra, hogy a város-

Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli a Kertbarátkör

Dinnye méretûre nõtt  
a paradicsom meg a karalábé
Talán csak Kánaán földjén teremtek oly méretes zöldségek meg gyümölcsök, mint 
amekkora paradicsomra és karalábéra csodálkozhattak rá az érdiek a Kertbarátkör 
idei terménykiállításán. Ám nemcsak ez, hanem a 10. évforduló is különlegessé 
tette az ez évi kétnapos terménykiállítást, amelynek szeptember 11-i megnyitóján 
a kertészkedõk országos szövetsége és a megyei szervezet elnökei is részt vettek.

Nagy Kálmán, a Pest megyei szervezet elnöke, Szentmiklósi Ferenc, az országos szövetség elnöke, Ács Kata, az 
érdi Kertbarátkör vezetõje és a polgármester
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Köszönet  Tisztelt Tanárnők!
Amivel a felnőtt gyermekként találkozik, és amit megismer, az alakítja felnőttként a sze-
mélyiségét. Fontosnak tartom, hogy a gyermekek minden módon kerüljenek kapcsolatba 
a természettel, így válhatnak környezettudatos felnőttekké. 
  Erre volt alkalom a  szeptember 11–12-én a Szepes Gyula Művelődési Központban 
rendezett terménykiállítás a tízéves Kertbarátkör szervezésében. Az ifjú látogatók egy-
egy rajzot hoztak magukkal, amiért almát kaptak, a legtöbb rajzot hozott osztály jutalma 
pedig egy láda alma lett. 
  Holtverseny alakult ki. Első lett a Marianum Általános Iskola első osztálya és a Bolyai 
János Általános Iskola egyik osztálya. A rajzot hozó tanulók szerezték meg a jutalmat a 
többieknek is. 
  Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a Tanárnők fáradozásáért.
  Tisztelettel: 

Ács Kata, az érdi Kertbarátkör vezetője

Az idei csoda: a darabonként majdnem egykilónyit nyomó kiskerti paradicsom

helyi társadalom


