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március 19. hétfő
09:00 187 magazin 
09:30 Érdi Panoráma
10:00 Csillagszem
10:30 Négyszemközt 
10:50 Ízőrzők Bajna, 50/48. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ Róka 
Ildikó és Móczár István műsora 

17:05 Négyszemközt 
17:25 Polgár-társ
17:55 Aggódunk érted… 

Élődonoros veseátültetés egészségügyi 
ismeretterjesztő film 60’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:55 Vers
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés Alcoa Fehérvár KC 

– ÉTV Érdi VSE  bajnoki mérkőzés
21:15 Híradó ism.
21:35 Ízőrzők Bajna, 50/48. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ Róka 
Ildikó és Móczár István műsora 

22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Vers

március 20. kedd
09:00 Híradó 
09:20 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi 

magazin
10:40 Négyszemközt
11:00 Kézilabda-mérkőzés Alcoa Fehérvár KC 

– ÉTV Érdi VSE  bajnoki mérkőzés
17:05 Aggódunk érted… Élődonoros veseátülte-

tés egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ 
ism. forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:05 Négyszemközt 
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 8. rész 
18:55 Vers
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép
20:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 9. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.
21:55 Vers

március 21. szerda
09:00 Híradó 
09:20 Fény-kép
09:50 Négyszemközt
10:10 Ízőrzők Bajna, 50/48. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ Róka 
Ildikó és Móczár István műsora 

10:40 Polgár-társ
17:05 Négyszemközt 
17:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:55 Aggódunk érted… Élődonoros veseátülte-

tés egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ 
ism. forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:55 Vers
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Mámó magyar dok.film, 70’ ism. 

Rendezte: Gulyás Gyula 
21:25 Híradó ism.
21:45 Mozgás ism.
22:15 Négyszemközt ism.
22:35 Vers

március 22. csütörtök
08:50 Híradó 
09:10 Mozgás
09:40 Négyszemközt
10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

élő közvetítése
16:25 Négyszemközt 

16:45 Polgár-társ
17:15 Ízőrzők Bajna, 50/48. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ Róka 
Ildikó és Móczár István műsora 

17:45 Mámó magyar dok.film, 70’ ism. Rendezte: 
Gulyás Gyula 

18:55 Vers
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Bibliai Szabadegyetem 

Pál levele a filippibeliekhez, 60’ 
20:45 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 9. rész 
21:15 Híradó ism.
21:45 Négyszemközt ism.
22:05 Vers

március 23. péntek
09:00 Híradó
09:20 Bibliai Szabadegyetem Pál levele a filippi-

beliekhez, 60’ 
10:20 Négyszemközt
10:40 Mámó magyar dok.film, 70’ ism. Rendezte: 

Gulyás Gyula 
17:05 Négyszemközt 
17:25 Mozgás
17:55 Aggódunk érted… Élődonoros veseátülte-

tés egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ 
ism. forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:55 Vers
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Polgár-társ
20:45 Bibliai Szabadegyetem Pál levele a filippi-

beliekhez, 60’ 
21:45 Híradó ism.
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Vers

március 24. szombat
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Rátka, 50/49. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ Róka 
Ildikó és Móczár István műsora 

10:50 Kézilabda-mérkőzés Alcoa Fehérvár KC 
– ÉTV Érdi VSE  bajnoki mérkőzés

17:00 Bibliai Szabadegyetem Pál levele a filippi-
beliekhez, 60’ 

18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Rátka, 50/49. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 31’ Róka 
Ildikó és Móczár István műsora 

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

19:30 Csillagszem
20:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 9. rész 
20:30 Adj király katonát! 

magyar filmdráma, 110’ ism. 
rend.: Erdőss Pál Fsz.: Ozsda Erika

22:20 Érdi Panoráma

március 25. vasárnap
10:00 Érdi Panoráma
10:30 187 magazin
11:00 Négyszemközt
11:20 Bibliai Szabadegyetem Pál levele a filippi-

beliekhez, 60’ 
12:20 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi 

magazin
17:00 Adj király katonát! magyar filmdráma, 110’ 

ism. rend.: Erdőss Pál Fsz.: Ozsda Erika
18:50 Érdi Panoráma
19:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:50 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 10. rész 
20:20 Fény-kép
20:50 Polgár-társ
21:20 Mozgás
21:50 Érdi Panoráma

2012. március 19 – 25.

Az

Ha a jelenlévőkben felmerült 
a kérdés, hogyan is juthat 
eszébe egy nem-bibliai szak-
értőnek, hogy a Szentírásban 
előforduló növényekről kiselő-
adást tartson, Druzsin József 
– akit kaktuszgyûjtőként már 
jól ismerhetnek az érdiek – vála-
szában eloszlatta a kételyeket. 
Elárulta: minden az aloe vera 
növénnyel kezdődött, mert 
„amikor a fiammal a növény 
származási helyéről beszél-
gettünk, megjegyezte, hogy 
bizony, gyakran többet tudunk 
az egzotikus, távoli kontinensek 
növényeiről, mit a nálunk hono-

sakról! Így merült fel az is, hogy 
a Bibliában előforduló növé-
nyekről is kevés az ismeretünk, 
és talán készíthetnének egy 
rövidebb összefoglalót, ebben 
a témában          . Az előadó azt 
is elmondta, hogy azért mert 
belevágni, mert fia a Pázmány 
Péter Hittudományi Egyetemet 
végezte el, így számíthatott a 
teológiai segítségére, ő pedig 
hobbikertészeti tapasztalatait 
vetette latba, hogy minél több 
ismeretet kiaknázzon a régi 
korok növényeiről. 

A Biblia fordítóinak sem lehe-
tett könnyû dolguk, amikor sok, 

számukra ismeretlen növény 
nevével találkoztak, és ha nem 
tudták a pontos megfelelőjét, 
gyakran behelyettesítették a kör-
nyezetükben honos növények-
kel, így fordulhatott elő, hogy 
nem egyszer olyan fák, gyümöl-
csök vagy zöldségfélék kerültek 
említésre, amelyek tulajdon-
képpen soha nem is léteztek 
a Szentföldön. Mindenesetre, a 
Biblia 128 növényről tesz emlí-
tést, és közülük több olyan van, 
amelyek nagyon sokszor elő-
fordulnak, így például leggya-
koribb a gabona, ami csaknem 
kétszáz alkalommal fordul elő a 
Bibliai fejezetekben, de gyakori 
még például a szőlő, a datolya, 
a füge vagy akár a mustármag 
is. Izrael földje valóban bőtermő 
Kánaán volt, hiszen rengeteg 
édes, ízletes gyümölcs megter-
mett benne. A búzafajták alatt 
nem a nálunk honos kenyérga-
bonát kell értenünk, de Jézus 
sokat emlegette, és különös 
jelentőséggel bírt példabeszé-
deiben. A gabona legnagyobb 
ellensége, a búzatáblában elő-
forduló konkoly azonban ma 
már csaknem kiveszett, éppen 
ezért védett növénnyé is vált – 
viszont a Jézus által emlegetett 
konkoly valójában egy mérgező 
termésû fûféle volt. 

A szőlő többezer éves múltra 

tekint vissza, hiszen már Mózes 
is termesztette. Jézus ezt a gyü-
mölcsöt is gyakran példaként 
emlegeti példabeszédeiben. Az 
alacsony növésû Zákeus pedig 
biztosan nem a nálunk is elő-
forduló, kitûnő és nagyon édes 
gyümölcsöt termő fügebokor-
ra, hanem a sokkal magasabbra 
növő és vastag törzsû vadfüge-
fára mászhatott fel. 

Érdekes még a gránátalma 
is, amely a zsidók szimbólu-
ma, koronás növényként is 
emlegetik. Úgy tudni, pontosan 
613 magja van, éppen annyi, 
mint ahány törvény a tórában! 
A szintén gyakran emlegetett 
olajfa is igen fontos növény volt, 
hiszen a szelíd olajfa bogyó-
jából értékes olajat sajtoltak, 
amit sok mindenre felhasznál-
tak, többek között a próféták, 
papok és királyok felkenésére 
is. A datolyapálmából édesítő-
szer készült. 

A Bibliában szereplő akácfa 
sem azonos a nálunk honos, 
amerikai eredetûvel. A sittim 
nagyon nemes fa, lila-piros 
virágja van, és a törzsét igen 
nemes tárgyak készítésére 
használták, így ebből készült 
a frigyláda is. Ma is tisztázat-
lan viszont, hogy valóban az 
alma volt-e a csábítás gyümöl-
cse? A magyar kultúra az almát 
fogadja el, de számos utalás 
található arra, hogy esetleg más 
gyümölcsfajta is lehetett. Mint 
ahogy abban is megoszlanak a 
vélemények, hogy mi lehetett a 
pusztában hulló „manna”, ami-
vel vándorlásuk során jóllakhat-
tak a zsidók. Valamiféle zuz-
móval azonosítják, ám az meg 
nem édes. Elképzelhető, hogy 
a „manna tamariska” tavasszal 
nyíló fátyolvirágja szállt a leve-
gőben, ami táplálékul szolgált 
az elcsigázott embereknek. 
Vagy az is lehet, hogy egy szú-
rós cserjének a forró naptól kiiz-
zadt hajtásai voltak. Hasonló 
találgatások vannak az égő csip-
kebokort illetően is, bár azt nem 
nehéz kitalálni, hogy a rózsaféle 
nem él meg a sivatagi klímában. 
Talán valamiféle cserje lehetett. 

Druzsin József előadása nem 
törekedett ugyan teljességre, de 
rendkívüli volt, mert felhívta a 
figyelmet néhány különleges-
ségre, és talán továbbgondolás-
ra, újabb kutatásokra és olvas-
mányokra serkentheti majd 
azokat, akik szeretnének többet 
megtudni a még számos terüle-
ten felderítetlen témáról. 

 Bálint Edit

Mi lehetett a „manna”, és tényleg csipkebokorból szólt-e az Úr Mózeshez?

Érdekességek a Szentírás növényvilágából
Mondhatni, szokatlan a dátum, szokatlan a téma, hiszen mint tudjuk, csak négyé-
vente írunk február 29-ét, ha meg a Bibliát elõvesszük, legkevésbé a növények 
fajtáinak felkutatása miatt olvasunk bele. Ezért is volt rendhagyó az „Érdekességek 
a Szentírás növényvilágából” címmel a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban megtar-
tott elõadás. Az elõadó pedig ezúttal nem teológiai kérdésekre kereste a választ a 
Bibliában, hanem a benne elõforduló növényeket vette számba.

Meglehet, hogy Druzsin József elõadása továbbgondolásra, újabb olvasmányokra serkentett többeket a hallgatóságból
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Az elmondottak vetített képeken is megjelentek

A tavasz ébredését köszöntöt-
ték az érdi svábok, akik a Finta-
rendezvényteremben „ébredez-
tek” együtt ezzel a gyönyörû 
évszakkal, és késő estig el sem 
aludtak – igaz, ilyen ritmusos, 
vidám zenére nem is nagyon 
lehetett volna. Jöttek a környék-
ről kórusok, zenészek, éne-
kesek a hét végén, hogy a II. 
Nyitnikék tavaszköszöntőn az 
együtt muzsikálást élvezve, jól 
érezzék magukat.

 A beköszöntő első mondatai 
a háláé, egyrészt az érdi önkor-
mányzatnak a támogatásért, 
másrészt a Finta családnak, 
hogy a nagy felújítási mun-
kák alatt is helyet adtak a ren-
dezvénynek. Falusiné Matics 
Zsuzsanna, az Érdi Német 
Kultúregyesület elnöki bekö-
szöntőjében azért is köszönetet 
mondott a résztvevő vendé-
geknek Szigetszentmiklósról, 
Soroksárról, Kelenvölgyről és 
Szigetcsépről, amiért elfogadták 
a meghívásukat. S ha már olyan 
messziről eljöttek, bemutatták 
mûvészetüket, amivel pillana-

tok alatt hangulatot teremtettek 
az átalakuló, megújuló terem-
ben. Elsőként a helyi Fashion-
Dants tánccsoport lépett fel, 
majd többek között hallhat-
tuk a szintén érdi Rozmaring 
hagyományőrző énekkart és a 
Kelenvölgyi férfikórust, Stiblo 
Anna, a Lukin László Alapfokú 
Mûvészeti Iskola igazgatójá-
nak vezetésével. A Szigetcsépi 
Német Nemzetiségi Tánccsoport 
pedig fergeteges mûsorral per-
dítette táncparkettre a többi-
eket – lehettek vagy százan. 

Egy sváb zenei találkozóról a 
harmonika elmaradhatatlan, 
ketten is muzsikáltak nekünk, 
Geburt Péter és Kaltenekker 
Gábor, segítségükre voltak 
Werny Mária énekkel és Pocsik 
Viktor klarinéttal. A Tanz mit 
mirt, azaz a Táncolj velem címû 
nagy sváb slágert játszották, és 
az invitálásnak többen eleget 
is tettek – késő estig nem is 
maradt üresen a parkett.

 Falusiné Matics Zsuzsanna 
elégedett volt a zenés tavaszkö-
szöntővel, és közölte lapunkkal: 

Ugyan mit kezdhetünk házilag 
az újrahasznosítható hulladék-
kal, azon kívül, hogy elvisszük 
a szelektív szemétgyûjtőbe? 
Nagyon is sokat! Némi fantá-
zia, ragasztó és apró kiegészítők 
segítségével toll- és kulcstartó, 
játékdoboz, hajó és kisrobot, 
de akár lábtörlő vagy ékszer 
is készülhet a kidobásra szánt 
papír- és mûanyaghulladékból. 
Fentiekre láthat szellemes, 
mulatságos – és igencsak pénz-
tárcakímélő – példákat az, aki 
ellátogat a gyermekkönyvtárba, 
ahol a Kisfenyves Óvodába járó 
gyerekek és szülei munkáit lát-
hatják az érdeklődők.

Az óvoda tavaly 65 ezer forin-
tot nyert egy önkormányzati 
pályázaton környezetvédelmi 
programsorozatának megva-
lósítására, amelybe nemcsak a 
gyerekeket, hanem a szülőket 
is bevonták. Õsszel füstmentes 
napot szerveztek, a tavasz első 
hetében pedig hulladék-barká-

csolásra hívták a családokat. 
A szülők – és persze a gyerekek 
– nagyon aktívak voltak: mint-
egy ötven alkotás született. 

A környezetvédelmi prog-
ramok zárásaként – egyben 
az óvodai szakmai hónap 
keretében – Szerényi Gábor, a 
Vörösmarty gimnázium tanára 
tart előadást a szülőknek, illetve 
az óvónőknek március 21-én.

 Á. K.

Tanz mit mir – azaz: táncolj velem! hasonló rendezvényre, sváb-
találkozóra Győrbe mennek 
hamarosan. Az egyesület céljá-
ról is szólt, ami mi más is lehet-
ne, mint a német kultúra és kul-
turális emlékek megismerése, a 
nyelv, a hagyomány ápolása. 

– Régi vágyunk, hogy a város-
nak legyen egy olyan tájháza, 
amelyben az Érden élő történel-
mi nemzetiségek életét, törté-
nelmét jobban megismerhetik 
a látogatók – mondta Falusiné. 
– Tudjuk, ez pénzkérdés, mint 
ahogy egy egyesület, énekkar 
fenntartása is, így pályázatokon 
keresztül is próbálunk pénzhez 
jutni.

Az egyesület hûségesen 
ápolja örökségét; még erre a 
Nyitnikékre is hozott az elnök 
asszony több tucat régi fény-
képet az érdi svábok életéből. 
A mulatozás közben is sokan 
nézegették ezeket a pótolhatat-
lan életképeket – így tett a ren-
dezvény rangidőse, a kilencedik 
ikszben járó Hartainé Eszes Rézi 
néni is, aki hajlottan emlékezett 
a megsárgult fotók előtt. 

Már ezért a pillanatért is érde-
mes volt köszönteni a tavaszt…

  Temesi László 

Szemétbõl szerkesztett  
aprócikkek

A méltán népszerû Rozmaring kórus 
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Hulladék volt, játék lett
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