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2009.  április 6-tól április 12-ig
óra 06. hétfő 07. kedd 08. szerda 09.csütörtök 10. péntek 11.szomb. 12.vasárnap
  9.00 Hit és Élet ism. Per helyett ism. Fény-Kép ism. Hit és Élet ism. Felpörgető ism. HÚSVÉT
  9.30 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 

10.00
Szamizdados évek  II.  
dok.film 
rend.-op.: Gulyas János 
106’ 
ism.

Földközelben ism. Vitalitás ism. TÍZEZER NAP 
magyar film 
r: Kósa Ferenc, 
sz: Bürös Gyöngyi,  
Rajz János 
110’  
ism.

Földközelben ism.   

10.30 Ifipark ism. Hit és Élet ism. Ütköző ism. Mikrofonláz ifjúsági 
magazin

Hit és Élet 
vallás és civil  társadalom

11.00 Kézilabda-mérkőzés ism. Per helyett ism. Vitalitás ism. Mojito ism. Mikrofonláz  ism.

11.30 Érdi Panorama ism. Ütköző ism. Mozgás ism. Tea 2 személyre  ism. Felpörgető ism. Érdi Panoráma ism. 

15.00 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. Mikrofonláz  ism.

CSAK ÖN UTÁN 
francia filmvígjáték:       112’ 
rend: Pierre Salvadori

15.30 Halvízió ism. Hit és Élet ism. Fény-Kép ism. Vitalitás ism. Felpörgető ism. 4 szemközt ism.

16.00 Ifipark ism. Per helyett ism. Érdi Panorama ism. Halvízió ism. Ütköző ism.
Érdi Panoráma  
heti események  
összefoglalója

16.30 Földközelben ism. Fény-Kép ism. Tea 2 személyre  ism. Hit és Élet ism. Fény-Kép ism. Vitalitás ism. 

17.00 Hit és Élet ism. Ifipark ism. Ifipark ism. Ifipark ism. Vitalitás ism. Fény-Kép ism. Érdi Panoráma ism.

17.30  Tea 2 személyre  ism. Halvízió ism. Vitalitás ism. Fény-Kép ism. Földközelben ism. Mojito ism. Hit és Élet ism.

18.00 Szibéria  9–10. 
Bayer Zsolt dok. filmje.  
ism.

Elszállt egy hajó a szélben 
– Kex  I. rész,  
Dok. film 
59’  
r: Kisfaludy András  
ism.

Szibéria  9–10. 
Bayer Zsolt dok. filmje. 
 ism.

Mozgás ism.
Elszállt egy hajó a szélben  
Kex  II. rész 
Dok. film 
61’  
r: Kisfaludy    András 
ism. 

Kézilabda-mérkőzés 
ism.

Szibéria  11–12. 
Bayer Zsolt dok. filmje

SZINDBÁD 
magyar film 
r:  Huszárik Zoltán 
sze: Latinovits Zoltán 
97’

18.30 Tea 2 személyre  ism.

19.00 Híradó 
Esti mese

Híradó 
Esti mese

Híradó 
Esti mese

Híradó 
Esti mese

Híradó 
Esti mese

19.15
Érdi Panoráma 
ism.19.30

4 szemközt 
beszélgetés aktuális 
témákról

4 szemközt 
beszélgetés aktuális 
témákról

4 szemközt 
beszélgetés aktuális 
témákról

4 szemközt 
beszélgetés aktuális 
témákról

4 szemközt 
beszélgetés aktuális 
témákról

19.45

 Kézilabda-mérkőzés

Fény-Kép 
kulturális magazin

Mozgás  
sport magazin

Felpörgető 
film és program ajánló

Mojito 
buli, szórakozás, 
programok

Mikrofonláz  ism.
20.00

20.15 Vitalitás 
életmód magazin

TÍZEZER NAP 
magyar film 
r: Kósa Ferenc,  
sz: Bürös Gyöngyi,  
Rajz János 
110’

Ütköző 
közéleti vitaműsor

CSAK ÖN UTÁN 
francia filmvígjáték:       
112’ 
rend: Pierre Salvadori

Bolond Április 
magyar film 
r: Fábri Zoltán 
sz: Krencsey 
Marianne  
95'  ism.

20.30

20.45

Elszállt egy hajó a szélben 
– Kex  II. rész,  
Dok. film 
61’  
r: Kisfaludy András

Földközelben 
 környezet

védelmi magazin

Életem, utazásaim –  
Balázs Dénes 
dok. film 
rend.-op.: Cséke Zsolt 
61’

21.00
 Per helyett 
jogi esetek21.15 Felpörgető 

ism.

21.30 Ifipark ism.

21.45 Házibuli 
klipműsor Érdi Panoráma ism.

22.00 Híradó    ism. Híradó ism. Híradó ism. Híradó   ism. 

22.15 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. Híradó   ism.
Hit és Élet ism.

22.30 Per helyett ism. Fény-Kép ism. Mozgás ism. Földközelben ism. 4 szemközt ism.

22.45 Ütköző ism. Mojito ism.

Emlékezés Csuka Zoltánra

Csuka Zoltán nem volt Érd 
szülötte, de hosszú évtizede-
kig közöttünk élt, és fárad-
hatatlanul dolgozott. „Három 
lélek lobogott benne: a költőé, 
a műfordítóé és az irodalom-
szervezőé. Méltatlan lenne, ha 
valamelyiket is elhallgatnánk 
vagy csonkítanánk, hiszen 
egyként lombosodott az iro-
dalom termő fájává” – idéz-
te a megemlékezésen Czine 
Mihály szavait Sebestyénné 
Majchrowska Ewa, a könyv-
tár igazgatóhelyettese, hozzá-
téve, hogy Csuka Zoltán volt 
az érdligeti Jószomszédság 
Könyvtár alapítója, majd 1990-
től a település városi könyv-
tárának névadója. Halálának 
évfordulóján dr. Kelényi István 
művészettörténész mondott 
emlékbeszédet, aki azzal kezd-
te, hogy Csuka Zoltán tisztelői 
úgy állják körül a sírját, mint-
ha átölelnék a költőt. Amikor 
meg verset olvasunk, olykor 
mi érezzük úgy, mintha a költő 
őrzőként ölelné át a vállunkat. 
Sajnos – tette hozzá – a köl-
tők többnyire akkor születnek 
meg ilyen „őrzőként”, amikor 
meghalnak, s nekünk verseiket 
hagyják itt örökségül. Csuka 
Zoltán életében a fél világot 
magához ölelte, hiszen vajda-
sági származásának köszön-
hetően a délszláv népek iro-
dalmát ültette át magyarra 
Njegostól Ivo Andrityig, és 

ezzel együtt a határon túli 
magyarság irodalmát is nép-
szerűsíteni próbálta. Olyan író 
volt, aki állandóan építkezett, 
fáradhatatlanul tevékenyke-
dett. Műfordítói munkássága 
mellett folyóiratok kiadásán 
és szerkesztésén munkálko-
dott, délszláv–magyar irodal-
mi esteket szervezett. Szellemi 
örökségét napjainkban a 
nevét 1990-ben felvevő helyi 
könyvtár őrzi és ápolja, s amíg 
ennek az intézménynek lesz-
nek olvasói, addig biztosak 
lehetünk abban, hogy lesznek, 
akik emlékezni fognak Csuka 
Zoltánra – fejezte be beszédét 
dr. Kelényi István.

Az 1984-ben elhunyt József 
Attila-díjas költő szinte teljes 
műfordítói munkássága ahhoz 
az érdligeti házhoz kötődik, 
ahol életének javát leélte. Ahhoz 
a házhoz, amelyet Érd városára 
hagyományozott, és amelyben 
a Jószomszédság Könyvtár és a 
Napház Galéria működik.

A megemlékezésen először 
özvegye, Csukáné Kemény 
Katalin helyezte el csokrát 
Csuka Zoltán sírjára, majd a 
város nevében Segesdi János és 
Aradszki András alpolgármes-
terek koszorúztak. Elhelyezték 
a megemlékezés virágait a 
horvát és a szerb kisebbségi 
önkormányzat, a könyvtár és 
intézmények, civil szervezetek 
megjelent képviselői is. � B.�E.��

Méhkashoz hasonlított a Szepes 
előtti tér mind a három napon, 
sokan a fellépés előtt még utoljára 
próbáltak egyet, zenéltek, táncol-
tak, amit aztán a folyosókon, az 
öltözőkben is folytattak. Közben 
odabent a nagy teremben már 
helyet foglalt a zsűri, szakmájuk 
neves képviselői: Bóna Jánosné 
és Szigetvári József táncpedagó-
gusok, Mészáros Vivien festőmű-
vész, Kovácsné Mogyorósi Erika 
könyvtáros, Stibló Anna és Szóka 
Júlia énekművészek Szedlacsek 
Emíliával, a művelődési központ 
igazgatójával az élen, akinek a 
köszöntő szavaival kezdődött el 
a versengés, a Pest megyei Ki 
Mit Tud? selejtezői, illetve elő-
döntője.

– Ez nem verseny, hanem 
inkább találkozás, ahol egymás-
tól is sokat lehet tanulni – hang-
súlyozta. – Cél a tehetségkuta-
tás, de nem kell azoknak sem 
elkeseredniük, akik nem jutnak 
tovább, inkább ösztönözze őket a 

tanulásra, hogy legközelebb még 
jobban szerepeljenek a különféle 
megmérettetéseken.

Persze nem minden résztve-
vő gondolta így, mint később 
kiderült. Igenis mindenki tovább 
akart jutni, és ha ez mégsem 
sikerült, néhányan bizony bosz-
szankodtak. Kevesen elégedtek 
meg csak a dicsérő oklevéllel... 

Mint Czinderné Tassi Beáta 
szervező elmondta: az érdi selej-
tezőre a kistérségből 92 produkció 
288 indulója jelentkezett. Négy 
településen rendeztek, rendeznek 
a hétvégeken selejtezőt, illetve 
elődöntőt: Érden kívül Gödöllőn, 
Gyálon és Monoron, és minden 
kategóriából csak egy juthat a 
májusi döntőre. Városunkban az 
érdi, a budaörsi, a pilisvörösvári 
és a szentendrei kistérségek tele-
püléseinek kulturális küldöttei 
mérték össze tudásukat népdal, 
népzene, néptánc, modern tánc, 
könnyűzene, komolyzene, vers-
próza és egyéb kategóriában. Az 

általános és középiskolások pro-
dukcióit a már említett szakmai 
zsűri figyelte árgus szemekkel. 
A legtöbben népdal kategóriában 
versengtek.

Pénteken egy helyi bábegyüt-
tes, színjátszókör és hat népdal-
énekes lépett színre, de egy se 
jutott tovább, a másnapi selej-

tező viszont annál sikeresebb 
volt Érd kis művészei számára. 
A  Majomparádé modern tánca 
tetszett a közönségnek és ami 
legfontosabb, a zsűrinek. Ez 
utóbbi „majompáros” Bozsogi 
Boglárka és Mayer Dorottya igen 
ötletes produkcióval lepte meg 
nézőit. Szintén modern tánc 
kategóriában a Tóth Réka–Antal 
Dóra páros „boszorkányos” 
prdukciója ragadtatta nagy taps-
ra a nézőtéren helyet foglalókat 
– a lendületes műsoruk végére 
a tehetségen kívül szerencsére 
az is kiderült, milyen kedves 
és szép arc rejtezik az álarcok 
mögött…  

A könnyűzenei kategóriában 
induló érdiek is igen nívós pro-
dukciókkal leptek meg bennün-
ket. Ostorházi Bernadett „dögös”, 
a KVM-duó, Erényi Júlia és Nyúl 
Tímea kedves, Németh Katalin 
és Soós Márton magával ragadó 
volt. Erényi Júlia és Ostorházi 
Bernadett prózában is megmu-
tatta, mit tud, bár ebben a kate-
góriában nem jutottak tovább. 
A komolyzene kategóriában is 
igen komoly, kiélezett versengés 
folyt. Érdet tíz zenész, együttes 

képviselte nívósan, de csak a fele 
léphetett fel újra vasárnap.

El is érkeztünk az elődöntő-
hez, amelyet Segesdi János, Érd 
alpolgármestere nyitott meg, s 
amelyben harmincegy produk-
ciót élvezhetett végig a közön-
ség. A zsúfolt ház is bizonyítot-
ta, milyen szükség van ezekre a 
tehetségkutató rendezvényekre. 
Az érdiek itt is jól szerepeltek, 
többek között Soós Márton éne-
kes és Szokolai Gergely harmo-
nikás dicsérő oklevelet kapott, 
Németh Katalin a könnyűzene, 
az Érdi Harmonika Kvartett a 
komolyzene, a Tóth Réka–Antal 
Dóra páros a modern tánc kate-

góriában képviseli majd városun-
kat a májusi monori Pest megyei 
Ki Mit Tud? döntőben. 

A zsűri útravalóul jó tanáccsal 
is ellátta a versenyzőket: fontos, 
hogy az egyéniségükhöz legmeg-
felelőbb műsorszámot válasszák, 
senki ne lépjen elő nehezebbel, 
mint amit elbír, és akkor nem 
maradhat el a siker, ami amúgy 
sem jön ingyen, keményen meg 
kell dolgozni érte. Ez a versengés 
mindenesetre arra is jó volt, hogy 
kiderüljön, mennyi tehetséges 
fiatal lakik köztünk, akiknek a 
fejlődésükért mindent meg kell 
tennünk, valamennyiünknek.

� Temesi�László

Kis mûvészek nagy produkciói
Három napig lázban égtek a gyerekek, a szüleik és a tanáraik a hét végén az 
érdi Szepes Gyula Mûvelõdési Központban, ahol különféle mûvészeti ágakban 
mérhették össze tudásukat. 

Tóth Réka és Antal Dóra duó a modern tánc kategória továbbjutói
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Szokolai Gergely a legfiatalabb 
résztvevõ

Az Ercsi úti temetõben március 25-én napsütötte, 
ám hûvös délutánon Csuka Zoltán sírja köré gyûltek 
össze a város elöljárói, a helyi könyvtár munkatársai, 
a kisebbségi önkormányzatok és civil szervezetek 
vezetõi, valamint Érd polgárai, hogy halálának 25. 
évfordulója alkalmából a kiváló költõre, mûfordítóra, 
városunk elsõ díszpolgárára emlékezzenek. 

Dr. Kelényi istván és Csuka Zoltán özvegye hallgatják a megemlékezést
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