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Június 8. hétfő
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Ismeretlenek II. - Budapest magyar 
dok.film rend.: Gulyás János 54' ism.

10:55 Érdi Panoráma ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Felpörgető ism.
16:00 Mikrofonláz ism.
16:30 Földközelben ism.
17:00 Hit és Élet ism.
17:30 Mojito ism.

18:00 1100 év Európa közepén. Bayer Zsolt 
és Nemes Tibor filmje,11-12. rész ism.

19:00 Híradó

19:15 Valami a levegőben 
a rendszerváltás 20 éve versekben

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt 
beszélgetés aktuális témákról

19:45 1100 év Európa közepén. Bayer Zsolt 
és Nemes Tibor filmje, 11-12. rész ism.

20:45 Burleszkparádé Charlie Chaplinnel

21:15 Nincs asztalom, sem székem; antropo-
lógiai film rend.: Cséke Zsolt 56' ism.

22:15 Hiradó ism.
22:30 Négyszemközt ism.
22:45 Tea két személyre ism.

Június 9. kedd
9:00 Mojito ism.
9:30 Négyszemközt ism.
9:45 Valami a levegőben ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 Mikrofonláz ism.
11:00 Kézilabda-mérkőzés ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Hit és élet ism.
16:00 Ütköző ism.
16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Felpörgető ism.
17:30 Mikrofonláz ism.

18:00 Nincs asztalom, sem székem; antropo-
lógiai film rend.: Cséke Zsolt 56' ism.

19:00 Híradó
19:15 Valami a levegőben ism.
19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt  
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Fény-Kép kulturális magazin
20:15 Vitalitás életmód magazin

20:45 A KALEF. magyar dok.film  
rend.: Kisfaludy András 92' ism.

22:15 Híradó ism.
22:30 Négyszemközt ism.
22:45 Fény-Kép ism.

Június 10. szerda
9:00 Fény-Kép ism.
9:30 Négyszemközt ism.
9:45 Valami a levegőben ism.

10:00 Vitalitás ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Mikrofonláz ism.
11:30 Ütköző ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Fény-Kép ism.
16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Tea két személyre ism.
17:00 Mojito ism.
17:30 Vitalitás ism.

18:00 1100 év Európa közepén. Bayer Zsolt 
és Nemes Tibor filmje; 11-12. rész ism.

19:00 Híradó

19:15 Valami a levegőben ism.

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt  
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Mozgás sportmagazin

20:15

Kaspar Hauser  
német játékfilm rend.: Werner Herzog 
sze.: Bruno S., Enno Patalas, Brigitte 
Mira 104' 

22:00 Híradó ism.

22:15 Négyszemközt ism.

22:30 Mozgás ism.

Június 11. csütörtök

9:00 Hit és Élet ism.

9:30 Négyszemközt ism.

9:45 Valami a levegőben ism.

10:00
KASPAR HAUSER Német játékfilm 
rend.: Werner Herzog sze.: Bruno S., 
Enno Patalas, Brigitte Mira 104' ism. 

11:45 Mozgás ism.

15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Vitalitás ism.

16:00 Felpörgető ism.

16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Mikrofonláz ism.
17:30 Fény-Kép ism.
18:00 Mozgás ism.
18:30 Földközelben ism.
19:00 Híradó
19:15 Valami a levegőben ism.
19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt  
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Halvízió horgászmagazin

20:15 Földközelben  
környezetvédelem, ökológia

20:45 Fény-Kép ism.
21:15 Mozgás ism.
21:45 Burleszkparádé Charlie Chaplinnel
22:15 Híradó ism.
22:30 Négyszemközt ism.
22:45 Mikrofonláz ism.

Június 12. péntek
9:00 Halvízió ism.
9:30 Négyszemközt ism.
9:45 Valami a levegőben ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Mozgás ism.
11:30 Vitalitás ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Halvízió ism.
16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Vitalitás ism.
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Földközelben ism.

18:00 Ismeretlenek II. - Budapest magyar 
dok.film rend.: Gulyás János 54' ism.

19:00 Híradó
19:15 Valami a levegőben ism.
19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt  
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Tea két személyre  
érdi érdekes emberekkel

20:15

Haláli hálóőr  
Spanyol filmvígjáték rend.: Roberto 
Santiago sze: Marta Larralde, María 
Botto, Fernando Tejjero, 100'

22:00 Híradó ism.
22:15 Négyszemközt ism.
22:30 Tea két személyre ism.

Június 13. szombat
10:30 Ifipark ifjúsági magazin
11:00 Tea két személyre ism.
11:30 Halvízió ism.
15:00 Ifipark ism.
15:30 Négyszemközt ism.
15:45 Burleszkparádé Charlie Chaplinnel

16:00 Érdi Panoráma  
heti események összefoglalója 

16:30 Vitalitás ism.
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Halvízió ism.
18:00 Földközelben ism.

18:30 Így készült az Abigél a Budapesti 
Operettszínházban

19:00 Érdi Panoráma ism.
19:30 Burleszkparádé Charlie Chaplinnel
19:50 Ifipark ism.

20:20

39 lépcsőfok  
Angol thriller  
rend.: Alfred Hitchcock sze.: Robert 
Donat, Peggy Ashcroft, Madeleine 
Carroll, 85' 

21:45 Tea két személyre ism.
22:15 Házibuli klippműsor

Június 14. vasárnap
10:30 Hit és Élet vallás és civil társadalom

11:00 Ifipark ism.

11:30 Érdi Panoráma ism.

15:00

HALÁLI HÁLÓŐR Spanyol filmvígjáték 
rend.: Roberto Santiago sze: Marta 
Larralde, María Botto, Fernando 
Tejjero, 100' ism.

16:45 Érdi Panoráma ism.

17:15 Ifipark ism.

17:45 Hit és Élet ism.

18:15 Burleszkparádé Charlie Chaplinnel

18:30
1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
13-14. rész 

19:30
Eldorado magyar játékfilm rend.: 
Bereményi Géza sze.: Eperjes Károly, 
Eszenyi Enikő, Haumann Péter, 104'

21:15 Így készült az Abigél a Budapesti 
Operettszínházban

21:45
Ismeretlenek III.  
– 301-es parcella magyar dok.film 
rend.: Gulyás János, 75'

23:00 Érdi Panoráma ism.

2009. június 8-tól 14-ig

AzVérüket ontották a haza szabadságáért    

Emlékünnep a Hõsök Napján

A Városszépítő és Honismereti 
Egyesület, az Érd-Óváros Szent 
Mihály Alapítvány és a Német 
Kisebbségi Önkormányzat 
által szervezett megemléke-
zésen mindenekelőtt Miklósi 
Csabáné üdvözölte a – rossz 
időjárás ellenére is – szép 
számban megjelenteket, majd 
T. Mészáros András polgármes-
ter mondott – a múltat, jelent és 
jövőt egyaránt érintő – köszön-
tő beszédet. Kiemelte: vannak 
olyan tettek, események, tra-
gikus és dicsőséges pillanatok, 
amelyeken nem fog a felejtés. 
A nemzet hőseire való emléke-
zés nem csak a múltról szól, 
hanem egyben erőforrása a 
jelen cselekedeteinek is, hiszen 
az ilyen és ehhez hasonló ese-
mények az időkön átnyúlva is 
hatnak ránk, meghatározzák 
gondolkodásunkat és tettein-
ket. A polgármester kitért arra: 
minket, magyarokat gyakran 
ér az a vád, hogy csupán a 
történelmi kudarcainkat s nem 
a sikereinket ünnepeljük, ám 
– még, ha így is volna – sikerek-
ben sem szűkölködünk, hiszen 
mi másnak mondhatnánk, mint 
sikernek a nemzet megmara-
dását, kitartását és a hősökre 
való büszkeségét? A mi népünk 
harcolt legtovább a szabadságá-
ért, s amikor kellett, az ország 
színe-java ontotta vérét, áldoz-
ta életét a hazaért, a jövőért. 
T. Mészáros András hangsú-

lyozta: senki nem születik sem 
hősnek, sem mártírnak, hanem 
csak a történelem viharában 
válik azzá, s hőseink számunk-
ra egyben a nemzet hősiességét 
jelentik. Hozzátette: érdinek, 
Ófalu polgárának lenni büsz-
keség, mert a múltját felvállal-
ni képes közösség lehet csak 
igazán nemzeti, s mi érdiek 
büszkék vagyunk múltunkra, 
a hőseinkre, miközben a jelen 
kihívásainak is igyekezünk 
minden erőnkkel eleget tenni. 

A polgármester köszön-
tőjét követően Wass Albert: 
„Magyar cirkusz” című köl-
teménye hangzott el Bence 
Zsófia előadásában, majd 
pedig Stencinger Norbert, a 
Vörösmarty Mihály Gimnázium 
tanára tartotta meg ünnepi 
beszédét, amit egy idézettel 
kezdett: „Nem sírni jöttünk, 
hanem az emlékezés vezérelt 
minket”. A tanár úr a csaknem 
száz évvel ezelőtti eseménye-
ket elsősorban a hétköznapi 
ember oldaláról igyekezett 
megközelíteni, mondván, ha 
megpróbáljuk beleképzelni 
magunkat a katonák helyzeté-
be, és megkíséreljük átérezni 
mindazt, amit ők éreztek a 
lövészárkokban, az emberte-
len körülmények és helyze-
tek közepette, talán jobban 
megértjük a történelmet, és 
képesek lehetünk arra, hogy 
azonosuljunk a háborúk hősei-

vel és áldozataival. 1914-ben 
sokan még nagy várakozással 
tekintettek az I. világháború 
elé, mert villámháborúra szá-
mítottak, s nem tudták még, 
hogy a fejlett haditechnikának 
köszönhetően lángszórókkal, 
gáztámadásokkal is szemben 
találják magukat. Hogy egy 
elhúzódó háború vár rájuk, 
amikor már nemcsak önkénte-
seket, hanem sorozott hadse-
reget vezényeltek a frontokra. 
Azok a katonák akkor és ott 
nem elsősorban hősök akartak 
lenni, mégis példát mutattak 
bátorságukkal, és emberek 
tudtak maradni a szörnyűsé-
gek közepette is, mert hittek 
egy szebb, jobb jövőben, és 
abban, hogy egyszer véget 
érnek a borzalmak, s eljön a 
béke, emlékeztetett Stencinger 
Norbert. Beszéde végén egy 
honvéd sorait felidézve a kato-
na őszinte érzéseire hívta fel a 
figyelmet, aki beismerte, hogy 
végigsírta a legutóbbi csatát. 

A rövid történelmi áttekintést 
követően Gyóni Géza: „Csak 
egy éjszakára” című versét 
mondta el Mohos Csilla, majd 
Pokorny Ferenc helytörténeti 
kutató a II. világháború hősei-
ről és áldozatairól emlékezett 
meg, rámutatva, hogy az érdiek 
még adósak a második világ-
égés elesett érdi katonáinak és 
áldozatainak emlékművével, 
amelynek megvalósítása folya-
matban van. A Magyar Hősök 
Emlékünnepén – méltó emlék-
mű hiányában – ezúttal diákok 
olvasták fel az eddig összegyűj-
tött, a II. világháborúban elesett 
érdi katonák névsorát. 

A megemlékezésen katona-
dalok és indulók hangzottak 
el a Lukin László Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékei, 
valamint a Rozmaring Kórus elő-
adásában, végül az ünnepséget 
követően valamennyi résztvevő 
elhelyezett egy-egy szál virágot 
az I. világháborús emlékmű tal-
pazatánál.� Bálint�Edit�

Mintha az égiek is együttéreztek volna a jelenlévõkkel: 
régen várt, csendes májusi esõvel pecsételték meg 
vasárnap a Hõsök Napja tiszteletére rendezett megem-
lékezést, amit Óvárosban, az óvoda kertjében elhelye-
zett I. világháborús emlékmûnél tartottak az érdiek. 
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Gyermeknap 
a múzeumkertben

Kicsik és nagyok szaladgáltak, 
játszottak, kézműveskedtek 
a Magyar Földrajzi Múzeum 
kocsiszínében, ahol a színpa-
don zenés és táncos bemutatók, 
játékos vetélkedők várták a gye-
rekeket egész vasárnap – no meg 
tárlatvezetés a múzeumban. 
A városunkban immár hagyo-
mányossá váló rendezvényt idén 
is az Ága-Boga Nagycsaládosok 
Érdi Egyesülete szervezte, a 
Földrajzi Múzeum, az önkor-
mányzat, több cég, egyesület, a 
rendőrség és a tűzoltóság segít-
ségével, támogatásával. Idén is 
volt zsíroskenyér, sütemény és 
szörp a sok játékban megéhező 
gyerekeknek, érkezett nagy láda 
gyümölcs, kosárnyi rágcsálniva-

ló is. A nagyobbacskák büszkén 
feszíthettek kiakasztott rajzaik 
mellett, törték a fejüket a kvíz-
kérdéseken, a kicsik ajándék-
lufikkal szaladgáltak önfeled-
ten, fittyet hányva az ömlő 
esőre. 

A rendezvényen a polgármes-
ter is köszöntötte a gyerekeket, 
felnőtteket. 

– Eshet az eső, fújhat a 
szél, a gyereknap nagyon fon-
tos esemény. Aminthogy az is 
kiemelten fontos, hogy gyer-
mekeink biztonságban érezhes-
sék magukat. Ezt pedig csak 
a család garantálhatja, amely 
belső békét tud a gyermekek 
számára teremteni. Ezért abban 
kell sokat segítenünk, hogy a 

családok minél nagyobb bizton-
ságban érezhessék magukat – 
mondta lapunknak T. Mészáros 
András, hozzáfűzve: reméli, 
előbb-utóbb a nagypolitika is 
eljut erre a következtetésre. 

– Nem hiszem, hogy a csalá-
dokon kellene spórolni, hiszen 
ez visszaüt a későbbiekben 
– hangsúlyozta. 

Ami az aktuális intézkedése-
ket illeti, T. Mészáros András 
elmondta: szeptembertől száz-

ötvennel több gyermek járhat 
majd Érden óvodába, ugyanis 
bővítésekkel és átalakításokkal 
növelik a helyek számát. Bővül 
és átalakul az Aradi utcai böl-
csőde is – pályázati támogatást 
nem sikerült szereznie a város-
nak, ezért saját erőből valósul 
meg a fejlesztés. Ennek az az 
ára, hogy a Darukezelő utcai 
óvoda megépítése csúszik – vár-
hatóan csupán egy évet. 

� Ádám�Katalin
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A szabadtéri programokat elmosta ugyan az esõ, de 
a gyerekek és szüleik jókedvét nem – dugig megtelt 
vasárnap a múzeum fedett kocsiszínje. 

Bérmálás: az új élet kezdete
Vasárnap délután az Érdi Jézus Szíve-temp-
lomban 41 gyermek és fiatal felnőtt egye-
sült a Szentlélekkel: a keresztény nagyko-
rúság szentségével. A bérmálás megerősít 
abban, ami a keresztségben elkezdődött. 
A bérmálásban a megkeresztelt maga vál-
lalja azt, amit a keresztségben szülei vál-
laltak helyette: a krisztusi életet és külde-
tést. Válaszul a Szentlélek új módon tölti 
el őt, és megerősíti, hogy képes legyen a 
nagykorú keresztény életre. 

Az ünnepi szertartást Spányi Antal szé-
kesfehérvári megyés püspök celebrálta. Az 
esemény jelentőségét növelte, hogy pün-
kösd napján tettek fogadalmat a szentlélek-
nek a fiatalok. Az első bérmálás pünkösd-
kor volt, amikor az apostolok megkapták a 

Szentlelket. Ők érett felnőttek voltak ekkor, 
hosszú imával és várakozással készültek 
pünkösdre. Lelkükben pedig ott volt a kész-
ség, hogy Krisztusért és születő Egyházáért 
adják életüket. 

A megyés püspök ünnepi szertartását 
követően megtették a fiatalok fogadalmu-
kat a szentléleknek. Azok a kegyelmi aján-
dékok, amelyeket a bérmálásban kapunk, 
hasonlítanak az evangéliumi talentu-
mokhoz, amelyeket kamatoztatnunk kell. 
Jézus beszélt arról a lusta emberről, aki 
elásta az urától kapott pénzt ahelyett, 
hogy kamatoztatta volna. 

A� bérmálás� nem� megérkezés,� nem�
vallásos�életünk�befejezése,�hanem�egy�
új�élet�kezdete.� Sz.�E.

mozaik


