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Szeptember 28. hétfő
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Az Ormánság senkié se…
magyar dok.film 78’ ism.
rend.: Kisfaludy András

11:30 Érdi Panoráma ism.
12:00 Valami a levegőben-Epilógus II.
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 
45-46. rész ism.

19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt,

beszélgetés aktuális témákról
19:43 Valami a levegőben-Epilógus II.
19:45 Kézilabda mérkőzés
21:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármes-

tertől
21:45 Hiradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Tea két személyre ism.

 
Szeptember 29. kedd

9:00 Mojito ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 Mikrofonláz ism.
11:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármes-

tertől ism.
11:30 Kézilabda mérkőzés ism.
12:45 Valami a levegőben-Epilógus II.
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 Burleszk parádé
18:25 A Szent Mihály templom titka

 az Érdi Városi Televízió  
dokumentumfilmje 30’
rend.: Szluka Eszter, Palcsó Ildikó

19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt,

beszélgetés aktuális témákról
19:43 Valami a levegőben-Epilógus II.
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin
20:15 Vitalitás, életmód magazin
20:45 A tanú

magyar filmvígjáték 103’ ism.
rend.: Bacsó Péter
fsz.: Kállai Ferenc, Őze Lajos, Monori 
Lili, Fábri Zoltán 

22:30 Hiradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:00 Fény-Kép ism.

 
Szeptember 30. szerda

9:00 Fény-Kép ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Vitalitás ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Mikrofonláz ism.
11:30 Ütköző ism.
12:00 A Szent Mihály templom titka

az Érdi Városi Televízió 
dokumentumfilmje 30’ ism. 
rend.: Szluka Eszter, Palcsó Ildikó

12:30 Valami a levegőben-Epilógus II.
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 
45-46. rész ism.

19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt,

beszélgetés aktuális témákról
19:43 Valami a levegőben-Epilógus II.
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Premier (Opening Night)

amerikai játékfilm 140’  ism. 
rend.: John Cassavetes
fsz.: Gena Rowlands, Ben Gazzara, 
John Cassavetes

22:45 Hiradó ism.
23:00 Négyszemközt ism.
23:15 Mozgás ism.

 
Október 1. csütörtök

9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Premier (Opening Night)
amerikai játékfilm 140’  ism. 
rend.: John Cassavetes
fsz.: Gena Rowlands, Ben Gazzara, 
John Cassavetes

12:30 Mozgás ism.
13:00 Valami a levegőben-Epilógus II.

15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Vitalitás ism.
16:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármes-

tertől 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 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt,

beszélgetés aktuális témákról
19:43 Valami a levegőben-Epilógus II.
19:45 Halvízió, horgászmagazin
20:15 Földközelben, környezetvédelem, 

ökológia
20:45 Pénz és taps nélkül

magyar dok.film 47’ ism.
 rend.: Cséke Zsolt

21:45 Hiradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Mikrofonláz ism.

 
Október 2. péntek

9:00 Halvízió ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Mozgás ism.
11:30 Vitalitás ism.
12:00 Valami a levegőben-Epilógus II.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 A Szent Mihály templom titka

az Érdi Városi Televízió 
dokumentumfilmje 30’ ism.
rend.: Szluka Eszter, Palcsó Ildikó

16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Vitalitás ism.
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Földközelben ism.
18:00 1100 év Európa közepén   

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
45-46. rész ism.

19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt,

beszélgetés aktuális témákról
19:43 Valami a levegőben-Epilógus II.
19:45 Tea két személyre 

érdi érdekes emberekkel
20:15 Aranycsapat

magyar dok.film 132’ ism.
rend.: Surányi András

22:30 Hiradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:00 Tea két személyre ism.

 
Október 3. 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 Burleszk parádé 
16:00 Érdi Panoráma, heti események 

összefoglalója 
16:30 Csillagszem – A P.Mobil együttes
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Halvízió ism.
18:00 Földközelben ism.
18:30 Tea két személyre ism.
19:00 Érdi Panoráma ism.
19:30 Burleszk parádé 
20:00 Ifipark ism.
20:30 Talpuk alatt fütyül a szél

magyar eastern 88’
rend.: Szomjas György
fsz.: Bujtor István, Djoko Rosic, 
Cserhalmi György, Bordán Irén

22:00 Tea két személyre ism.
22:30 Házibuli klippműsor

 
Október 4. vasárnap
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Ifipark ism.
11:30 Érdi Panoráma ism.
12:00 Csillagszem ism. – A P.Mobil együttes
15:00 Talpuk alatt fütyül a szél

magyar eastern 88’ ism.
rend.: Szomjas György
fsz.: Bujtor István, Djoko Rosic, 
Cserhalmi György, Bordán Irén

16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Ifipark ism.
17:30 Hit és Élet ism.
18:00 Burleszk parádé 
18:30 1100 év Európa közepén

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
47-48. rész 

19:30 Mielőtt befejezi röptét a denevér       
magyar filmdráma 91’ 
rend.: Tímár Péter
fsz.: Bodnár Erika, Csontos Róbert, 
Máté Gábor
Csak 16 éven felülieknek!

21:00 Tea két személyre ism.
21:30 A tanárnő és a biznisz 

magyar dok.film 59’ 
rend.: Tóth Péter Pál 

22:30 Érdi Panoráma ism.

2009. szeptember 28 – október 4-ig
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Augusztus 24-én ünnepel-
te a Szirmok Városi és 
Pedagógus Nõi Kar meg-
alakulásának a 25. évfor-
dulóját. 
A kórus karnagya a kezdetektől 
Szabóné Bozóki Flóra.
–  Feltétel  volt,  hogy minden

képp pedagógus legyen a jelent
kező? 
Szabóné  Bozóki  Flóra,  kar

nagy: 
– Kezdetben  igen, de később 

már  úgy  adtunk  fel  újsághir
detést,  hogy  bárkit  szívesen 
látunk,  aki  szeret  énekelni  és 
szán  heti  két  órát  a  próbák
ra.  Az  alapító  tagok:  Bazsó 
Katalin, Tóth Lászlóné, Fazekas 
Istvánné.  Ma  már  28  tagú  a 
kórus, de  jó  lenne, ha  legalább 
30  főre gyarapodnánk, mert ha 
például  valaki  kimarad  egy  kis 
létszámú  szopránból,  akkor 
abból baj lehet.
– Kell  tudni szolmizálni vagy 

kottát olvasni?
– Nem, mert hallás után tanul

juk a dalokat. Bachtól napjainkig 
mindenkinek  a  művét  szívesen 
előadjuk,  csak  a  túl moderneket 
nem. Az utolsó szereplésünk jóté
konysági  fellépés  volt.  Szobon, 
ahol  élek  egy  nagyon  jó  akusz
tikájú,  kis  kápolnát  szerettünk 
volna  megsegíteni.  Előtte  meg
hívtam a kórust az otthonomba, 
hogy lássák, hol élek. Nagyon jó 
visszhangja  volt  a  koncertnek, 
azóta sokan rám köszönnek.
– Hogy  kapcsolódik  a  kórus

hoz Karai József zeneszerző?
–  Egyszer  szerepeltünk  a 

Pedagógus  Kórusok  Szakszer
vezetének  rendezvényén,  ahol 
Karai is jelen volt. Olyan jó kap
csolat alakult ki közte és a tagok 
között, hogy írt egy művet Csuka 
Zoltán  „Esti  harang”  című  ver
sére,  amelyet  a  feleségének,  a 
kórusnak és nekem ajánlott.

–  Merre  jártak  eddig  külföl
dön?
–  Húsz  évvel  ezelőtt,  1989

ben  Finnországban,  2001ben 
Mödlingben  egy  nemzetközi 
fesztiválon  léptünk  fel,  2003
ban  Mariazellben  pedig  önálló 
hangversenyünk volt. Egy évvel 
később  Kolozsvárra  utaztunk, 
a  Kolozsmonostori  Református 
templom kórusának meghívásá
ra.  Idén márciusban  Angliában 
szerepeltünk,  Poyntonban,  Érd 
testvérvárosában.  Az  ottani 
kórussal  testvérkórusi  kapcso
latot ápolunk, először mi láttuk 
vendégül  őket.  Az  ittlétükkor 
olyan  emberi  kapcsolatok  ala
kultak  ki,  amelyeket  már  nem 
lehetett  megszakítani.  Három 
év  után,  mikor  lehetővé  vált, 
mi  mentünk  hozzájuk  és  egy 
nagyon  szép  hangversenyt  tar
tottunk három kórus részvételé
vel. A BBC karnagyával  is  talál
kozhattunk, egy ideig ő tanított 

dalokat  a  résztvevőnek,  aztán 
mi  tanítottunk  a  többieknek 
magyar dalokat és latin templo
mi énekeket.
–  Egyegy  külföldi  fellépés 

milyen lehetőséget kínál a kórus 
számára?  Hogyan  készülnek, 
mit várnak az úttól?
Bazsó Katalin: 
– Én nagyon örültem az ang 

liai útnak. A kórus sokat készült 
rá,  és  el  is  vártuk,  hogy  min
denki  rendesen  járjon  próbá
ra.  Flóra  néni  rengeteg  műből 
válogatta  ki  azokat,  melyek
ből  összeállítottuk  a  45  per
ces műsort. Évekig tartott, míg 
össze tudtuk szedni a pénzt az 
utazásra.  Pályázatokat  írtunk, 
az  önkormányzat  is  segített, 
mi  is  fizettünk  és  nagyon  sok 
magánember,  kis  cég,  vál
lalat  is  segítő  kezet  nyújtott, 
hogy  repülővel  utazhassunk 
Angliába.
– A kórus alapító tagja, tanár, 

de nem énektanár. Miért  lépett 
be a kórusba?
–  Nagyon  szeretek  énekel

ni,  gyerekkoromban  is  jártam 
kórusba. Én vagyok az egyetlen 
olyan  tag,  aki  25  éve  megsza
kítás  nélkül  jár.  A szülés  után 
is,  amint  lehetett  visszajöttem. 
Jól  ismerjük  egymást  a  tagok
kal,  Flóra  néni  jól  hat  ránk,  új 
személyiséggé varázsol minket. 
Nagyon  sokan  próbán  kívül  is 
tartjuk  a  kapcsolatot,  összejá
runk.
Szabóné  Bozóki  Flóra,  kar

nagy: 
– Azért  én  azt hozzátenném, 

hogy  Kati  nem  csupán  egysze
rű  kórus  tag,  ő  a  kottatáros, 
rajta múlik, hogy minden kotta 
mindig rendben legyen. Nagyon 
nagy segítségem ő is, és Krausz 
Katalin is, aki a kórus pénztáro
sa. Köszönettel  tartozom nekik 
és a kórus összes tagjának.
  Ozsda Erika

Határainkon túl is ismerik az érdi énekkart

Huszonöt éves a Szirmok

Hogy  mi  köze  van  Beethoven 
VIII. szimfóniájának a tóban élő 
halakhoz,  a  vízisiklóhoz  és  a 
közelben fészkelő madarakhoz, 
kiderült  a  természetismereti 
tábor  résztvevőinek  élmény
beszámolójából.  Kiss  Gyöngyi, 
a  Szepes  Gyula  Művelődési 
Központ Terra Mater Kör veze
tője immár sokadszor szervezte 
meg  a  mögöttünk  álló  nyáron 
az érdi apróságoknak a környék 
természeti  és  történelmi  érté
keit  felkutató,  egyhetes  nyári 
tábort.   
Akár  a  korábbi  években,  az 

idén  is  elsősorban  az  volt  a 
cél,  hogy  a  gyermekek  sokat 
tartózkodjanak a természetben, 
és közösen fedezzék fel az érdi 
és  a  közeli  települések  jelleg
zetes  növény  és  állatvilágát, 
valamint,  hogy  megismerjék 

közvetlen  környezetük  törté
nelmi  értékeit  is.  Mindezt  per
sze kötetlenül, korosztályuknak 
megfelelő,  játékos  formában 
tették a táborban. Kiss Gyöngyi 
vezetésével  a  minarethez  láto
gattak, majd a Dunapart követ
kezett, ahol a lurkók saját bőrü
kön is megtapasztalhatták, mi a 
szúnyoginvázió. Persze, e kelle
metlen rovarok mellett nagyobb 
és  érdekesebb  állatokat  –  pél
dául  vízisiklót  és  békákat  –  is 
láthattak a folyóparton bóklász
va,  és  azt  is  megbeszélték, 
miért  fontosak  az  ártéri  öblök, 
és  milyen  az  élővilág  a  folyó 
közelében.  Más  alkalommal  a 
tárnoki  halastóhoz  túráztak, 
ahol ugyancsak számos érdekes 
növényt, víz közelében élő apró 
állatot fedezhettek fel, amelyek
ről  később  rajzokat  is  készítet

Környékünk élõvilágával és értékeivel ismerkedtek  

Szürke gém, vízisikló és Beethoven  

A negyedszázados nõi kar most is tele van tervekkel
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A fiatalok felkutatták a környék természeti értékeit

tek. A kánikulában a tábor lakói 
együtt  lubickoltak  a  Thermál 
Hotel  Liget  medencéjében, 
majd  egy  napot  a  martonvásári 
Beethoven  Kastélymúzeumban 
és  parkban  töltöttek. Az  épület
ben megtekintették  a  több  száz 
évvel  ezelőtt  élt,  és  egykoron 
Martonvásárra  látogató,  híres 
zeneszerző  személyes  tárgyait, 
leveleit,  értékes  kottáit.  Később 
megcsodálták a mammutfenyőt, 
a  tó közelében bogarászva sike
rült a szürke gémmel is találkoz
ni,  majd  a  partról  néhány  pon
tyot  is  megetetni.  Csodaszép, 
kiránduló  időben  élvezhették  a 
gyerekek  a  kastélypark  növény 
és állatvilágát.  
– Csaknem huszonöt éve szív

ügyem, hogy  a Terra Mater Kör 
működtetése,  valamint  a  rend
szeres  kirándulások,  táborok 
szervezése  által  egyre  több  érdi 
gyermekekkel  megszerettessem 
a  természetet  – mondta  lapunk

nak  nyilatkozva  Kiss Gyöngyi 
–  Ez  korántsem  nehéz  faladat, 
ha  sikerül  velük  megismertet
ni,  megláttatni  a  valóságban  is, 
mindazt, amivel eddig talán csak 
a  tankönyvekben  találkozhat
tak,  vagy  csupán  hallottak  róla. 
Sajnos,  napjaikban  az  emberek 
egyre  inkább  eltávolodnak  a 
természettől,  pedig  a  felnőttek 
feladata,  hogy  a  jövő  nemzedé
kével  elfogadtassa  saját  környe
zetét, ami csak akkor sikerül, ha 
azt jól megismerik. Ha az ember 
távol  van  a  természettől  egyre 
nagyobb  pusztításokra  képes. 
Ha  azonban  közel  áll  hozzá,  és 
megszereti, mindenképpen segí
ti  őt  abban  is, hogy értékelje  és 
megbecsülje mindazt, amije van. 
A kellemes nyári  időtöltésen túl 
ezért  is  tartom  igen  hasznos
nak  ezeket  a  természetismereti 
kirándulásokat – hangsúlyozta a 
táborvezető.
  Bálint Edit 
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Érdre látogat
a görög katolikus megyéspüspök  
Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Görög Katolikus Egyházmegye püspöke 
az egy éve általa alapított Érdi Görög Katolikus Egyházközségre láto-
gat. Az egyházmegyei elöljáróval a hívek október 3-án a postástelepi 
római katolikus templomban 10 órakor kezdõdõ liturgián, valamint 
a 12.30-kor a Riminyáki úti parókia közösségi termében szervezett 
agapé keretében találkozhatnak. 
További információ: Szabó Mihály parókus (30-757-1824).

kaleidoszkóp


