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Október 5. hétfő
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 A tanárnő és a biznisz magyar dok.film 
63’ ism. rend.: Tóth Péter Pál   

11:05 Tea két személyre ism.
11:35 Érdi Panoráma ism.
12:05 Valami a levegőben – Epilógus III.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Halvízió ism.
16:00 Ifipark ism.
16:30 Földközelben ism.
17:00 Hit és Élet ism.
17:30 Tea két személyre ism.
18:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
47–48. rész ism.

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

beszélgetés aktuális témákról
19:43 Valami a levegőben – Epilógus III. ism.
19:45 Kézilabda-mérkőzés 
21:15 Per helyett, jogi esetek
21:45 Burleszk parádé 
22:00 Híradó ism.
22:15 Négyszemközt ism.
22:30 Per helyett ism.

  

Október 6. kedd
9:00 Per helyett ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.

10:30 Ifipark ism.
11:00 Kézilabda-mérkőzés ism.
12:30 Valami a levegőben – Epilógus III. ism.
14:45 Négyszemközt ism.
15:15 Hit és Élet ism.
15:45 Per helyett ism.
16:15 Fény-kép ism.
16:45 Ifipark ism.
17:15 Halvízió ism.
17:45 A tanárnő és a biznisz

magyar dok.film 63’ ism.
rend.: Tóth Péter Pál   

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

beszélgetés aktuális témákról
19:43 Valami a levegőben – Epilógus III. ism.
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin 
20:15 Vitalitás ism.
20:45 Élve vagy halva magyar film 81’

rend.: Rényi Tamás
fsz.: Balázsovits Lajos, Cserhalmi 
György, Mécs Károly, Djoko Rosic

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

  

Október 7. szerda
9:00 Fény-Kép ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Vitalitás ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Per helyett ism.
11:30 Ütköző ism.
12:00 Valami a levegőben – Epilógus III. ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Fény-Kép ism.
16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Tea két személyre ism.
17:00 Ifipark ism.
17:30 Vitalitás ism.
18:00 1100 év Európa közepén

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
47–48. rész ism.

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

beszélgetés aktuális témákról
19:43 Valami a levegőben – Epilógus III. ism.
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Etika Klub, beszélgetések a XXI. század 

kérdéseiről
20:45 Arcok (Faces)

amerikai filmdráma 130’ ism.
rend.: John Cassavetes
 fsz.:John Marley, Gena Rowlands, 
Seymour Cassel 

23:00 Híradó ism.
23:15 Négyszemközt ism.

  
Október 8. csütörtök

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

10:00 Arcok (Faces)
amerikai filmdráma 130’ ism.
rend.: John Cassavetes
fsz.:John Marley, Gena Rowlands, 
Seymour Cassel 

12:15 Fény-kép ism.
12:45 Etika Klub ism.
13:15 Valami a levegőben – Epilógus III. ism.
15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Vitalitás ism.
16:00 Halvízió ism.
16:30 Hit és Élet ism.
17:00 Ifipark ism.
17:30 Fény-Kép ism.
18:00 Mozgás ism.
18:30 Tea két személyre ism.
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt,

beszélgetés aktuális témákról
19:43 Valami a levegőben – Epilógus III. ism.
19:45 Felpörgető, film és programajánló
20:15 Földközelben, környezetvédelem, 

ökológia
20:45 Mozgás ism.
21:15 Híradó ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:45 Földközelben ism.

  

Október 9. péntek
9:00 Felpörgető ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 Mozgás ism.
11:00 Vitalitás ism.
11:30 Tea két személyre ism.
12:00 Valami a levegőben – Epilógus III. ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Felpörgető ism.
16:00 Etika Klub ism.
16:30 Fény-Kép ism.
17:00 Vitalitás ism.
17:30 Földközelben ism.
18:00 1100 év Európa közepén

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
47–48. rész ism.

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

beszélgetés aktuális témákról
19:43 Valami a levegőben – Epilógus III. ism.
19:45 Mojito buli, szórakozás, programok
20:15 Mielőtt befejezi röptét a denevér

magyar filmdráma 91’ ism.
rend.: Tímár Péter
fsz.:Bodnár Erika, Csontos Róbert, Máté 
Gábor. Csak 16 éven felülieknek!  

21:45 Híradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Mojito ism.

  

Október 10. szombat
10:30 Mikrofonláz, ifjúsági magazin
11:00 Mojito ism.
11:30 Felpörgető ism.
12:00 Etika Klub ism.
15:00 Mikrofonláz ism.
15:30 Négyszemközt ism.
16:00 Érdi Panoráma, heti események össze-

foglalója 
16:30 Csillagszem – Pintácsi Viki, Mikola 

Péter
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 Éltető mozgásban I. rész

magyar dok.film 50’
rend.: Tóth Péter Pál

19:00 Az Első…
az Érdi Városi Televízió dokumentum-
filmje  az Első Fesztiválról 58’rend.: 
Szűcs Gergely, vágó: Bárány Dániel

20:00 Burleszk parádé 
20:15 Mikrofonláz ism.
20:45 Déryné, hol van?

magyar filmvígjáték 98’
rend.: Maár Gyula
fsz.:Törőcsik Mari, Kállai Ferenc, Sulyok 
Mária

22:30 Házibuli klippműsor
  

Október 11. vasárnap
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Mikrofonláz ism.
11:30 Érdi Panoráma ism.
12:00 Csillagszem ism. – Pintácsi Viki, Mikola 

Péter 
12:30 Az Első…

az Érdi Városi Televízió dokumentum-
filmje  az Első Fesztiválról 58’rend.: 
Szűcs Gergely, vágó: Bárány Dániel ism.

15:00 Élve vagy halva
magyar film 81’ ism.
rend.: Rényi Tamás
fsz.: Balázsovits Lajos, Cserhalmi 
György, Mécs Károly, Djoko Rosic

16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Burleszk Parádé
18:00 1100 év Európa közepén

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
49–50. rész 

19:00 Az öldöklő angyal
mexikói film 98’ ism.
rend.: Luis Bunuel
fsz.: Enrique Rambal, Silvia Pinal

20:45 Civil jelentés
magyar dok.film 102’ ism.
rend.: Gulyás János

22:30 Érdi Panoráma ism.
23:00 Hit és Élet ism.
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Az

Testvérvárosunk, Léva 
könyvtárának részvé-
telével tanácskozást 
tartott városunkban a 
Magyar Könyvtárosok 
Egyesülete zenei szekció-
ja. A konferencián bemu-
tatkozott Szentendre, 
Vác, Gödöllõ, Léva és Érd 
zenei könyvtára, majd sor 
került az idei helytörténeti 
vetélkedõ eredményhir-
detésére és a díjak kiosz-
tására.
Sokan azt gondolják, hogy a 
könyvtárakban kizárólag köny-
veket lehet kölcsönözni, ezért 
kevesen élnek azokkal az új 
szolgáltatásokkal, amelyek 
az utóbbi években ugyancsak 
fontos részeivé váltak a városi 
könyvtáraknak. Ilyen az infor-
mációelérés, valamint a hang-, 
zenei és filmanyagkölcsönzés 
lehetõsége. Érden Nida Judit 
vezetésével évek óta kiválóan 
mûködik egy viszonylag jól ellá-
tott zenei könyvtár, amit szíve-
sen látogatnak mind a fiatalok, 
mind pedig az idõsebbek.

A tanácskozáson a résztvevõk 
megtudhatták; melyik zenei 
könyvtár miben erõs, hol, mire 
helyezik a hangsúlyt. Van, ahol 
a dzsesszzene kedvelõit látják el 
bõséges anyaggal, másutt a vál-
tozatos zenei ízlés kielégítésére 
törekszenek. Bazsóné Megyes 
Klára, a helyi városi könyvtár 
vezetõje lapunknak nyilatkoz-
va elmondta: örül az új szlo-
vákiai kapcsolatnak, hiszen az 
együttmûködés számos területen 
tovább építhetõ. Így például az a 
vándorkiállítás, amely a tavalyi 
rajzpályázaton a felvidéki költõk 

verseihez készült legsikeresebb 
gyermekrajzokból született, és 
eddig megjárta Érsekújvárat, 
Ipolyságot, Párkányt, a télen vár-
hatóan Lévára is megérkezik. 

A könyvtár „30 éves let-
tem” címû képes helytörté-

neti vetélkedõje tesztlapjait 
Paulovics Istvánné szerkesztette, 
és õ bonyolította le a versenyt 
is. Mint az eredményhirdetésen 
elhangzott: több résztvevõre 
számítottak, és az alacsony 
részvétel azzal is magyarázha-

tó, hogy közbejött a szünidõ 
– viszont azoktól, akik bekap-
csolódtak, igen szép munkák 
érkeztek. A városról készült régi 
és új fényképek felhasználásá-
val kerültek a versenyzõk elé 
a kérdések, és nagy elõny volt, 
hogy megválaszolásukra bõven 
volt idõ, így akár kutatómunkát 
is végezhetett az, aki biztos-
ra akart menni. Talán ennek 
köszönhetõ, hogy igen csekély 
volt a helyezettek közötti pont-
számkülönbség. Végül az elsõ 
díjat Szalai Zsigmond, a máso-
dikat Boros Károly, a harma-
dikat pedig Druzsin József és 
felesége nyerte. 

A helytörténeti vetélkedõ 
és kiállítás egyébként a záró- 
rendezvénye volt azoknak a 
programoknak, amelyeket a 
Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
Érd várossá nyilvánításának 
30. évfordulója alkalmából ren-
dezett.  B. E.

Tanácskozás és eredményhirdetés a könyvtárban

Harmincéves lettem…

A kaktuszok Mexikóból, 
Argentínából, a Kanári-
szigetekrõl származnak, 
de Érden is nagyon jól 
érzik magukat. A Kern 
Péter Kaktuszkör tagjai 
minden hó második csü-
törtökén találkoznak az 
Enikõ utca 2. szám alatt, 
a Lakótelepi klubövezet 
épületében. 

– Mióta létezik Érden kaktusz
kör?

Libnárné Herczeg Ilona, a kör 
kapcsolatartója: 

– Érden elég sok tagja volt 
az 1971-ben alakult Magyar 
Kaktuszgyûjtõk Országos 
Egyesületének, ami elõtt Erzsé-

beten, a Csiliben már létezett 
kaktuszgyûjtõ klub. Én 1985 
óta vagyok az egyesület tagja, 
9 éve a gazdasági vezetõje. 
Úgy gondoltam, hogy Érden 
is érdemes lenne létrehoz-
ni egy csoportot, aztán 2007 
novemberében megalakult a 
kaktuszkör. Ma már harmin-
can vagyunk. Van köztünk 
orvos, mérnök és mindenfé-
le ember. Vegyes a társaság, 
de nagyon jó, aktív és össze-
tartó. Mindannyian a Magyar 
Kaktuszgyûjtõk tagjai vagyunk, 
amelynek Kern Péter bácsi ala-
pító tagja volt, ezért úgy gon-
doltuk, megérdemelné, hogy a 
kör fölvegye a nevét. A lányát 
kértük fel titkárnak, a helyi 
csoport vezetõjének, aki egyéb 
elfoglaltságai miatt nem min-
dig tud részt venni a kör mun-
kájában, ezért én vagyok a kap-
csolattartó. A foglalkozásokon 
vetítünk, beszélgetünk. Télen 
a teleltetés, tavasszal a kak-
tuszok szoktatása a nappali 
fényhez és az öntözés prob-
lémája a téma. Eljárunk láto-
gatóba nagyobb gyûjtõkhöz, 
és nemzetközi kaktuszkiál-
lításokat, találkozókat is ren-
dezünk. Rengetegen gyûltünk 
össze, mikor a kaktuszgyûjtõk 
elõadást tartottak a Kertbarát 
Körben. Jó a kapcsolatunk a 
külföldiekkel is, idén kétszer 
voltunk Erdélyben, egy oszt-
rák házaspár pedig már több-
ször tartott elõadást nálunk. 
Szeretettel hívunk mindenkit 
a kaktuszkörbe, ahol minden 

hónapban egyszer ingyenes és 
értékes elõadást tartunk

– Egyegy gyûjtõnek hány kak
tusza van otthon?

– Érden talán nekem van a 
legtöbb növényem, kb. 10 ezer. 
Péter bácsi hagyatékával a fele-
sége foglalkozik, ami kicsit 
fogyatkozik, mert Irénke néni a 
kora miatt már talán nem tudja 
úgy ápolni õket, mint azelõtt a 
férje, de azért nagyon szorgal-
masan gondozza a kaktuszokat. 
Ha elpusztult egy növény, képes 
volt megvenni, hogy pótolja, 
hátha Péter bácsi látja fentrõl, 
hogyan bánik velük…

– A növények közül Ön miért 
pont a kaktuszt választotta?

– Van nekem más is otthon, 
orchideák, szoba- és hagymás-
növények. A kaktusz azért 
tetszik, mert ha nem virágzik, 
akkor is dekoratív, szép növény. 
Egy gyûjtõ minden szépségét 
felfedezi a növénynek. Tudja, 
hány tövise vagy milyen közép-
tövise van. Egy laikus nem ilyen 
szemmel nézi õket. A kaktusz 
nem kényes növény, öntözés 
nélkül egy évig is elvan. Ahogy 
mondják: kiszárítani nem, csak 
kirohasztani lehet.

– Mostanában mennyi idõt 
tölt a növényei között?

– Nagyon sokat, mert rengeteg 
van. Két éve, mióta nem dolgo-
zom, csak az otthonommal és a 
növényekkel foglalkozom. Szinte 
mindennap kell valamit csinálni, 
átültetni, szaporítani, a sarjakat 
leszedni. Sajnálok kidobni akár 
csak egyet is, ezért van ennyi. 

A gyûjteményem egy 3x7 méte-
res üvegházban van. Nyáron, 
kinn állványra teszem õket, amin 
20 láda növény fér el. Olyankor 
az udvaron is mindenhol kaktusz 
van. Télire leviszem õket a garázs-
ba, ahol nálam 5-6 fok van, ami a 
kaktusznak elõnyös. Ha nem kap 
hideghatást, nem tud pihenni. Ha 
állandóan melegben van, és még 
öntözik is, akkor nem virágzik. 
Aki lakásban tartja a növényeket, 
télen a leghidegebb helyre tegye, 
és ne öntözze õket. Ha nedvesen 
teszik el, akkor csak nõ a növény, 
megnyúlik és elveszti a formáját. 
Erre figyelni kell.

– Van egy nagyon szép szikla-
kertem is. Minden vágyam az 
volt, hogy valahol Érden legyen 
egy kaktuszos kert. Ács Katával, 
a kertbarátkör vezetõjével törtük 
a fejünket, hogy hol, mit tud-
nánk csinálni. Szedlacsek Emília 
igazgatónõt kérdeztük meg, 
tudna-e a növényeknek valahol 
helyet biztosítani. Õ ajánlotta a 
mûvelõdési ház oldalában lévõ 
területet, amit kigyomláltunk, 
rendbe hoztunk. Nagyon örü-
lünk neki, mert igazán szép lett 
a kert, látszik, hogy a növények 
jól érzik ott magukat. Kívánjuk, 
hogy gyönyörködjenek benne 
minél többen! Ozsda Erika

A klub vezetõje:  
Spárta Kern Zsuzsanna
Kapcsolattartó:  
Libnárné Herczeg Ilona  
06-20/517-1130

Amiket csak a gyûjtõk tudnak felfedezni

Tüskés kerti és szobai szépségek
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Szalai Zsigmond átveszi az oklevelet Bazsóné Megyes Klára könyvtárigazgatótól
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A 30 éves város egykor és ma: a könyvtár helytörténeti fényképkiállítása


