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December 14. hétfő
8:00 Érdi Panoráma ism.
8:30 Ifipark ism.
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Számvetés 
(Perczel Tamás élete és halála) 5. rész 
magyar dok.film 45’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál

10:45 Tea két személyre ism.
11:15 Érdi Panoráma ism.
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 
67-68. rész ism.

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés ism. 
21:15 Per helyett, jogi esetek
21:45 Burleszk parádé
22:15 Hiradó ism.
22:30 Négyszemközt ism.
22:45 Per helyett ism.

December 15. kedd
8:00 Hiradó ism.
8:30 Tea két személyre ism.
9:00 Per helyett ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 Ifipark ism.
11:00 Kézilabda-mérkőzés ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Hit és Élet ism.
16:00 Per helyett ism.
16:30 Fény-kép ism.
17:00 Ifipark ism.
17:30 Halvízió ism.
18:00 Számvetés 

(Perczel Tamás élete és halála) 5. rész 
magyar dok.film 45’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin 
20:15 Vitalitás ism.
20:45 Csontváry 

magyar filmdráma 112’ ism. 
rend.: Huszárik Zoltán 
fsz.: Ichak Finci, Holl István, Dayka 
Margit, Drahota Andrea

22:45 Hiradó ism.
23:00 Négyszemközt ism.
23:15 Fény-kép ism.

December 16. szerda
8:00 Hiradó ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Érdi Panoráma ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Vitalitás ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Per helyett ism.
11:30 Ifipark ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Fény-Kép ism.
16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Tea két személyre ism.
17:00 Vitalitás ism.
17:30 Burleszk Parádé
17:45 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Dénes Gábor rendezővel 
18:00 Egy lefoglalt jelentés nyomában 

magyar dok.film 55’ ism. 
rend.: Dénes Gábor 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Etika Klub, 

beszélgetések a XXI. század kérdéseiről
20:45 HáziMozi 

Beszélgetés Dénes Gábor rendezővel 
21:00 Gyógyító lovak 

magyar dok.film 40’ 
rend.: Dénes Gábor 

21:45 Hiradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Etika Klub ism.
22:45 Mozgás ism.

December 17. csütörtök
8:00 Hiradó ism.
8:30 Mozgás ism.
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
élő közvetítése a Polgárok Házából

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 Közgyűlés összefoglaló
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Felpörgető, film és programajánló
20:15 Földközelben, 

környezetvédelem, ökológia
20:45 Etika Klub ism.
21:15 Közgyűlés összefoglaló ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:45 Földközelben ism.
22:15 Felpörgető ism.

December 18. péntek
8:00 Hiradó ism.
8:30 Mozgás ism.
9:00 Felpörgető ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 HáziMozi ism. 
Beszélgetés Dénes Gábor rendezővel 

10:15 Gyógyító lovak 
magyar dok.film 40’ ism. 
rend.: Dénes Gábor 

11:00 Vitalitás ism.
11:30 Tea két személyre 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 
67-68. rész ism.

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mojito buli, szórakozás, programok
20:15 Életem Afrika 11-12. rész 

magyar utifilm 54’ ism. 
rend.: Cséke Zsolt 

21:15 Rítus 
svéd filmdráma 73’ 
rend.: Ingmar Bergman 
fsz.: Ingrid Thulin, Gunnar Björnstrand, 
Ingmar Bergman Csak 16 éven felü-
lieknek! 

22:30 Hiradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:00 Mojito ism.

December 19. szombat
8:00 Hiradó ism.
8:15 Négyszemközt ism.
8:30 Földközelben ism.
9:00 Kézilabda mérkőzés ism.

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 összefoglalója 
16:30 Csillagszem – Balázs Fecó
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 Életem Afrika 11-12. rész 

magyar utifilm 54’ ism. 
rend.: Cséke Zsolt 

19:00 Érdi Panoráma ism. 
19:30 Mikrofonláz ism.
20:00 Burleszk parádé
20:15 A fekete város 1. rész 

magyar film 100’ ism. 
rend.: Zsurzs Éva 
fsz.: Bessenyei Ferenc, Kiss Manyi, 
Bitskey Tibor, Venczel Vera

22:00 Házibuli klippműsor

December 20. vasárnap
8:00 Mikrofonláz ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Csillagszem ism. – Balázs Fecó
9:30 Burleszk parádé 

10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Mikrofonláz ism.
11:30 Érdi Panoráma ism.
12:00 Csillagszem ism. – Balázs Fecó
15:00 A fekete város 1. rész 

magyar film 100’ ism. 
rend.: Zsurzs Éva 
fsz.: Bessenyei Ferenc, Kiss Manyi, 
Bitskey Tibor, Venczel Vera

16:45 Érdi Panoráma ism.
17:15 Burleszk Parádé
17:45 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
69-70. rész 

18:45 A fekete város 2. rész 
magyar film 100’ ism. 
rend.: Zsurzs Éva 
fsz.: Bessenyei Ferenc, Kiss Manyi, 
Bitskey Tibor, Venczel Vera, Páger Antal

20:30 Számvetés 
(Perczel Tamás élete és halála) 
6. rész magyar dok.film 33’ 
rend.: Tóth Péter Pál

21:05 Rítus 
svéd filmdráma 73’ ism. 
rend.: Ingmar Bergman 
fsz.: Ingrid Thulin, Gunnar Björnstrand, 
Ingmar Bergman Csak 16 éven felü-
lieknek! 

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

2009. december 14 – 20.

Az

Fogadóóra

Kérdezzen  
a polgármestertől!
Kéthetente  
hétfőn 21.15-kor
az Érd Tv műsorán.

Kérdéseiket várjuk az

info@erdtv.hu e-mail címre,

postán az Érdi Városi Televízió 
2030 Érd, Alsó utca 3.,  
Polgárok Háza címére,

telefonon pedig a 23/523-686 számon.

Vendégek:

Kubik Anna színmûvész,
Oberfrank Pál színmûvész,
Szersén Gyula színmûvész,
Tolcsvay Béla énekmondó

A mûsorvezetõ: Elmer István író
A mûsort szerkesztette: 

Szeghalmi Elemér író

Idõpont: 
december 10., 18 óra

A program az Irodalomkedvelõk Klubjának 
rendezvénye. 

Támogatta Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Kulturális Alapja.

A programra a belépés ingyenes.

Belõlünk nõ a remény!
Karácsonyi zenés irodalmi est

Asztrológiával foglalkoznak, fog-
lalkozhatnak gyerekek a Szepes 
Gyula Mûvelõdési Központ 
szervezésében a Lakótelepi 
klubövezetben, az Enikõ utca 
2-ben. Forróné Kusinszky Beáta 
asztrológustól a fiatalok a csil-
lagászati és asztrológiai jegye-
ken, a Naprendszeren és a boly-
gókon kívül még nagyon sok 
érdekességrõl hallhatnak. 

– Mit tapasztal, hogyan hat az 
emberekre, ha az asztrológiáról 
hallanak?

Forróné Kusinszky Beáta:
– Vagy tagadóan, vagy 

érdeklõdõen viselkednek. Két 
véglet van. Ebben hinni kell, és 
ez a 7000 éves tudomány leta-
gadhatatlan. 

– A kisebbeknek mit szeretne 
megtanítani?

– A gyerekeknél másképp 
kell az egészhez hozzáállni. 
Azt elfogadjuk, hogy a Nap és 
Hold hat ránk. Tudjuk, hogy a 

hónapok hogyan következnek 
egymás után, de hogy miért 
úgy, azt már elfelejtjük, sõt, 
azt is, hogy a Holdnak milyen 
hatása van az emberre. Tudunk 
az ünnepekrõl, még a mozgó 
ünnepekrõl is, de a legtöbb 
embernek fogalma sincs, hogy 
miért pont akkor van Húsvét 
és miért eszünk Karácsonykor 
halat. Szeretném visszaadni az 
ünnepek valódi értelmét és érté-
két. Annyi mindent elfelejtet-
tünk már, amit még a nagyszü-
leink tudtak. Ezeket vissza kell 
tanítani a gyerekeknek. Onnan 
kezdve, hogy az évnek milyen 
hónapjai vannak, miért ilyen 
sorrendben következnek, és 
ezeket miért úgy hívják? Az évet 
milyen szakaszokra lehet bonta-
ni? Évszakokra, persze, de miért 
tavasztól tavaszig tart egy év, és 
az iskolaév miért szeptembertõl 
júniusig tart? Minden minden-
nel összefügg, csak nem értjük.

– Nagyon sok mindent tanul-
nak a gyerekek az iskolában a 
görög mitológiáról. Hogyan függ 
össze mindez az asztrológiával?

– A görög mitológia a csilla-
gokból, a csillagképekbõl ered. 
Minden innen indult el. Az álló 
csillagképeket megfeleltették a 
mitológiai alakoknak. Ezt is sze-
retném belevenni a tanításba 

és természetesen azt is, hogy 
a csillagképek hogyan jelennek 
meg a magyar mese- és mon-
davilágban. Gondoljunk csak a 
Göncölszekérre! A tanfolyamon 
az a legelsõ, hogy megkérde-
zem a gyerekeket, hogy tud-
ják-e, mikor születtek, milyen 
év, milyen hónap hányadik nap-
ján. Aztán azzal folytatjuk, hogy 
hogyan látják önmagukat és a 
társaikat. Milyen benyomásuk 
van a másikról az elsõ találko-
zás után? Arról is beszélgetünk, 

hogy tiszta éjszakán, mikor fel-
néznek az égre, mit látnak, és 
mindarról mit gondolnak?

– Mennyire tájékozottak a gye-
rekek?

– Ahogy látom, nem nagyon, 
de azért néhányan érdeklõdnek, 
mert izgatja õket ez a világ. 
Ezért is gondoltam, hogy játék-
kal és mesékkel összekapcsol-
va megpróbálom megtanítani 
vagy visszatanítani nekik az 
életet. 

 O. E.

Nemrég új vezetõ került az 
Irodalomkedvelõk Klubja élére, 
Daróci Lajosné. A munkát nagy 
lelkesedéssel kezdõ klubveze-
tõvel beszélgettünk. 

– Miért önre esett a választás? 
Daróci Lajosné: 
– Csaknem 40 éve tanítok 

magyart. A klub referense, 
Bartos Csilla – akinek két gyere-
két is tanítottam a Batthyányban, 
tehát tudja, hogyan foglalkozom 
az irodalommal – kért fel erre a 
munkára. Egyébként is, ezt a fel-
adatot nekem találták ki! Annyira 
helyesek, akik a klubba járnak! 
Fõleg a Poly-Art Egyesületbõl 
jönnek az írók, a költõk, a 
mûvészek. Kiadványvezetõtõl a 
nõgyógyászig mindenféle ked-
ves ember jár közénk. Készülök 
is nagyon minden egyes alka-
lomra! Hozok nekik egy kis 
meglepetést, totót, játékokat. 
Remélem, õk is szeretik ezeket 
a foglalkozásokat.

– Milyen változtatásokat sze-
retne a klubban? 

– Fõleg idõsebbek, nyugdí-
jasok járnak hozzánk, talán 
fiatalítani kellene, bár egyelõre 
úgy gondolom, hogy minden 
jó így, ahogy van. A legtöbb 
fiatal leckének, tanagyagnak 
tekinti az irodalmat. Nincs még 

meg bennük az az érzés, hogy 
olvasni öröm, szórakozás. Ha 
valamelyik könyvrõl beszél-
getünk, az az elsõ kérdésük, 
hogy megfilmesítették-e már… 
Vannak tanítványaim, akik foly-
tatásokban regényeket, elbe-
széléseket, verseket írnak, amit 
közlünk az iskolaújság hasáb-
jain. Lapunkat, az ÉRDekes 
NÉGYes-t 1981-ben alapították 
a Batthyány Iskolában. Kisebb-
nagyobb megszakításokkal én 
vagyok az újság fõszerkesztõje, 
tehát tudom, hogy vannak gye-
rekek, akik szeretnek olvas-
ni, szeretik az irodalmat, sõt, 
mûvelik is. A hetedikes tanítvá-
nyaimnak már meséltem a klub-
ról, azt mondták, lenne kedvük 
megnézni. Most a gyerekeket a 
december 10-i rendezvényünk-
re szeretném elhívni. Nem csak 
a klubtagok lesznek ott, bárki 
jöhet, mindenkit szeretettel 
várunk. 

– A klubtagok mirõl írnak, 
mit olvasnak?

– Verseket és nagyon jó elbe-
széléseket írnak. Van olyan is, 
aki kiválaszt egy neves költõt, 
és elmondja vagy felolvassa 
valamelyik mûvét. Szoktunk 
könyveket is ajánlani egymás-
nak. Megosztjuk a többiekkel 
irodalmi élményeinket. Valaki 
egyszer hozott egy Jeszenyin 
verset. Somfai Pista rögtön 
elmesélte, hogy õ abban a szál-
lóban lakott egy ideig, amely-
nek a földszintjén Jeszenyin 
öngyilkos lett. Nekem is, mint 
egykori orosz szakos tanárnak 
eszembe jutott, hogy a költõrõl 
mit tudtam. Idézgettünk ezt-azt, 
megemlékeztünk Jeszenyinrõl. 
Benedek Elek születésének 
szeptember 30-án volt a 150. 
évfordulója. Ez alkalomból 
készítettem egy irodalmi totót. 
Mindenszentekkor az egyik 
tagunk a saját versét olvasta 
föl. Legutóbb Csuka Zoltán 
Szeptember címû versébõl az 
egyes szakaszok rímeit kihagy-
tam és a végén egy kupacban fel-
soroltam. Az volt a feladat, hogy 
a felsorolt szavakból ki kellett 
választani a rímnek, ritmusnak 
megfelelõket. A megoldásokat 
a végén összehasonlítottuk az 
eredeti verssel. Bartos Csillától 
kaptam három kis könyvet, 
amelyeket a leggyorsabbak, a 

legügyesebbek nyertek el jutal-
mul. Az egyik új tagunk szerint 
ez a játék szentségtörés Csuka 
Zoltánnal szemben, meggya-
lázzuk, széttörjük a mûvét. 
Azon vitatkoztunk, hogy mind-
ezt ennyire szigorúan kell-e 
venni. Felrakjuk a verseskötetet 
a polcra, rettentõen tiszteljük 
és nem nyúlunk hozzá, vagy 
elõvesszük és játszunk vele? Én 
ez utóbbit gondolom, szeren-
csére a többiek is. 

– A klub tulajdonképpen 
egy fórum, ahol a résztvevõk 
havonta egyszer átadhatják, 
kimondhatják, megoszthatják 
a gondolataikat, érzéseiket. 
Én minden egyes foglalko-
zás után nagyon fel vagyok 
dobva, a fellegekben járok. 
Utána napokig nagyon jó ked-
vem van. Ezért is készülök 
a találkozókra olyan nagy 
gonddal. Én nem olvasom fel 
a saját verseimet, írásaimat, 
de a többiekét nagyon szí-
vesen hallgatom. A klubban 
nem beszélünk se politikáról, 
se munkahelyi vagy iskolai 
dolgokról. Nemrég vetette föl 
valaki, hogy a költõ politizál. 
Rendben, de nem ebben a 
havi egy órában; nálunk csak 
l’art pour lart van.

 Ozsda Erika

Irodalmi élmények, jó hangulatban

Az Irodalomkedvelõk Klubja össze-
jövetelein a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban havonta egyszer, minden 
hónap második péntekén 17–18 óráig 
találkoznak a verseket, regényeket, 
könyveket szeretõ emberek.

Sok mindent vissza kell  
tanítani a gyerekeknek

A gyerekeknek indított asztrológia tan-
folyam minden második szombaton 10–
12 óráig a Lakótelepi klubövezetben, az 
Enikõ utca 2-ben tartja összejöveteleit. 
A következõ foglalkozás december 19-
én lesz. További információk Czinderné 
Beától, a 06-20-448-5121 telefonszá-
mon kérhetõk.


