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Március 1. hétfő
8:00 187 magazin ism.
8:30 Mikrofonláz ism.
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 A Hortobágy örökös pásztora 
magyar dok.film 57’ ism. 
rend.: Cséke Zsolt

11:00 Prizma, nemzetiségi magazin ism.
11:30 Érdi Panoráma ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Érdi Panoráma ism.
16:00 Mikrofonláz ism.
16:30 Prizma, nemzetiségi magazin ism.
17:00 187 magazin ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 Szibéria és az Orosz távol-kelet 

Bayer Zsolt dokumentumfilmje 
9-10. rész ism.

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda mérkőzés 
21:15 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől
21:45 Hiradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Tea két személyre ism.
22:45 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.

Március 2. kedd
8:00 Hiradó ism.
8:30 Prizma, nemzetiségi magazin ism.
9:00 Mojito ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 187 magazin ism.
11:00 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
11:30 Kézilabda mérkőzés ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Hit és Élet ism.
16:00 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Mikrofonláz ism.
17:30 Mozgás ism.
18:00 A Hortobágy örökös pásztora 

magyar dok.film 57’ ism. 
rend.: Cséke Zsolt

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin
20:15 Vitalitás, életmód magazin
20:45 A pogány Madonna 

magyar akció-vígjáték 104’ ism. 
rend.: Mészáros Gyula 
fsz.: Bujtor István, Kern András 

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

Március 3. szerda
8:00 Hiradó ism.
8:30 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
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 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől 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 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Gulyás Gyula rendezővel 
17:45 Szembesítés 2. rész 

Tehetetlenek voltunk 
magyar dok.film 55’ ism. 
rend.: Gulyás Gyula 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 HáziMozi 

Beszélgetés Gulyás Gyula rendezővel 
20:30 Szembesítés 3. rész 

Hagyjuk a meséket… 
magyar dok.film 55’ 
rend.: Gulyás Gyula 

21:30 Fejezetek Magyarország 
közlekedéstörténetéből 11. rész

22:00 Hiradó ism.
22:15 Négyszemközt ism.
22:30 Mozgás ism.
23:00 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Gulyás Gyula rendezővel 
23:15 Szembesítés 3. rész 

Hagyjuk a meséket… 
magyar dok.film 55’ ism. 
rend.: Gulyás Gyula 

Március 4. csütörtök
8:00 Hiradó ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Mozgás 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 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől 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 Közgyűlés összefoglaló
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Halvízió, horgászmagazin
20:15 Földközelben, 

környezetvédelem, ökológia
20:45 Vitalitás ism.
21:15 Közgyűlés összefoglaló ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:45 Halvízió ism.
22:15 Földközelben ism.
22:45 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 11. rész ism.

Március 5. péntek
8:00 Közgyűlés összefoglaló ism.
8:30 Fény-Kép ism.
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.
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 Szibéria és az Orosz távol-kelet 

Bayer Zsolt dokumentumfilmje 
9-10. rész ism.

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Tea két személyre 

érdi érdekes emberekkel
20:15 Tükör által homályosan 

svéd filmdráma 88’ ism.
rend.: Ingmar Bergman 
fsz.: Max von Sydow, Harriet 
Andersson, Gunnar Björnstrand 

21:45 Hiradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Tea két személyre ism.
22:45 Prizma, nemzetiségi magazin ism.

Március 6. szombat
8:00 Hiradó ism.
8:15 Négyszemközt ism.
8:30 Földközelben ism.
8:55 Ízelítő – Mogyoródi sistergős
9:00 Kézilabda mérkőzés ism.

10:30 Ifipark, ifjúsági magazin
11:00 Halvízió ism.
11:30 Tea két személyre ism.
14:20 Úri muri 

magyar filmdráma 101’ ism. 
rend.: Bán Frigyes 
fsz.: Deák Sándor, Szörényi Éva, 
Mészáros Ági, Balázs Samu

16:00 Érdi Panoráma, 
heti események összefoglalója 

16:30 Csillagszem- Edda
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Halvízió ism.
18:00 Földközelben ism.
18:25 Ízelítő ism. – Mogyoródi sistergős
18:30 Tea két személyre ism.
19:00 Érdi Panoráma ism.
19:30 Burleszk parádé 
20:00 Ifipark ism.
20:30 A nagy generáció 

magyar film 109’ 
rend.: András Ferenc 
fsz.: Cserhalmi György, Eperjes Károly, 
Újlaki Dénes, Kis Mari

22:30 Házibuli klippműsor

Március 7. vasárnap
8:00 Ifipark ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Csillagszem ism. – Edda
9:30 187 magazin 

– Ami a héten történt Pest megyében
9:55 Ízelítő ism. – Mogyoródi sistergős

10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Ifipark ism.
11:30 Érdi Panoráma ism.
12:00 Csillagszem ism. – Edda
15:00 Tükör által homályosan 

svéd filmdráma 88’ ism. 
rend.: Ingmar Bergman 
fsz.: Max von Sydow, Harriet 
Andersson, Gunnar Björnstrand 

16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 11. rész ism.
17:30 Ifipark ism.
18:00 Hit és Élet ism.
18:30 Szibéria és az Orosz távol-kelet 

Bayer Zsolt dokumentumfilmje 
11-12. rész 

19:30 Mici néni két élete 
magyar filmvígjáték 82’ 
rend.: Mamcserov Frigyes 
fsz.: Kiss Manyi, Páger Antal, Mezei 
Mária, Sulyok Mária, Ladomerszky 
Margit

21:00 Számvetés – Perczel Tamás élete és 
halála – 1. rész 
magyar dok.film 45’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál

21:45 Érdi Panoráma ism.
22:15 Tea két személyre ism.
22:45 Vitalitás ism.

2010. március 1 –7.

Az

Március 11-én a Thalia Ördögei 
Színtársulat Erdélybe utazik, 
hogy Böjte Csaba testvér árváit 
megörvendeztesse egy Benedek 
Elek-mesével. A Varjúkirály 
címû elõadásuk mellett adomá-
nyokat is visznek – a több száz, 
családjukból kihullott gyermek-
nek otthont adó intézményeket 
ugyanis adakozásból tartja fent 
a ferences testvér, segítõivel. 
Az adománygyûjtés most indul: 
leginkább gyerekcipõre, tisztál-
kodási- és tisztítószerekre van 
szükség.

Böjte Csaba ferences testvér 
és segítõi csaknem két évtize-
de nyújtanak otthont, segítõ 
kezet, szeretetet, biztonságot 
a családból kihulló, hátrányos 
helyzetû erdélyi magyar gyer-

mekeknek. A dévai árvaház 
1993. óta mûködik; azóta szá-
mos gyermekotthont sikerült 
felépíteniük, erdélyi és az anya-
országból érkezõ támogatással, 
egyházi segítséggel. A több száz 
gyermek ellátását, oktatását is 
zömmel adományokból fede-
zik; pénz mellett azonban szük-
ségük van segítõ kezekre is. 

Érd városában többen is 
támogatják valamilyen úton-
módon Csaba testvér árváit: 
önkéntes munkát vállalnak 
egy-egy gyermekotthonban, 
egy-két hétre vendégül látnak 
gyerekeket, vagy részt vesznek 
a keresztszülõi programban. 
A Thalia Ördögei Színtársulat 
márciusban mesét visz aján-
dékba két árvaházba – és ado-

mányokat is, már amennyi a 
hét diákot és kísérõiket szállító 
mikrobuszban elfér. Az utazás 
költségét részben az önkor-
mányzat által kiírt pályázaton 
nyert pénzbõl fedezik, részben 
maguk állják.

– Egy szászrégeni színját-
szó találkozón vettünk részt 
még 2008. végén, ahol Molnár 
Ferenc Liliom címû darabját 
adtuk elõ, átdolgozott formá-
ban, Julika története címmel. 
Dévára is ellátogattunk ezzel a 
mûsorral, nagy örömet szerezve 
a gyerekeknek. Az idei, janu-
árban megrendezett fesztiválra 
sajnos nem tudtunk elmenni, de 
a dévai és a szovátai otthonok-
ban élõ gyerekeket márciusban 
meglepjük egy Benedek Elek-

mesével – mondta lapunknak 
Fellner Gréti, a társulat vezetõje. 
A Thalia Ördögei A tizenkét 
varjú címû mese táncra alakított 
változatát mutatja majd be a két 
árvaházban. 

– A Julika története tavaly 
nagy sikert aratott, de ez a mese 
talán még többet tud mondani 
a gyerekeknek, még közelebb 
áll majd hozzájuk. A csoportból 
két fiatal önkéntesként dolgo-
zott már a szovátai otthonban, 
Déván is sok mindent láttunk 
tavaly, ezért arra gondoltunk, 
hogy az elõadás mellett adomá-
nyokkal is segítünk a gyereke-
ken. E célból indítottunk most 
gyûjtést – tette hozzá Fellner 
Gréti.

– Csaba testvér árváinak fõként 
gyermekcipõkre, valamint tar-
tós élelmiszerekre, tisztító- és 
tisztálkodószerekre, füzetekre 
van szükségük – tudtuk meg 
Bartos Csillától, a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központ munka-
társától, aki az utazás szerve-
zésében, lebonyolításában segí-
ti az „ördögöket”. – Mivel kis-
busszal megyünk, nem tudunk 
korlátlan mennyiséget elszállí-
tani. Ezért kérjük, aki segíte-
ni szeretne, egy cipõsdobozba 
csomagolja adományát – tette 
hozzá a mûvelõdésszervezõ, 
aki a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban március 10-ig gyûjti 
a cipõsdobozokat. Kéri továbbá 
azt is: romlandó élelmiszer ne 
legyen a csomagban. 

Aki több információt szeretne 
kapni az adományokat illetõen, 
Bartos Csillát elérheti a 30/328-
2750-es telefonszámon. Böjte 
Csaba árváiról a www.devaigye-
rekek.hu honlapon tudhatnak 
meg többet az érdeklõdõk.

 Ádám Katalin

A mûvelõdési központban kéthetenként 
találkoznak a Rovásíró Klub tagjai. A klub 
vezetõje Czippán István – tõle kérdeztük: 
miért fontos ma a rovásírással, helyesebben 
rovással foglalkozni?

Czippán István: 
– Valóban a rovásírás olyan egymás 

melletti két szó, amely ugyanazt jelenti. 
Valamikor rótták a betûket, ami az írás egy 
módja volt. Talán jobb is lett volna a rovó 
szakkör elnevezés, mert az kifejezõbb. Meg 
kell említenem, hogy ez a klub, – több év 
kihagyás után – folytatása egy elõzõ rovás-
íráskörnek, amely telt házas elõadásokat 
is tartott – gondolok itt Tolcsvay Béla vagy 
Szörényi Levente elõadására. A körben nem-
csak a jeleket tanuljuk közösen, elõadásokat 
is hallgatunk. Minden második héten talál-
kozunk. Egyik alkalommal rovunk, gya-
korlunk, beszélgetünk, a másik alkalomra 
elõadókat hívunk. Kovács Imre Barna kallig-
ráfus például az írásokról általában beszélt. 
A kalligráfia a díszes, szép kézírással, annak 
mûvészi fokú gyakorlásával foglalkozik. 
A másik elõadáson a honfoglalásról és az 
azt megelõzõ pár évtizedrõl én meséltem: az 
Árpád nemzetség, a Turul nemzetség kultú-
rája, õseink nyelve és a nyelvet megörökítõ 
írás volt a téma. A Kárpát-medencében 
nagyon sok rovott emlék van. Ezek egyike 
a 8. századból származó szarvasi tûtartó, 
amelyen 58 rovásjel található és olvasható 
mai magyar nyelven! Hozzátartozik a törté-
nelmünkhöz, hogy volt és van ilyen írásunk. 
A honfoglaláskori egyéb emlékeinkkel együtt 
adnak egy olyan képet, ami a magyarság kul-
túrájára emlékeztet és megtart bennünket.

– Ma hol használjuk vagy használhat-
nánk a rovást?

– Kedves diákszokás, hogy a gyerekek a 
rovást nem ismerõ tanárok óráin így leve-
leznek. Jómagam az ötvenes éveimen túl 
voltam, amikor elõször találkoztam ezzel 
az írásformával. A mi korunkban az isko-
lában meg sem emlékeztek róla; ötven-hat-
van évig a rovásról szó sem esett. Nemrég 
viszont megjelent az elsõ nagyobb lélegzetû 

könyv, az „Egri csillagok” is rovással. Ezt 
azoknak ajánlom, akik már folyamatosan 
tudnak olvasni, mert csak úgy élvezhetõ a 
szöveg.

– A klubban különbözõ tudású emberek 
vannak. Van, aki már leírta a Himnuszt, 
vagy a Toldit, de van, aki most találko-
zott elõször a rovással. Hogyan lehet velük 
együtt foglalkozni?

– Nagyon jó könyvet használunk: 
Friedrich Klára Új Rovásírás Tankönyv 
és Szakköri Ötlettár címû mûvét. Nem 
véletlenül esett erre a könyvre a válasz-
tás, szórakoztató feladatok is vannak 

benne, és a gyakorlatokat azok is el 
tudják végezni, akik teljesen elölrõl 
kezdik a tanulást. A közösség kedvesen 
duruzsolva, egymást segítve oldja meg a 
feladatokat. Mindez élvezetes mindenki 
számára. 

– Nehezen tanulhatók meg a jelek?
– Egyrészt nehéz megtanulni, mert hason-

lóak a jelek, másrészt könnyû, mert egyfaj-
ta logikával – az elõbb említett szakkönyv 
is javasol egyet – három csoportra osztva 
könnyebben megjegyezhetõek. Régen fába, 
kõbe, maradandó anyagba róttak, ami azt 
jelenti, hogy a jelek többsége egyenesekbõl 
áll. Nehéz ezekbe az anyagokba ívelt vona-
lat róni.

– A magyar nyelv szabályai szerint 
rovunk?

– Igen. Annak idején a magyar nyelv 
ugyanannyi betûbõl állt, mint manapság, 
és mindegyikre külön jelünk volt. Nagy 
veszteséget okozott a latin betûs ábécére 
való átírás. Emiatt kellett kitalálni dupla, 
késõbb már a „dzs” miatt hármas betût is. 
Az „x”-et „ksz”-nek rójuk. Persze mindent 
jobbról balra írunk. Az elsõ rovásjeleket 
tartalmazó tatárlakai korong 6500 éves. 
Sok mindent megéltek ezek a jelek a több 
évezred alatt. Többféle ábécé alakult ki, 
amelyek nagyon kevés jelben különböznek 
egymástól. Székelyföldön – ezért is hívják 
székely-magyar rovásírásnak – megmaradt 
egy olyan formája, amely talán a legrégebbi 
írásokra vezethetõ vissza. Vannak módosu-
latok, de most egységesítik a rovás ábécét, 
ami azt jelenti, hogy a helyesírás, az írás és 
az olvasás is egyértelmûvé válik.

– A klubba bárki jelentkezhet?
– Mindenkit nagy szeretettel várunk. 

Jönnek szülõk gyerekekkel, nagymamák 
unokákkal, de szívesen látnék még több 
fiatalt. Ha jönnek, biztos, hogy nagyon jól 
fogják magukat érezni.

 Ozsda Erika

A Rovásíró klub vezetője Czippán István. 
A tagok minden páros hét keddjén 17 órakor találkoznak 
a Szepes Gyula Művelődési Központban. 
A klub célja: bevezetni a résztvevőket eleink kultúrájába, 
hogy jobban megismerhessék múltunkat. 

Kép a magyarság kultúrájáról

Varjúkirály és gyerekcipõk 

a dévai árváknak

A Varjúkirályt decemberben mutatta be a társulat, márciusban az erdélyi árvák láthatják majd.


