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Október 11. hétfő
8:00 187 magazin ism.
8:30 Mikrofonláz ism. 
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Daruvonulás a Hortobágyon 
magyar dok.film 60’ ism. 
rend.: Cséke Zsolt

11:00 Érdi Panoráma ism.
11:30 187 magazin ism.
12:00 Mikrofonláz ism. 
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Érdi Panoráma ism.
16:00 Mikrofonláz ism. 
16:30 Földközelben ism.
17:00 187 magazin ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
59-60. 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.

Október 12. kedd
8:00 Hiradó ism.
8:30 Hit és Élet 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 Daruvonulás a Hortobágyon 

magyar dok.film 60’ 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 fekete gyémántok 1. rész 

magyar játékfilm 89’ ism. 
rend.: Várkonyi Zoltán 
fsz.: Huszti Péter, Sunyovszky Sylvia 

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

Október 13. 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 Ismeretlenek 2.rész 

magyar dok.film 53’ ism. 
rend.: Gulyás János 

18:30 Burleszk parádé
19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Ismeretlenek 3.rész 

magyar dok.film 75’ ism. 
rend.: Gulyás János 

21:30 Hiradó ism.
21:45 Négyszemközt ism.
22:15 Mozgás ism.

Október 14. 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.

Október 15. 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 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
59-60. 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 Burleszk parádé
20:45 A fekete gyémántok 2. rész 

magyar játékfilm 85’ ism. 
rend.: Várkonyi Zoltán 
fsz.: Huszti Péter, Sunyovszky Sylvia 

22:15 Hiradó ism.
22:30 Négyszemközt ism.
23:00 Tea két személyre ism.

Október 16. szombat
8:00 Hiradó ism.
8:15 Négyszemközt ism.
8:30 Földközelben ism.
8:55 Ízelítő – Sertéstekercs krémsajtos 

töltelékkel
9:00 Kézilabda mérkőzés ism.

10:30 Ifipark, ifjúsági magazin
11:00 Halvízió ism.
11:30 Tea két személyre ism.
15:00 Ballagó idő 

magyar film 92’ ism. 
rend.: Fejár Tamás 
fsz.: Juhász Jácint, Káldy Nóra, Tolnay Klári 

16:30 Érdi Panoráma, 
heti események összefoglalója 

17:00 Csillagszem – Kalapács
17:30 Fény-Kép ism.
18:00 Halvízió ism.
18:30 Földközelben ism.
18:55 Ízelítő ism. – Sertéstekercs krémsajtos 

töltelékkel
19:00 Tea két személyre ism.
19:30 Érdi Panoráma ism.
20:00 Burleszk parádé 
20:30 Ifipark ism.
21:00 Csend és kiáltás 

magyar film 74’ 
rend.: Jancsó Miklós 
fsz.: Drahota Andrea, Kozák András, 
Törőcsik Mari, Latinovits Zoltán 

22:15 Házibuli klippműsor

Október 17. vasárnap
8:00 Ifipark ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Csillagszem ism. – Kalapács
9:30 187 magazin – Ami a héten történt Pest 

megyében
9:55 Ízelítő ism. – Sertéstekercs krémsajtos 

töltelékkel
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. – Kalapács
14:55 A dunai hajós 

magyar film 95’ ism. 
rend.: Markos Miklós 
fsz.: Koncz Gábor, Bujtor István, 
Menszátor Magdolna 

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

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
61-62. rész 

19:00 Egy kicsit én, egy kicsit Te 
magyar filmvígjáték 93’ ism. 
rend.: Gyarmathy Lívia 
fsz.: Esztergályos Cecília, Lukáts Andor, 
Őze Lajos 

20:35 Mámó 
magyar dok.film 76’ ism. 
rend.: Gulyás Gyula

21:50 Érdi Panoráma ism.
22:20 Tea két személyre ism.
22:50 Vitalitás ism.

2010. október 11 – 17.

Az

 

Burokban születtem címû köny‑
ve A színház és a világ alcímmel 
(Lökös Ildikó szerkesztésében, 
Szyksznian Wanda borítóter‑
vezésében) múlt héten jelent 
meg, igen nagy érdeklődés mel‑
lett. A Termál Liget Hotel nagy 
terme zsúfolásig megtelt, az 
ünnepelt láthatóan megilletőd‑
ve fogadta a vendégeket. Évek 
óta készült erre a pillanatra, 
hiszen visszaemlékezése csak 
nagyon nehezen öltött testet. 
A mai ínséges időkben pénzt 
keríteni a nyomtatásra embert 
próbáló feladat. Mégis sikerült 
ez egy „joó ügyért” Fülemen 
Rózának, aki motorja lett a 
kiadásnak, és íme, őszre beérett 
a gyümölcs. Ez éltette Joó Laci 
bácsit közel a 92. évéhez, mon‑
dogatta is, „csak ezt megéljem!” 
A könyv megszületett, a szép‑
korú színész pedig láthatóan 
újjászületett… „Néha a halállal 
küszködöm, de mindig én kerü‑
lök ki a párviadalból győztesen. 
Ez olykor komollyá vált. Arra 
ébredek, hogy egy orvos hajol 
fölém. De ma is élek és jól 
vagyok. Minden napnak elvég‑
zem a tennivalóit, közben kis 
híján egyidős vagyok a XX. szá‑
zaddal.” – írja könyvében. 

A valóságban, az ünnepségen 
aztán így szólt felénk, miután 
versekkel kápráztatott el ben‑
nünket:

– Az élet csodálatos ajándék, a 
sors különös kegyelméből még 
mindig itt vagyok. Első gesz‑
tus: főhajtás a teremtő előtt. 
December 4‑e után beleharapok 
a kilencvenharmadik évembe, 
de tartok tőle, hogy ebbe bele‑
vásik a fogam.

Érd Életmû díjasáról írta 
idén márciusában a díszpolgár 
Bíró András író: „Örömömre 
Magyarországon még mindig él 
valaki, egy ilyen idős Mester, 
aki élete egyik fő feladataként 
a magyar vers mûvészi, magas 
fokú népszerûsítésén fáradozik. 
Igen, ez így van, kilencvenkét 
évesen is!”

Gajdó Tamás irodalomtörté‑
nész ekképp méltatta beszédé‑
ben az ünnepelt színészt:

– Még ma is pódiumra lép; 
memóriája csaknem száz verset 
őriz most is. Talán legszíveseb‑
ben Petőfi Sándor Szûlőföldemen 
címû költeményét szavalja, az 
egyik legidősebb magyar szí‑
nészként a 2007‑ben megren‑

dezett Versünnepen, különdí‑
jakkal jutalmazták szereplését. 
Számos nagy szerep, film, 
hangjáték őrzi munkásságát. 
Joó László gazdag pályafutását 
érdemes volt ebben a könyvben 
megörökíteni. Nem magyaráz‑
gatni, tépelődni az eseménye‑
ken, nem vádaskodni, hanem 
elbeszélni. Talán az egyik utolsó 
igazi színészmemoárt tartjuk a 
kezünkben, amely nem a pálya‑
társak dicséretétől hangos, nem 
a botrányok sajtóvisszhangját 
dokumentálja, nem gazdasági 
és politikai hatalmasok képével 
tüntet. Kérem, olvassák szere‑
tettel.

Erre biztatott T. Mészáros 
András polgármester is, aki 
büszkén mondta: 

– Örülünk, hogy ilyen polgárai 
vannak a városnak. Könyvében 
egyszerre bontakozik egy 
huszadik századi mûvészsors 
és a magyar színháztörténet 
különös korszaka.

Õt követte Béres Ilona 
színmûvész és Szóka Júlia rövid 
mûsora, majd Joó László mon‑
dott köszönetet többek között 
az érdi önkormányzatnak és 
Fülemen Rózának, hogy segí‑
tették világra hozni önéletrajzi 
kötetét, amiből kiderül, élete 
olyannyira kalandregénybe illő‑
en alakult, hogy maga a szerző 
nyilatkozta, „ha valaki elmondja 
nekem, ami a könyvben szere‑
pel, nem hiszem el, pedig mind 
velem történt meg.” Kertésznek 
tanult, a világháború küszöbén 
végezte el a színiakadémiát, 
megjárta a poklok poklák, majd 
Debrecentől Győrig, a budapesti 
Mûvész Színháztól a Madáchig 
sokfelé tevékenykedett, hol szí‑
nészként, hol igazgatóként, és 
bejárta a világot a magyar költé‑
szet előadójaként. Izgalmas élet‑
utat járt végig a félárvaságtól a 
vasakarattal megszerzett vasok‑
levélig, amelyet két éve vehetett 
át a Színház‑ és Filmmûvészeti 
Egyetem tanévnyitó ünnepsé‑
gén neves kollégáival együtt. 
Egész pályája sikerrel van kikö‑
vezve, és szerencsére most, a 
kilencedik x‑en túl is, vasegész‑
ségnek örvend. Jó erőben van, 
„izmait” úgy látszik a zajos tör‑
ténelmi korszakok edzették.

Az Érden élő Joó László min‑
dig a versek bûvöletében élt, 
Csokonai, Berzsenyi, Petőfi, 
Arany, Ady, Radnóti, Illyés és 

A vers éltet, a vers csodákra képes!

Övé volt a színház és a világ
„Meglátod, lesz jobb dolgunk is kisfiam, hiszen te burokban születtél.” – bíztatta 
annak idején édesanyja Joó László színészt, s a majd évszázadnyi élet minden 
történelmi viharával együtt bebizonyította a számára, hogy a Mama igazat szólt 
akkor. Kalandos életet élt, hiszen kertésznek tanult, és kanyargós út vezetett a 
színpadig, a pódiumig, a film- és rádióstúdióig. Gyomlál õ ma is, a szép magyar 
anyanyelvén…

József Attila voltak a nagy ked‑
vencek. Kosztolányit Ascher 
Oszkár szerettette meg vele. 
Ma is legalább száz verset tud 
kívülről – negyvenkét éve hû 
társa Margitka, mondta: Laci a 
kertben is állandóan versel. Így 
tartja frissen a memóriáját.

Különben is, a neves színész 
számára a vers szó szerint élet‑
mentő. Erről például így vallott:

– A Szózat mentette meg az 
életemet, amikor 1944. március 
15‑én Marosvásárhelyen több 
tízezer ember előtt mondtam 
el, és a jutalmam az volt, nem 
kellett a frontra mennem, ahol 
bizony bajtársaim közül sokan 
odavesztek. Megúsztam a hábo‑
rút, bár a lövészárkot én sem 
kerülhettem el. Miközben fejünk 
felett röpködtek az aknák, egy 
tiszttel felváltva mondogattuk 
Az ember tragédiája sorait. 
A vers szeretete segített át a 
nehézségeken, a szegénységen, 
a háborún, a hadifogságon, a 
forradalmon, a mellőzöttségen – 
és most az öregségen is. A vers 
éltet, a vers csodákra képes!

Szegény, félárva gyerekként 
Győrben járta alsó iskoláit, 
apácák nevelték, tanították. 
Tanárai figyeltek fel versmondó 

tehetségére még a középiskolá‑
ban, ahol kertész végzettséget 
szerzett. Gondolt egy merészet 
és színésznek állt, 1943‑ban 
végezte el a színiakadémiát. Két 
évre rá Debrecenben a Csokonai 
Színházban kezdte pályáját, 
majd a Mûvész, a Belvárosi, 
a József Attila, az Ifjúsági és 
a Pécsi Színházban folytatta, 
de legnagyobb csodálkozására 
forradalmi bizottsági vezetői (a 
József Attilában) múlttal a háta 
mögött, 1958‑ban kinevezték a 
Győri Kisfaludy Színház élére, 
ahol négy évet töltött. Utána a 
Pannónia Filmstúdióban dolgo‑
zott, ahol mintegy félezer film 
feliratát készítette el az évtize‑
dek alatt. Többek között Szabó- 
és Jancsó‑filmeket feliratozott, 
de a külföldről érkezettekkel is 
ezt tette.

– Képre alkalmaztam a szö‑
veget, ami bizony nem volt 
könnyû munka, hiszen „lefor‑
dítva” ez annyit jelent, hogy 
öt mondatból kettőt kellett csi‑
nálnom méghozzá úgy, hogy 
rímeljen a képre, ne vesszen 
el az eredeti mondandó értel‑
me. Amire büszke vagyok, hogy 
még nyolcvanévesen is megke‑
restek a rendezők!

Amire még nagyon büsz‑
ke, hogy Gábor Miklós híres 
Hamletjében a Színészkirály 
lehetett, hogy versmondásával 
bejárta egész Európát és három 
éve a balatonfüredi versün‑
nepen díjazott lett! Persze ne 
feledkezzünk meg főbb szere‑
peiről, Posáról, lord Berkeleyről 
és Kolumbuszról sem. S feltûnt 
a Beszterce ostroma és az Ének 
a búzamezőkön címû filmek‑
ben. Kedvenc partnerei voltak 
többek között: Sulyok Mária, 
Gobbi Hilda, Domján Edit, 
Somlai Artúr, Ajtay Andor. 
A nagy barátok közt pedig fel‑
lelhetünk két színészlegendát, 
Pécsi Sándort és Bessenyei 
Ferencet, aki még nem sokkal 
halála előtt is meglátogatta érdi 
otthonában, amelyben két évti‑
zede él. Hosszú élete alatt talál‑
kozott a történelemmel, például 
Nagy Imrével is, aki egyszer az 
öltözőjében gratulált neki, és 
a nagy írókkal, mint Zilahyval, 
Sarkadival, Illyéssel.

– Burokban születtem, min‑
dent megkaptam az élettől. 
Margitkát és Eszter lányomat is, 
akik a legkedvesebb ajándéka‑
im, akik nélkül talán már nem 
is élnék – összegzett az élő tör‑
ténelem, akinek elévülhetetlen 
érdemei vannak a szép magyar 
versek népszerûsítésében. 

 Temesi László

Fülemen Róza és T. Mászáros András köszöntötte az ezúttal könyvvel is jelentkezõ Joó Lászlót
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Pályázati kiírás
Felsõoktatási önkormányzati ösztöndíj
Érd megyei jogú város önkormányzata az Oktatási és Kulturális 
Minisztériummal együttmûködve a 2011. évre ezennel kiírja a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot fel-
sőoktatási hallgatók és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni 
kívánó fiatalok számára.

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetû felsőoktatási hallgatók 
jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, tel-
jes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget 
eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben 
vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat, illetve 
akik a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középis-
kolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási 
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett fiatalok, akik a 
2011/2012. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében 
teljes idejû (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget 
eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy 
felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A részletes Pályázati kiírás a www.erd.hu honlapon olvasható.
Pályázati anyag az Ügyfélszolgálati Irodán ( Érd, Alsó u. 3. 

fszt.) és a Humánpolitikai Irodán (Érd, Alsó u. 3. 110. szoba) 
2010. október 1-től kérhető, illetve a www.erd.hu honlapról letölt-
hető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. október 29.


