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November 15., hétfő
08:00 187 magazin ism. 
08:30 Ifipark ism. 
09:00 Hit és Élet ism. 
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 R. B. Kapitány / Radics Béla emlékére 

magyar dok.film 82’  ism. 
rend.: Kisfaludy András

11:30 Érdi Panoráma ism.
12:00 Tea két személyre ism. 
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Halvízió ism. 
16:00 Ifipark ism. 
16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Aggódunk érted… 

Infarktus egészségügyi ismeretterjesztő 
film 58’  ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:00 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
69-70. rész ism.

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:15 Per helyett, jogi esetek
21:45 Hiradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Per helyett ism.

November 16., kedd
08:00 Hiradó ism.
08:30 Tea két személyre ism. 
09:00 Aggódunk érted… 

Infarktus egészségügyi ismeretterjesztő 
film 58’  ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

10:00 Négyszemközt ism.
10:30 Földközelben ism. 
11:00 187 magazin ism. 
11:30 Kézilabda-mérkőzés ism.
14:30 Négyszemközt ism.
15:00 Hit és Élet ism. 
15:30 Per helyett ism.
16:00 Fény-Kép ism. 
16:30 Ifipark ism. 
17:00 187 magazin ism. 
17:30 R. B. Kapitány / Radics Béla emlékére 

magyar dok.film 82’  ism. 
rend.: Kisfaludy András

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin 
20:15 Őseink útján haza lóháton 

Csepin Péter előadása 57’  ism. 
21:15 Hogy szaladnak a fák… 

magyar játékfilm 81’  ism. 
rend.: Zolnay Pál 
fsz.: Iglódi István, Dayka Margit, Kiss 
Manyi 

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

November 17., szerda
08:00 Hiradó ism.
08:30 Fény-Kép ism.
09:00 Érdi Panoráma ism.
09:30 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 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Tóth Péter Pál rendezővel 
17:45 A tanárnő és a biznisz 

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

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Bibliai Szabadegyetem 

Mózes ötödik könyve 60’ 
21:15 HáziMozi 

Beszélgetés Zsigmond Dezső rendezővel 
21:30 Út Calarasiba, egy sikeres vállalkozó 

arcképe magyar dok.film 63’ 
rend.: Zsigmond Dezső 

22:30 Hiradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:15 Mozgás ism.

November 18., csütörtök
08:00 Hiradó ism.
08:30 Mozgás ism.
09:00 Hit és Élet ism. 
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Zsigmond Dezső rendezővel 
10:15 Út Calarasiba, egy sikeres vállalkozó 

arcképe magyar dok.film 63’  ism. 
rend.: Zsigmond Dezső 

11:15 Fény-kép ism.
11:45 Mozgás 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 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Felpörgető, film és programajánló
20:15 Földközelben, környezetvédelem, ökológia
20:45 Burleszk parádé
21:00 A tanítványok 

magyar film 107’  ism. 
rend.: Bereményi Géza 
fsz.: Gelley Kornél, Eperjes Károly, 
Cserhalmi György 

22:45 Hiradó ism.
23:00 Négyszemközt ism.
23:15 Felpörgető ism.
23:45 Földközelben ism. 

November 19., péntek
08:00 Hiradó ism.
08:30 Mozgás ism.
09:00 Felpörgető ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 Földközelben ism. 
10:30 Fény-kép ism.
11:00 Vitalitás ism. 
11:30 Tea két személyre ism. 
12:00 Bibliai Szabadegyetem 

Mózes ötödik könyve 60’  ism. 
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Felpörgető ism.
16:00 Ifipark 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 
69-70. rész ism.

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mojito buli, szórakozás, programok
20:15 Burleszk Parádé
21:00 A csodacsatár 

magyar játékfilm 91’ 
rend.: Keleti Márton 
fsz.: Puskás Ferenc, Kiss Manyi 

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

November 20., szombat
08:00 Hiradó ism.
08:15 Négyszemközt ism.
08:30 Földközelben ism.
09:00 Ízelítő – Zöldfűszeres tekercsek
09:05 Per helyett ism.
09:30 Mozgás ism.
10:00 Halvízió ism.
10:30 Mikrofonláz, ifjúsági magazin 
11:00 Mojito ism.
11:30 Felpörgető ism.
12:00 Bibliai Szabadegyetem Mózes ötödik 

könyve 60’  ism. 
15:00 Mikrofonláz ism. 
15:30 Négyszemközt ism.
16:00 Érdi Panoráma, 

heti események összefoglalója 
16:30 Csillagszem – Lovegun
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 Halvízió ism.
18:30 Aggódunk érted… 

Sport, a magas vérnyomás megelőzése 
egészségügyi ismeretterjesztő film 75’ 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:45 Ízelítő ism. – Zöldfűszeres tekercsek
19:50 Érdi Panoráma ism. 
20:20 Mikrofonláz ism. 
20:50 Mojito ism.
21:20 A Notre Dame-i toronyőr 

amerikai játékfilm 122’  ism. 
rend.: William Dieterie 
fsz.: Charles Laughton, Thomas Mitcell 

23:20 Házibuli klippműsor

November 21., vasárnap
08:00 Mikrofonláz ism. 
08:30 Fény-Kép ism.
09:00 Csillagszem ism. – Lovegun
09:30 187 magazin – Ami a héten történt Pest 

megyében
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. – Lovegun
15:00 A csodacsatár 

magyar játékfilm 91’  ism. 
rend.: Keleti Márton 
fsz.: Puskás Ferenc, Kiss Manyi 

16:30 Mikrofonláz ism. 
17:00 Monda és valóság határán 2. rész 

30’ Érd történelme (középkor) 
rend.: Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

17:30 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
71–72. rész 

18:30 Magasiskola 
magyar film 83’  ism. 
rend.: Gaál István 
fsz.: Bánffy György, Meszléry Judit, 
Harsányi Gábor 

20:00 Mindig csak keletre 
magyar dok.film 93’ ism. 
rend.: Gulyás János

21:30 Érdi Panoráma ism.
22:00 Hit és Élet ism.
22:30 Monda és valóság határán 2. rész 

30’  ism. Érd történelme (középkor) 
rend.: Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

23:00 Mikrofonláz ism. 

2010. november 15 – 21.
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A megújuló  városközpont  ter-
vezésekor  nyilvánvalóvá  vált, 
hogy  a  Zenei  Könyvtár  koráb-
bi  helyszíne  nem  illeszkedik 
a  Magyar  Földrajzi  Múzeum 
struktúrájába. Úgy  is mondhat-
nánk, ez a fiók csupán albérlet-
ben mûködött  ebben  az  orszá-
gos jellegû intézményben. Nem 
csoda, hogy a múzeum rekonst-
rukciójában már nem szerepel-
hetett,  mert  egészen  más  jel-
leggel  bír.  Természetesen  min-
denki  egyetértett  abban,  hogy 
városunknak szüksége van erre 
az  intézményre  is,  hiszen  nap-
jainkban  egyre  nagyobb  teret 
hódítanak  az  audiovizuális 
dokumentumok:  a  zeneanya-
gok,  filmek,  hangos  könyvek, 
arról  nem  is  szólva,  hogy  az 
évek  során  tekintélyes  állo-
mánnyal  is  gazdagodott  ez  a 
könyvtári  fiók,  amit  minden-
képpen  érdemes  másokkal  is 
megosztani.  Nem  volt  kérdés 
tehát  a  megmaradása,  csupán 
megfelelő  helyre  kellett  köl-
töztetni  ezt  a  népszerû,  sokak 
által  látogatott  közintézményt. 
Végül  a  Fibi  házként  ismert, 
mûemlékvédelem alatt álló épü-
letre  esett  a  választás,  amit  az 
önkormányzat  teljes  egészében 
felújított,  így  most  már  a  min-
den  igénynek  megfelelő,  tágas 
és  kellemes  környezetben  vár-
ják a zenei anyagokat, filmeket, 
hangos  könyveket  kölcsönző-
ket. 
Látogatásunk  idején  az  őszi 

nap sugarai szinte bearanyozták 
a helyiséget,  ami még kelleme-
sebb  hangulatot  kölcsönzött  a 
csillogó  hajópadló  és  a  sárga 
kárpittal  bevont  székek,  vilá-
gos  színû  bútorok  nyugalmat 
kínáló összhatásának. Az  jutott 
eszünkbe,  nem  véletlenül  áll  a 
kifüggesztett tájékoztatón, hogy 
jöjjenek  be,  nézzenek  körül, 
mindazok,  akik  pihennének 
egy  kicsit.  Valóban  megpihen-
het,  feltöltődhet  itt  az,  akinek 

van  egy  röpke  fél  órája.  Persze 
a  Zenei  Könyvtárnak  ezen  túl 
is  vannak  szolgáltatásai,  prog-
ramjai, amelyekről Nida Judit, a 
könyvtár  vezetője  tájékoztatott 
bennünket. 
–  Nem  csak  sokkal  jobb 

minőségû  környezetben, 
hanem  az  eddig  megszokott 
szolgáltatásokkal  is  várjuk  az 
érdieket.  Mindenféle  mûfajú 
zenei  anyagot,  megzenésí-
tett  verseket,  hangos  könyve-
ket,  gyermeklemezeket,  videó 
és  DVD  filmek  széles  válasz-
tékát,  valamint  zenei  témájú 
könyveket  kínálunk  olvasóink-
nak.  Szerencsések  vagyunk, 
mert  amikor  megtudtuk,  hogy 
a  Magyar  Földrajzi  Múzeum 
rekonstrukciója  és  a  megújuló 
városközpont megépítése miatt 
költöznünk  kell,  a  Nemzeti 
Kulturális  Alapnál  megpályáz-
tuk,  és  meg  is  nyertük  a  1,5 
millió forint értékû, új könyvtári 
berendezésre  kiírt  pályázatot. 
Az  önkormányzat  hozzátet-
te  a  tízszázalékos  önrészt,  és 
ennek köszönhető,  hogy  a  régi 
„szedett-vedett”  bútorainkat 
vadonatújakra  cserélhettük,  és 
éppen  a  legjobbkor.  Örülünk 
az  új  épületnek,  mert  végre 
kikerülhetett  az  olvasói  térből 
mindaz,  ami  nem  tartozik  a 
látogatókra, például a szolgálati 
helyiségek,  a  raktár  és  ehhez 
hasonlók.  Ugyanakkor  van  egy 
szép,  tágas  és  világos  olvasói 
helyiségünk,  ami  kisebb  ren-
dezvények, előadói estek, vetél-
kedők,  vagy  akár  kamarakon-
certek megtartására is alkalmas. 
Már  felvettük  a  kapcsolatot  a 
helyi  zeneiskola  igazgatóságá-
val,  és  együtt  próbáljuk  meg-
tervezni, kitalálni, mi mindenre 
tudjuk majd kihasználni a Zenei 
Könyvtár  új  helyszínét.  Persze 
a  régi  helyen,  a  múzeumban 
is  tartottunk  rendezvényeket, 
vetélkedőket,  amelyeken  szíve-
sen vettek részt mind a diákok, 

Érd egyik büszkesége lett az önálló Zenei Könyvtár

Kibõvült, megújult és megszépült
A szép környezet, a kellemes zene és a rokonszenves könyvtáros maradásra 
bírja, hosszabb nézelõdésre készteti még azokat is, akik éppen csak beugrot-
tak, vagy konkrét kéréssel léptek be a megújult Zenei Könyvtárba. Tágas tér, 
könnyen áttekinthetõ polcok, gyorsan eligazító katalógusok várják immár a régi 
és új kölcsönzõket a Csuka Zoltán Városi Könyvtár Zenei Könyvtárának vadonatúj 
színhelyén, az Alsó utca 27. szám alatt. 

mind  pedig  a  felnőttek,  de  a 
jövőben  sokkal  izgalmasabbá 
tehetjük ezeket a programokat, 
hiszen  itt  nagyobb  a  mozgás-
terünk,  így  több mindenre  lesz 
lehetőség, például mozgásjáték-
ra vagy  családias zenei koncer-
tek  megtartására  is,  de  egyéb 
együttmûködést  is  tervezünk  a 
helyi  zeneiskolával.  A költözés 
nehézségeit  legyőztük,  sikerült 
megteremtenünk  a  körülmé-
nyeket ahhoz, hogy a jövőben a 
szolgáltatások  tartalmi  részére 
helyezzük a hangsúlyt. 
Amíg  Nida  Judittal  a  Zenei 

Könyvtár  jövőjéről  beszélget-
tünk, aközben egymásnak adják 
a  kilincset  a  betérők.  A szûk 
fél óra alatt  szinte minden kor-
osztály  megfordult  itt.  Ki  han-
gos  könyvet  cserél,  ki  konkrét 
zenei  mûfajt  keres,  akad,  aki 
megzenésített  verseket  szeret-
ne  ismét  kikölcsönözni, mások 
csak  körülnéznek,  mi  mindent 
rejtenek  a  katalógusok,  vagy  a 
filmes polcokat böngészik. 
– A múzeum épületében talán 

nem volt annyira  feltûnő, hogy 
városunknak  egy  ilyen  jellegû 
intézménye  is  van,  de  most 
már  nem  lehet  nem  észreven-
ni,  hiszen  a  szintén  újjáépülő 
szakrendelő  közvetlen  közelé-

ben kapott helyet,  így biztosan 
sokan  rácsodálkoznak,  amikor 
erre  járnak.  Vajon  látszik  ez 
az  olvasók  számán  is?  Nőtt  a 
beiratkozók  száma?  –  érdeklő-
dünk.
–  Talán  az  októberi  statisz-

tikánkon  lehet  majd  igazán 
lemérni,  több  lett-e  a  látogató. 
Rengeteg  hangos  könyvet  és 
filmet  kölcsönöznek  ki  tőlünk, 
így aztán igyekszünk „napraké-
szek” lenni ezeken a területeken. 
Persze  a  filmeket  illetően  első-
sorban az  értékálló  alkotásokat 
igyekszünk beszerezni, de tisz-
tában vagyunk vele, hogy a szó-
rakoztató filmek iránt is nagy a 
kereslet, hiszen az embereknek 
szükségük van arra is, hogy egy 
fárasztó  nap  után  kikapcsolód-
janak. Természetesen figyelem-
re méltó a zenei hanganyagunk 
is,  amit  szinte  minden  korosz-
tály  szívesen  hallgat.  Külön 
polcokon  találhatók  a  régi,  ám 
rendkívül  jó  állapotban  meg-
őrzött  komoly-  és  klasszikus 
zenét  tartalmazó  bakelit  leme-
zeink,  amelyek  többségét  nem 
adták  ki  újra,  vagy  már  nem 
ezekkel  az  előadókkal  jelentek 
meg. Ezeket is szeretnénk majd 
digitalizálni.  Szóval,  változatos 
a kínálatunk, érdemes hozzánk 
benézni.
–  Mennyit  kell  fizetni  a  köl-

csönzésért?
–  Kétféle  tagsági  díjunk  van, 

külön  a  hangzó  anyagokra,  és 
külön a filmekre. Mindkettő díja 
egyenként  2500  forintba  kerül 
fél  évre  szólóan.  Ezért  akár 
naponta  ki  lehet  kölcsönözni 
valamit, de a határidő legfeljebb 
egy  hétre  szól.  Persze,  attól  is 
függ  a  kölcsönzési  idő,  hogy 
milyen  dokumentumról  van 
szó.  A népszerû,  keresettebb 
hang- és  filmanyagot  természe-
tesen rövidebb időre lehet elvin-
ni, és előjegyzést is lehet kérni.
Az  egykori  Fibi  ház,  amely 

szinte  egyedüliként  őrizte  meg 
városunkban  a  sváb  építkezés 
jellegzetességeit,  így  szépen 
felújítva méltó  funkciót  kapott, 
és  biztosan  nem  tévedünk,  ha 
hozzátesszük,  Érd  egyik  büsz-
kesége  lett  a  Zenei  Könyvtár. 
Érdemes ide betérni még akkor 
is,  ha  nem  szeretnénk  semmit 
sem  kikölcsönözni,  csupán 
egy  kis  nyugalomra,  pihenésre 
vágyunk egy csendes, kellemes, 
környezetben.
  Bálint Edit
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Nida Judit, a könyvtárvezetõ

Meghívó  „Iskolakóstolgató”  a Hunyadi Iskolában
Sok szeretettel várunk minden iskolába készülő nagycsoportos óvodás kisgyer-

meket és szüleit az első iskola-előkészítő foglalkozásunkra:

2010. november 12-én 16.30-kor
a Hunyadi Mátyás Általános Iskolába, 2030 Érd, Túr u. 5–7.

 Vargáné Balogh Erika,  igazgató

Beiskolázási nyílt  nap a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban
2010-ben az évrõl évre fokozódó érdeklődés miatt két alkalommal  rendez a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium egész napos nyílt napot, melynek célja az intézményben folyó képzés 
bemutatása.

2010. november 19-én, pénteken 7. 45 órától 
I. Nyílt nap: Körzeti általános iskolák (Százhalombatta, Ercsi, Tárnok, Sóskút, Pusztazámor, 
Martonvásár, Diósd, Törökbálint, Vál, Tordas, Budapest Budaörs) 8. osztályos tanulói 
számára. 

2010. november 26-án, pénteken 7. 45 órától
II. Nyílt nap: Érdi általános iskolák 8. osztályos tanulói számára és minden 4. osztályosnak, 
aki a nyolcosztályos tagozatunkra jelentkezik.
A program keretében tájékoztatjuk az érdeklődőket a beiskolázási lehetőségekről, az 
emelt szintű oktatásról, a képzés eddigi eredményeiről, a középiskolai és egyetemi képzés 
egymásra épüléséről, a speciális tantervű osztályokban végzettek szakmai perspektívái-
ról. 

Lehetõséget biztosítunk óralátogatásokra és az iskolai élet megismerésére is.
Kérjük az érdeklődő tanulókat és szüleiket, hogy programjainkon 

7.45 – 12.15-ig vegyenek részt!
Felvételi eljárásunk rendjéről további információk a

www.vorosmarty-erd.sulinet.hu weblapon olvasható.

Minden érdeklõdõ tanulót, szüleiket és a kollégákat is tisztelettel várjuk beiskolázási 
rendezvényeinken.
  Iskolavezetés


