
Advent utolsó vasárnapján 
padokkal, sátrakkal telt meg 
a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ előtti tér. A halászlé, a 
forralt bor és a puncs kondérjai 
meleget és jó illatot leheltek, 
hatalmas tálcákról osztották  
a bejglit, zeneszó töltötte be 
a kis teret. Ez és a jelen lévő 
több száz ember karácsonyi 
jó hangulata melegítette fel 
úgy a fagyos levegőt, hogy aki 
egyszer leült a padok mellé, 
fel sem állt egyhamar – legfel-
jebb repetáért. Volt, aki elő-
ször jött el az Érd és Környéke 
Horgászegyesület hagyomá-
nyos halászlékóstolójára, 
mások visszatérő vendégek; 
ki egy tál ízletes halászléért 
látogatott ide, ki pedig a jó 
hangulat miatt – de leginkább 
mindkettőért egyszerre.

A horgászegyesület az idén 
120 kiló halból készítette el 
ezt a hagyományos karácsonyi 
ételt, összesen 350-400 adagot. 
Az alapanyagok megvásárlásá-
hoz az önkormányzattól kap-
tak támogatást, az ételt pedig 
a vezetőség és az aktív tagok 
készítették el.

– A forralt bort és a puncsot 
az Érdi Pincetulajdonosok főz-
ték. Eddig is kaptunk tőlük 
bort, ám most átvállalták tőlünk 
az elkészítését és a kiosztását 
is, amit ezúton is nagyon köszö-
nünk – mondta lapunknak a 
rendezvényen Solti Gábor, a 
horgászegyesület elnöke, hoz-
zátéve: nemcsak a segítségnek 
örülnek, hanem a horgászok és 
borászok közt kialakuló jó kap-
csolatnak is. A borászok egyéb-
ként – mint Hudák Mihálytól, 

az Érdi Pincetulajdonosok Egye-
sületének elnökétől megtud-
tuk – 70 liter borral készültek, 
amelyből 150 liter forralt bort 
főztek. Gondoltak azokra is, 
akik nem ihatnak szeszesitalt: 
nekik forró puncsot kínáltak.

– A halászlékóstoló megren-
dezésében több helyi vállalkozó 
is segített: a bejglit a Pataki 
cukrászdától kaptuk, a kenyeret 
a Soós pékségtől. Nekik és a 
mûvelődési központnak is sze-
retném megköszönni a segítsé-
get, hiszen a ház biztosította a 
helyet, a technikát, és még azt 
is felajánlották, hogy rendkívüli 
hideg esetén a központ aulájá-
ban állíthatjuk fel az asztalokat 
– erre azonban nem volt szük-
ség. Persze a jó ebédhez ének-
szó is dukál: ezt Szigeti Eszter 
mûvésznő szolgáltatja nekünk, 

akinek ezúton is köszönjük 
a fellépést – fûzte hozzá Solti 
Gábor. 

– Szeretném hangsúlyozni: ez 
a rendezvény nemcsak a rászo-
rulóknak, a hajléktalanoknak 
szól, hanem minden érdinek, 
aki szeretne velünk pár percet 
eltölteni hangulatos beszélge-
téssel, halászlé, forralt bor és 
bejgli mellett. Mindenkit sze-
retettel vártunk – zárta szavait 
az elnök. 

Kár, hogy ez a mondat nem 
juthatott el mindenkihez: egy a 
téren áthaladó férfi odakiáltott 
az asztaloknál ülőknek: „No mi 
az, ti mind hajléktalanok vagy-
tok?”

– Nagyon elszomorító, hogy 
valaki így érez. Kívánom, hogy 
ő sose szoruljon rá egy tál meleg 
ételre, pár jó szóra – mondta 
könnyezve egy idős asszony. 
– Bizony, vannak olyanok, akik-
nek nincs módjuk máshogy 
hozzájutni pár jó falathoz, de 
én nem ezért jöttem, hanem 
mert annyira szeretem a halász-
lét és Szigeti Eszter énekét. 
Nálunk szerencsére terítve lesz 
az ünnepi asztal, a karácsonyt 
a négy kis unokámmal töltöm 
– fûzte hozzá, már mosolyogva, 
bár az arcán látszott: elevenébe 
vágott az odavetett megjegyzés. 

Aki egyébként körülnézett 
a vidám, komótosan evő ven-
dégek között, láthatta: valóban 
volt, aki azért jött, hogy egy 
tányér meleg ételhez jusson, 
sokan azonban legalább ennyi-
re örültek a zenének, a karácso-
nyi hangulatnak, a beszélgetés-
nek. Idős barátnők és fiatalok 
érkeztek együtt, ízlelgették a 
bejglit (amelynek akkora sikere 
volt, hogy többen négyszer is 
sorba álltak érte), kortyolgatták 
a kellemesen fûszeres forralt 
bort, amely kiválóan csúszott a 
remek halászlére. 

A horgászegyesület és a támo-
gatók igazi karácsonyi hangu-
latot varázsoltak advent utol-
só vasárnapján a mûvelődési 
központ elé; aki eljött, biztosan 
sokáig emlegeti még. 
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Január 10., hétfő
08:00 187 magazin, ism. 
08:30 Ifipark, ism. 
09:00 Hit és Élet, ism. 
09:30 Négyszemközt, ism.
10:00 Mária ottan érzi jól magát magyar dok. 

film 56’,  ism., rend.: Tóth Péter Pál
11:00 Érdi Panoráma, ism.
11:30 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… Krónikus vírusos 

májbetegségek, egészségügyi ismeretter-
jesztő film, 56’, ism.,  
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:00 Benyovszky Móric és a malgasok földje 
4. rész, magyar dok.film, 28’, ism., 
rend.: Cséke Zsolt

18:30 Burleszkparádé
19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés 
21:15 Hiradó, ism.
21:30 Négyszemközt, ism.

Január 11., kedd
08:00 Hiradó, ism.
08:30 Tea két személyre, ism. 
09:00 Aggódunk érted… Krónikus vírusos 

májbetegségek, egészségügyi ismeretter-
jesztő film, 56’, ism., 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

10:00 Négyszemközt, ism.
10:30 Földközelben, ism. 
11:00 Kézilabda-mérkőzés, ism.
15:00 Négyszemközt, ism.
15:30 Hit és Élet, ism. 
16:00 Kézilabda-mérkőzés, ism.
17:30 Ifipark, ism. 
18:00 Mária ottan érzi jól magát magyar  

dok.film, 56’, ism., rend.: Tóth Péter Pál
19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Vitalitás, életmódmagazin
20:15 Szindbád 

magyar film, 90’, ism., 
rend.: Huszárik Zoltán, 
fsz.: Latinovits Zoltán, Ruttkay Éva 

21:45 Hiradó, ism.
22:00 Négyszemközt, ism.

Január 12., szerda
08:00 Hiradó, ism.
08:30 Hit és Élet, ism. 
09:00 Érdi Panoráma, ism.
09:30 Négyszemközt, ism.
10:00 Vitalitás, ism. 
10:30 Ifipark, ism. 
11:00 HáziMozi, ism., 

Beszélgetés Zsigmond Dezső rendezővel 
11:15 Vasutasok pokoljárása magyar dok.film, 

83’, ism., rend.: Zsigmond Dezső 
14:45 Négyszemközt, ism.
15:15 Halvízió, ism.
15:45 Érdi Panoráma, ism.
16:15 Tea két személyre, ism. 
16:45 Vitalitás, ism. 
17:15 HáziMozi, ism. 

Beszélgetés Zsigmond Dezső rendezővel 
17:30 Vasutasok pokoljárása magyar dok.film, 

83’, ism., rend.: Zsigmond Dezső 
19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

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

Sámuel első és második könyve, 60’ 
21:15 HáziMozi, 

Beszélgetés Zsigmond Dezső rendezővel 
21:30 A jószág volt az aranya a népnek 

magyar dok.film, 56’, 
rend.: Zsigmond Dezső 

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

Január 13., 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 A jószág volt az aranya a népnek 

magyar dok.film, 56’, ism., 
rend.: Zsigmond Dezső 

11:15 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 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 A tizedes meg a többiek 

magyar film, 101’ 
rend.: Keleti Márton, 
fsz.: Sinkovits Imre, Darvas Iván 

21:25 Híradó, ism.
21:40 Négyszemközt, ism.

Január 14., péntek
08:00 Híradó, ism.
08:30 Mozgás, ism.
09:00 Négyszemközt, ism.
09:30 Tea két személyre, ism. 
10:00 Bibliai Szabadegyetem  

Sámuel első és második könyve, 60’, ism. 
11:00 Vitalitás, ism.
11:30 Földközelben, ism.
15:00 Négyszemközt, ism.
15:30 HáziMozi, ism., 

Beszélgetés Zsigmond Dezső rendezővel 
15:45 A jószág volt az aranya a népnek 

magyar dok.film, 56’, ism., 
rend.: Zsigmond Dezső 

16:45 Mozgás, ism.
17:15 Vitalitás, ism. 
17:45 Földközelben, ism.
18:15 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

4. rész, magyar dok.film, 28’, ism., 
rend.: Cséke Zsolt

18:45 Burleszkparádé
19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Tízezer nap 

magyar filmdráma, 103’, 
rend.: Kósa Ferenc, 
fsz.: Kozák András, Molnár Tibor 

21:30 Hiradó, ism.
21:45 Négyszemközt, ism.
22:15 Mojito, buli, szórakozás, programok

Január 15., szombat
08:00 Hiradó, ism.
08:30 Négyszemközt, ism.
09:00 Ízelítő – rántott sonkatekercs
09:05 Mojito, ism.
09:35 Mozgás, ism.
10:00 Halvízió, ism.
10:30 Mikrofonláz, ifjúsági magazin 
11:00 Kézilabda-mérkőzés ism.
12:30 Bibliai Szabadegyetem 

Sámuel első és második könyve, 60’, ism. 
15:00 Mikrofonláz, ism. 
15:30 Négyszemközt, ism.
16:00 Érdi Panoráma, 

heti események összefoglalója 
16:30 Csillagszem 
17:00 Vitalitás, ism.
17:30 Mojito, ism.
18:00 Földközelben, ism.
18:30 Aggódunk érted… Élő donoros vese-

átültetés, egészségügyi ismeretterjesztő 
film, 60’, forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:25 Ízelítő, ism. – rántott sonkatekercs
19:30 Érdi Panoráma, ism. 
20:00 Mikrofonláz, ism. 
20:30 Mojito, ism.
21:00 Mennyei seregek 

magyar dráma, 81’,
rend.: Kardos Ferenc, 
fsz.: Fülöp Viktor, Eva Ras, Páger Antal 

Január 16., vasárnap
08:00 Mikrofonláz, ism. 
08:30 Mozgás, ism.
09:00 Csillagszem, ism.
09:30 187 magazin – Ami a héten történt Pest 

megyében
10:00 Mojito, ism.
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Mikrofonláz, ism. 
11:30 Érdi Panoráma, ism.
12:00 Csillagszem, ism. 
14:45 Tízezer nap 

magyar filmdráma, 103’, ism., 
rend.: Kósa Ferenc, 
fsz.: Kozák András, Molnár Tibor 

16:30 Mikrofonláz, ism. 
17:00 Monda és valóság határán 6. rész,  

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

17:30 Benyovszky Móric és a malgasok földje 
5. rész, magyar dok.film, 28’,  
rend.: Cséke Zsolt

18:00 Holnap lesz fácán 
magyar film, 80’, rend.: 
Sára Sándor, 
fsz.: Szirtes Ádám, Szegedi Erika 

19:20 A Kalef magyar dok.film, 92’, ism.,  
rend.: Kisfaludy András

20:50 Érdi Panoráma, ism.
21:20 Hit és Élet, ism.
21:50 Monda és valóság határán 6. rész, ism., 

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

22:20 Mikrofonláz, ism. 

2011. január 10–16.

AzNem az ételosztás, hanem a meghitt együttlét volt a cél

Adventi halászlékóstoló
Az idén is megrendezte immár hagyományos halászlékóstolóját a horgászegye-
sület a mûvelõdési központ elõtt. A rendezvény célja nem az ételosztás, hanem 
az együttlét, a finom falatok közös elköltése volt – mint Solti Gábor elnök hang-
súlyozta: nemcsak a rászorulókat, de mindenkit szeretettel vártak, aki szereti a jó 
falatokat és a kellemes beszélgetést.

Nemcsak halászlé, hanem forralt bor és bejgli is várta a látogatókat a horgászegyesület karácsonyi rendezvényén
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