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Január 17., hétfő
08:00 187 magazin ism.
08:30 Mikrofonláz ism. 
09:00 Hit és Élet ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 A Kalef magyar dok. film 92’  ism. 

rend.: Kisfaludy András
11:30 Érdi Panoráma ism.
12:00 187 magazin ism.
12:30 Mikrofonláz ism. 
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Érdi Panoráma ism.
16:00 Mikrofonláz ism. 
16:30 Földközelben ism.
17:00 Aggódunk érted… Élődonoros veseát-

ültetés egészségügyi ismeretterjesztő film 
60’  ism. forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:00 Burleszk parádé
18:30 Benyovszky Móric és a malgasok 

földje 5. rész magyar dok.film 28’  ism. 
rend.: Cséke Zsolt

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.
21:45 Tea két személyre ism.

Január 18., kedd
08:00 Hiradó ism.
08:30 Hit és Élet ism.
09:00 Aggódunk érted… Élődonoros veseát-

ültetés egészségügyi ismeretterjesztő film 
60’  ism. forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

10:00 Négyszemközt ism.
10:30 Földközelben ism.
11:00 Kézilabda-mérkőzés ism.
14:30 Négyszemközt ism.
15:00 Hit és Élet ism.
15:30 Tea két személyre ism.
16:00 Monda és valóság határán 6. rész ism. 

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

16:30 Mikrofonláz ism. 
17:00 Mozgás ism.
17:30 A Kalef magyar dok.film 92’  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 Vitalitás ism.
20:45 Holnap lesz fácán 

magyar film 80’  ism. 
rend.: Sára Sándor 
fsz.: Szirtes Ádám, Szegedi Erika, 

22:05 Hiradó ism.
22:20 Négyszemközt ism.
22:50 Fény-Kép ism.

Január 19., szerda
08:00 Hiradó ism.
08:30 Hit és élet ism.
09:00 Fény-Kép ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 Vitalitás ism.
10:30 Monda és valóság határán 6. rész ism. 

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

11:00 Mikrofonláz ism. 
11:30 Földközelben ism.
15:15 Négyszemközt ism.
15:45 Fény-Kép ism.
16:15 Érdi Panoráma ism.
16:45 Tea két személyre ism.
17:15 Vitalitás ism.
17:45 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Zsigmond Dezső rendezővel 
18:00 A jószág volt az aranya a népnek 

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

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

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

Beszélgetés Zsigmond Dezső rendezővel 
20:30 Egy házasság első napja magyar dok.

film 56’  rend.: Zsigmond Dezső 
21:30 Hiradó ism.
21:45 Négyszemközt ism.
22:00 Mozgás ism.

Január 20., csütörtök
08:00 Hiradó ism.
08:30 Fény-Kép ism.
09:00 Mozgás ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Zsigmond Dezső rendezővel 
10:15 Egy házasság első napja magyar dok.

film 56’  ism. rend.: Zsigmond Dezső 
11:15 Érdi Panoráma ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Vitalitás ism.

16:00 Aggódunk érted… Élődonoros veseát-
ültetés egészségügyi ismeretterjesztő film 
60’  ism. forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

17:00 Mikrofonláz ism. 
17:30 Fény-Kép ism.
18:00 Mozgás ism.
18:30 Földközelben ism.
19:00 Hiradó 
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Földközelben, környezetvédelem, ökológia
20:15 Hiradó ism.
20:30 Négyszemközt ism.
20:45 Földközelben ism.

Január 21., péntek
08:00 Hiradó ism.
08:30 Fény-Kép ism.
09:00 Vitalitás ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Mozgás ism.
11:30 Vitalitás ism.
15:30 Négyszemközt ism.
16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Vitalitás ism.
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Földközelben ism.
18:00 Benyovszky Móric és a malgasok 

földje 5. rész magyar dok.film 28’  ism. 
rend.: Cséke Zsolt

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Tea két személyre, 

beszélgetés érdi érdekes emberekkel
20:15 Csillag a máglyán 

magyar film 96’ 
rend.: Ádám Ottó 
fsz.: Huszti Péter, Sztankay István 

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

Január 22., szombat
08:00 Hiradó ism.
08:15 Négyszemközt ism.
08:30 Földközelben ism.
08:55 Ízelítő – Sült banán
09:00 Kézilabda mérkőzés ism.
10:30 Ifipark, ifjúsági magazin
11:00 Tea két személyre ism.
15:00 Kézilabda-mérkőzés ism.
16:30 Érdi Panoráma, 

heti események összefoglalója 
17:00 Csillagszem- Ágnes Vanilla
17:30 Fény-Kép ism.
18:00 Aggódunk érted… Élődonoros máját-

ültetés egészségügyi ismeretterjesztő film 
56’ forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:55 Ízelítő ism. – Sült banán
19:00 Tea két személyre ism.
19:30 Érdi Panoráma ism.
20:00 Monda és valóság határán 6. rész ism. 

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

20:30 Ifipark ism.
21:00 Ez meglőtte, az hazavitte 

spanyol filmvígjáték 107’ ism. 
rend.: Fernando Colomo 
fsz.: Javier Cifrian, Asier Exteandia

22:50 Mojito ism.

Január 23., vasárnap
08:00 Ifipark ism.
08:30 Fény-Kép ism.
09:00 Csillagszem ism. – Ágnes Vanilla
09:30 187 magazin – Ami a héten történt Pest 

megyében
09:55 Ízelítő ism. – Sült banán
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. – Ágnes Vanilla
14:50 Csillag a máglyán 

magyar film 96’  ism. 
rend.: Ádám Ottó 
fsz.: Huszti Péter, Sztankay István 

16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Ifipark ism.
17:30 Hit és Élet ism.
18:00 Benyovszky Móric és a malgasok föld-

je 6. rész magyar dok.film 28’ 
rend.: Cséke Zsolt

18:30 Ének a búzamezőkről 
magyar film 80’ 
rend.: Szőts István 
fsz.: Görbe János, Szellay Alíz 

19:50 Már szlovákok voltunk? magyar dok.
film 106’  ism. rend.: Gulyás János

21:40 Érdi Panoráma ism.
22:10 Tea két személyre ism.
22:40 Vitalitás ism.

2011. január 17–23.

Az

mûvelõdés

Karsa Botond erősáramú villa-
mosmérnök, már 16 éve nyug-
díjas. Kutatóintézetben dolgo-
zott, erősáramú vizsgálatokkal 
foglalkozott, ám a vizsgálatok 
során mindig érdekelték a 
jelenségek konkrét, bizonyí-
tott okai és a következmények. 
Az őstörténet, a ködbe vesző 
ókori, vagy még régebbi isme-
retek, a gyakran megcáfolt, vál-
tozó elméletek, az egyes régi 
kultúrák megmaradt emlékei 
és a megmagyarázhatatlan rej-
télyek régóta foglalkoztatták. 
Különösen a magyar őstörténeti 
vonatkozások, amelyekkel öt-
hat éve foglalkozik intenzíveb-
ben. Fokozatosan rájött, hogy az 
egyre több írás, könyv olvasása, 
az előadások élőszóban, illetve 
az Interneten történő meghall-
gatása mellett, saját útját kell 
járnia. Vizsgálódásai során a 
régmúltat is sikerült feltárnia. 
A magyar „táltos mitológia” 
után a Magyar Szent Korona (és 

más ősi magyar koronák) vizs-
gálata következett. Vizsgálatai 
eredményeit viszont nem lehet, 
vagy alig lehet tudományosan 
igazolni. Azokat valamiféle, 
mások által nem befolyásolt 
tiszta forrásból származó infor-
mációként lehet tekinteni. 

A Pilissel Szőnyi József 
Szántó különlegességeiről szóló 
előadása után kezdett el fog-
lalkozni. Ez kiterjedt a pálosok 
első Szent Kereszt kolostorával, 
illetve a váratlanul kibukkanó 
Kereszteskővel kapcsolatos 
vizsgálódásokra is. A kapott 
érdekes információk késztet-
ték a Pilis igaz őstörténetének 
vizsgálatára, kutatására. Itt nem 
a szokványos, tudományosan 
is elismerhető kutakodást kell 
érteni, hiszen ezekkel vissza-
menőleg sok-sok ezer évre alig, 
vagy egyáltalán nem lehet pon-
tos információkat szerezni. 

Minderről a sokezer évvel 
ezelőtti, a Kárpát medencében, 

illetve a Pilisben lezajlott csodá-
latos, elsősorban szakrális múlt-
ról, annak első, a nagy katakliz-
máig terjedő, Aranykornak is 
nevezhető szakaszáról állította 
össze Karsa Botond az előadá-
sát az érdeklődőknek.

Ugyanazon a napon az előtér-
ben a fiatalokból szerveződött 
Ercsi Hagyományőrző Társaság 
kiállítását nézhették meg a 
látogatók. Vezetőjükkel, Czakó 
Dezsővel beszélgettünk.

– Nagyon rokonszenves, és 
igazán nem túl gyakori, hogy 
ilyen fiatalon hagyományőrzés-
sel foglalkoznak. Honnan jött 
az ötlet?

Czakó Dezső: 
– Bíró Gergelytől ered az 

ötlet, aki három évvel ezelőtt 
kezdett el ezzel foglalkozni. 
Először egy íjászcsapat állt 
össze. Egymás után történtek 
a dolgok, míg végül megala-
kult az Ercsi Hagyományőrző 
Társaság. Két részre oszlunk. 
A Tárkány nemzetség honfog-
lalás kori hagyományőrzők, 
ők természetesen íjászattal is 
foglalkoznak. A Vashold tán-
cosok és bajvívók középkori 
hagyományokat elevenítenek 
fel. Jómagam, a táltos szerepét 
töltöm be. Megállapodásunk 
szerint nem tartozom egyik csa-
pathoz sem, a két társaságot 
próbálom összetartani.

– Mivel foglalkoznak ezek a 
csapatok?

– A két csapat tagjai megpró-
bálják a honfoglalás idejét és 
a középkori életet feleleveníte-
ni. A Tárkány nemzetség főleg 
bőrdíszmûves munkákkal, fegy-
verkovácsolással, ruhavarrással 
foglalkozik, ezeknek javarészét 
a Vashold is mûveli. A ruhákat 
nem géppel varrjuk, hanem 
kézzel. Igyekszünk mindent 
úgy csinálni, ahogy őseink tet-
ték. Néha-néha, hogy könnyít-
sük a munkánkat, használunk 
modern eszközöket is.

– Amiket készítenek, azokat 
használják is?

– Igen. Leginkább a bemuta-
tókon használjuk a tárgyainkat. 
Kiállításokon mutatjuk be vala-
menyit, illetve, ha jönnek hoz-
zánk tanulók, akik meg akarják 
tanulni például a ruhavarrást, 
akkor egy szakkör keretében 
megpróbáljuk nekik átadni, 
amit mi tudunk.

– Ki lehet tag?
– Ennek vannak kritériumai. 

Például a megfelelő viselkedés 

a fiataloknak. Próbáljuk úgy 
nevelni őket, hogy mindenkivel 
udvariasak, a nőkkel pedig elő-
zékenyek legyenek.

– Ha valaki szeretne belépni, 
hol találja meg önöket?

– Ercsi mûvelődési házában 
vagyunk bejegyezve hivatalo-
san is. Az igazgató asszonyon 
keresztül bármikor fel tudják 
velünk venni a kapcsolatot. 
Írhatnak az ercsitht@g-mail.
com címre is.

– Nem túlságosan régi ez az 
egyesület: milyen eseményekre 
emlékszik szívesen vissza 2010-
ből? 

– Nagyon sok mindenre. 
Hivatalosan tíz rendezvényünk 
volt, ez az érdi a tizenegye-
dik. Az első május elsején volt, 
amire három-négy hónapig 
készültünk. Először hagyo-
mányőrző ruhában végigvonul-
tunk Ercsi városán, ami felkel-
tette az emberek érdeklődését. 
Ezek után szép számmal jöt-
tek íjászkodni, a lándzsadobást 
kipróbálni, korabeli felszerelé-
sekről beszélgetni. Három gye-
reknapon voltunk, mindegyik 
igen sikeres volt. Júliusban egy 
önálló rendezvényt tartottunk a 
mûvelődési ház udvarán, ahová 
Czippán István tanár urat, az érdi 
Rovásírásklub vezetőjét is elhív-
tuk. Ekkor egy komplett mûsort 
adtunk. Jómagam zenéltem, az 
igazgató asszonynak köszönhe-
tően pedig volt enni- és innivaló 
is. A lovardával három közös fel-
lépést szerveztünk, ezek közül 
az egyik lovas bemutató volt, 
ahol főleg gyerekekkel foglal-
koztunk. Várossá válásunk 10. 

évfordulójára rendezett fesztivá-
lon is felléptünk. Általában más 
mûsorral egybekötve szoktuk 
szervezni a mûsorainkat, hogy 
minél sokszínûbb, és nagyobb 
legyen a választék. November 
20-án volt egy énekes mûsor, 
amelyre én készítettem a dísz-
letet, és felvetettem, hogy mi 
lenne, ha lenne egy kiállítá-
sunk. Rábólintottak. Volt rá két 
és fél hetünk, hogy felkészül-
jünk. Nagyon sok munkánk van 
benne. Elhívtuk Pergel Antal és 
Czippán István tanár urat is, 
hogy tartsanak előadást, illetve 
vendégünk volt Fekete Sándor 
grafikus is. A beszélgetés végén 
pedig megajándékoztuk a ven-
dég fellépőket a saját munká-
inkkal.

– Mennyire érdekli a gyereke-
ket a hagyományőrzés?

– Azok a gyerekek, akiket ez 
érdekel, ott vannak a köreink-
ben. Tanítgatjuk őket, ami a mai 
világban nem is olyan egyszerû 
feladat. Mi politikailag függet-
lenek vagyunk, ennek ellenére 
nem zárkózunk el sem a mai, 
sem a múltban történt esemé-
nyek kritizálásától. Próbáljuk 
erősíteni a nemzeti öntudatot. 
Ápoljuk a magyar kultúrát. 
Ezen fáradozunk.

 Székely Fanni

Bemutatkozott az Ercsi Hagyományõrzõ Társaság

Pilis igazi õstörténete  
A Szepes Gyula Mûvelõdési Központ Rovásírásklubjának vendége volt Karsa 
Botond, akinek A Pilis története az „Aranykorban” címû elõadására zsúfolásig 
megtelt a terem.

Karsa Botond és Czippán István
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Karsa Botond a Rováskör ajándé-
kával

A ruhákat kézzel varrják; igyekeznek mindent úgy csinálni, ahogy õseink 
tették

A Tárkány nemzetség fõleg bõrdíszmûves munkákkal, fegyverkovácsolás-
sal, eszközök elõállításával foglalkozik


