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március 21. hétfő
08:00 187 magazin ism. 
08:30 Ifipark ism. 
09:00 Hit és Élet ism. 
09:30 Négyszemközt ism.
09:45 Zárójelentés magyar dok.film 60’ ism. 

rend.: Dénes Gábor
10:45 Érdi Panoráma ism.
11:15 Tea két személyre ism. 
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 187 magazin ism. 
15:45 Ifipark ism. 
16:15 Érdi Panoráma ism.
16:45 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 2/1. 

rész egészségügyi ismeretterjesztő film 50’ 
ism. forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

17:35 Életem Afrika 17/2. rész magyar útifilm 27’ 
ism. rend.: Cséke Zsolt

18:05 Veled vagyok egész A házasság krízisei 
ism.

18:35 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:15 Esti mese
19:20 HáziMozi ajánló
19:30 Négyszemközt, beszélgetés  

aktuális témákról
19:45 Kézilabda mérkőzés  

ÉTV-Érdi VSE- Alcoa FKC
21:15 Híradó ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:45 Ifipark ism. 
22:15 HáziMozi ajánló ism.

március 22. kedd
08:00 Híradó ism.
08:15 Tea két személyre ism. 
08:45 HáziMozi ajánló ism.
08:55 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 2/1. 

rész egészségügyi ismeretterjesztő film 50’ 
ism. forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

09:45 Négyszemközt ism.
10:00 Földközelben ism. 
10:30 Kézilabda mérkőzés ism. ÉTV-Érdi VSE- 

Alcoa FKC
15:30 Négyszemközt ism.
15:45 Hit és Élet ism. 
16:15 187 magazin ism.
16:45 Fény-Kép ism.
17:15 Ifipark ism. 
17:45 Zárójelentés magyar dok.film 60’ ism. 

rend.: Dénes Gábor
18:45 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:15 Esti mese
19:20 HáziMozi ajánló ism.
19:30 Négyszemközt, beszélgetés  

aktuális témákról
19:45 Vitalitás, életmód magazin
20:15 Vakvilágban magyar film 97’ ism. 

rend.: Gyarmathy Lívia 
fsz.: Dörner György, Lukács Andor 
Csak 16 éven felüli nézőink számára! 

21:55 Híradó ism.
22:10 Négyszemközt ism.
22:25 Vitalitás ism.
22:55 HáziMozi ajánló

március 23. szerda
08:00 Híradó ism.
08:15 Hit és Élet ism. 
08:55 Érdi Panoráma ism.
09:25 Négyszemközt ism.
09:40 Vitalitás ism. 
10:10 Ifipark ism. 
10:40 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
10:55 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála 

VI/6.) magyar dok.film 33’ ism. rend.: Tóth 
Péter Pál 

15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Ifipark ism. 
15:55 Érdi Panoráma ism.
16:25 Tea két személyre ism. 
16:55 Vitalitás ism. 
17:25 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
17:40 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála 

VI/6.) magyar dok.film 33’ ism. rend.: Tóth 
Péter Pál 

18:15 Veled vagyok egész A házasság szépségei 
ism.

18:45 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:15 Esti mese
19:30 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 HáziMozi Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
20:30 Magyarok a balkáni háborúban IV/1. 

magyar dok.film 51’ 
rend.: Tóth Péter Pál 

21:25 Híradó ism.
21:40 Négyszemközt ism.
21:55 Mozgás ism.

március 24. csütörtök
08:00 Híradó ism.
08:15 Mozgás ism.
08:45 Hit és Élet ism. 
09:25 Négyszemközt ism.
10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

élő közvetítése a Polgárok Házából
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Vitalitás ism. 

15:45 HáziMozi Beszélgetés Tóth Péter Pál 
rendezővel 

16:00 Magyarok a balkáni háborúban IV/1. 
magyar dok.film 51’ ism. rend.: Tóth 
Péter Pál 

16:50 Ifipark ism.
17:30 Fény-Kép ism.
18:00 Mozgás ism.
18:30 Tea két személyre ism. 
19:00 Közgyűlés összefoglaló
19:15 Esti mese
19:30 Négyszemközt, beszélgetés  

aktuális témákról
19:45 Fogadóóra, kérdezzen  

a polgármestertől!
20:15 Bibliai Szabadegyetem Jób könyve 60’ 
21:15 Közgyűlés összefoglaló ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:45 Fogadóóra ism.

március 25. péntek
08:00 Közgyűlés összefoglaló ism.
08:15 Mozgás ism.
08:45 Négyszemközt ism.
09:10 Tea két személyre ism. 
09:40 Bibliai Szabadegyetem Jób könyve 60’ ism. 
10:40 Vitalitás ism.
11:10 Földközelben ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 HáziMozi Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
15:30 Magyarok a balkáni háborúban IV/1. 

magyar dok.film 51’ ism. rend.: Tóth 
Péter Pál 

16:25 Mozgás ism.
16:55 Vitalitás ism. 
17:25 Földközelben ism.
17:55 Életem Afrika 17/2. rész magyar útifilm 27’ 

ism. rend.: Cséke Zsolt
18:35 Burleszk parádé
19:00 Hiradó
19:15 Esti mese
19:30 Négyszemközt, beszélgetés  

aktuális témákról
19:45 Közös bűn 

színes, magyar játékfilm, 87’ 
rend.: Mihályfi Imre 
fsz.: Horváth Sándor, Várnagy Katalin 

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

március 26. szombat
08:00 Híradó ism.
08:15 Négyszemközt ism.
08:30 Ízelítő – Szilvás csirkemellfilé
08:35 Mojito ism.
09:05 Mozgás ism.
09:35 Vitalitás ism.
10:05 Mikrofonláz, ifjúsági magazin 
10:35 Kézilabda mérkőzés ism. ÉTV-Érdi VSE- 

Alcoa FKC
12:05 Bibliai Szabadegyetem Jób könyve 60’ ism. 
15:15 Mikrofonláz ism. 
15:45 Négyszemközt ism.
16:00 Érdi Panoráma, heti események 

összefoglalója 
16:30 Csillagszem – Hooligans
17:00 Mojito ism.
17:30 Aggódunk érted… Főzzünk okosan 2/2 

egészségügyi ismeretterjesztő film 4x25’ 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:10 Ízelítő ism. – Szilvás csirkemellfilé
19:15 Érdi Panoráma ism. 
19:45 Mikrofonláz ism. 
20:15 Mojito ism.
20:45 Hódító Pelle 

színessvéd film 157’ ism. 
rend.: Bille August 
fsz.: Max von Sydow, Erik Paaske 

23:25 Swetter koncert ism. A Ki mit tud? döntős 
együttes koncertje a Diósgyőri Várban 
(2007) 

március 27. vasárnap
08:00 Mikrofonláz ism. 
08:30 Mozgás ism.
09:00 Csillagszem ism.- Hooligans
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 Prizma, nemzetiségi magazin
12:00 Csillagszem ism.- Hooligans
15:00 Hódító Pelle színessvéd film 157’ ism. 

rend.: Bille August fsz.: Max von Sydow, 
Erik Paaske 

17:40 Mikrofonláz ism. 
18:10 Monda és valóság határán 1. rész Érd 

történelme (őskor, ókor) 30’ ism. r
end.: Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

18:40 Életem Afrika 17/3. rész 
magyar útifilm 27’ rend.: Cséke Zsolt

19:10 Ékezet 
magyar film 86’ ism. 
rend.: Kardos Ferenc 
fsz.: Eva Ras, Halmágyi Sándor 

20:40 Cérnaszálon 
magyar dokumentumfilm 56’ 
rend.: Litauszky János 

21:40 Érdi Panoráma ism.
22:10 Hit és Élet ism.
22:40 Monda és valóság határán 1. rész Érd 

történelme (őskor, ókor) 30’ ism. rend.: 
Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

23:10 Mikrofonláz ism. 

2011. március 21– március 27.

Az

A bevezetőben említett két ren-
dezvény  szervezője  Czinderné 
Tassi  Beáta  –  tőle  kaptunk 
néhány  hasznos  információt  a 
vásárokról.
–  Mióta  rendezi  Ön  a  Baba-

mama börzéket?
Czinderné Tassi Beáta: 
– Havi rendszerességgel 2008. 

januárja  óta  szervezünk börzé-
ket.  A kisgyermek  születésekor 
nagy  anyagi  terhet  ró  a  szü-
lőkre  a  babakelengye  megvá-
sárlása.  Amikor  pedig már  sok 
mindenre  nincs  szükség,  és 
helyszûke  miatt  nem  is  tudják 
megoldani  a  tárolást,  nagyon 

jól  jön  egy  ilyen  rendezvény. 
A börze  szervezésével  az  volt 
a  célunk,  hogy  a  mai  nehéz 
gazdasági  helyzetben  segít-
séget  nyújtsunk  a  szülőknek, 
hogy  olcsóbban  vásárolhassák 
meg  a  szükséges  holmikat.  Ez 
a  program  egyben  lehetőséget 

nyújt  arra  is,  hogy  az  anyukák 
kicsit kimozduljanak otthonról, 
nem  csak  a  cserebere  céljából, 
hanem  egy  kis  beszélgetésre, 
tapasztalatcserére.  Mára  már 
elmondhatjuk, hogy a börzéink 
igen sikeresek. Sőt: Érd határain 
túl  is  ismertek. Negyven  asztal 
fér  el  az  előtérben,  így  a  nagy 
érdeklődés  miatt  2-3  hónapra 
előre elfogynak asztalok.
–  A ruhákon  kívül  még  mit 

lehet eladni-venni?
–  Mindent,  ami  a  kisbabá-

val, kisgyerekekkel kapcsolatos. 
Etetőszéket,  babakocsit,  cipőt, 
játékot,  könyvet,  pelenkát, 
gyerekülést.  A helyszûke  miatt 
azt  kértük,  hogy  a  nagyobb 
tárgyakról  inkább  készítsenek 
fényképeket,  mert  sok  helyet 
foglalnak. A 0-14 éves korú gye-
rekek  ruháit  lehet  árulni,  mert 
nem csak a pici gyerekek ruhái 
gyûlnek össze, hanem a nagyob-
baké is. Ezzel a börzével a szü-
lőknek  szeretnénk  lehetőséget 
adni,  hogy  a  fölöslegessé  vált 
holmikat  eladhassák  és  esetleg 
azok  árából  újakat  vehessenek 
a gyermekeiknek.
–  Mi  a  feltétele  annak,  hogy 

valaki itt áruljon?
– Személyesen kell bejönni a 

mûvelődési házba, ahol befizet-
hetik az asztaldíjat. Ezek után a 
börze napján már névre szólóan 
készítjük ki számukra a helyet. 
– Ez a vásár a gyerek holmikat 

vonultatja fel. De híre járt, hogy 
indul egy új kezdeményezés is, 
mégpedig felnőttek részére…
–  Már  a  Baba-mama  börzén 

is  többen  érdeklődtek,  hogy 
mikor  szervezünk  felnőttnek  is 
hasonlót.  Elsősorban  ez  adta 
az ötletet az érdi Zsibvásárhoz. 
Az  elsőt  március  26-án  14-17 

óráig  tartjuk.  A vásárral  a  fel-
nőtteknek  szeretnénk  teret  és 
lehetőséget  biztosítani  arra, 
hogy az otthon feleslegessé vált 
ruháikat,  használati  tárgyaikat 
eladhassák.  Tudjuk,  hogy  van-
nak  tárgyak,  amelyek  egyesek-
nél már csak a helyet foglalják, 
más viszont örülne neki, jórészt 
ilyeekre gondoltunk. 
–  A Zsibvásáron mit  lehet  és 

mit nem lehet eladni?
–  Kereskedőket  nem  tudunk 

fogadni,  a  Zsibvásárt  magán-
embereknek  hirdetjük  meg. 
A többi  bolhapiachoz  hasonló-
an nekünk is megvan a szabály-
zatunk, amit a www.szepesmk.
hu  honlapon  lehet  elolvasni. 
Ez  tulajdonképpen  azt  tartal-
mazza,  hogy  zárjeggyel  ellátott 
termékeket,  szemérmet  sértő 
árukat,  élelmiszert,  számítás-
technikai  eszközöket,  fegyvert, 
drogot  nem  lehet  árulni  a  bör-
zén.  Az  asztaldíj  1500  forint. 
A Zsibvásár  hasonlóképpen 
mûködik,  mint  a  Baba-mama 
börze. A jelentkezés előtt el kell 
olvasni  a  házirendet.  Aki  azt 
aláírja  és befizeti  a díjat,  névre 
szóló asztalt kap. A Zsibvásáron 
eladhatnak  felnőtt  ruhá-
kat,  háztartási  eszközöket, 
gyûjteményeket,  könyveket,  és 
mindent, ami otthon felesleges-
sé vált. A jelentkezések alapján 
úgy  látom,  hogy  ugyanolyan 
sikeres lesz, mint a Baba-mama 
börze. 
–  Tehát,  aki  szeretne  részt 

venni valamelyik börzén, az jól 
teszi,  ha  minél  előbb  jelentke-
zik…
–  …igen,  minél  előbb,  mert 

a  márciusi  Zsibvásárra  is  már 
csak 10 szabad asztalunk van. 
  j. b.

Baba-mama börze és Zsibvásár  
Régóta telt házzal rendezik meg a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központban a Baba-mama börzéket, ahol 
szombat délelõttönként 9-tõl 12 óráig a használt, meg-
unt gyermekruhákat, játékokat lehet cserélni, adni-
venni. Ugyanezeken a szombati napokon délutánon-
ként 14-17 óráig Zsibvásárt is tartanak a mûvelõdési 
házban.

A tavaszi börzék idõpontja: március 
26., április 16., május 7., június 4. 
Ugyanezeken a szombati napokon 
délutánonként 14-17 óráig Zsibvásárt is 
tartanak a mûvelõdési házban.
További felvilágosítás a szervezõtõl: 
Czinderné Tassi Beáta   06 20/448-5121.

Mindent lehet hozni, ami a kisbabával, kisgyerekekkel kapcsolatos: 
etetõszéket, babakocsit, cipõt, játékot, könyvet, pelenkát, gyerekülést
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Koncert
Az Érdi Kamarazenekar szeretettel várja 
a Kedves Érdeklődőket márciusi hang-
versenyére, amelyen Orbán György, 
Király László és Karai József ma élő zene-
szerzők műveit adja elő. Közreműködik: 
Ella Dániel oboaművész. 
A koncert a Polgárok Háza Dísztermében 
március 20-án, vasárnap 17 órakor lesz. 
A belépés ingyenes. 

A hagyományokhoz  hűen 
idén  is  tavasz  elején  regio-
nális  zenei  versenyt  rende-
zett  a  Lukin  László  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény 
és  az  Érd  Zenekultúrájáért 
Alapítvány.  Idén  a  zongora  tan-
szak  növendékeit  szólította  a 
hangszerhez  a  verseny,  hogy 
megmutathassák  tudásukat  a 
hallgatóságnak  és  a  zsűrinek, 
valamint megmérettessenek egy-
mással. A környező Pest megyei 
települések zeneiskoláiból sereg-
lettek  össze  az  ifjú  zenészek, 
de  érkezett  nevező  Szolnokról 
is.  A kiírás  szerint  négy  korcso-
portra osztották a versenyzőket, 
akiknek  minden  művet  kotta 
nélkül kellett eljátszaniuk. 
Az  esemény  fővédnöke  Érd 

Megyei Jogú Város alpolgármes-
tere, Segesdi  János volt, a bírá-
ló  bizottságban  pedig  három 
elismert  zongoratanár  és  szak-
tanácsadó,  Homor  Istvánné, 
Padosné Mátray Éva és H. Becht 
Erika,  a  zsűri  elnöke  kapott 
helyet,  akinek  tanítványa  a  15 
éves  kora  ellenére már  koncer-
teken  szereplő,  igazi  zongoris-
ta  famíliából  származó  Ránki 
Fülöp. 
A Szepes  Gyula  Művelődési 

Központ  Kamaratermében 
a  Lukin  László  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény 
fiatal  művészei  ismét  kitettek 
magukért. Az  I. korcsoportban, 
a  11  évnél  fiatalabbak  között, 
Szujó  Balázs  és  Varga  Péter 
Levente megosztott  első  helyet 
szerzett,  míg  Sisák  Borka  har-
madik lett. A III. korcsoportban, 
a  13-15  éveseknél  Szontágh 
Zselyke második,  Havas  Viktor 
Bendegúz  harmadik  helyezést 
gyűjtött be, a legnagyobbaknál, 

a  15-21  év  közöttiek  mezőny-
ében  Fehérvári  Veronika 
Bogárka  dicséretben  részesült, 
Kovács  Gergely  harmadik  lett, 
míg  Hodozsó  Benjámin  meg-
nyerte a versenyt és Bartók Béla 
Szabad  változatok  című  művé-
nek  csodás  interpretálásáért 
különdíjban  is  részesült.  A II. 
korcsoport  egyik  legnagyobb 
esélyesének  számító  Király 
Ádám Miklós, aki zenei talentu-
mára már  több  versenyen  elért 
győzelemmel is felhívta a figyel-
met, sajnálatos módon betegség 
miatt  maradt  távol.  Hatalmas 
elismerés illeti a diákok felkészí-
tő tanárait, Brezovácz Mirjamot, 
Kulcsár  Jankát,  Peicsné  Poznár 
Katalint  és  Roszkos  Péternét. 
Szép  győzelmeket  és  helyezé-
seket gyűjtöttek még a budake-

szi  és  pilisvörösvári  zeneisko-
la  zenészpalántái  is.  H.  Becht 
Erika  is  hangsúlyozta,  hogy 
minden induló tudásának legja-
vát  nyújtotta,  ami  igazán nívós 
megmérettetést  eredményezett 
és mindenki számára öröm volt 
hallgatni. Az eredményhirdetés 
utáni gálahangverseny pedig az 
esemény  megkoronázása  volt, 
ahol  a  legjobbként  minősített 
fiatalok  ültek  ismét  zongorá-
hoz  és  a  legszebb  dallamokkal 
búcsúztak el a közönségtől.
A Lukin  László  Alapfokú 

Művészetoktatási  Intézmény 
következő  rendezvénye  a 
művész-tanári  hangverseny 
lesz,  ami  április  15-én  18  órá-
tól  a  Szepes  Gyula Művelődési 
Központ kamaratermében.
  SZ. A.

Sikeres zongoraversenyt  
rendezett a zeneiskola

A hengverseny résztvevõinek és a felkészítõ tanárok egy csoportja
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Felhívás 
bírósági ülnökök jelölésére
A Köztársasági Elnök a bírósági ülnökök 
megválasztását 2011. március 7. és ápri-
lis 30. közötti idõszakra tûzte ki. 

A választások alkalmával a Pest 
Megyei Bíróságra 50, a Budakörnyéki 
Bíróságra 15 ülnök megválasztására 
kerül sor.

A bírósági ülnökök személyére lakos-
sági ajánlásokat várunk. A Pest Megyei 
Bíróságra 15 ülnök megválasztásá-
ról Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése 
dönt, a további ülnököket Pest Megye 
Közgyûlése választja meg.

Bírósági ülnök jelöltet állíthatnak a 
bíróság illetékességi területén lakóhel-
lyel és választójoggal rendelkezõ magyar 
állampolgárok, illetve az illetékességi 
területen mûködõ helyi önkormányza-
tok és a társadalmi szervezetek (a pártok 
kivételével).

Bírósági ülnök jelölt lehet az a büntet-
len elõéletû, 30 és 70 év közötti magyar 
állampolgár, akinek választójoga van, 
a jelölést nyilatkozatban elfogadja, és 
büntetlen elõéletét hatósági bizonyít-
vánnyal igazolja. Egy jelölt kizárólag egy 
bírósághoz választható meg ülnökként.

Az ülnökök jogaira és kötelezettsége-
ire vonatkozó tájékoztató megismerhetõ 
a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati, 
Szervezési és Törvényességi Irodáján 
(Alsó u. 1. II. emelet 209.), illetve a 
www.erd.hu honlapon, a Felhívások, 
tájékoztatók menüpontban. A szükséges 
nyilatkozatok ugyanitt átvehetõk, illetve 
a honlapról letölthetõk.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 
bírósági ülnökök személyére vonat-
kozó javaslataikat (a javasolt személy 
elérhetõségének feltüntetésével, eset-
leg a már kitöltött nyilatkozatokkal 
együtt) 2011. március 21-ig szíves-
kedjenek eljuttatni a Polgármesteri 
Hivatal Önkormányzati, Szervezési és 
Törvényességi Irodájára. 


