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  Április 4., hétfő
08:00 187 magazin ism. 
08:30 Ifipark ism. 
09:00 Hit és Élet ism. 
09:30 Négyszemközt ism.
09:45 Az Ormánság senkié se. Magyar dokumen-

tumfilm 76’ ism. Rend.: Kisfaludy András 
11:05 Érdi Panoráma ism.
11:35 Tea két személyre ism. 
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Ifipark ism. 
15:45 187 magazin ism. 
16:15 Hit és Élet ism. 
16:45 Érdi Panoráma ism.
17:15 Aggódunk érted… Újraélesztés I–II. rész 

egészségügyi ismeretterjesztő film 50’ 
(2x25’) ism. forgatókönyv: Váczi Szabó 
Márta 

18:05 Életem Afrika 17/4. rész magyar útifilm 27’ 
ism. rend.: Cséke Zsolt

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

témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés ism. Az ÉTV-Érdi 

VSE mérkőzése
21:15 Híradó ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:45 Ifipark ism. 
22:15 187 magazin ism. 
22:45 HáziMozi ajánló ism.

  Április 5., kedd
08:00 Híradó ism.
08:15 Tea két személyre ism. 
08:45 HáziMozi ajánló ism.
08:55 Aggódunk érted… Újraélesztés I–II. rész 

egészségügyi ismeretterjesztő film 50’ 
(2x25’) ism. forgatókönyv: Váczi Szabó 
Márta 

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

VSE mérkőzése
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Hit és Élet ism. 
15:45 Kézilabda-mérkőzés ism. Az ÉTV-Érdi 

VSE mérkőzése
17:15 Az Ormánság senkié se. Magyar dokumen-

tumfilm 76’ ism. rend.: Kisfaludy András 
18:35 Burleszkparádé
19:00 Híradó
19:15 Esti mese
19:20 HáziMozi ajánló ism.
19:30 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
19:45 Vitalitás, életmódmagazin
20:15 Közös bűn magyar film 87’ ism. 

rend.: Mihályfi Imre 
fsz.: Horváth Sándor, Berek Kati

21:45 Híradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Vitalitás ism.
22:45 HáziMozi ajánló

  Április 6., 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 Fény-Kép ism.
11:10 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
11:25 Magyarok a balkáni háborúban IV/2. 

magyar dok.-film 46’ ism. rend.: Tóth 
Péter Pál 

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

rendezővel 
17:40 Magyarok a balkáni háborúban IV/2. 

magyar dok.-film 46’ ism. rend.: Tóth 
Péter Pál 

18:30 Burleszkparádé
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/3. 

magyar dok.-film 41’ rend.: Tóth Péter Pál 
21:15 Híradó ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:45 Mozgás ism.
22:15 Vitalitás ism. 
22:45 Tea két személyre ism. 

  Április 7., csütörtök
08:00 Híradó ism.
08:15 Mozgás ism.
08:45 Hit és Élet ism. 
09:25 Tea két személyre ism. 
09:55 Vitalitás ism. 
10:25 Négyszemközt ism.
10:40 Fény-Kép ism.
11:10 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
11:25 Magyarok a balkáni háborúban IV/3. 

magyar dok.-film 41’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál 

15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Vitalitás ism. 
15:45 Tea két személyre ism. 

16:15 Hit és Élet ism. 
16:55 Ifipark ism.
17:25 Fény-Kép ism.
17:55 Mozgás ism.
18:25 Burleszkparádé
19:00 Híradó
19:15 Esti mese
19:30 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
19:45 Bibliai Szabadegyetem 

A zsoltárok könyve 60’ 
20:45 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
21:00 Magyarok a balkáni háborúban IV/3. 

magyar dok.-film 41’ ism. rend.: Tóth 
Péter Pál 

21:45 Híradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:30 Mozgás ism.

  Április 8., péntek
08:00 Híradó ism.
08:15 Mozgás ism.
08:45 Négyszemközt ism.
09:10 Tea két személyre ism. 
09:40 Bibliai Szabadegyetem A zsoltárok könyve 

60’ ism. 
10:40 Vitalitás ism.
11:10 Hit és Élet ism. 
11:40 Földközelben ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
15:30 Magyarok a balkáni háborúban IV/3. 

magyar dok.-film 41’ ism. rend.: Tóth 
Péter Pál 

16:15 Mozgás ism.
16:45 Vitalitás ism. 
17:15 Földközelben ism.
17:45 Életem Afrika 17/4. rész magyar útifilm 27’ 

ism. rend.: Cséke Zsolt
18:25 Burleszkparádé
19:00 Híradó
19:15 Esti mese
19:30 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
19:45 Gondviselés magyar film 93’ ism. Rend.: 

Erdőss Pál fsz.: Ozsda Erika, Döbrei Dénes, 
Madaras József

21:20 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.
21:50 Vitalitás ism. 
22:20 Mojito buli, szórakozás, programok

  Április 9., szombat
08:00 Híradó ism.
08:15 Négyszemközt ism.
08:30 Ízelítő – Rakott mozzarella
08:35 Mojito ism.
09:05 Mozgás ism.
09:35 Fény-Kép ism. 
10:05 Vitalitás ism.
10:30 Mikrofonláz, ifjúsági magazin 
11:00 Kézilabda-mérkőzés ism. Az ÉTV-Érdi 

VSE mérkőzése
12:30 Bibliai Szabadegyetem A zsoltárok könyve 

60’ ism. 
15:00 Mikrofonláz ism. 
15:30 Mozgás 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… Újraélesztés III. rész 

egészségügyi ismeretterjesztő film 25’ 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:55 Ízelítő ism. – Rakott mozzarella
19:00 Érdi Panoráma ism. 
19:30 Mikrofonláz ism. 
20:00 Mozgás ism.
20:30 Mojito ism.
21:00 Swetter-koncert ism. A Ki mit tud?-döntős 

együttes koncertje a Diósgyőri Várban 
(2007) 58’

22:00 Szűzforrás svéd filmdráma 86’ ism. 
rend.: Ingmar Bergman fsz.: Max von 
Sydow, Birgitta Pettersson 
Csak 18 éven felüli nézőinknek ajánljuk! 

  Április 10., 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. 
15:00 Gondviselés magyar film 93’ ism. Rend.: 

Erdőss Pál fsz.: Ozsda Erika, Döbrei Dénes, 
Madaras József

16:35 Mikrofonláz ism. 
17:05 Monda és valóság határán 2. rész Érd tör-

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

17:35 Életem Afrika 17/5. rész 
magyar útifilm 27’ rend.: Cséke Zsolt

18:05 A Pendragon legenda 
magyar film 95’ 
rend.: Révész György 
fsz.: Latinovits Zoltán, Darvas Iván 

19:40 Magyar futball, a 91. perc magyar dok.-
film 72’ ism. rend.: Muhi András Pires

20:55 Érdi Panoráma ism.
21:25 Hit és Élet ism.
21:55 Monda és valóság határán 2. rész Érd tör-

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

22:25 Mikrofonláz ism. 

2011. április 4.– 10.

Az

Vida Erik rovásékszer-készítő-
vel beszélgettünk, aki megmu-
tatta az érdi mûvelődési köz-
pontban, a Rovásíráskörben a 
munkáit, amelyek gyönyörûek 
és különlegesek.

– Mi van a karkötőjére rovás-
sal írva?

– Az, hogy karkötő… 
A mûhelyünkben tervezett 
és készített ékszereken a szé-
kely-magyar rovás a fő díszítő 
motívum. Névnapra, születés-
napra vagy bármilyen alka-
lomra üzenetet lehet írni rá. 
A rovásékszerek elemei arany, 
ezüst és bronz változatban 
készülnek, kaucsuk- vagy bőr-
szíjra fûzhetők. Tetszőleges 
szöveg vagy név állítható össze 
általuk, amelyek igény sze-
rint változtathatók, bővíthetők 
további rovásjelekkel. Nem árt, 
ha egy ékszernek van üzene-
te, főleg akkor, ha ajándékba 
adjuk.

– Hogyan kapcsolódott össze 
az életében a rovásírás és az 
ékszerkészítés?

– A magyar történelem min-
dig érdekelt. A rovásírással 
pedig úgy kerültem kapcsolat-
ba, hogy valakitől kaptam egy 
könyvet. Elolvastam, és nagyon 
megfogott. A rovás először 
mint motívum tetszett meg, 
ugyanis szeretem a geometri-
kus formákat. Aztán rájöttem, 
hogy a jeleket rá lehet tenni 
ékszerekre is. Egy éjszaka 
leforgása alatt találtam ki, hogy 
milyenek és mekkorák lesz-
nek a betûk a karkötőkön és 

a nyakláncokon. Ezeket rovás-
írással véssük bele az anyagba, 
vagy magát a betût alakítjuk ki 
ezüstből, bronzból vagy arany-
ból. Van nyakkendőtû, fülbe-
való, gyûrû, nyakék és karkö-
tő. A rovásékszerek készítése, 
viselete által szeretnénk minél 
több ember figyelmét ráirányí-
tani arra, hogy ismét legyen 
életünk része a rovásjelek isme-
rete. A mi kötelességünk ezt a 
tudást megőrizni és továbbad-
ni a következő generációnak. 
A mai kor szellemének megfe-
lelő stílusban próbáljuk meg-
mutatni a rovásírást a fiatalok-
nak. Talán ez az új benne. 

– Az ékszerek fonott része is 
nagyon érdekes…

– A fonott rész – hogy nagyot 
mondjak – visz bele egy kis 
szakralitást. A kétszálas ilye-
tén fonása elég régi motívum. 
Tibetben is így fonnak. Ez a 
kettes fonás látványos, egyszerû 
és különleges.

– Nem csak a mûhelyben árul-
ják a rovásékszereket.

– Olyan rendezvényeken is 
áruljuk, ahol a közönség foga-
dóképes erre, ahol tisztelettel 
fordulnak csodálatos rovásírá-
sunk felé. Azokba az iskolák-
ba is elviszem, ahol szívesen 
látnak, és bele tudják vagy 
akarják illeszteni a tananyagba. 
Általában az igazgatótól függ, 
hogy beengednek-e az intéz-
ménybe. Örömmel mondhatom, 
hogy már több helyen tanítják a 
rovásírást. Mindig megkérdezik 
azt is, hogy mire lehet ezt hasz-

nálni. Először is írásra, de én a 
hétköznapokban is használom. 
Ha pedig rovásékszert viselünk, 
akkor arra ráírhatjuk a kedve-
sünk nevét vagy az üzenetünket 
valaki számára, de szép emléket 
is megörökíthetünk rajta, ami 
mindig ott van velünk. Aki nem 
képviselni akar ezáltal valamit, 
azt megfogja az ékszer formá-
ja, a készítése vagy a fonása. 
Elkezdenek érdeklődni aziránt, 
hogy hogyan tudják leírni és 
kirakni a saját vagy a szeret-
teik nevét. Ha csak a graffitikre 
gondolunk, a fiatalokban van 
önkifejezési kényszer, de leg-
alábbis valamiféle törekvés arra, 
hogy megmutassák magukat. 
Mi a mesterségünk eszközeivel 
arra törekszünk, hogy a tör-
ténelmünktől elválaszthatatlan 
nemzeti írásunkat minél többen 
megismerjék és használják. 

– Akkor terjesszük a hírét 
annak is, hogy önök nem-
csak ékszerekkel foglalkoznak, 
hanem könyveket juttatnak el a 
határon túli magyarlakta terü-
letekre.

– Azoknak kérjük a könyve-
ket, akik magyarul szeretné-
nek olvasni, ezáltal megőrizni 
a magyar kultúrát. A korábbi 
évfolyamokban használt, kido-
básra szánt tankönyveket, meg-
unt mesekönyveket vagy az ifjú-
ságnak szóló irodalmat gyûjtjük 
össze. A Kárpát-medence 
területén – a Felvidéken, 
Kárpátalján, Erdélyben, a 
Délvidéken és a Csángóföldön 

– a helyi igényeket ismerő 
tanárok a magyar nyelv tanu-
lására nyitott gyermekek közt 
szétosztják az odaérkező köny-
veket. Hadd tanuljon magyar 
nyelvû könyvből az, aki csak 
akar! A történelemkönyveket 
nem kérjük. Aki viszont lead-
ja irodalom-, nyelvtan- vagy 

angolkönyvét (a nyelvkönyvet 
azoknak kérjük, akik nem szer-
bül, románul stb. szeretnének 
angolul tanulni), azt megkér-
jük, hogy írja bele a könyvbe 
az e-mail címét, vagy ha van 
hozzá kedve, egy rövid üze-
netet. Természetesen ez nem 
kötelező. Aki pedig megkapja 
a könyvet, az cserébe írhat egy 
köszönőlevelet. Így új kapcso-
latok, barátságok alakulhatnak 
ki. A gyermekek megismerhetik 
a másik életét, még az is lehet, 
hogy egyszer vendégül látják 
egymást.

Olyan boltokat, iskolákat vagy 
intézményeket is keresünk, ahol 
támogatják a könyvgyûjtést, és 
megengedik, hogy az emberek 
náluk adhassák le a könyveket. 

Nem baj, ha használt, ha bele-

firkáltak vagy gyûrött. Azt kér-
jük, hogy semmi esetre se dobják 
ki a könyveket! Juttassák el hoz-
zánk, mert vannak, akik nagyon-
nagyon örülnének nekik! Ha 
ezzel kapcsolatban bármilyen 
kérdésük lenne, írjanak nekünk 
a rovasekszer@invitel.hu címre.
 Ozsda

Rovásékszer és könyvgyûjtés
A Szepes Gyula Mûvelõdési Központban mûködõ 
Rováskörbe, Érdre, eljár egy magas fiatalember 
– Dunakeszirõl. Egy pillanatra belepillantottunk a 
határidõnaplójába. Mindent rovásírással ír bele. 
Kezén és nyakán ékszerek vannak. Azokon meg 
rovásjelek.

A bemutatott tárgyaknak ezúttal is nagy sikere volt
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Vida Erik, az ékszerkészítõ

Változatos formák és feliratok

Új színnel bővülhet Érd városának zenei palettája. Az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem két ének-zene, karvezetés szakos, utol-
só éves hallgatójának vezetésével gyermekkórus indul a települé-
sen. Az ötlet megálmodói Kulcsár Kitti és Vékás Éva Gabriella, akik 
tanulmányaiknak és kórusbeli tapasztalataiknak köszönhetően 

mindenképpen magas színvonalú oktatást tudnak nyújtani az éne-
kelni vágyóknak. Általános iskolába járó gyermekek jelentkezését 
várják, és az a cél, hogy a jó hangi adottságokkal rendelkező fiata-
lok örömmel énekeljenek, jó hangulatú gyakorlásokon forrjanak 
össze kórussá és tanulják meg a mûveket, minél szélesebb mûfaji 
repertoárral, a klasszikus zene mellett a dzsesszt, gospelt és popot 
is felölelve. Mindenképpen fontos hangsúlyozni, hogy olyanok 
jelentkezésére számítanak, akik a heti egy alkalmat komolyan 
véve járnak énekelni, elősegítve a kórus fejlődését, összeszokását, 
a későbbiekben pedig városi fellépésekre való felkészülését. Az 
iskolaigazgatók részéről eddig pozitív fogadtatásra talált az ügy, a 
Széchenyi István Általános Iskola ad majd helyet a próbáknak. 

A kórusban való szereplés természetesen nem jár anyagi teher-
rel, csak a jövőbeni koncertekre való eljutás esetén, a nyári 
szünetben pedig zenetábort rendeznek a csemetéknek. Igény 
esetén van lehetőség szolfézs-, zeneelmélet-, magánének-külö-
nórák vételére is. Még több információt kérni és a meghallga-
tásra jelentkezni az Érden, főleg általános iskolákban terjesztett 
szórólapokon feltüntetett elérhetőségeken lehet, valamint a két 
legnépszerûbb közösségi portálon Érdi Gyerekkórus név alatt. Az 
erdigyerekkorus@gmail.com e-mail címen is fel lehet venni a kap-
csolatot az énekkar szervezőivel, vezetőivel. 

A kórusra a meghallgatásokat április 7-én és 14-én 15 órától 
18.30-ig a Széchenyi István Általános Iskolában tartják, ahova nagy 
szeretettel várják a jelentkezni vágyókat. 

 Sziráki Iván

Érdi gyermekkórus alakul


