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  április 18. hétfő
8:00 187 magazin ism. 
8:30 Ifipark ism. 
9:00 Hit és Élet ism. 
9:30 Négyszemközt ism.
9:45 Mindig csak keletre magyar dokumentum-

film 93’ ism. rend.: Gulyás János 
11:20 Érdi Panoráma ism.
11:50 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… Asztma, COPD I-II. rész 

ism. egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ 
(2x 30’) forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

17:45 Életem Afrika 17/6. rész magyar útifilm 27’ 
ism. rend.: Cséke Zsolt

18:15 Ifipark ism. 
18:45 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 HáziMozi ajánló
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Kézilabda-mérkőzés 

ÉTV-Érdi VSE– Újbuda TC
21:25 Híradó ism.
21:40 Négyszemközt ism.
21:55 Ifipark ism. 
22:25 Érdi Panoráma ism.
22:55 HáziMozi ajánló ism.

  április 19. kedd
8:00 Híradó ism.
8:15 Tea két személyre ism. 
8:45 HáziMozi ajánló ism.
8:55 Aggódunk érted… Asztma, COPD I–II. rész 

ism. egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ 
(2x 30’) forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

9:55 Négyszemközt ism.
10:10 Földközelben ism. 
10:40 Kézilabda-mérkőzés ism. ÉTV-Érdi VSE– 

Újbuda TC
15:10 Négyszemközt ism.
15:25 Hit és Élet ism. 

15:55 187 magazin ism.
16:25 Fény-Kép ism.
16:55 Ifipark ism. 
17:25 Mindig csak keletre magyar dokumentum-

film 93’ ism. rend.: Gulyás János 
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 HáziMozi ajánló ism.
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Vitalitás, életmód magazin
20:25 Autó magyar film 74’ ism. 

rend.: Böszörményi Géza 
fsz.: Eva Ras, Juhász Jácint

21:40 Híradó ism.
21:55 Négyszemközt ism.
22:10 Vitalitás ism.
22:40 Ifipark ism. 
23:10 HáziMozi ajánló

  április 20. szerda
8:00 Híradó ism.
8:15 Hit és Élet ism. 
8:55 Érdi Panoráma ism.
9:25 Négyszemközt ism.
9:40 Vitalitás ism. 

10:10 Ifipark ism. 
10:40 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
10:55 Magyarok a balkáni háborúban IV/4 

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

11:40 Csillagszem ism. – Éliás Jr.
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 Magyarok a balkáni háborúban IV/4 

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

18:25 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Mozgás, sportmagazin
20:25 HáziMozi 

Beszélgetés Tóth Péter Pál rendezővel 
20:40 Portrék a magyar műsorszórás törté-

netéből V/1 Susánszky László 
magyar dok.film 59’ rend.: Tóth Péter Pál 

21:40 Híradó ism.
21:55 Négyszemközt ism.
22:10 Mozgás ism.
22:40 Vitalitás ism. 

  április 21. csütörtök
8:00 Híradó ism.
8:15 Mozgás ism.
8:45 Hit és Élet ism. 
9:25 Négyszemközt ism.

10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
élő közvetítése a Polgárok Házából

14:50 Négyszemközt ism.
15:05 Vitalitás ism. 
15:35 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
15:50 Portrék a magyar műsorszórás történeté-

ből V/1 Susánszky László magyar dok.film 
59’ 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

19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől!
20:25 Bibliai Szabadegyetem 

A példabeszédek könyve 60’ 
21:25 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
21:40 Portrék a magyar műsorszórás történeté-

ből V/1 Susánszky László magyar dok.film 
59’ ism. rend.: Tóth Péter Pál 

22:40 Közgyűlés-összefoglaló ism.
22:55 Négyszemközt ism.
23:10 Fogadóóra ism.

  április 22. péntek
8:00 Közgyűlés-összefoglaló ism.
8:15 Mozgás ism.
8:45 Négyszemközt ism.
9:10 Tea két személyre ism. 
9:40 Bibliai Szabadegyetem A példabeszédek 

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

rendezővel 
15:30 Portrék a magyar műsorszórás történeté-

ből V/1 Susánszky László magyar dok.film 
59’ ism. rend.: Tóth Péter Pál 

16:30 Mozgás ism.
17:00 Vitalitás ism. 
17:30 Földközelben ism.
18:00 Életem Afrika 17/6. rész magyar útifilm 27’ 

ism. rend.: Cséke Zsolt
18:40 Burleszk parádé
19:00 Híradó
18:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 A jazz születésétől napjainkig, 

24/1. rész. A Ragtime kora 1865–1899 
magyar zenés ismeretterjesztő film a 
Benkó Dixiland Band közreműködésével 46’ 
rend.: Szegő Mihály, narrátor: Mácsai Pál 

20:40 Csillagszem ism. – Éliás Jr.
21:10 Híradó ism.
21:25 Négyszemközt ism.
21:40 Mojito buli, szórakozás, programok

  április 23. szombat
8:00 Híradó ism.
8:15 Négyszemközt ism.
8:30 Ízőrzők 

Kustánszeg 50/1.rész gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról 25’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

8:55 Mojito ism.
9:25 Mozgás ism.

10:00 Mikrofonláz, ifjúsági magazin 
10:30 Kézilabda-mérkőzés ism. ÉTV-Érdi VSE– 

 Újbuda TC
12:00 Bibliai Szabadegyetem A példabeszédek 

könyve 60’ ism. 
15:15 Mikrofonláz ism. 
15:45 Négyszemközt ism.
16:00 Érdi Panoráma, heti események 

összefoglalója 
16:30 Csillagszem – Nagy Tibor
17:00 Mojito ism.
17:30 Aggódunk érted… Időskori szembeteg-

ségek egészségügyi ismeretterjesztő film 
60’ forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:30 Ízőrzők Kustánszeg 50/1.rész ism. gasztro-
nómiai magazin magyarországi tájakról 25’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

18:55 Érdi Panoráma ism. 
19:25 Mikrofonláz ism. 
19:55 Mojito ism.
20:25 Gypsy Swing francia–japán film, 90’ ism. 

rend.: Tony Gatlif fsz.: Oscar Copp, Mandino 
Reinhardt 

21:55 Swetter koncert ism. A Ki mit tud? döntős 
együttes koncertje a Diósgyőri Várban 
(2007) 

  április 24. vasárnap
8:00 Mikrofonláz ism. 
8:30 Mozgás ism.
9:00 Csillagszem ism. –  Nagy Tibor
9:30 187 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. –  Nagy Tibor
15:00 A jazz születésétől napjainkig, 24/1. rész. 

A Ragtime kora 1865-1899 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixiland 
Band közreműködésével 46’ ism. rend.: 
Szegő Mihály, narrátor: Mácsai Pál 

15:45 Mikrofonláz ism. 
16:15 Monda és valóság határán 3. rész 30’ ism. 

Érd történelme (16., 17. század) rend.: 
Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

16:45 Életem Afrika 17/7. rész 
magyar útifilm 27’ rend.: Cséke Zsolt

17:15 Ének a búzamezőkről magyar film 80’ 
ism. rend.: Szőts István fsz.: Görbe János, 
Szellay Alice 

18:35 Egy szelet kenyérben magyar dok. film 54’ 
ism. rend.: Tóth Péter Pál 

19:30 Érdi Panoráma ism.
20:00 Hit és Élet ism.
20:30 Monda és valóság határán 3. rész 30’ ism. 

Érd történelme (16., 17. század) rend.: 
Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

21:00 Mikrofonláz ism. 
21:30 A jazz születésétől napjainkig, 24/1. rész. 

A Ragtime kora 1865-1899 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixiland 
Band közreműködésével 46’ ism. rend.: 
Szegő Mihály, narrátor: Mácsai Pál 

22:15 Érdi Panoráma ism.

2011. április 18– 24.

Az

Az 56 éves hídépítő mérnök 
amatőr tárogatós: 47 évesen 
kezdett el tárogatózni minden 
előzetes képzés és végzettség 
nélkül. Énekkarban utoljára a 
hetedik osztályban énekelt, ám 
a tanárnő megkérte, hogy most 
egy picit hagyja abba… Aztán 
harmadikos gimnazistaként a 
nyári keresetéből vett egy gitárt, 
amit egy évig tárolt a kollégiu
mi szekrényében. Harminc év 
múlva érezte ismét, hogy nem 
jó ez így, zenét kellene tanulni 
– vele beszélgettünk.

Ambrus Károly: 
– Az én példaképem Rozma

ring Lajos villamosmérnök, 
aki hatvanéves koráig nem 
foglalkozott zenével. Öt évvel 
később vett egy szintetizátort. 
Hetvenéves volt, mikor talál
koztam vele. Azt mondta, ha én 
bármit elfütyülök, ő azt lejátsz
sza. Erre én még nem vagyok 
képes tárogatóval, mert még 
nem vagyok ezen a szinten. 
Semmi sem lehetetlen, bármi
lyen korban el lehet kezdeni 
hangszeren tanulni, csak kitar
tás kell hozzá.

– Hogy döntötte el, hogy felnőtt 
fejjel megtanul tárogatózni? 

– Lakást kaptunk Kecske
méten, 1985ben. Egy nap 
a panelrengeteg közepére 
bejött egy tárogatós bácsi, és 
elkezdett játszani. Lerohantam 
hozzá, és körbefényképez
tem… Sokáig lelkiismeretfur
dalásom volt, mert ahelyett, 
hogy egy kicsit beszélgettem 
volna vele, csak lefotóztam, 
és ott hagytam. Pedig ő a múlt 
egy darabja volt. Csak őt kér
dezhettem volna meg arról a 
világról, amit ő odahozott. Két 
éve aztán Kecskeméten híd
építési konferencián voltam, 
és a szünetben kimentem a 
piacra. Vittem magammal azt 
a fényképet, amit a bácsiról 
készítettem. Megkérdeztem 
az idősebb embereket, hogy 
tudnake róla valamit. Valaki 
ismerte, és mondta, Pogány 
Sándornak hívják, de már nem 
él. Miután megtudtam a nevét, 

elindultam keresni a hagya
tékát, hátha esetleg maradt 
utána kotta. Egy névrokont 
találtam, aki sokszor hallotta 
játszani. Csodálatosan tároga
tózott, de magának való ember 
volt. Ha tárogatózott, nem sze
retett beszélgetni. Azóta már 
én is tudom, hogy sok esetben 
a tárogatózás halála, ha valaki 
leül mellém, és beszédbe ele
gyedünk, mert vagy beszélek 
vagy tárogatót fújok…

– Veszek egy hangszert, dön
töttem 2003ban, és rögtön 
kerestem is egy tanárt. Én ha 
valamilyen tanfolyamra befi
zetek, akkor azt végigjárom. 
Monori János, a tanárom azt 
mondta, rendben van, ő megta
nít engem tárogatózni, de min
dig előre kéri a pénzt. Ez volt 
az én szerencsém! Ha alkal
manként kéri, lehet, hogy a har
madik után már nem megyek. 
Szeptemberben rögtön az első 
órán megkérdeztem tőle, hogy 
mennyi idő alatt tud megtaní
tani. Azt válaszolta, hogy kará
csonykor már meglephetem 
egykét dallammal a családo
mat. 

– Hányszor vett részt eddig 
Tárogatós Világtalálkozón?

– Eddig kettőn. Ötévenként 
rendezik meg Vaján, a Vay Ádám 
Kastélymúzeumban. Tavaly tar
tották a negyediket. Országos 
találkozó minden évben van, 
Szerencsen. Eddig hétszer vol
tam én is. Azt lehet monda
ni, hogy a „tárogató szakma” 
krémje föllép. Rendszeresen ott 
van Kiss Gy. László, a Budapesti 
Fesztiválzenekar klarinétosa, 
aki csodálatosan játszik, és 
csiszolgatja az emberek tudá
sát. Például az enyémet. Nem 
iskolarendszerben, hanem tár
salgás közben. A második és 
a harmadik napon mindenki
nek biztosítanak megszólalási 
lehetőséget. Nagy Csabának és 
Vesztergám Miklósnak már több 
CDje jelent meg. Ott van Szabó 
Sándor Kecskemétről, aki szin
tén ismert. Rajtuk kívül még öt
hat olyan tárogatós jár a találko

zóra, aki magas szinten játszik. 
Nekem még nagyon sokat kell 
tanulnom, de örülök az apró 
sikereimnek is.

Az ötévenkénti világta
lálkozóra az emberek még 
Amerikából is hajlandók eljön
ni. Ismerek egy Chicagóban 
élő – erdélyi, temesvári – 
román embert, akivel levele
ző viszonyban vagyok azóta, 
amióta az első világtalálkozó
mon megismerkedtünk. Jönnek 
Franciaországból, Svájcból, 
Norvégiából, Németországból, 
Romániából erdélyi magyarok, 
illetve Erdélyből románok is. 

– Hídépítő mérnökként elju-
tott a világ számos pontjára. 
Európában több helyen, sőt 
Mauritiuson is dolgozott hóna-
pokig. Hogy látja, hol lehet meg-
találni a boldogságot?

– Itthon! Ha a régi emberek 
életét nézzük, voltak, akik a 
falu határán túl sose jártak, és 
mégis boldogságra leltek. Lehet, 
hogy valaki a kertészetben, a 
népmûvészetben vagy más a 
bélyeggyûjtésben találtja meg 
a boldogságot. Én a tárogató

zásban. Azért is fontos a hagyo
mányőrzés, mert sok erő van 
benne. Sajnos úgy néz ki, hogy 
az emberek életmódja nagyon 
rossz irányt vett. Ebből a kive
zető út csak az lehet, ha vissza
nyúlunk a hagyományainkhoz. 
Azt kell tanulmányozni, hogyan 
éltek őseink. Tudomásul kell 
venni, hogy a föld védelemre 
szorul, ezért mindenkinek a 
lehető legtakarékosabban kel
lene élnie. Önzőek az embe
rek, nem tudnak lemondani. 
Mindenki kereshetne magának 
példaképeket a magyar törté
nelemből. A régmúltban, ha 
valakinek sok pénze volt, attól 
még nem volt pazarló. Gondolt 
a közre is.

– Hol szeret tárogatózni?
– Budapesten, a XXII. kerü

letben, a Donáthegyen, ami 
szerintem szent hely. Néhányan 
furcsán néznek, de a többség 
örül neki, hogy ott játszom. 
A Bartók Béla úton van a 
Kerámiapark, onnét elég sûrûn 
jeleznek: „Hallottuk a tárogatót, 
szép volt, jó volt, köszönjük!” 
Így van sikerélményem is. j. b.

A hagyományban sok erõ van
A Szepes Gyula Mûvelõdési Központban kéthe-
tente találkoznak a Rováskör tagjai. Április 5-én 
a kör vezetõje, Czippán István beszélt a Magyar 
Zarándokútról, és Forrai Sándor életútját ismertette. A 
Rováskör vendége Ambrus Károly volt. 

Ambrus Károly: Néha a Bartók Béla úton is hallják a tárogatót
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A Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ adott otthont a köl
tészet napja alkalmából ren
dezett mûsornak, valamint a 
József Attilarajzpályázat ered
ményhirdetésének. A zenés
verses mûsorral egybekötött 
kiállítás megnyitóján fellé
pett a Habilitációs Központ 
Csengettyûs Együttese és a 
Thalia Ördögei Színtársulat. 
A rajzpályázat díjait Eöry Emil 
és Darabont Tamás adta át a 
nyerteseknek. 

A költészet napját 1964 óta 
minden évben április 11én, 

József Attila születésnapjára 
emlékezve ünneplik Magyar
országon. Országszerte előadá
sokon, felolvasásokon és vers
mondó versenyeken emlékez
nek meg a XX. századi magyar 
költészet egyik legkiemelke
dőbb alakjáról – nincs jelentős 
magyar író, költő, akire nem 
hatott volna József Attila alakja 
és munkássága. 

A mûsor első fellépője a 
Habilitációs Központ Csen
gettyûs Együttese volt. Az érdi 
Habilitációs Központban 1990 
óta folyik zeneterápiás foglalko

Éljen a vers!

zás, Bolyki Eszter vezetésével. 
Először a színes kottaírásról 
ismert Ulwilaféle hangszere
ket használták, majd hat éve 
áttértek a csengettyûzésre. Sok 
kedves gyermekdalt, népdalt 
tanultak az elmúlt években, de 
játszottak különböző fellépése
ken Mozart és Schubertdalo
kat is. Sokfelé hívják őket ren
dezvényekre, mert mindig üde 
színfolt a fiatalok ügyes játéka. 
Felléptek már a százhalombat
tai Summer Festen, a Kapolcsi 
Fesztiválon, Kolontáron is sze
repeltek egy hangversenyen, s 
rendszeres fellépői a négy éve 
Biatorbágyon megrendezett 
„Zene világnapja az esélyegyen
lőség nevében” címû regioná
lis fesztiválnak. A mûsorukat 

Kovácsné Brassó Andrea vezeté
sével adták elő.

Utánuk következett a 2006 
szeptemberében alakult 
Thalia Ördögei Színtársulat. 
A csoportba 15 és 21 év közötti 
fiatalok járnak. Õk külön a köl
tészet napja alkalmából össze
állított mûsorukat adták elő. 
A társulat vezetője és a darabok 
rendezője Fellner Gréti.

A rajzpályázatra beérkezett 
mûveket Eőry Emil és Darabont 
Tamás értékelte. Megdicsérték 
a résztvevőket, és köszönetet 
mondtak a gyerekek munkáját 
segítő tanároknak is. 

Az ünnep végén mindenki, 
aki együtt ünnepelte a költészet 
napját a mûvelődési házban, 
egy verset kapott ajándékba.

Az alkotásokat Eõry Emil és Darabont Tamás értékelte

A Habilitációs Központ Csengettyûs Együttese


