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  május 2., hétfő
8:00 187 magazin ism. 
8:30 Ifipark ism. 
9:00 Hit és Élet ism. 
9:30 Négyszemközt ism.
9:45 Zárójelentés magyar dokumentumfilm 60’ 

ism. rend.: Dénes Gábor 
10:45 Majális és Európa Nap Összefoglaló a nap 

eseményeiről
11:15 Tea két személyre ism. 
11:45 Csillagszem ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Ifipark ism. 
15:45 187 magazin ism. 
16:15 Hit és Élet ism. 
16:45 Majális és Európa-nap Összefoglaló a nap 

eseményeiről
17:15 Aggódunk érted… Cisztás fibrózis egész-

ségügyi ismeretterjesztő film 69’ forgató-
könyv: Váczi Szabó Márta 

18:25 Életem Afrika 17/8. rész magyar útifilm 27’ 
ism. rend.: Cséke Zsolt

18:55 Burleszkparádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 HáziMozi ajánló
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Kézilabda-mérkőzés 

Siófok KC–ÉTV Érdi VSE
21:25 Híradó ism.
21:40 Négyszemközt ism.
21:55 Ifipark ism. 
22:25 187 magazin ism. 
22:55 HáziMozi ajánló ism.

  május 3., kedd
8:00 Híradó ism.
8:15 Tea két személyre ism. 
8:45 HáziMozi ajánló ism.
8:55 Aggódunk érted… Cisztás fibrózis egész-

ségügyi ismeretterjesztő film 69’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

10:05 Négyszemközt ism.
10:20 Földközelben ism. 
10:50 Kézilabda-mérkőzés ism. Siófok KC–ÉTV 

Érdi VSE
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Hit és Élet ism. 
15:45 Kézilabda-mérkőzés ism. Siófok KC–ÉTV 

Érdi VSE
17:15 Zárójelentés magyar dokumentumfilm 60’ 

ism. rend.: Dénes Gábor 
18:15 187 magazin ism. 
18:45 Burleszkparádé
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 Pókháló magyar játékfilm 90’ ism. 

rend.: Mihályfi Imre 
fsz.: Koncz Gábor, Moór Marianna

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

  május 4., 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 Fény-Kép ism.
11:10 Portrék a magyar műsorszórás történeté-

ből V/2. Czirják Gyula 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 Portrék a magyar műsorszórás történeté-

ből V/2. Czirják Gyula magyar dok.-film 46’ 
ism. rend.: Tóth Péter Pál 

18:10 Fény-Kép ism.
18:40 Burleszkparádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Mozgás, sportmagazin
20:25 Portrék a magyar műsorszórás törté-

netéből V/3. Jenvay Kálmán 
magyar dok.-film 48’ 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. 

  május 5., csütörtök
8:00 Híradó ism.
8:15 Mozgás ism.
8:45 Hit és Élet ism. 
9:25 Tea két személyre ism. 
9:55 Vitalitás ism. 

10:25 Négyszemközt ism.
10:40 Fény-Kép ism.
11:10 Portrék a magyar műsorszórás történeté-

ből V/3. Jenvay Kálmán magyar dok.-film 
48’ 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

19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Bibliai Szabadegyetem 

A prédikátor könyve 60’ 
20:55 Portrék a magyar műsorszórás történeté-

ből V/3. Jenvay Kálmán magyar dok.-film 
48’ ism. rend.: Tóth Péter Pál 

21:45 Híradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Mozgás ism.

  május 6., péntek
8:00 Híradó ism.
8:15 Mozgás ism.
8:45 Négyszemközt ism.
9:10 Tea két személyre ism. 
9:40 Bibliai Szabadegyetem A prédikátor 

könyve 60’ ism. 
10:40 Vitalitás ism.
11:10 Hit és Élet ism. 
11:40 Földközelben ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Portrék a magyar műsorszórás történeté-

ből V/3. Jenvay Kálmán magyar dok.-film 
48’ ism. rend.: Tóth Péter Pál 

16:05 Mozgás ism.
16:35 Vitalitás ism. 
17:05 Földközelben ism.
17:35 Életem Afrika 17/8. rész magyar útifilm 27’ 

ism. rend.: Cséke Zsolt
18:15 Fény-Kép ism.
18:45 Burleszkparádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 A dzsessz születésétől napjainkig, 

24/3. A ragtime kora 1912–1916 
magyar zenés ismeretterjesztő film a Benkó 
Dixieland Band közreműködésével 43’ rend.: 
Szegő Mihály narrátor: Bács Ferenc 

20:40 Híradó ism.
20:55 Négyszemközt ism.
21:10 Vitalitás ism. 
21:40 Mozgás ism.
22:10 Vitalitás ism.
22:40 Mojito buli, szórakozás, programok

  május 7., szombat
8:00 Híradó ism.
8:15 Négyszemközt ism.
8:30 Ízőrzők Szentgál 50/3. rész gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról 26’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

9:00 Mojito ism.
9:30 Mozgás ism.

10:00 Fény-Kép ism. 
10:30 Mikrofonláz, ifjúsági magazin 
11:00 Kézilabda-mérkőzés ism. Siófok KC–ÉTV 

Érdi VSE
12:30 Bibliai Szabadegyetem A prédikátor 

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 Tanuljunk kutyául 

magyar ismeretterjesztő film 41’ 
rendező: Dénes Gábor 

19:10 Ízőrzők Szentgál 50/3. ism. gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról 26’ Róka 
Ildikó és Móczár István műsora 

19:35 Érdi Panoráma ism. 
20:05 Mikrofonláz ism. 
20:35 Őszi szonáta svéd filmdráma 90’ ism. 

rend.: Ingmar Bergman fsz.: Ingrid 
Bergman, Liv Ullmann 
Csak 12 éven felüli nézőinknek ajánljuk! 

22:05 Mozgás ism.
22:35 Mojito ism.

  május 8., vasárnap
8:00 Mikrofonláz ism. 
8:30 Mozgás ism.
9:00 Csillagszem ism. 
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 Érdi Panoráma ism.
12:00 Csillagszem ism.
15:00 A dzsessz születésétől napjainkig, 24/3. 

A ragtime kora 1912–1916 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixieland 
Band közreműködésével 43’ ism. rend.: 
Szegő Mihály narrátor: Bács Ferenc 

15:45 Mikrofonláz ism. 
16:15 Monda és valóság határán 4. rész Érd tör-

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

16:45 Életem Afrika 17/9. rész 
magyar útifilm 27’ rend.: Cséke Zsolt

17:15 Kalotaszegi Madonna 
magyar film 89’ 
rend.: Roudriguez Endre 
fsz.: Sárdy János, Adorján Éva 

18:45 Öngörgető magyar dok.-film 55’ ism. 
rend.: Gulyás Gyula

19:40 Érdi Panoráma ism.
20:10 Hit és Élet ism.
20:40 Monda és valóság határán 4. rész Érd tör-

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

21:10 Mikrofonláz ism. 
21:40 A dzsessz születésétől napjainkig, 24/3. 

A ragtime kora 1912–1916 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixieland 
Band közreműködésével 43’ ism. rend.: 
Szegő Mihály narrátor: Bács Ferenc 

2011. május 2–8.

Az

„Egy pillanat múlva hetvenéves 
leszek” – mondta egy interjúban 
Lázár Ervin író, s talán akkor 
még nem sejtette, hogy nem 
éri meg a hetvenegyediket. Öt 
éve nincs közöttünk, de velünk 
maradt Dömdödöm, Dideki, 
Mikkamakka, Vacskamati, meg 
a többi, furcsa nevű, legendás 

mesehőse, akik halhatatlanná 
tették őt. A legifjabb nemze-
dék mindig újra előveszi, és 
szívesen olvassa a kedves, álla-
tokkal megesett történeteit, és 
valamennyiben mi, emberek 
ismerhetünk magunkra. Aki 
pedig gyermekként a szívébe 
zárta a rokonszenves mese-

hősöket, első dolga volt, hogy 
szülőként saját csemetéjével 
is megismertesse őket, így vál-
tak Lázár Ervin mókás figurái 
legendákká. Persze, a gyermek-
könyvtár versenyére jelentke-
ző kisiskolásokat és felsősöket 
nem ez, hanem sokkal inkább a 
kedvenc meséjük érdekelte, no 
meg az, hogy a mese elmondá-
sával lenyűgözzék hallgatósá-
gukat, de legfőképpen a zsűrit. 
Az alsósok körében a Kék meg 
a sárga című „színes” mese volt 
a legnépszerűbb, de a felsősök 
is szívesen választották ugyan-
ezt. A nyúl mint tolmács című 
történet is többször hangzott el, 
és a fájós fogú oroszlán meséjé-
nek is sikere volt a gyermekek 
körében. 

Az alsósok kategóriájában 
(1–4. évfolyam) 18 versenyző 
vállalkozott a fellépésre, míg a 
felsősök (5–8. évfolyam) cso-
portjában heten versenyez-
tek, nehéz döntés elé állítva a 
háromtagú zsűrit. Dózsa Lajos, 
a Kós Károly Szakközép Iskola 
magyartanára, Szabó Andrea 
könyvtáros és Bognár Nándor, az 
Érdi Újság főszerkesztője bírálta 
el a résztvevők teljesítményét. 
Utóbbi különdíjat is hozott a 

legsikeresebb mesemondó-
nak, és eredményhirdetéskor 
elmondta: Lázár Ervin 18 évvel 
ezelőtt a Magyar Nemzet napi-
lapnál olvasószerkesztőként 
dolgozott, így kollégája lehe-
tett az írónak. „Fontosnak” vélt 
politikai eseményekről adtak 
hírt, mégis ma már senki sem 
emlékezik azokra a napi ese-
ményekre, talán a pártok veze-
tőit sem tudnánk név szerint 
említeni, de Szerafint, Didekit 
vagy Berzsiánt nem felejtettük 
el! Bognár Nándor Szabados 
Andreának, a Széchenyi isko-
la hatodikos tanulójának adta 
át különdíjként azt az 1956-ról 
szóló könyvet, amit a forradal-
mi eseményekről diákok által 
megírt dolgozatokból szerkesz-
tett, és egy fiatalokkal foglalko-
zó alapítvány jelentetett meg. 

Dózsa Lajos a vetélkedőn 
tapasztaltakat összegezve arra 
biztatta a versenyző diákokat, 
hogy ha már sikeresen együtt 
rezdülnek az elsajátított szöveg-
gel, amikor arra szükség van, 
ne féljenek bátran kiengedni 
a hangjukat, mert az előadás, 
a szereplés ezt megkívánja, 
hiszen a közönség számára is 
így lesz igazán élvezetes a pro-
dukció. 

Az alsósok kategóriájában első 
lett Czibolya Diána (Bolyai isko-
la, 2. osztály). A második helye-
zést ketten osztották: Kecskés 
Borka (Széchenyi iskola, 4. osz-
tály) és Sipos Sándor (Eötvös 
József ÁMK, Diósd, 4. osztály). 
Harmadik lett Szlovacsek Panna 
(Széchenyi iskola, 1. osztály).

A felsősök csoportjában 
Szabados Andrea (Széchenyi 
iskola, 6. osztály) kapta az 
első díjat, második lett Kontra 
Dorottya (Kőrösi iskola, 6. osz-
tály), a harmadik helyen pedig 
ketten osztoztak: Siklós Luca 
(Bolyai iskola, 7. osztály) és 
Kóczi Ferenc (Bolyai iskola, 5. 
osztály).

A díjazottak értékes könyve-
ket kaptak jutalmul, de oklevél 
mindenkinek járt, aki vállalta a 
felkészülést és a nyilvánosság 
előtti szereplést, hiszen vala-
mennyiük érdeme volt, hogy a 
hallgatóság – prózamondásukat 
hallgatva – igen kellemes dél-
utánt töltött el a gyermekkönyv-
tárban. 

  B. L.

Talán a rendezvény kitalálói 
sem gondolták volna, hogy a 
költészet napi rajzpályázatnak 
akkora sikere lesz, hogy hosszú 
éveken keresztül képessé válik 
arra, hogy több száz diák 
képzelőerejét megmozgassa, 
és rajzlap mellé ültesse őket. 
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár 
Gyermekkönyvtárában idén is 
a népszerű rajzpályázat ered-
ményhirdetésével emlékeztek 
meg József Attila születésnap-
járól. 

A gyermekek többsége szíve-
sen megörökíti, ábrázolja az őt 
körülvevő világot. A könyvtár 
rajzpályázatának viszont főként 
abban van a varázsa, hogy 
kortárs költők verseiből kell 
kiválasztani és megragadni a 
nekik tetsző eseményt, törté-
nést, illetve pillanatot. Ehhez 
pedig nem elég a rajzkészség, 
a verseket is el kell olvasni. 
A gyermekkönyvtár erre az 
alkalomra minden évben szer-
keszt egy kortárs költők ver-
seiből álló válogatást, amit kis 
füzet formájában eljuttat az érdi 
és térségi iskolákba. A diákok 
ezeket a költeményeket olvas-
gatva választhatják ki azt, amely 

a számukra legkedvesebb, és 
vizuálisan is megjeleníthe-
tő. A beérkező, legsikeresebb 
pályaműveket pedig április 11-
én, a költészet napján, a könyv-
tár falain kiállítják. Előtte azon-
ban a művészekből álló zsűrire 
hárul a feladat, hogy a beérkező 
pályaműveket átnézze, majd 
a kiválasztott legjobbak közül 
elkülönítse, és díjazásra javasol-
ja a legeslegjobbakat. A bírálók 
feladata korántsem egyszerű, 
hiszen az utóbbi évek tapasz-
talatai alapján Érd és térsége 
általános iskoláiból csaknem 
félezer alkotás érkezik be a 
pályázatra, ráadásul még az 
óvodások is szívesen bekap-
csolódnak. A legsikeresebb 
pályaművek egy éven át díszí-
tik a gyermekkönyvtárat, az 
esztendő bármelyik napján 
megcsodálhatók a következő 
eredményhirdetésig. 

Az idén huszonharmadik 
alkalommal hirdették ki költé-
szet napi rajzpályázat eredmé-
nyét. A munkák – mint mindig 
– ezúttal is rendkívül változa-
tos technikával (az akvarelltől 
a zsírfestéken, pasztellkrétán 
és ceruzarajzon át, egészen a 

kollázsig) készültek. Rendkívül 
sokszínű, hangulatos vers-
illusztrációk születtek, és a 
korábbi évekhez hasonlóan, az 
idén is számos gyermekalkotást 
ítélt díjazásra alkalmasnak a 
zsűri. Büki Attila festőművész, 
író, publicista, a zsűri elnöke 
nyújtotta át a jutalmakat, és gra-
tulált a legjobbaknak. A fődíjat, 
a vándorserleget ezúttal Stiller 
Marianna, a százhalombattai 
Eötvös Loránd Általános Iskola 
hatodikos tanulója vehette át. 
Iskolája egy évig – a következő 
eredményhirdetésig – büszkél-
kedhet ezzel a kimagasló elis-
meréssel, amelynek kicsinyített 
mását természetesen a kitünte-
tett is hazavihette, és sok-sok 
évig emlékeztetni fogja majd 
őt arra a napra, amikor több 

száz pályamunka közül épp az 
ő versillusztrációját ítélte legsi-
keresebbnek a zsűri. Örültek a 
helyezést elért és különdíjban 
részesülő gyerekek is, hiszen 
valamennyien derekasan meg-
dolgoztak a sikerért, de azok-
nak sem kell szomorkodniuk, 
akiknek a neve nem hangzott 
el az eredményhirdetésen, 
hiszen egy remek pályázaton 
vettek részt, amelynek elsőd-
leges célja a versolvasás nép-
szerűsítése. Nyertesek tehát 
mindazok, akik kezükbe vették, 
átolvasták a rajzpályázatra válo-
gatott, kis versgyűjteményt, ami 
megérintette a képzelőerejüket, 
és egészen biztosan közelebb 
kerültek a költészet varázslatos 
világához is. 

 Bálint Edit

Több száz versillusztráció

Költészet rajzokban   

Prózamondó verseny Lázár Ervin meseíró emlékére

Dömdödöm, Berzsián, Dideki meg a többiek
Hetvenöt évvel ezelõtt született Lázár Ervin, Kossuth- és József Attila-díjas író, 
elbeszélõ, meseíró. Nemzedékek nõttek fel mókás állatmeséin, tanulságos, ember-
séges történetein. Az öt évvel ezelõtt elhunyt meseíró emlékére prózamondó ver-
senyt hirdetett a Csuka Zoltán Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára. A jó hangulatú 
vetélkedõn huszonöt érdi iskolás diák vett részt, akik két kategóriában mérték össze 
mesemondói rátermettségüket.

A résztvevõk között is sikert arattak az alkotások 
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A zsûri elnöke, Dózsa Lajos adta át a díjakat Önbizalomból nem volt hiány
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Az elismerések mellé hasznos tanácsok is jártak


