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  június 20., hétfő
08:00 187 magazin ism.
08:30 Mikrofonláz ism. 
09:00 Hit és Élet ism.
09:30 Négyszemközt ism.
09:45 Száműzöttek magántörténelme IV/2. 

magyar dokumentumfilm 55’ ism. 
rend: Kisfaludy András 

10:45 Érdi Panoráma ism.
11:15 Ízőrzők Rácalmás 50/8. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról 30’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

11:45 Prizma ism.
14:55 Négyszemközt ism.
15:10 Hit és Élet ism.
15:40 187 magazin ism.
16:10 Érdi Panoráma ism.
16:40 Mikrofonláz ism. 
17:10 Prizma ism.
17:40 A jazz születésétől napjainkig, 24/9 

Chicago aranykora 1927–1928 magyar 
zenés ismeretterjesztő film a Benkó 
Dixiland Band közreműködésével 42’ ism. 

18:25 Életem Afrika 17/15. magyar útifilm 29’ 
ism. rend.: Cséke Zsolt

19:00 Híradó
19:15 Esti mese
19:20 HáziMozi ajánló
19:30 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés ism. Újbuda TC–ÉTV 

Érdi VSE
21:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől 

ism.
21:45 Híradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Tea két személyre ism.
22:45 HáziMozi ajánló ism.

  június 21., kedd
08:00 Híradó ism.
08:15 Hit és Élet ism.
08:45 HáziMozi ajánló ism.
08:55 Életem Afrika 17/15. magyar útifilm 29’ 

ism. rend.: Cséke Zsolt
09:30 Négyszemközt ism.
09:45 Földközelben ism.
10:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől 

ism.
10:45 Kézilabda-mérkőzés ism. Újbuda TC–ÉTV 

Érdi VSE
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől 

ism.
15:45 Ízőrzők Rácalmás 50/8. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról 30’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

16:15 Monda és valóság határán 7. rész Érd tör-
ténelme (A két világháború között) 30’ ism. 
rend.: Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

16:45 Mikrofonláz ism. 
17:20 Mozgás ism.
17:50 Száműzöttek magántörténelme IV/2. 

magyar dokumentumfilm 55’ ism.  
rend: Kisfaludy András 

18:50 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:15 Esti mese
19:20 HáziMozi ajánló ism.
19:30 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin
20:15 Keserű igazság magyar filmdráma 90’ 

ism. rend.: Várkonyi Zoltán fsz.: Bessenyei 
Ferenc, Ruttkai Éva, Gábor MIklós 

21:45 Híradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Fény-Kép ism.
22:45 A jazz születésétől napjainkig, 24/9 

Chicago aranykora 1927–1928 magyar 
zenés ismeretterjesztő film a Benkó 
Dixiland Band közreműködésével 42’ ism. 

23:30 HáziMozi ajánló 

  június 22., szerda
08:00 Híradó ism.
08:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől 

ism.
08:55 Fény-Kép ism.
09:25 Négyszemközt ism.
09:40 Vitalitás ism.
10:10 Monda és valóság határán 7. rész Érd tör-

ténelme (A két világháború között) 30’ ism. 
rend.: Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

10:40 Mikrofonláz ism. 
11:10 Prizma ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Fény-Kép ism.
15:55 Érdi Panoráma ism.
16:25 Tea két személyre ism.
16:55 HáziMozi ism. Beszélgetés Gulyás Gyula 

rendezővel 
17:10 Szembesítés IV/2., Tehetetlenek voltunk 

magyar dok.film 55’ ism.  
rend.: Gulyás Gyula 

18:10 Négyszemközt ism.
18:25 Vitalitás ism.
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Mozgás, sportmagazin
20:25 HáziMozi ism. Beszélgetés Gulyás Gyula 

rendezővel 
20:40 Szembesítés IV/3., Hagyjuk a meséket 

magyar dok.film 55’ ism. rend.: Gulyás 
Gyula 

21:40 Híradó ism.
21:55 Négyszemközt ism.
22:10 Mozgás ism.
22:40 Fény-Kép ism.

  június 23., csütörtök
08:00 Híradó ism.
08:15 Fény-Kép ism.
08:55 Mozgás ism.
09:25 Prizma ism.

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

15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Vitalitás ism.
15:55 Fény-Kép ism.
16:25 HáziMozi ism. Beszélgetés Gulyás Gyula 

rendezővel 
16:40 Szembesítés IV/3., Hagyjuk a meséket 

magyar dok.film 55’ ism. rend.: Gulyás 
Gyula 

17:40 Földközelben ism.
18:10 Mozgás ism.
18:40 Burleszk parádé
19:00 Közgyűlés összefogaló
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Földközelben,  

környezetvédelem, ökológia
20:25 Egy házasság első napja magyar dokumen-

tumfilm 56’ ism. rendező: Zsigmond Dezső 
21:25 Közgyűlés összefogaló ism.
21:40 Négyszemközt ism.
21:55 Földközelben ism.
22:25 Ízőrzők Rácalmás 50/8. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról 30’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

  június 24., péntek
08:00 Közgyűlés összefogaló ism.
08:15 Fény-Kép ism.
08:55 Egy házasság első napja magyar dokumen-

tumfilm 56’ ism. rendező: Zsigmond Dezső 
09:55 Négyszemközt ism.
10:10 Földközelben ism.
10:40 Mozgás ism.
11:10 Ízőrzők Rácalmás 50/8. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról 30’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Egy házasság első napja magyar dokumen-

tumfilm 56’ ism. rendező: Zsigmond Dezső 
16:15 Mozgás ism.
16:55 Vitalitás ism.
17:25 Fény-Kép ism.
17:55 Földközelben ism.
18:25 Életem Afrika 17/15. magyar útifilm 29’ 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Tea két személyre,  

beszélgetés érdi érdekes emberekkel
20:25 A jazz születésétől napjainkig, 24/10 

A swing világa 1929–1930 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixiland 
Band közreműködésével 46’ ism. 

21:15 Híradó ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:45 Tea két személyre ism.
22:15 Vitalitás ism.

  június 25., szombat
08:00 Híradó ism.
08:15 Négyszemközt ism.
08:30 Ízőrzők Görgeteg 50/10 gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról 32’ Róka 
Ildikó és Móczár István műsora 

09:00 Kézilabda-mérkőzés ism. Újbuda TC–ÉTV 
Érdi VSE

10:30 Ifipark, ifjúsági magazin
11:00 Tea két személyre ism.
11:30 Mozgás ism. 
14:30 Kézilabda-mérkőzés ism. Újbuda TC–ÉTV 

Érdi VSE
16:00 Érdi Panoráma, heti események 

összefoglalója 
16:30 Csillagszem 
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Aggódunk érted… Időskori szembetegsé-

gek egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ 
ism forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:30 Ízőrzők Görgeteg 50/10 gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról 32’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

19:05 Érdi Panoráma ism.
19:35 Monda és valóság határán 7. rész Érd tör-

ténelme (A két világháború között) 30’ ism. 
rend.: Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

20:05 Ifipark ism.
20:35 Vér a felkelő napon amerikai filmdráma 93’ 

ism. rend.: Frank Lloyd fsz.: James Cagney, 
Sylvia Sidney Csak 12 éven felüli nézőink-
nek ajánljuk! 

22:10 Mojito ism.

  június 26., vasárnap
08:00 Ifipark ism.
08:30 Fény-Kép ism.
09:00 Csillagszem ism.
09:30 187 magazin – Ami a héten történt Pest 

megyében
10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Ifipark ism.
11:30 Érdi Panoráma ism.
15:00 A jazz születésétől napjainkig, 24/10 

A swing világa 1929-1930 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixiland 
Band közreműködésével 46’ ism. 

15:45 Érdi Panoráma ism.
16:15 Ifipark ism.
16:45 Hit és Élet ism.
17:15 Életem Afrika 17/16. magyar útifilm 29’ 

rend.: Cséke Zsolt
17:45 Tea két személyre ism.
18:15 Utószezon magyar játékfilm 119’ rend.: 

Fábri Zoltán fsz.: Páger Antal, Rajz János
20:15 Érdi Panoráma ism.
20:45 Tea két személyre ism.
21:15 Száműzöttek magántörténelme IV/3 

magyar dokumentumfilm 52’ ism. rend: 
Kisfaludy András 

22:10 Vitalitás ism.
22:40 A jazz születésétől napjainkig, 24/10 

A swing világa 1929–1930 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixiland 
Band közreműködésével 46’ ism. 

2011. június 20–26.

Az

Megtartotta ez évi ötödik 
klubtalálkozóját az érdi Zenei 
Könyvtár. Június 3-án 18 órától 
a jazz mûfaj születéséről hall-
hattak előadást a zenekedvelők. 
A találkozón az Ez.jazz kórus 
is közremûködött, megajándé-
kozva a résztvevőket néhány 
gyönyörû dallal.

A Csuka Zoltán Városi Könyv-
tár megújult Zenei Könyvtára 
tevékenyen részt vesz a zene 
ismeretterjesztésében. Havonta 
egyszer a mûvészeti ág helyi 
képviselőinek bevonásával zenei 
klubot szerveznek. Az interaktív 

klubtalálkozót a Zenei Könyvtár 
munkatársai, valamint Lehotka 
Ildikó ének-szolfézs szakos 
tanár hívták életre. A tematika 
változatos, egy-egy zenei mûfaj, 
stíluskorszak, magyar és kül-
földi zeneszerzők munkássága 
is szerepelnek a témák között. 
A szakértői megközelítést a 
Lukin László Zeneiskola tanárai 
és más, a témában jártas érdi és 
környékbeli muzsikusok képvi-
selik. „Célunk, hogy a színvo-
nalas zenét szerető közönség 
élvezetes, tanulságos, sok kivá-
ló zenével fûszerezett beszélge-

téseken vehessen részt, eseten-
ként találkozhasson a szakma 
jeles képviselőivel” – olvasható 
a könyvtár honlapján.

Mint Nida Judit könyvtáros 
lapunknak elmondta: az első 
találkozóra februárban került 
sor, azóta minden hónap első 
keddjén gyûlnek össze a klub-
tagok. (Olykor a vendégelőadók 
miatt változás előfordulhat.) 

– Az elmúlt év végén jött az 
az ötlet, hogy szervezzünk egy 
zenei klubot. Ezt a klubot úgy 
valósítottuk meg, hogy a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár adja a 
helyszínt és a szervezés részét, 
a szakmai tanácsokat és hoz-
záértést pedig Lehotka Ildikó 
ének-zene és szolfézs szakos 
tanár. Itt mindenki szerelem-
ből, zene iránti lelkesedésből 
és elkötelezettségből dolgozik, 
merthogy pénzünk nincsen rá. 
Olyan előadókat kell meghív-
nunk, akik ezt vállalják – mond-
ta a könyvtáros.

Az éves program összeállítá-
sakor a szervezők igyekeztek 
olyan témákat találni, amelyek 
valamelyest helyi kötődésûek, 
de számot tartottak a hallgatók 
érdeklődésére is. A másfél-két 
órás klubfoglalkozások nagy 
népszerûségnek örvendenek. 
Hónapról hónapra témánkén-
ti változó létszámú és szemé-
lyi összetételû társaság gyûlik 
össze. A zenei betétek elma-
radhatatlan részei a találkozók-
nak. Az idő rövidsége miatt a 
résztvevők csak belekóstolnak 
a zenemûvekbe, a könyvtár 
honlapján indított zenei klub 
rovatban azonban minden 
találkozó után pontosan vissza 
lehet keresni, milyen mûvekről 
is volt szó.

A júniusi találkozó elején hir-
dették ki az Össz-hangban a csa-
lád címû játék összesített ered-
ményét. A család éve jegyében 
meghirdetett zenés, filmes 
totón három feladatsort oldot-
tak meg a játékos kedvû olva-
sók és érdeklődők. A márciustól 
májusig tartó vetélkedősoroza-
ton igen népes volt a mezőny. 
Több holtverseny született, a 
szoros küzdelemben a dobo-
gósokat mindössze fél-fél pont 
választotta el.

Az eredményhirdetés után 
Tóthné Takács Krisztina, a 
Móra Ferenc Általános Iskola 
tanára mesélt a jazz születésé-
ről az érdeklődő közönségnek. 
Szó esett a mûfaj kialakulásá-
ról, fontosabb korszakairól és 
személyiségeiről. Az előadás 
alkalmával sok-sok zenei részlet 
hangzott el, élő zenei illusztrá-
cióként az Ez.jazz kórus szólalt 
meg. A 2010 szeptemberében 
alakult kamarakórus egy régi 
társaság új zenei képződménye. 
Elsősorban a jazzt, a spiritu-
álét és az ezekkel rokonságá-
ban álló mûfajokat képviselik. 
Elsődleges céljuk a szabadidő 
hasznos eltöltése, de nem ijed-
nek meg a komolyabb kihívá-
soktól sem.

A zenei délutánon a klubta-
gok énekeltek és ülve táncoltak. 
Vastaps jelezte, hogy az előadás 
nagy sikert aratott. A következő 
foglalkozás témája a Liszt-év 
kapcsán Liszt és a zenei humor 
lesz. A július 5-i találkozót 
Darvassi Andrea, a Bartók Béla 
Zenemûvészeti Szakközépiskola 
és Gimnázium könyvtárosa, 
zongorista és Németh Márta brá-
csa mûvésztanár vezeti majd.

 Kovács Renáta

Minden évben egyszer rande-
vúznak az érdi halbarátok a 
nagy megmérettetésért, hogy 
eldöntsék ki az ügyesebb vagy 
a szerencsésebb. Mindössze 
húsz kilométert kellett utazniuk 
a Joker-tóhoz, ahol már kora 
reggel belevetették horgaikat a 
tó vízébe – pontosan hetvenen. 
Ebből a legtöbben, mint min-
dig a felnőttek voltak, 57-en, 
az ifjúságiak heten, a gyerme-
kek hatan. A Velencei-tó és a 
Gyúró-tó után jött az ötlet, hogy 
„nézzék meg” a közeli Joker-tót, 
ahol még soha nem versenyez-
tek az érdiek, de nem bánták 
meg döntésüket, mert csodála-
tos környezetben aszalódtak a 
napon ezen a júniusi napon.

– Egymás után háromszor 
voltunk Gyúrón, ahol a termé-
szetes víz, a táj megejtő, de 
ez a mesterséges bányató is 
gyönyörû – indokolta döntésü-
ket Solti Gábor, az érdi horgá-
szok vezetője. – Reggel héttől 
délig tartott a verseny és ez 
alatt kétszázhúsz kilogramm 
hal került horogra, majd újra 

vissza a vízbe. A legnagyobb öt 
kilogramm volt, főleg pontyot, 
tokhalat és keszegfélét fogtak 
ki tagjaink.

Az egybotos horgászver-
senyen a Berényi család két 
kisfia is jeleskedett, a hatéves 
Dominik sügérrel, a 12 éves 
Dániel ponttyal ismerkedett, 
az utóbbi összesen 14,5 kilo-
grammal, ezzel a második 
helyet szerezte meg az ifjúsági 
kategóriában. Ugyanebben a 
kategóriában a győztes Ballon 
Máté harminc kilogramm 
– nyolcféle – halat fogott ki. 
Az érdi horgászversenyt rajta 
kívül Kozma Ferencné (12 kg) 
és Hancsovszky János (18 kg) 
nyerte. Pál Sándor csaknem fél 
évszázada fogja a horgászbotot, 
de csak hat éve tagja az érdi 
egyesületnek.

– A verseny nem úgy sikerült, 
ahogy szerettem volna, de utána 
már szerencsésebb voltam, 
mert több fogásom volt, mint 
előtte órákig… – mondta. Hát 
ilyen a horgász (bal)szerencse. 
Ha jobban szerették volna az 

arra kóborló halak csaliját, mint 
a többiekét, értékes jutalomban 
részesült volna.

– Csaknem százezer forint 
értékû ajándékot osztottunk 
szét a helyezettek közt, ami 
egy ilyen kis egyesülettől úgy 
gondolom, szép teljesítmény, 
köszönet a szponzoroknak is 

– tájékoztatott Koller József, a 
horgászverseny másik főszer-
vezője, aki szintén lelke-motor-
ja a „klubnak”. 

A verseny után pedig jöhetett 
a finom babgulyás. Hát, nem 
érdemes hódolni ennek a csön-
des szenvedélynek?

 Temesi László 

Kis horgászok nagy fogása a Joker-tónál

A gyõztesek és helyezettek értékes jutalmakat kaptak
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Változatos programok a könyvtár zenei klubjában

A jazz születése
Június 3-án zenei klubnak adott otthont a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár zenei részlege. Az elõadást, melynek 
témája a jazz születése volt, ezúttal Tóthné Takács 
Krisztina, a Móra Ferenc Általános Iskola pedagógusa 
tartotta.

A 2011-es évad programja:

Időpont Téma A beszélgetést vezeti

Július
Liszt és a zenei humor, 
Liszt-slágerek

Darvassi Andrea, a Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépiskola és 
Gimnázium könyvtárosa

Augusztus SZÜNET SZÜNET

Szeptember
Érdekességek a balett 
világából

Aponyi Gyuláné könyvtári ügyintéző

Október Egy konkrét Liszt-mű 
elemzése

Lehotka Ildikó ének-szolfézs szakos tanár

November A 25 éves Nemzeti 
Énekkar – emberközelből

Antal Mátyás karigazgató

December Ma is élő népzene

Az eredményhirdetés után Tóthné Takács Krisztina, a Móra Ferenc Általános 
Iskola tanára mesélt a jazz születésérõl az érdeklõdõ közönségnek
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A találkozón az Ez.jazz kórus is közremûködött

panoráma


