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  július 11., hétfő
8:00 187 magazin ism. 
8:30 Ifipark ism. 
9:00 Hit és Élet ism. 

09:30 Törvénytelen muskátli III/1.  
színes magyar dokumentumfilm 59’ ism. 
rend: Kisfaludy András 

10:00 Ízőrzők Penyige 50/12. gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról 31’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

10:30 Csillagszem ism. 
11:00 Tea két személyre ism. 
15:15 187 magazin ism. 
15:45 Ifipark ism. 
16:15 Fény-Kép ism. 
16:45 Ízőrzők Penyige 50/12. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról 31’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

17:15 Szibéria 17/1. rész magyar útifilm 30’ ism. 
rend.: Bayer Zsolt

17:45 Ifipark ism. 
18:15 Tea két személyre ism. 
18:45 Burleszkparádé
19:00 Érdi Panoráma – összefoglaló az 

elmúlt hét eseményeiből
19:20 Esti mese
19:30 Kézilabda-mérkőzés ism. ÉTV-Érdi 

VSE–Újbuda TC 
21:00 Ifipark ism. 
21:30 Érdi Panoráma ism. – összefoglaló az 

elmúlt hét eseményeiből
22:00 Tea két személyre ism. 
22:30 Csillagszem ism. 

  július 12., kedd
8:00 Érdi Panoráma ism. – összefoglaló az 

elmúlt hét eseményeiből
8:20 Tea két személyre ism. 
8:50 Szibéria 17/1. rész magyar útifilm 30’ ism. 

rend.: Bayer Zsolt
9:20 Földközelben ism. 

09:50 A dzsessz születésétől napjainkig, 24/12. 
A szving világa 1932–1933 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixieland 
Band közreműködésével 44’ ism. 

10:40 Ifipark ism. 
11:10 Csillagszem ism.
11:40 Hit és Élet ism. 
15:00 Érdi Panoráma ism. – összefoglaló az 

elmúlt hét eseményeiből
15:20 Hit és Élet ism. 
15:50 Ízőrzők Penyige 50/12. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról 31’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

16:20 187 magazin ism.
16:50 Fény-Kép ism. 
17:20 Ifipark ism. 
17:50 Törvénytelen muskátli III/1.  

színes magyar dokumentumfilm 59’ ism. 
rend: Kisfaludy András 

18:50 Burleszkparádé
19:00 Érdi Panoráma ism.
19:20 Esti mese
19:30 Vitalitás ism. 
20:00 Aranycsapat magyar dokumentumfilm 

Puskás Öcsiről, Grosics Gyuláról, Hidegkuti 
Nándorról és a többi aranylábúról 132’ ism. 
rend.: Surányi András 

22:15 Érdi Panoráma ism. – összefoglaló az 
elmúlt hét eseményeiből

22:35 Vitalitás ism. 

  július 13., szerda
8:00 Hit és Élet ism. 
8:30 Csillagszem ism.
9:00 Tea két személyre ism. 

09:30 Vitalitás ism. 
10:00 Ifipark ism. 
10:30 Aggódunk érted… Élődonoros veseátülte-

tés egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ 
ism. forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

11:30 Csillagszem ism.
15:05 Ifipark ism. 
15:35 Csillagszem ism.
16:05 Tea két személyre ism. 
16:35 Vitalitás ism. 
17:05 HáziMozi ism. Beszélgetés Gulyás János 

rendezővel 
17:20 Szamizdatos évek I.  

magyar dok.-film 94’ ism.  
rend.: Gulyás János 

19:00 Esti mese
19:10 Burleszkparádé
19:30 Vitalitás ism. 
20:00 HáziMozi ism. Beszélgetés Gulyás János 

rendezővel 
20:15 Szamizdatos évek II. magyar dok.-film 106’ 

ism. rend.: Gulyás János 
22:05 Vitalitás ism. 
22:35 Tea két személyre ism. 

  július 14., csütörtök
8:00 Vitalitás ism.
8:30 Hit és Élet ism. 
9:00 Vitalitás ism. 
9:30 Tea két személyre ism. 

10:00 HáziMozi ism. Beszélgetés Gulyás János 
rendezővel 

10:15 Szamizdatos évek II.  
magyar dok.-film 106’ ism.  
rend.: Gulyás János 

15:00 Vitalitás ism. 
15:15 HáziMozi ism.  

Beszélgetés Gulyás János rendezővel 
15:30 Szamizdatos évek II.  

magyar dok.-film 106’ ism.  
rend.: Gulyás János 

17:20 Ifipark ism. 
17:50 Fény-Kép ism. 

18:20 Vitalitás ism. 
18:50 Burleszkparádé
19:00 Esti mese
19:10 Fogadóóra,  

kérdezzen a polgármestertől!
19:40 Bibliai Szabadegyetem  

Dániel próféta könyve 60’ 
20:40 A remény útjai II/1. magyar dok.-film 55’ 

ism. rend.: Dénes Gábor 
21:40 Fogadóóra ism.
22:10 Csillagszem ism.
22:40 Vitalitás ism. 

  július 15., péntek
8:00 Fogadóóra ism. 
8:30 Vitalitás ism. 
9:00 Fény-Kép ism. 
9:30 Tea két személyre ism. 

10:00 Bibliai Szabadegyetem  
Dániel próféta könyve 60’ ism. 

11:00 Vitalitás ism. 
11:30 Földközelben ism.
15:00 Fogadóóra ism. 
15:30 A remény útjai II/1.  

magyar dok.-film 55’ ism.  
rend.: Dénes Gábor 

16:30 Vitalitás ism. 
17:00 Földközelben ism. 
17:30 Szibéria 17/1. rész magyar útifilm 30’ ism. 

rend.: Bayer Zsolt
18:00 Vitalitás ism. 
18:30 Burleszkparádé 
19:00 Esti mese
19:10 A dzsessz születésétől napjainkig, 

24/13. A szving világa 1934-1935 magyar 
zenés ismeretterjesztő film a Benkó 
Dixieland Band közreműködésével 46’ 

20:00 Fogadóóra ism. 
20:30 Vitalitás ism. 
21:00 Tea két személyre ism. 
21:30 Csillagszem ism.
22:00 Mojito ism. 

  július 16., szombat
8:00 Fogadóóra ism. 
8:30 Tea két személyre ism. 
9:00 Ízőrzők Domoszló 50/13. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról 30’  
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

9:30 Mikrofonláz ism. 
10:00 Kézilabda-mérkőzés ism.  

ÉTV-Érdi VSE–Újbuda TC 
11:30 Bibliai Szabadegyetem  

Dániel próféta könyve 60’ ism. 
15:15 Mikrofonláz ism. 
15:45 Fogadóóra ism. 
16:15 Csillagszem 
16:45 Mojito ism. 
17:15 Aggódunk érted… Élődonoros májátülte-

tés egészségügyi ismeretterjesztő film 45’ 
ism. forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:00 Ízőrzők Domoszló 50/13. gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról 30’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

18:30 Tea két személyre ism. 
19:00 Mikrofonláz ism. 
19:30 Mojito ism. 
20:00 Vitalitás ism. 
20:30 Csillagszem ism.
21:00 39 lépcsőfok  

fekete–fehér angol thriller 85’ ism.  
rend.: Alfred Hitchcock  
fsz.: Robert Donat, Peggy Ashcroft, 
Madeleine Caroll 
Csak 12 éven felüli nézőinknek ajánljuk! 

22:30 Mojito ism. 

  július 17., vasárnap
8:00 Mikrofonláz ism. 
8:30 Vitalitás ism. 
9:00 Csillagszem ism.
9:30 187 magazin – Ami a héten történt Pest 

megyében
10:00 Fogadóóra ism.
10:30 Hit és Élet ism. 
11:00 Mikrofonláz ism. 
11:30 Prizma, nemzetiségi magazin ism. 
12:00 Csillagszem ism.
15:00 A dzsessz születésétől napjainkig, 24/13. 

A szving világa 1934-1935 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixieland 
Band közreműködésével 46’ ism. 

15:50 Mikrofonláz ism. 
16:20 Monda és valóság határán 9. rész  

Érd történelme (A II. világháborútól 1956-
ig) 30’ ism.  
rend.: Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

16:50 Szibéria 17/2. rész magyar útifilm 30’ ism. 
rend.: Bayer Zsolt

17:20 A tanú  
színes magyar filmvígjáték 103’ ism. 
rend.: Bacsó Péter 
fsz.: Kállai Ferenc, Őze Lajos, Monori Lili, 
Fábri Zoltán 

19:05 Törvénytelen muskátli III/2. rész 
színes magyar dokumentumfilm 60’ ism. 
rend: Kisfaludy András 

20:05 Fogadóóra ism.
20:35 Hit és Élet ism. 
21:05 Monda és valóság határán 9. rész  

Érd történelme (A II. világháborútól 1956-
ig) 30’ ism.  
rend.: Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

21:35 Mikrofonláz ism. 
22:05 A dzsessz születésétől napjainkig, 24/13. 

A szving világa 1934-1935 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixieland 
Band közreműködésével 46’ ism. 

22:55 Mojito ism. 

2011. július 11–17.

Az

A Lukin  László  Alapfokú 
Mûvészeti  Iskola  tanára  1994 
óta  oktat  Érden,  s  évről  évre 
egyre nagyobb  sikert mondhat 
magáénak, például az országos 
harmonikatanár-verseny  rang-
sorban a harmadik helyezéssel 
büszkélkedhet.  Vajdaságiként 
vetett  gyökeret  városunkban, 
három  gyermeke  van  –  mind 
zenél  –,  felesége  mikrobioló-
gus. A határon túl benne volt a 
világ  legjobb  harmonikaegyüt-
tesében,  az  újvidéki  AKUD 
Sonja Marinkovicban, de itthon 

szintén  gyakran  fellép,  igaz, 
inkább  szólóban:  színházak-
ban,  különféle  rendezvénye-
ken, koncerteken. 
–  Megtaláltam  a  helyemet 

itt,  Érden,  ahol  gyermekeim 
közül  Gergely  és  Nándor  har-
monikát,  Lóránt  csellót  raga-
dott – mondta. – Büszke vagyok 
rájuk,  mert  sikereik  vannak 
a  különféle  versenyeken. 

Gergely  például  tavalyelőtt  az 
Országos  Harmonikaversenyen 
kiemelt  nívódíjat  és  harmadik 
helyezést  ért  el,  és  ezt  meg-
ismételte  a  Pulai  Nemzetközi 
Harmonikaversenyen  is. 
A belgrádi  Virtuoz,  aztán  az 
országos  nívódíjas  találkozón 
kiemelt nívódíjban részesült, az 
igen  rangos  pulai  nemzetközi 
harmonikaversenyen  pedig  a 
dobogó  tetejére  állhatott,  majd 
a  belgrádi  Virtuoz  versenyen 
abszolút győztes lett a maximá-
lis  száz  ponttal.  Az  idén  több 

nemzetközi versenyen is az élen 
végzett. Nándor öccse két évvel 
fiatalabb,  de  a  szintén  rangos 
Dani Harmonikon második lett, 
örömömre szépen fejlődik.

– A többi tanítványáról is 
elmondható ugyanez?
–  Természetesen.  Az  igen 

tehetséges  Horváth Ádám  pél-
dául  tavalyelőtt  az  Országos 
Harmonikaverseny  kiemelt 

nívó-  és  különdíjában  része-
sült,  és  első  helyezést  ért  el, 
tavaly  és  az  idén  megnyerte  a 
Dani Harmonikot  és  a  belgrádi 
Virtuoz versenyt. Szabó Gergely 
tavalyelőtt az országos harmoni-
kaversenyen különdíjban része-
sült és első helyezést ért el, idén 
kiemelt  nívódíjas  lett,  Vajda 
Zoltán  pedig  kétszer  is  nívó-
díjas  lett  az  Országos  Tavaszi 
Hangversenyen,  és  felvették  a 
Weiner Leó Zeneiskola és Zene-
mûvészeti  Szakközépiskola 
zeneszerzői szakára!

– S közben született egy har-
monikacsillag is…
– Igen, Szabó Ádám, aki szin-

tén  több  hazai  és  nemzetközi 
versenyen  bizonyított  már,  az 
idei Csillag születik nevû tehet-
ségkutatón  a  legjobbak  közé 
került,  igazi  sztár  lett  néhány 
hét alatt. 
– Nyilatkozataiból azonkívül, 

hogy  érdi,  nem  nagyon  derült 
ki, hogy van valami köze hozzá, 
illetve  a  sikereihez,  sőt  az  se 
nagyon,  hogy  a  Lukin  László 
Alapfokú  Mûvészeti  Iskolába 
járt…
– Valóban,  nagyon mérsékel-

ten  beszélt  róla  –  pedig  nyolc 
évig  hozzám  járt  –,  ami  kicsit 
fáj  is,  nemcsak  nekem,  hanem 
az  iskolánknak  is,  pedig  még 
a  Csillag  születik  alatt  is  járt 
hozzám fogásokat ellesni. Igaz, 
a  budapesti  Weiner  Leó  szak-
középiskolában  végzett,  ahol 

bizonyára  jó  tanárai  voltak,  de 
jólesett,  hogy  mellette  mégis 
visszajárt  hozzám,  ami  feltehe-
tően  segítette  őt  abban,  hogy 
minél jobbá, ismertebbé váljon. 
Gratulálok  Ádámnak,  s  remé-
lem,  tovább  fejlődik,  a  fények 
nem vakítják el.
Városunk  új  csillagát,  Szabó 

Ádámot  is  megkerestük, 
mennyire  lát  még  jól  a  reflek-
toroktól  (tavaly  egy  X-faktoros 
tehetséges ifjú érdi énekes lány 
a  nyilvánosság  előtt  rendsze-
resen  megfeledkezett  arról, 
honnan  jött, hol  szerezte zenei 
alaptanulmányait  –  szintén 
Lukin-tanítványról van szó –, és 
ki volt az énektanára), és miért 
nem „népszerûsíti” jobban egy-
kori érdi iskoláját, tanárát. Arra 
a kérdésre, hogy kinek köszön-
het  sokat,  elsőként  a  barátokat 
és a  szülőket említette, kiemel-
ve édesapját, aki sokat fuvaroz-
ta.  Persze  elsősorban  zeneileg 
értettem  a  kérdést,  de  erre  is 
megkaptam a választ:
– Ernyei Lászlónak és Szokolai 

Zoltánnak. Meg is szoktam emlí-
teni  őket,  de  sokszor  kivágják, 
úgy  látszik,  erre  nem  kíváncsi 
a média – panaszolta Ádám, aki 
hozzátette,  nem  vakították  el  a 
fények. Az ifjú csillag igen zsú-
folt nyár elé néz, mert harmoni-
kájával  járja  majd  az  országot, 
reméljük, előbb-utóbb Érden  is 
hallhatjuk.
  Temesi László

„Harmonikás” csillagok születettek Érden

Szokolai Zoltán sikerei és tanítványai
Mester és tanítványa(i) – írhatnánk az ismert regény 
címe után, hiszen az utóbbi években olyan sikersoro-
zatot értek el az érdi kis zenészek, ami jól képzett taná-
rok nélkül elképzelhetetlen volna. Mostanában különö-
sen a harmonikásainkra figyelt oda – szó szerint – a 
világ, ugyanis õk nemcsak idehaza, hanem külföldön is 
remek eredményekkel rukkoltak ki az országos, illetve 
nemzetközi versenyeken. Szokolai Zoltán mûvésztanár 
nem is gyõzi sorolni õket.

Az apró ujjakat még rá kell igazítani a billentyûkre
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Szabó Ádám gyorsan népszerû lett a médiában is

Ilka Gábor  szobrász  miniatûr 
fémplasztikáinak  korántsem 
szokványos  kiállítása  kora  dél-
után,  két  óra  előtt  öt  perccel 
nyílt meg,  és  16  óra  55  percig, 
azaz  éppen  három  óra  hosszat 
tartott. Somfai István, a Poly-Art 
Alapítvány  elnöke  megnyitójá-
ban okkal emelte ki:
–  Egy  nem  szokványos  kiál-

lítás megnyitóján  kaptam  szót. 
Nem  szokványossága  például 
abban  is megmutatkozik,  hogy 
ezt a címet adta Gábor a bemu-
tatónak:  Villámkiállítás.  Tehát 
igazából csak a megnyitó napja 
maga a kiállítás – mondta, majd 
kötetlen  beszélgetésbe  kezdett 
a mûvésszel.  Ilka Gábor mesélt 
a  közönségnek  életútjáról,  az 
alkotások  érzelmi  és  technikai 
hátteréről: 
–  Itt  nincsenek  gigasztárok, 

megasztárok, csak  te vagy meg 
én vagyok az örömeinkkel, meg 
a  bánatainkkal.  Ha  van  valami 
titkuk  a  szobroknak,  talán  az, 
hogy magunkra  ismerünk  ben-
nük – hangsúlyozta. 
Ilka Gábor lapunknak elmond-

ta,  hogy  a  kiállításon  szerep-

lő  alkotásokat  véletlenszerûen 
válogatta össze: 
– Én nem vagyok egy koncep-

cionista  ember.  Hoztam  régie-
ket,  amik  emblematikusak,  és 
hoztam  olyan  újakat,  amiket 
még  nem  tudok  úgy  elengedni 
lelkileg, mert még bennem van-
nak. Amikor elkészül egy alko-
tás, még sokáig együtt rezeg az 
ember  azzal  az  érzéssel,  gon-
dolattal, és ezért vannak velem. 
Heterogén:  vannak  tréfásak, 
vannak  komolyak  és  minden-
féleképpen  a  férfi-nő,  illetve  a 
viszonyokról  szól;  a  magunk-
hoz  való  viszonyról,  társaink-
hoz  való  és  a  jó  Istenhez  való 
viszonyukról. – A kiállított szob-
rok némelyike, nem szokványos 
módon, fotókon is visszaköszönt 
a bemutatón. – A fotók kísérik a 
szobrokat,  a  szobrok  a  fotó-
kat,  és  így  nagyobb  az  élmény 
– magyarázta Ilka Gábor.
Az érdi  szobrász Budapesten 

született,  1956.  március  24-én. 
Autodidakta módon sajátította el 
a miniatûr fémplasztika csínját-
bínját. Több mint tíz éve szere-
pel nyilvánosság előtt, azóta sok 

helyen,  sokan  ismerkedhettek 
meg munkásságával. Eredetileg 
fogtechnikusként  tevékenyke-
dett.  1994  óta  készíti  néhány 
centiméteres  szobrait.  Az  első 
hat év az alkotás időszaka volt, 
a megmutatkozás éve a 2000-es 
esztendő,  amikor  is  részt  vett 
az  Amator  Artium  Pest megyei 
megmérettetésén,  ahol  egyéni 
alkotói díjban részesült. Díjakat 
később nem csak kapott, készí-
tett  is.  Munkássága  szerepel  a 
Budapesti Tanítóképző Főiskola 
tananyagában.
–  Az  egynapos  kiállításokat 

azért szeretem, mert esszenciá-

lis: egy helyen van a befogadó, 
az  alkotó,  meg maga  a mû,  és 
így  –  divatos  szóval  mondva 
–  interaktív  tud  lenni. Kérdésre 
felelni  tudok,  válaszolni,  a  kér-
désből újabb gondolat  indulhat 
el, és így valami olyan csoda tud 
létrejönni ebben a mai virtuális 
világban.  Megfogni  valaki  vál-
lát, a szemébe nézni, és hagyni, 
hogy  könnyeket  csaljon  a  sze-
mekbe  az  előadás.  Ez  annyira 
emberi,  és  az  embernél  nincs 
csodálatosabb  –  zárta  szavait 
Ilka Gábor, akinek a közeljövő-
ben nyílik állandó kiállítása is.
  Kovács Renáta

Miniatûr szobrok villámkiállítása
Az idén ötvenéves Vörösmarty Mihály Gimnázium 
adott otthont az 1974-ben az érdi gimnázium tanu-
lójaként érettségizett, és nemrég az 55. életévét 
betöltött Ilka Gábor szobrászmûvész nem mindennapi 
kiállításának.

Ilka Gáborral Somfai István, a Poly-Art Alapítvány elnöke beszélgetett
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