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Czippán Istvánnal, a kör mos
tani vezetőjével beszélgettünk 
múltról és jövőről.

– Mióta létezik Érden Rovás
kör?

Czippán István: 
– A kört hét évvel ezelőtt Varga 

Zoltán alapította és mûködtette 
jó pár évig. Aztán kétéves szünet 
következett, majd újra indult 
a vezetésemmel. Sajnos, Varga 
Zoltán idén tavasszal elhunyt. 
Megkérdeztük a Rováskör tagja
it, akik helyeselték, hogy vegye 
föl a kör az ő nevét. Most szep
tembertől a mûvelődési ház 
vezetésével egyetértésben Varga 
Zoltán Rováskör lesz a nevünk.

– Milyen érdemei vannak 
Varga Zoltánnak a rovás terjesz
tésében?

– Rendszeresen előadókat 
hívott meg. Ezek az előadások 
mindig telt házasak voltak. 
Csak néhány példát említenék 
közülük: Szörényi Levente a 
Holdvilágárokban zajló ásatá
sokról, Tolcsvay Béla a magyar 
pentatónia hagyományairól, 
Marton Veronika sumerológus 
pedig I. András imájáról beszélt. 
Zoltán építészként akadálymen
tesítéssel foglalkozott, járta az 

országot, és közben gyûjtötte a 
rovás történetét. Fényképezett, 
amit be is mutatott nekünk, 
illetve az újságokat is úgy tal
lózta, hogy minden olyan ese
ményt, amely összefüggött a 
magyarság bejövetele előtti 
időszakkal és rovásírásunkkal, 
azt dokumentálta. Sok minden 
megtalálható ezekből a világhá
lón. A találkozókon is mindig 
beszámolt a munkájáról.

– A kör 2009 novemberében 
indult újra az Ön vezetésé
vel. Azóta mivel foglalkoztak, 
milyen előadók látogattak el a 
körbe?

– Az idei év néhány előadóját 
szeretném most kiemelni, akik 
országosan is ismert emberek. 
Januárban ifjabb Csoóri Sándor 
tartott előadást A páratlan 
magyar zene címmel. A páratlan 
szó a magyar népzene ritmusá
ra értendő, illetve arra, hogy a 
világon egyedülálló a népdal
kincsünk mennyisége, amely 
meghaladja a 200 000es szá
mot. Aztán Dittler Ferenc jött 
el hozzánk, aki Az ősi magyar 
rovásírás és annak sajátosságai
ról beszélt. Õ egy olyan építész, 
aki az összerovással, a ligatúrá

val foglalkozik, és nagyon szép 
címereket készít. Márciusban 
Szántai Lajost hallgathattuk 
meg. Egy nagyon vitatott és 
majd minden emberben érintő 
kérdésről, Szent István király 
és Koppány vezér viszonyáról 
beszélt. Vida Erik rovásékszer
készítő olyan karkötőket, foná
sokat mutatott nekünk, melyek 
jól illeszkednek korunk ízlés
világához, miközben rovás 
feliratokat is tartalmaznak. 
Hordhatóak, tehát ajándéknak 
is nagyon jók. Ambrus Károly 
tárogatómûvész zenélt nekünk, 
és mesélt a hangszeréről. Õ 
saját magát inkább csak egy 
domboldali gyakorlónak gon
dolja, aki már többször kapott 
visszajelzést a környező fal
vakból is, hogy milyen jó hall
gatni a játékát. A már említett 
Marton Veronika pár év eltelté
vel ismét ellátogatott hozzánk, 
most a pártusokról, a sivatag 
lovagjairól beszélt. Aztán egé
szen másfelé kalandoztunk a 
történelemben. Hajdú Ferenc, a 
Haditechnika újság főszerkesz
tője adott ízelítőt a magyar hadi
technikai kutatásokról. Május 
végén pedig Pap László tanár 

tartott előadást A magyar szó 
kálváriája címmel. Sok felkiál
tójeles figyelmeztető mondat 
hangzott el, hogy mennyire kell 
vigyáznunk nyelvünkre.

– Eddig igen széles és magas 
szintû előadások hangzottak el. 
Kiket szeretnének ősszel vendé
gül látni előadóként?

– Terveink szerint Miskolc 
főépítészét, Rostás Lászlót hív
nánk meg, aki a pálosok tör
ténetét kutatja, illetve olyan 
mûvelődéstörténeti ritkaságok 
és kincsek nyomába eredt, 
mint Lehel kürtje. Obrusánszky 
Borbálát is szívesen vendégül 
látnánk, aki a Hun Birodalom 
idejéből származó történelmi 
leletekkel, ásatásokkal foglalko
zik. Hogy változatos legyen az 
előadók témája, Takács Pétert, a 
Kulturális Kreatívok egyik veze
tőjét, a Tiszta Hangok Rádió 
főmunkatársát is szeretnénk 
megnyerni. Balogh Béla több 
más könyv mellett A végső 
valóság címû könyv szerzője, 
a Fehér Sas Páholy mestere, 
gyógyító. Ezoterikus témák
kal foglalkozik. Mérnök lévén 
mindig igyekszik a realitás tala
ján maradni, még akkor is, ha 
spiritualitásról van szó. Berecz 
Botond egy újabb színfolt lehet 
az előadók között. Többen talál
kozhattak vele az idei augusz
tus 20i ünnepségeken. Õ a hun 
kori történelemmel foglalkozik. 
Fanyergeket, szablyákat, vérte
zeteket, övvereteket készít. Kis 
csapatával járják az országot, és 
bemutatókat tartanak. 

– Hogyan folyik a rovás okta
tása a körben?

– Egy hónapban egyszer 
rovunk. Friedrich Klára könyvét 
használjuk, amely nagy segítsé
günkre van a tematikus, szelle
mesen, tesztlapokkal összeállí
tott, egymásra épülő anyagaival. 
Az egyik tagunk a Toldit írta le 
rótt betûkkel. Természetesen az 
újonnan érkezőknek a mellette 
ülők szívesen segítenek.

A kör ingyenes látogatható, 
bárki tagja lehet. Van olyan 
apuka, aki a lányával jön hoz
zánk, van, aki a feleségével 
vagy az unokákkal. Jó lenne, ha 
sok gyerek járna a körbe, hogy 
minél többen megismerjék a 
múltunkat, és szélesebb körben 
terjedjen a rovás használata. 

 Ozsda

Folytatódik a rováskör!
Õsztõl minden második kedden 17–19 óráig találkoznak a mûvelõdési központban a 
Rováskör tagjai. Szeptember 13-án megemlékezést tartottak Varga Zoltánról, a kör 
egykori vezetõjérõl, szeptember 27-én pedig Czippán István, a kör mostani vezetõje 
tart elõadást Érdekes rovásleletek címmel. 

Képünkön még a Rováskör hét évvel ezelõtti alapítója, Varga Zoltán figyeli a kör tagjainak munkáját

  szeptember 26. hétfő
08:30 187 magazin ism.
09:00 Hit és Élet ism.
09:30 Magyarok Afrikában, V/4. rész magyar 

dokumentumfilm, 50’ ism. rend: Cséke 
Zsolt 

10:20 Fény-Kép ism. 
10:50 Ízőrzők Deszk, 50/23. gasztronómiai 

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

15:30 Vitalitás ism. 
16:00 Hit és Élet ism.
16:30 187 magazin ism.
17:00 Földközelben ism.
17:30 A jazz születésétől napjainkig, 24/23. „És 

él a jazz!” 1976–1991 magyar zenés isme-
retterjesztő film a Benkó Dixiland Band 
közreműködésével 54’ ism. 

18:25 Szibéria 13/12. rész magyar útifilm 30’ ism. 
rend.: Bayer Zsolt

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

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Kézilabda-mérkőzés ism. Veszprém 

Barabás KC – ÉTV Érdi VSE
21:25 Híradó ism.
21:40 Négyszemközt ism.
22:00 Tea két személyre ism.
22:30 HáziMozi ajánló ism.

  szeptember 27. kedd
08:00 Híradó ism.
08:15 Hit és Élet ism.
08:45 HáziMozi ajánló ism.
08:55 Szibéria 13/12. rész magyar útifilm 30’ ism. 

rend.: Bayer Zsolt
09:30 Négyszemközt ism.
09:45 187 magazin ism.
10:15 Földközelben ism.
10:45 Kézilabda-mérkőzés ism. FTC-Rail Cargo 

– ÉTV Érdi VSE
15:10 Négyszemközt ism.
15:25 Tea két személyre ism.
15:55 Ízőrzők Deszk, 50/23. gasztronómiai 

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

16:25 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi 
ismeretterjesztő film 65’ ism. forgató-
könyv: Váczi Szabó Márta 

17:30 Vitalitás ism. 
18:05 Magyarok Afrikában, V/4. rész magyar 

dokumentumfilm, 50’ ism. rend: Cséke 
Zsolt 

19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 HáziMozi ajánló ism.
19:40 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Fény-Kép, kulturális magazin
20:25 Mindenki ártatlan? magyar film 65’ ism. 

rend.: Palásthy György fsz.: Alfonzó, Garas 
Dezső 

21:30 Híradó ism.
21:45 Négyszemközt ism.
22:00 Fény-Kép ism.
22:30 A jazz születésétől napjainkig, 24/23. „És 

él a jazz!” 1976–1991 magyar zenés isme-
retterjesztő film a Benkó Dixiland Band 
közreműködésével 54’ ism. 

23:25 HáziMozi ajánló

  szeptember 28. szerda
08:00 Híradó ism.
08:15 Hit és Élet ism.
08:45 Fény-Kép ism.
09:25 Négyszemközt ism.
09:40 Vitalitás ism.
10:10 Csillagszem ism. 
10:40 Tea két személyre ism.
11:10 Földközelben ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Fény-Kép ism.
15:45 Tea két személyre ism.
16:25 Vitalitás ism.
16:55 HáziMozi ism. Beszélgetés Dénes Gábor 

rendezővel 
17:10 Egy lefoglalt jelentés nyomában magyar 

dokumentumfilm, 55’ ism. Rendező: Dénes 
Gábor

18:10 Csillagszem ism. 
18:40 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Mozgás, sportmagazin
20:25 HáziMozi ism. Beszélgetés Dénes Gábor 

rendezővel 
20:40 Tanuljunk kutyául! magyar dokumentum-

film, 41’ ism. Rendező: Dénes Gábor, Zene: 
Vukán György

21:25 Híradó ism.
21:40 Négyszemközt ism.
22:00 Mozgás ism.
22:30 Fény-Kép ism.

  szeptember 29. csütörtök
08:00 Híradó ism.
08:15 Fény-Kép ism.
08:45 Mozgás ism.
09:15 Négyszemközt ism.
09:40 Tanuljunk kutyául! magyar dokumentum-

film, 41’ ism. Rendező: Dénes Gábor, Zene: 
Vukán György

10:25 A Genersichek nyomában Az Érd Tv doku-
mentumfilmje 21’ ism. 

10:50 Vitalitás ism.
11:20 Tea két személyre ism.
15:35 Négyszemközt ism.
16:05 Vitalitás ism.
16:35 Fény-Kép ism.
17:05 Mozgás ism.
17:45 HáziMozi ism. Beszélgetés Dénes Gábor 

rendezővel 

18:00 Tanuljunk kutyául! magyar dokumentum-
film, 41’ ism. Rendező: Dénes Gábor, Zene: 
Vukán György

18:45 Burleszk parádé
19:00 Híradó 
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Földközelben,  

környezetvédelem, ökológia
20:25 Élik az életüket – Kárpátaljai szilánkok 

magyar dokumentumfilm, 96’ ism.  
rendező: Zsigmond Dezső 

22:05 Híradó ism.
22:20 Négyszemközt ism.
22:35 Földközelben ism.
23:05 Ízőrzők Deszk, 50/23. gasztronómiai 

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

23:35 Fény-Kép ism.

  szeptember 30. péntek
08:15 Híradó ism.
08:30 Fény-Kép ism.
09:10 Négyszemközt ism.
09:25 Földközelben ism.
10:05 Mozgás ism.
10:35 Csillagszem ism.
11:05 Ízőrzők Deszk, 50/23. gasztronómiai 

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

15:10 Négyszemközt ism.
15:40 Csillagszem ism.
16:10 Mozgás ism.
16:40 Tanuljunk kutyául! magyar dokumentum-

film, 41’ ism. Rendező: Dénes Gábor, Zene: 
Vukán György

17:25 Földközelben ism.
17:55 Fény-Kép ism.
18:25 Szibéria 13/12. rész magyar útifilm 30’ ism. 

rend.: Bayer 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, 24/24. 

„És él a jazz!” 1964–1975 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixiland 
Band közreműködésével, 54’ 

21:20 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.
21:50 Tea két személyre ism.
22:20 Fény-Kép ism.

  október 1. szombat
08:00 Híradó ism.
08:15 Négyszemközt ism.
08:30 Ízőrzők Pusztamérges, 50/24. gasztronó-

miai magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

09:00 Kézilabda mérkőzés ism. Veszprém Barabás 
KC – ÉTV Érdi VSE

10:30 Ifipark, ifjúsági magazin
11:00 Tea két személyre ism.
11:30 Mozgás ism.
16:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója 
16:30 Csillagszem
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Ízőrzők Pusztamérges, 50/24. gasztronó-

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

18:00 Aggódunk érted… Allergiák egészségügyi 
ismeretterjesztő film 65’ ism. forgató-
könyv: Váczi Szabó Márta 

19:05 Érdi Panoráma ism.
19:35 Fény-Kép ism.
20:05 Tea két személyre ism.
20:35 Mozgás ism.
21:05 A jazz születésétől napjainkig, 24/24.  

„És él a jazz!” 1964–1975 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixiland 
Band közreműködésével, 54’ ism. 

22:00 Cigányvarázs színes macedón filmdráma 
127’ ism. írta és rendezte.: Stole Popov 
fsz.: Miki Manoljovic, Katina Ivanova  
Csak 16 éven felüli nézőinknek ajánljuk!

00:10 Mojito ism.

  október 2. 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 Ízőrzők Pusztamérges, 50/24. gasztronó-

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

10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Érdi Panoráma ism.
11:30 Ifipark ism.
15:05 A jazz születésétől napjainkig, 24/24. „És 

él a jazz!” 1964–1975 magyar zenés isme-
retterjesztő film a Benkó Dixiland Band 
közreműködésével, 54’ ism. 

16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Ifipark ism.
17:00 Hit és Élet ism.
17:30 Földközelben ism. 
18:00 Szibéria 13/13. rész magyar útifilm 30’ ism. 

rend.: Bayer Zsolt
18:30 Tea két személyre ism.
19:00 A Noszty fiú esete Tóth Marival magyar 

film 96’ ism. rend.: Gertler Viktor fsz.: Mécs 
Károly, Krencsey Mariann 

20:40 Magyarok Afrikában, V/5. rész magyar 
dokumentumfilm, 40’ rend: Cséke Zsolt 

21:20 Tea két személyre ism.
21:50 A jazz születésétől napjainkig, 24/24. „És 

él a jazz!” 1964–1975 magyar zenés isme-
retterjesztő film a Benkó Dixiland Band 
közreműködésével, 54’ ism. 

22:50 Ifipark ism.

2011. szeptember 26. –október 2.

Az

Érdi zenészek és tanulók tiszte
legtek Liszt Ferenc burgenlandi 
szülőházánál a nagy zeneszerző 
születésének 200. évfordulója 
alkalmából. Az iskolai kirándu
láson a Lukin László Alapfokú 
Mûvészeti Iskola tanárai és 
diákjai vettek részt, s élmé
nyekkel telve érkeztek haza 
Doborjánból, azaz Raidingból.

Liszt zenéje a szabadságot 
jelenti – nyilatkozta a Liszt
évet köszöntve Kocsis Zoltán 
zongoramûvész és karmes
ter, aki még azt is mondta a 
világhírû magyar zeneszerző
ről, hogy „nemcsak a komponá
lás folyamata alatt változtatott 
sokat, hanem később, még élete 
vége felé is, ami azt sugallja 
a számomra, hogy a zenében 
semmi sincs örökre készen…” 
Szerintem a múzeumi anya
gokban sem, mert mindig 
lehet alakítani, bővíteni. A kis 
doborjáni házban is, ahol 1811. 
október 22én meglátta a nap
világot, látható egyegy erede
ti levél, fotó, hangszer, bútor, 
amely a gyermek Liszt korát 
fémjelzi az iskolapaddal együtt, 
amelyet bizonyára használt is. 

Ezek között sétálgatni, nézelőd
ni, miközben szól a Lisztrap
szódia, felemelő érzés minden 
zeneszerető ember számára. 

A Lukintanárok és diákok 
áhítattal járták az apró terme
ket és az udvart is, ahol Liszt 
szobra áll. A nagy zeneszerzőt 
a zongorajáték igazi forradal
márának, szólódarabjait virtuóz 
mûveknek tartják, koncertjei 
annak idején eseményszámba 

mentek. Õ volt az első, aki zon
goristaként megtöltötte a kon
certtermeket, mert olyan szu
persztárnak számított, akiért 
Európaszerte rajongtak – külö
nösen hölgy rajongótábora volt, 
bármerre is járt. Liszt Ferenc 
azonban nemcsak a hölgyek
re, hanem a kor zeneszerzői
re is hatással volt. Nyolcszáz 
zenemûvet komponált! A híres 
zeneszerző, bár felnőtt fejjel 

tanult meg igazán magyarul, 
mindig magyarnak tartotta 
magát. 

Raidingben (Doborjánban) 
ugyan már alig élnek magyarok, 
de az ottaniak nagy odaadással 
ápolják ma is Liszt Ferenc emlé
két – az utcán, a portrészobra 
mellett, még zongorát is állítot
tak, amit a Lukinzeneiskolából 
jött gyerekek hosszasan csodál
tak. Temesi László

Lukin-iskolások a nagy zeneszerzõ nyomában

Doborjánban, Liszt Ferenc szülõházában

A helyiek a magyar zeneszerzõ emlékére szabadtéri zongorát állítottak
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