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  október 10., hétfő
08:00 187 magazin ism.
08:30 Hit és Élet ism.
09:00 Négyszemközt ism.
09:15 Mámó magyar dokumentumfilm, 72’ ism. 

Rendezte: Gulyás Gyula 
10:30 Érdi Panoráma ism.
11:00 Ízőrzők Nagyszakácsi, 50/25. gasztronó-

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

11:30 Prizma ism.
15:30 Négyszemközt ism.
15:45 Hit és Élet ism.
16:15 187 magazin ism.
16:45 Érdi Panoráma ism.
17:15 Prizma ism.
17:45 Aggódunk érted… A cukorbetegek 

vérszegénysége egészségügyi ismeret-
terjesztő film 40’ ism. forgatókönyv: Váczi 
Szabó Márta 

18:25 Benyovszky Móric és a malgasok földje, 
6/1. rész magyar útifilm 30’ ism. rend.: 
Cséke Zsolt

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

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Kézilabda mérkőzés  

DVSC -Fórum – ÉTV Érdi VSE 
21:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől 

ism.
21:55 Híradó ism.
22:10 Négyszemközt ism.
22:25 Tea két személyre ism.
22:55 HáziMozi ajánló ism.

  október 11., kedd
08:00 Híradó ism.
08:15 Hit és Élet ism.
08:45 HáziMozi ajánló ism.
08:55 Benyovszky Móric és a malgasok földje, 

6/1. rész magyar útifilm 30’ ism. rend.: 
Cséke Zsolt

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

ism.
10:45 Kézilabda mérkőzés ism. DVSC -Fórum 

– ÉTV Érdi VSE 
14:45 Négyszemközt ism.
15:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől 

ism.
15:30 Ízőrzők Nagyszakácsi, 50/25. gasztronó-

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

16:00 Földközelben ism.
16:30 Mozgás ism.
17:00 Aggódunk érted… A cukorbetegek 

vérszegénysége egészségügyi ismeretter-
jesztő film 40’ ism.  
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

17:40 Mámó magyar dokumentumfilm, 72’ ism. 
Rendezte: Gulyás Gyula 

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 Ballagó idő magyar film 92’ ism. rend.: 

Fejér Tamás fsz.: Káldy Nóra, Juhász Jácint, 
Tolnay Klári, Páger Antal

22:00 Híradó ism.
22:15 Négyszemközt ism.
22:30 Fény-Kép ism.
23:00 HáziMozi ajánló 

  október 12., 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 Földközelben ism.
10:40 Prizma ism.
11:10 Csillagszem ism.
15:20 Négyszemközt ism.
15:45 Fény-Kép ism.
16:15 Érdi Panoráma ism.
16:45 Tea két személyre ism.
17:15 A VERCS, Kiválasztás,Variációk a privati-

zációra 1- 2. magyar dokumentumfilmek, 
ism. 95’ rendező: Dénes Gábor

18:50 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Mozgás, sportmagazin
20:25 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
20:40 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála 

VI/1.) magyar dok.film 45’ ism. rend.: Tóth 
Péter Pál 

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

  október 13., csütörtök
08:00 Híradó ism.
08:15 Fény-Kép ism.
08:55 Mozgás ism.
09:25 Prizma ism.
10:00 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
10:15 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála 

VI/1.) magyar dok.film 45’ ism. rend.: Tóth 
Péter Pál 

11:00 Csillagszem ism. 
15:20 Négyszemközt ism. 

15:45 Vitalitás ism.
16:15 Fény-Kép ism.
16:45 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
17:00 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála 

VI/1.) magyar dok.film 45’ ism. rend.: Tóth 
Péter Pál 

17:50 Földközelben ism.
18:20 Mozgás ism.
18:50 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Földközelben,  

környezetvédelem, ökológia
20:25 Magyar futball – a 91. perc magyar 

dokumentumfilm, 91’ ism. rendező: Muhi 
Andás Pires 

22:00 Híradó ism.
22:15 Négyszemközt ism.
22:30 Ízőrzők Nagyszakácsi, 50/25. gasztronó-

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

  október 14., péntek
08:00 Híradó ism.
08:15 Fény-Kép ism.
08:55 Csillagszem ism. 
09:30 Négyszemközt ism.
09:45 Földközelben ism.
10:15 Mozgás ism.
10:45 Ízőrzők Nagyszakácsi, 50/25. gasztronó-

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

11:15 Prizma ism. 
14:40 Négyszemközt ism.
14:55 Magyar futball – a 91. perc magyar 

dokumentumfilm, 91’ ism. rendező: Muhi 
Andás Pires 

16:25 Mozgás ism.
16:55 Vitalitás ism.
17:25 Fény-Kép ism.
17:55 Földközelben ism.
18:25 Benyovszky Móric és a malgasok földje, 

6/1. rész magyar útifilm 30’ 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 Királyi esküvő amerikai zenés filmvígjáték 

96’ ism. rend.: Stanley Donen fsz.: Fred 
Astaire, Ginger Rogers, Sarah Churchill

22:10 Híradó ism.
22:25 Négyszemközt ism.
22:40 Tea két személyre ism.
23:10 Vitalitás ism.

  október 15., szombat
08:00 Híradó ism.
08:15 Négyszemközt ism.
08:30 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/26. gasztronó-

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

09:00 Fény-Kép ism. 
09:30 Mozgás ism. 
10:00 Ifipark, ifjúsági magazin
10:30 Tea két személyre ism. 
11:00 Földközelben ism.
14:30 Kézilabda mérkőzés  

ÉTV Érdi VSE - Alcoa Fehérvér KC
16:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója 
16:30 Csillagszem 
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/26. gasztronómiai 

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

18:00 Aggódunk érted… A cukorbetegek 
vérszegénysége egészségügyi ismeret-
terjesztő film 40’ ism. forgatókönyv: Váczi 
Szabó Márta 

18:40 Négyszemközt ism.
19:00 Mojito ism.
19:30 Ifipark ism. 
20:00 Woyzeck német filmdráma 86’ ism. rend.: 

Werner Herzog fsz.: Klaus Kinski, Eva 
Mattes Csak 12 éven felüli nézőinknek 
ajánljuk! 

21:30 Érdi Panoráma ism. 
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Mojito ism.

  október 16., vasárnap
08:00 Ifipark ism.
08:30 Fény-Kép ism.
09:00 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/26. gasztronómiai 

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

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 Királyi esküvő amerikai zenés filmvígjáték 

96’ ism. rend.: Stanley Donen fsz.: Fred 
Astaire, Ginger Rogers, Sarah Churchill

16:40 Érdi Panoráma ism.
17:10 Ifipark ism.
17:40 Hit és Élet ism.
18:10 Benyovszky Móric és a malgasok földje, 

6/2. rész magyar útifilm 30’ ism. rend.: 
Cséke Zsolt

18:40 Tea két személyre ism.
19:10 Csillagszem ism.
19:40 Érdi Panoráma ism.
20:10 Földközelben ism.
20:40 A dunai hajós színes magyar kalandfilm 

97’ ism. rend.: Markos Miklós fsz.: Koncz 
Gábor, Latinovits Zoltán, Bujtor István 

22:20 A KALEF magyar dokumentumfilm, 92’ 
ism. Rendezte: Kisfaludy András

2011. október 10 – 16.

Az

Liszt Ferenc életének állomása-
it, történéseit, dátumokat, neve-
ket, helyeket kellett kívülről 
fújni ahhoz, hogy szeptember 
27-én, az Országos Liszt Ferenc 
Mûveltségi Vetélkedő negyedik, 
utolsó fordulójában, a nagydön-
tőben, mintegy záró akkordként 
eldőlhessen, kinek a fáradozása 
– gyermekek és tanárok részéről 
egyaránt – volt a leggyümölcsö-
zőbb. 

 A versenyt megnyitó sajtó-
tájékoztatón ez év márciusá-
ban még senki nem sejtette, 
micsoda vállalkozásba fogott a 
Kőrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola, Maitz Ferenc igazgató, 
a játék projektmenedzsere és 
Rápli Györgyi szakmai vezető 
kezdeményezésével. Sejthető 
volt valamelyest abból, hogy 
a hazai zenei élet kiemelkedő 
alakjai és az önkormányza-
tok, T. Mészáros András, Érd 
Megyei Jogú Város polgármeste-
re, egyben a rendezvénysorozat 
védnöke, Kupper András, fővéd-
nök, Újbuda alpolgármestere és 
a Mûvészetek Palotája erkölcsi 
és anyagi támogatásával állt 
mindvégig a verseny mögött. 
Az eredeti tervtől eltérően a 
végjátékot még exkluzívabb 
és autentikusabb környezet-
ben, a Mûvészetek Palotájának 
Üvegtermében rendezték. 

 Hét csapat diákjai jutottak el 
ide, akik az addigi három for-
dulón, az alapjátékon, a városi 
elődöntőn és az országos terü-
leti kisdöntőn is sikerrel méret-
tettek meg a 10–15 éves kor-
osztály számára meghirdetett 
zenei vetélkedőn. A rendező 
város és intézmény, a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola 

Rápli Györgyi által felkészített 
csapata is izgatottan várta a raj-
tot. Mellettük Eger, Kecskemét, 
Pécs, Salgótarján, Szombathely 
és Zalaegerszeg városainak 
mûvészeti iskoláiból jutottak el 
ide. 

Várható volt, hogy a kiválóan 
felkészült, Liszt Ferenc életét 
a mélységekig tanulmányozó 
alakulatok között csak árnya-
latnyi különbségek fognak dön-
teni. Ezeket az apró különb-
ségeket volt hívatott eldönte-
ni a szakmai zsûri, amelyet 
Batta András, zenetörténész, 
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti 
Egyetem rektora, Hollós Máté, 
a Hungaroton vezérigazga-
tója, a Magyar Zeneszerzők 
Egyesületének elnöke, valamint 
Magyar Kornél, a Magyar Rádió 
nyugalmazott főmunkatársa, 
a Bartók Rádió vezető szer-
kesztő-mûsorvezetője alkotott. 
A sorozat forgatókönyvírója és 
a finálé vezetője Varga Károly, 
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti 
Egyetem Tanárképző 
Intézetének nyugalmazott veze-
tőtanára volt. A népszerû Karcsi 
bácsi, aki 86 évéből évtizedeket 
tagadhatna le, 4206. (!) zenei 
vetélkedőjét vezette – ha létezne 
ilyen kategória, akár jó eséllyel 
pályázhatna ennek világcsúcsá-
ra. Végig csodálatos szellemi és 
fizikai frissességgel bonyolította 
le a döntőt, ragyogó, közvet-
len személyisége a 35 résztvevő 
diák izgatottságát, a tét miatti 
feszültségét is oldotta. 

 Természetesen a sejtés beiga-
zolódott, a Varga Károly által 
összeállított sokrétû, színes kér-
dések, ami a lexikális tudás, 
a liszti életút alatt meghatáro-

zó városok földrajzi, vagy idé-
zetek általi ismeretének és a 
zenemûvek felismerésének egy-
velegét alkotta, mégis minimá-
lis különbségek alakultak csak 
ki. A kivetítőkön végig élőben 
frissítették az eredményeket, 
így mindenki tisztában lehetett 
vele, milyen szorosan is ala-
kul a verseny. Az érdi csapat 
pedig mindvégig az élmezőny-
ben haladt. A kérdések között, 
mintegy lazításképpen a fiatalok 
zenei felkészültségükről is tanú-
bizonyságot adtak és produkci-
ókkal készültek. A tehetségét 
már több versenyen is bizonyí-
tó 13 éves Király Ádám Miklós 
zongorakísérete mellett magas 
színvonalú produkcióval káp-
ráztatták el a hallgatóságot a 
„kőrösisek”. A produkciókért 
zenei cd-ket érdemeltek ki a 
résztvevők. 

Amikor a zsûri visszavonult, 
hogy kiértékelje a csapatok 
Liszt Ferenc életének szaka-
szairól tartott kiselőadásait, 
még majd’ az összes csapatnak 
megvolt a győzelemre a mate-

matikai esélye. Végül az addig 
is vezető, szinte hibátlanul tel-
jesítő pécsi Apáczai Nevelési 
és Általános Mûvelődési 
Központ 1. sz. Általános és 
Mûvészeti Iskolájának csapa-
ta nyerte a vetélkedőt és az 
ezzel járó Gyémántdiplomát. 
Kiélezett csatában, mindössze 
két ponttal maradt le a győze-
lemről az érdi Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola ötfős 
diákköre, így kiérdemelték 
a sorozat Aranydiplomáját. 
Holtversenyben végzett a máso-
dik helyen az egri Lenkey János 
Általános Iskola által küldött 

egység, ők Arany Summa cum 
laude-díjban részesültek. Az 
első három helyezett csapatot az 
MR3 – Bartók Rádió is vendégül 
látja, ahol közelebbről ismerked-
hetnek a csatorna mûködésével, 
majd a Márványteremben egy 
koncertet is végighallgathatnak, 
amit Farkas Zoltán, a Bartók 
Rádió intendánsa ajánlott fel. 
Az összes döntősre vonat-
kozik az, hogy a Mûvészetek 
Palotájában élvezhetnek majd 
két előadást is október folya-
mán, ezt Körmendy Zsolt, a 
MÜPA ifjúsági programjainak 
szervezője jelentette be.

 A vetélkedő lezárása az 
egész sorozathoz hasonlóan 
rendkívül színvonalas volt. 
A Duna Televízió szerkesz-
tő-mûsorvezetője, Kalocsai 
Andrea vezette mûsorban fel-
lépett Oravecz György zongora-
mûvész, a verseny nagykövete. 
Hasonlóan remek produkcióval 
lépett a publikum elé Milena 
Pentasuglia énekes, aki a Kőrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola 
monzai partneriskolájának taná-
ra, Dósa Csenge, aki jelenleg 
is az intézmény tanulója, több 
versenyről is kiváló eredmé-
nyekkel hazatérő ifjú hegedûs, 
illetve Szabó Ádám, akit a 
Csillag születik tehetségkutató 
mûsor döntőseként ismerhetett 
meg az ország.

 T. Mészáros András polgár-
mester zárszavában büszkén 
és felszabadultan mondhatta 
el; a verseny kezdetétől nagyon 
reménykedett abban, hogy a 
rendező város és iskola diákjai 
is eljutnak majd a végjátékig. 
Gyönyörû második helyével 
minden reményt, álmot való-
ra is váltott a Dósa Loretta, 
Erényi Júlia, Fehérvári Veronika 
Bogárka, Mosbontner Csenge és 
Illés Levente alkotta „kvintett”. 
Az érdi sikeren felül a rende-
zés mindvégig zökkenőmente-
sen zajlott. Ennek egyik része, 
hogy a hazai komolyzenei élet 
elismert szakemberei, mûvészei 
álltak a vetélkedő mögé. Még 
fontosabb talán az, hogy a több 
mint 1000 benevező diák meg-
ismerte és megismertethette az 
egyik legnagyobb magyar zene-
szerző zseni életmûvét, hiszen 
rajtuk keresztül szülők, bará-
tok, ismerősök kerültek kapcso-
latba a virtuóz mûvész pályá-

jával, olvastak róla, hallgatták 
mûveit, ami kifogyhatatlan a 
gyöngyszemekből. Lehet még 
találni példaképeket ma is, még 
ha sokszor a múltba kell vissza-
utazni értük. És ez olyan töltet, 
amit nem lehet sem díjakkal, 
sem egyéb módon kifejezni. 
Ebben az esetben hatványozot-
tan igazzá válik a mondás: min-
denki nyertes. 

 Csupán halk megjegyzés a 
végére, amit Karcsi bácsi is meg-
említett: jövőre Kodály Zoltán 
születésének 130. évfordulóját 
ünnepeljük.

 Szarka András

Országos Liszt Ferenc Mûveltségi Vetélkedõ

Negyedik tétel: a finálé
Egy fényes életpálya kezdetét és egy versenysorozat végét jelöli két dátum: 1811. 
október 22. és 2011. szeptember 27.  Összesen 1110 gyermek számára e két 
idõpont körül forgott a világ az utóbbi hónapokban. Az elsõ idõpontot megkérdezni 
ezektõl az alaposan, lelkesen felkészült diákoktól fölösleges lenne, hiszen egy-
szerre zengene a felelet: Liszt Ferenc, magyar zeneszerzõ és zongoristagéniusz 
születésének napja. 

A Dósa Loretta, Erényi Júlia, Fehérvári Veronika Bogárka, Mosbontner Csenge és Illés Levente alkotta érdi csapat 
nemcsak elméletben: gyakorlatban is kiválót nyújtott

A mikrofonnál Dósa Loretta – ezúttal prózában

Valódi csapatmunkában született meg a jó feladatmegoldás


