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június 11. hétfő
08:00 Érdi Panoráma
08:30 Polgár-társ
09:00 Csillagszem
09:30 Négyszemközt 
09:50 Ízőrzők Lajoskomárom, 50/10. gasztronó-

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

10:20 Érdi Panoráma
10:50 Polgár-társ
11:20 Csillagszem
15:00 Érdi Panoráma
15:30 Csillagszem
16:00 Ízőrzők Lajoskomárom, 50/10. gasztronó-

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

16:30 Négyszemközt 
16:50 A Doktor Pikkelysömör szórakoztató egész-

ségügyi magazinműsor 25’ 
17:20 Polgár-társ
17:50 Négyszemközt 
18:10 Aggódunk érted… 

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

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés ÉTV-Érdi VSE – Siófok 

Galerius Fürdő KC 3. helyért, 2. mérkőzés
21:15 Híradó
21:35 Ízőrzők Lajoskomárom, 50/10. gasztronó-

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

22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Polgár-társ

június 12. kedd
08:00 Híradó
08:30 Négyszemközt
09:00 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
09:30 Kézilabda-mérkőzés ÉTV-Érdi VSE – Siófok 

Galerius Fürdő KC 3. helyért, 2. mérkőzés
11:00 Csillagszem
11:30 Aggódunk érted… Élődonoros májátülte-

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

15:00 Híradó
15:30 Ízőrzők Lajoskomárom, 50/10. gasztronó-

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

16:00 Négyszemközt 
16:20 Bibliai Szabadegyetem 

Péter apostol második levele 60’ 
17:20 Aggódunk érted… Élődonoros májátülte-

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

18:05 Négyszemközt 
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 21. rész 
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép
20:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 21. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.
21:55 Fény-Kép

június 13. szerda
08:00 Híradó 
08:30 Fény-kép
09:00 A Doktor Pikkelysömör szórakoztató egész-

ségügyi magazinműsor 25’ 
09:30 Négyszemközt
09:50 Ízőrzők Lajoskomárom, 50/10. gasztronó-

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

10:20 Polgár-társ
10:50 Fény-kép
11:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 21. rész 
11:50 Négyszemközt
15:00 Híradó 
15:30 Ízőrzők Lajoskomárom, 50/10. gasztronó-

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

16:00 Négyszemközt 
16:20 Bibliai Szabadegyetem 

Péter apostol második levele 60’ 
17:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
17:50 Négyszemközt 
18:10 Aggódunk érted… Élődonoros májátülte-

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

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 A Jazz születésétől napjainkig 

„A Swing Világa 1931–1932” TV sorozat, 49’ 
21:05 Híradó ism.
21:25 Mozgás ism.
21:55 Négyszemközt ism.
22:15 Aggódunk érted… Élődonoros májátülte-

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

június 14. csütörtök
08:00 Híradó 
08:30 Mozgás
09:00 Négyszemközt
09:20 Csillagszem
09:50 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 21. rész 
10:20 A Jazz születésétől napjainkig 

„A Swing Világa 1931–1932” TV sorozat, 49’ 
11:10 Négyszemközt
15:00 Híradó

15:20 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 20. rész 

15:50 Mozgás
16:20 Csillagszem
16:50 Négyszemközt 
17:10 Polgár-társ
17:40 Ízőrzők Lajoskomárom, 50/10. gasztronó-

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

18:10 A Jazz születésétől napjainkig „A Swing 
Világa 1931–1932” TV sorozat, 49’ 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem 

János első levele 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 21. rész 
22:05 Négyszemközt ism.
22:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

június 15. péntek
08:00 Híradó
08:30 Bibliai Szabadegyetem 

János első levele 60’ 
09:30 Négyszemközt
09:50 A Jazz születésétől napjainkig

„A Swing Világa 1931–1932” TV sorozat, 49’ 
10:40 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 21. rész 
11:10 Fény-kép
11:40 Négyszemközt
15:00 Híradó
15:20 A Jazz születésétől napjainkig 

„A Swing Világa 1931–1932” TV sorozat, 49’ 
16:10 Négyszemközt 
16:30 Fény-kép
17:00 Polgár-társ
17:30 Mozgás
18:00 Aggódunk érted… Élődonoros májátülte-

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

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 A Doktor Elhízás 1. szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
20:45 Híradó ism.
21:05 Négyszemközt ism.
21:25 Bibliai Szabadegyetem J

ános első levele 60’ 
22:25 A Doktor Elhízás 1. szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 

június 16. szombat
09:00 Híradó
09:30 Polgár-társ
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Karcag, 50/11. gasztronómiai 

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

10:50 Kézilabda mérkőzés ÉTV-Érdi VSE – Siófok 
Galerius Fürdő KC 3. helyért, 2. mérkőzés

15:00 Híradó
15:20 Csillagszem
15:50 Négyszemközt
16:10 A Jazz születésétől napjainkig 

„A Swing Világa 1931–1932” TV sorozat, 49’ 
17:00 Bibliai Szabadegyetem 

János első levele 60’ 
18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Karcag, 50/11. gasztronómiai 

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

19:00 Érdi Panoráma, 
heti események összefoglalója 

19:30 Csillagszem
20:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 21. rész 
20:30 A Pál utcai fiúk 

magyar–amerikai ifjúsági film, 104’ 
rend.: Fábri Zoltán 
Fsz.: Anthony Kemp, Törőcsik Mari 

22:15 Érdi Panoráma
22:45 Csillagszem

június 17. vasárnap
09:00 Érdi Panoráma
09:30 Mozgás
10:00 Négyszemközt
10:20 Bibliai Szabadegyetem 

János első levele 60’ 
11:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
11:50 Ízőrzők Karcag, 50/11. gasztronómiai 

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

15:00 Érdi Panoráma
15:30 Ízőrzők Karcag, 50/11. gasztronómiai 

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

16:00 Bibliai Szabadegyetem 
János első levele 60’ 

17:00 A Pál utcai fiúk 
magyar–amerikai ifjúsági film, 104’ 
rend.: Fábri Zoltán 
Fsz.: Anthony Kemp, Törőcsik Mari 

18:45 A Doktor Elhízás 1. szórakoztató 
egészségügyi magazinműsor 25’ 

19:10 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:40 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 22. rész 
20:10 Fény-kép
20:40 Mozgás
21:10 Polgár-társ
21:40 Érdi Panoráma
22:10 Fény-kép
22:40 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől

2012. június 11 – június 17.

Az

Rádió FM 87.8 MHz   
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

Adás: 0–24 óráig
Vételkörzet: Érd város

Elérhetőség: 87,8 MHz URH, kábelen: 98,6 MHz
 internet: www.radioerd.hu

Állandó műsorok:  hírek napközben minden egész órában,
 Érd hírei napközben minden óra 30-kor.
6–11 Magazinműsor
  Szivárvány, Világjáró-magazin, Retikül, Konyhafőnök 

ajánlata
11–14 Paravánrádió
 Hitéleti műsor, Digitális kultúra, Live World
14–18 Közösségi magazin
 WRC-magazin, Ifjú-sáv, Movie and Music
18–22 Katapult...
 Nekem 90, Sportmúzeum
22–06 Könyv-színház-muzsika
 Hangoskönyv, Up the Club (élő)
Üzemeltető: Extrém Business Kft. Stúdió: 2030 Érd, Jegyző út 14.

T. stúdió: 23/363-41. Recepció: 23/363-421

Rádió FM 87.8 Érd      
– Mi tudjuk, mi folyik Érden…

A Kreatív kézmûves tábor június 
25–29., 8–16 óráig tart. Vezetője 
Lakatos Gyöngyi pedagógus, aki 
rendszeresen tart kreativitást 
fejlesztő foglalkozásokat gyere-
keknek. A kézmûves játszóház-
vezető már több érdi rendezvé-
nyen is részt vett, ahol a modern 
és hagyományos kézmûves 
technikákkal ismertette meg az 
érdeklődőket. Az egyhetes tábor 
díja 15 000 Ft, amely tartalmaz-
za az ebédet és az uzsonnát is. 
Jelentkezni június 15-ig lehet 
a 06-20/448-5121-es telefonszá-
mon Czinderné Beánál. 

– Mindennap más technikával 
dolgozunk – mondja Lakatos 
Gyöngyi. – Természetesen min-
den csak ajánlott, nem köte-
lező az aznapi feladattal fog-
lalkozni, lehet mással is. Az 
előző napi alapanyagokat kinn 
hagyjuk az asztalon, és aki 
nem készült el, vagy még azo-
kat szeretné használni, esetleg 
a testvérének is készítene egy 
tárgyat, megteheti. Az első nap 
témája a nyári lakásdekoráció 
lesz. Három különböző dolgot 
lehet készíteni. A kopogtató 
virágkötés technikával készül, 
alapra, szárazvirágból, sza-
lagokkal. A szalvétatartót és 
a szalvétagyûrûket mûanyag 
alapra papírragasztással, hajto-
gatással készítjük el gyûrt papír-
ból, nagyon esztétikus lesz. 
A ceruzatartó konzervdobozhoz 
a decoupage technikát tanuljuk 
meg. Aki ügyes és szorgalmas, 
az mindhármat el tudja készíte-
ni. Másnap divatékszerekkel és 
gyöngyszövéssel foglalkozunk. 
Az ékszer fémből, fából, gyöngy-
ből készül. Ha fiúk is jelentkez-
nek, akkor ők fával és bőrrel 
kombinált ékszereket készíthet-
nek. A gyöngyszövéshez viszek 
szövőkereteket, és akinek van 
kedve, hagyományos szövés-
technikával, egyszerû mintájú 
karkötőt alkothat. 

– Tavaly csak délelőtt dolgoz-
tak, ez az idén is így lesz?

– Nem, ebben az évben már 
egész napos a tábor. Délben 
elmegyünk ebédelni egy közeli 
étterembe, délután pedig sétá-
lunk egy kicsit. Foglalkozások 
délelőtt és délután is lesznek. 
Szerdán ékszertartó és díszdo-
boz készítésével folytatjuk. Az 
ékszertartó olyan lesz, mint 
egy ágas fa. Rá lehet akaszta-
ni a nyakláncokat, fülbevaló-
kat, gyûrûket. Összeszereljük 
a részeit, lefestjük, ráragaszt-
juk az akasztókat, tehát több-
fajta technikát alkalmazunk. 
A díszdobozt decoupage techni-
kával díszítjük. A negyedik nap 
bábokat készítünk. Lesz batyu-
báb, ebből macit és varázslót 
készítünk, azonkívül fakanál-
báb- és textil kabalababa- készí-
tés. Ez utóbbi egy kukac. Parafa 
dugóból pedig kulcstartó kaba-
la készül. Ha valaki nagyon 
ügyes, akkor mindegyiket meg 
tudja csinálni. Az utolsó nap 
a levendulazsák készítésé-
nél textil decoupage technikát 
használunk, varrni és festeni 
is fogunk, aztán potpourrival 

foglalkozunk. Már hagyomány, 
hogy minden évben erre a napra 
valamilyen meglepetést tartoga-
tok. Tavalyelőtt alkoholmentes 
koktélokat és gyümölcssalátát, 
tavaly pedig sütés nélküli tortát 
készítettünk. Az idei meglepe-
tés még titok.

– Hány éves gyerekek jelent-
kezhetnek?

– Nyolcévestől 14 éves korig 
várjuk a jelentkezőket. Ennél 
fiatalabbaknak nem érdemes 
jönniük, mert még annyi segít-
ségre szorulnak, hogy nem 
ők dolgoznának, hanem én. 
A jelentkezők számára semmi 
nem kötelező, mindig lesz 
választási lehetőségük. Minden 
tárgy, ami a táborban készül, 
használható, és természetesen 
mindenki hazaviheti a munkáit. 
A mintákat megnézhetik a www.
gingerbead.atw.hu honlapon.

Az Irodalomkedvelők táborát 
július a 2–6-ig terjedő időszakra 
szervezik, 10–16 éves gyerekek-
nek. Érdeklődni a  365-490/102, 
30/420-8409-es telefonszámo-
kon, illetve a dalane@freemail.
hu és az orsi@szepesmk.hu 
e-mail címeken lehet. Részvételi 
díj: 5000 Ft, amely tartalmazza 
a foglalkozásokhoz szükséges 
anyagköltséget is. Részvételi díj 
ebéddel: 9000 Ft. Jelentkezni a 
részvételi díj befizetésével lehet 
2012. június 29-ig.

– Reggel 9-től délután 5-ig 
lennénk együtt, lefedve azt az 
időszakot, míg a szülők dolgoz-
nak – mondja a tábor vezető-
je, Daróci Lajosné. – A táborba 
általában nemcsak azok jönnek 
el, akik szeretik az irodalmat, 
hanem azok is, akik elbeszé-
lést, regényt, verset írnak, 
vagy egyszerûen csak szeret-
nek olvasni. Itt nem tanulunk, 
csak játszunk. Vetélkedések 
is lesznek, a csapatok fabat-
kákat gyûjtenek. Az első nap 
a bemutatkozásé, az ismerke-
désé. Nyelvi játékok során az 
anyanyelvről, annak megőrzé-
séről, szeretetéről beszélgetünk. 
Átmegyünk a Városi Galériába, 
útközben megnézzük a köztéri 
szobrokat. Később megzenésí-
tett versekkel, festményekkel, 
irodalmi folyóiratokkal is fog-
lalkozunk. Én mindig elviszem 
a fél könyvtáramat, hogy kéz-
nél legyen a háttéranyag is. 
Vendégünk lesz Szabó Aida, aki 
az Irodalomkedvelők Klubjába 
jár. Kedves, törékeny egyéni-
ség, nyugalmazott katonatiszt. 
Csodálatos versei vannak. 
Súlyos betegsége után a budd-
hizmussal kezdett el foglalkoz-
ni, arról is beszél majd. Hoz 
hangtálat, golyókat, és megta-
nítja a gyerekeket haiku írásra. 
Bíró Andrást is szeretnék meg-
látogatni, aki nagyon jó beszél-
getőtárs, és gyönyörû a kertje. 
(Õ még nem tud a tervemről.) 
Kézmûves-foglalkozás is lesz. 
Könyvbemutatókat tartunk az 
éppen olvasott könyvekről. 
Sétálunk Ófaluban, a Duna- 

Nyári táborok a mûvelõdési központban

Fakanálbáb, fabatka és fonalgrafika
Júniusban és júliusban a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központban három tábor közül választhatnak a gyere-
kek és szüleik. Az alábbiakban a táborok elnevezésén, 
fõbb jellegzetességein túl néhány fontos részletrõl is 
kérdeztük a táborok vezetõit, szervezõit.

parton, közben beszélgetünk a 
folyó, a természet és az iroda-
lom kapcsolatáról. Ellátogatunk 
a Zenei Könyvtárba is. Aki a 
részvételi díjat étkezéssel együtt 
fizeti be, az a Kávéházban 
ebédel majd. Aki anélkül, az 
hozzon magával valami harap-
nivalót. Köztudott, hogy min-
denkiben van egy kis exhibici-
onizmus. Meg akarjuk mutatni, 
hogy mi fáj, mi a gondunk, és 
tudni szeretnénk, hogy mások 
mit gondolnak mindezekről. 

– Kik jöhetnek az irodalom-
kedvelők közé?

– A tábort elsősorban felső 
tagozatos gyerekeknek, gim-
nazistáknak ajánljuk, 16 éves 
korig. De bárki jöhet, akik 
szereti az irodalmat, aki nem 
csak az íróasztalfióknak akar 
írni, vagy csak szívesen olvas. 
Nagyon sok a tehetséges gyerek 
Érden, őket várjuk.

Kézmûves tábor július 9–13-
ig lesz, délelőttönként 8 és 12 
óra között. 

– Elsősorban olyan gyereke-
ket várunk, akik már tudnak 
önállóan dolgozni – mondja a 
tábor vezetője, Soós Regina. – 
Festeni fogunk, ollóval vágunk, 
gombostût is használunk majd. 
A gyerekeknek semmilyen 
anyagot nem kell hozniuk. 

Nyolcévestől várjuk a jelent-
kezőket, jöhetnek kisebbek 
is, akkor én vagy a nagyobbak 
majd segítenek. Első nap parti 
asztaldíszeket, szalvétagyûrût 
és pohárjelölőt készítünk. 
Ehhez hungarocell golyót, tal-
lért és színes papírt használunk. 
Másnap fonalgrafikával foglal-
kozunk. Hungarocell lapra 
papírt ragasztunk, abba sablon 
alapján gombostûket szurká-
lunk, és színes fonalat tekerge-
tünk rájuk. Ha elkészül a kép, 
pillangót, virágot ábrázol majd. 
Szerdán sálat festünk. Viszek 
dekorgumit, amiből kivágjuk a 
virágot, a szívecskét, vagy amit 
szeretnének, és azzal benyom-
dázzák az anyagot. A szélére 
díszítő zsinórt varrunk, vagy 
berojtozzák, aztán azt is külön 
megfestik vagy csomózzák. 
Mindegyik produkció nagyon 
egyedi lesz. Negyedik nap 
filcmuffint varrunk és kulcs-
tartót készítünk. Az utolsó 
napra a linómetszést, a linó- 
technikát egyszerûsítettem le 
a gyerekeknek. Jelentkezni a 
06-20/448-5121-es telefonszá-
mon Czinderné Beánál vagy 
nálam, a Kreatív Hobby Ház 
és Mûhelyben (Érd, Budai út 
26.) lehet. A napijegy 1500 Ft, a 
hetijegy 6000 Ft. oei

Új és ismert könyvekkel is foglal-
koznak az irodalomkedvelõk

A tobozcsirke nem rémült, csak 
ilyen a szeme

Összeállítás tavalyi termésekbõl

Egyéni kialakítású szerencsefák

A 
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