
Érdi Újság 7mûvelõdés

július 9., hétfő
10:00 Fogadóóra
10:30 Polgár-társ
11:00 Csillagszem
11:30 Ízőrzők Óbánya, 50/14. gasztronómiai 

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

17:00 Mozgás
17:25 Csillagszem
17:55 A Doktor Érelmeszesedés szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
18:20 Aggódunk érted… A cukorbetegség 

veszélyei egészségügyi ismeretterjesztő 
film 40’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Érdi Panoráma  
– heti események összefoglalója

19:25 Ízőrzők Óbánya, 50/14. gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

20:00 A törökfejes kopja 
magyar történelmi dráma, 87’ 
rend.: Zsurzs Éva 
Fsz.: Vas Zoltán Iván, Szerencsi Éva 

21:30 Érdi Panoráma 
– heti események összefoglalója ism.

21:50 Kézilabda-mérkőzés ÉTV-Érdi VSE– 
Veszprém Barabás KC

július 10., kedd
10:00 Érdi Panoráma – heti események össze-

foglalója ism.
10:30 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
11:00 Kézilabda-mérkőzés ÉTV-Érdi VSE– 

Veszprém Barabás KC
12:30 Aggódunk érted… A cukorbetegség 

veszélyei egészségügyi ismeretterjesztő 
film 40’ ism.
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

17:00 Érdi Panoráma 
– heti események összefoglalója ism.

17:25 Ízőrzők Óbánya, 50/14. gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

17:55 Bibliai Szabadegyetem 
Péter apostol első levele 60’ 

19:00 Érdi Panoráma 
– heti események összefoglalója ism.

19:25 Fény-Kép
19:55 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 25. rész 
20:25 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:55 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
21:25 Fény-Kép

július 11., szerda
10:00 Érdi Panoráma 

– heti események összefoglalója ism.
10:20 Fény-kép
10:50 A Doktor Érelmeszesedés szórakoztató 

egészségügyi magazinműsor 25’ 
11:15 Ízőrzők Óbánya, 50/14. gasztronómiai 

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

11:45 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 25. rész 

17:00 Érdi Panoráma 
– heti események összefoglalója ism.

17:25 Ízőrzők Óbánya, 50/14. gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról, 31’ 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

17:55 Bibliai Szabadegyetem 
Péter apostol első levele 60’ 

19:00 Érdi Panoráma 
– heti események összefoglalója ism.

19:20 Mozgás, sportmagazin
19:50 A Jazz születésétől napjainkig 

„Dixie, swing bebop…” 1939–1940
tv-sorozat, 52’ 

20:45 Aggódunk érted… A cukorbetegség 
veszélyei egészségügyi ismeretterjesztő 
film 40’ ism. forgatókönyv: 
Váczi Szabó Márta 

21:25 A törökfejes kopja magyar történelmi 
dráma, 87’ rend.: Zsurzs Éva 
Fsz.: Vas Zoltán Iván, Szerencsi Éva 

július 12., csütörtök
10:00 Mozgás
10:30 Csillagszem
11:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 25. rész 
11:30 A Jazz születésétől napjainkig „Dixie, swing 

bebop…” 1939–1940 tv-sorozat, 52’ 
17:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 25. rész 
17:30 Polgár-társ
18:00 A Jazz születésétől napjainkig „Dixie, swing 

bebop…” 1939–1940 tv-sorozat, 52’ 
19:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:30 Fény-Kép
20:00 Bibliai Szabadegyetem 

Péter apostol második levele 60’ 
21:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 25. rész 
21:30 Polgár-társ

július 13., péntek
10:00 Fény-kép
10:30 Bibliai Szabadegyetem 

Péter apostol második levele 60’ 
11:30 A Jazz születésétől napjainkig „Dixie, swing 

bebop…” 1939–1940 tv-sorozat, 52’ 
17:00 Polgár-társ
17:30 Mozgás
18:00 A Jazz születésétől napjainkig „Dixie, swing 

bebop…” 1939–1940 tv-sorozat, 52’ 
19:00 Mozgás
19:30 A Doktor Hátfájás – lumbágó szórakoz-

tató egészségügyi magazinműsor 25’ 
20:00 Amerikai cigaretta 

magyar filmszatíra, 67’ 
rend.: Dömölky János 
fsz.: Tordy Géza, Moór Marianna, Gobbi 
Hilda 

21:10 Bibliai Szabadegyetem 
Péter apostol második levele 60’ 

július 14., szombat
10:00 Polgár-társ
10:30 Ízőrzők Porrogszentkirály, 50/15. gaszt-

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

11:00 Kézilabda-mérkőzés 
ÉTV-Érdi VSE–Veszprém Barabás KC

17:00 Bibliai Szabadegyetem 
Péter apostol második levele 60’ 

18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Porrogszentkirály, 50/15. gasztro-

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

19:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 25. rész 

19:30 Csillagszem
20:00 Bibliai Szabadegyetem Péter apostol 

második levele 60’ 
21:00 Amerikai cigaretta magyar filmszatíra, 

67’ rend.: Dömölky János fsz.: Tordy Géza, 
Moór Marianna, Gobbi Hilda 

július 15., vasárnap
10:00 Mozgás
10:30 Bibliai Szabadegyetem 

Péter apostol második levele 60’ 
11:30 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
17:00 A törökfejes kopja magyar történelmi 

dráma, 87’ rend.: Zsurzs Éva 
Fsz.: Vas Zoltán Iván, Szerencsi Éva 

18:30 Bibliai Szabadegyetem 
Péter apostol második levele 60’ 

19:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 
Nemes Tibor filmje 26. rész 

20:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:30 Ízőrzők Porrogszentkirály, 50/15. gasztro-

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

21:00 A Doktor Hátfájás – lumbágó szórakoztató 
egészségügyi magazinműsor 25’ 

21:25 Amerikai cigaretta magyar filmszatíra, 
67’ rend.: Dömölky János fsz.: Tordy Géza, 
Moór Marianna, Gobbi Hilda 
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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 

Kilátó – szatirikus magazin (m.v. Szakálos Dénes 
– Ágó Simon ), WRC magazin 

18–22  Katapult… 
Katapult az állatkertbõl, Sportmúzeum, Movie and Music 

22–06   Könyv-színház-muzsika 
Hangoskönyvek, bédekkerek, igényes zenével…  

Üzemeltető: Extrém Business Kft. Stúdió: 2030 Érd, Jegyző út 14.
Telefon: stúdió 23/363-411. Hirdetésfelvétel:30/958-4896

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

Tíz-tizenegy évesen írta az 
első versét, amely így kezdő-
dött: „de szeretnék gazdag 
lenni”. Emlékszik rá, hogyan 
folytatódott? – kérdeztük Tóth 
Krisztinától.

– Igen, konkrét dolgokat 
soroltam fel, de nem gazdag 
akartam lenni, hanem valamit 
kapni. Ha jól emlékszem, egy 
kétszemélyes sátorra vágytam 
akkoriban. A vers afféle gyere-
kes játék volt.

– Mikor kezdett el irodalmat 
olvasni?

– Az általános iskolában. 
Volt két sorozat, a Pöttyös és a 
Csíkos könyvek, kisebbeknek 
és nagyobbaknak. Halasi Mária 
Az utolsó padban címû könyvét 
szerettem a legjobban és Szabó 
Magdától a Születésnapot.

– Hogyan ismerte meg Mezey 
Katalint, és később hogyan ala-
kult a kapcsolatuk? Rajta kívül 
ki volt hatással a munkáira? 

– Mezey Katalin egy diák-
író-mûhelyt vezetett. Véletlenül 
kerültem kapcsolatba az általa 
szervezett és mûködtetett kör-
rel: elmentem egy felolvasásuk-
ra. Nagyon megtetszett, hogy 
összejárnak, és megmutathat-
ják egymásnak a munkáikat, 
ezért csatlakoztam hozzájuk. 
Körülbelül tíz évig jártam ebbe 
a körbe. Később sokat segített 
Csorba Győző költő, aki Pécsett 
lakott, de levélben reagált a ver-
seimre. Az egyetemi évek alatt 
Lator László mûfordító szemi-
náriumára jártam, ami szintén 
nagyon jó hangulatú irodalmi 
mûhely volt.

– Hogyan születik a vers? 
Létezik a révület versírás köz-
ben?

– A legfontosabb dolog sze-
rintem az egyedüllét és a csend, 
bár ez is alkati dolog, mert isme-
rek olyan költőt is, akit nem 
zavar a háttérzaj. Nekem nyu-
galomra van szükségem, arra, 
hogy végig tudjam gondolni a 
fejemben már meglévő alapöt-
letet. Hogy megkereshessem 

a további sorokat, nyugodtan 
pepecselhessek, próbálkozhas-
sak. Lehet ezt persze romanti-
kusan révületnek hívni, de én 
jobban szeretem azt mondani, 
hogy koncentráció: oldottság 
és figyelem keveréke. A puszta 
figyelem nem elég, kell hozzá 
valami oldottság is, különben 
a vers nem lesz több egyszerû 
feladatteljesítésnél.

– Beszéljünk másról: 
miket készít ólomüvegből? 
Megrendelésre dolgozik, megél-
hetésért?

– Évekig készítettem ablako-
kat, itt, Érden is dolgoztam több 
házban. Akkoriban ez elsősor-
ban megélhetés volt, de öröm 
is, mert üvegből elkészíteni 
valamit mindig öröm. Sajnos, 
az utóbbi időben nem tudok 
dolgozni, mert volt egy porcko-
rongsérvem. Felépültem ugyan, 
de ezt a fajta fizikai munkát 
még nem bírom. A mûhelyem 
megvan, remélem, újra tudok 
majd dolgozni. Mostanában 
nagyon elfoglalt vagyok, készül 
az újabb könyvem, és sokat 
járok felolvasásra is. Mivel nem 
vezetek, ez vonatozással, utaz-
gatással is jár.

– Akkor térjünk vissza a ver-
sekhez: mit jelent a „szemlé-
lődés öröme”? Mit vesz észre 
ilyenkor, mire figyel?

– Tulajdonképpen minden-
re. Azt szeretem a legjobban, 
ha úgy lehetek jelen valahol, 
hogy nekem nem kell meg-
nyilvánulni vagy szólni, csak 
hallgatom vagy figyelem a 
többieket. A vonatút nagyon 
alkalmas erre, de a városban, 
a tömegközlekedésben is sze-
retem nézni az embereket. 
Sokszor azon kapom magam, 
hogy mérgesen néznek vissza, 
mert valakinek tapintatlanul az 
arcába bámultam, vagy próbál-
tam elolvasni, hogy mi is van a 
pólójára írva.

– Ha megszületik egy gondolat 
a fejében, hogyan dől el, hogy 
vers vagy próza lesz belőle? 

– Ez nem döntés kérdése, ez 
kialakul. A verssorokat könnyû 
felismerni, ha az embernek 
van egy jól hangzó, versgyanús 
sora, akkor már csak a többit 
kell hozzá megkeresni. Ha ez 
nem egy jól hangzó sor, hanem 
egy konkrét kép, akkor már 
sokkal nehezebb. Általában 
az a tapasztalatom, hogy a 
történetszerû dolgokból lesz 

próza. Ez elég banálisan hang-
zik, mégse teljesen természe-
tes, mert egy kondenzált törté-
net válhat éppen versszöveggé 
is. A gyerekverseknél sokszor 
egy-egy vicces rím vagy félre-
hallott szó a kiindulópont.

– Melyik a kedvenc verssora?
– A „Mert az angyal a rész-

letekben lakik” (Petri György: 
Mosoly) Ozsda

Tóth Krisztina: Hála-változat

Arany színekben játszó szén szavak,
Babits a fény, Ady a nagy zsarátnok,
boldog-szomorú lidérc leng: ha játsztok,
zümmögi halkan, csak tûzzel szabad,

Nemes, Nagy dolgot! Hány láng sisteregne,
Füst csapna fel, Weöres sziporkatánc,
Kormos Vas bongna, izzana a rács, 
mennyi kanyargó seb, mi nem heged be,

s bár igaz lenne majd, hogy Lesz Vigasz-
J. A. szájából érdes volt az élet,
Petri szájából szép volt a pimasz:

bárhogy mozduljak, lángnyelven beszélek,
torkomban hangjukkal, de semmi az,
ha tõlük éghet éneke az énnek.

Mi lehet a megszületõ gondolatból?

Egyedüllét és csend
Elsõ kötete 1989-ben jelent meg Õszi kabátlobogás 
címmel. Elõtte három évvel érettségizett a Képzõ- és 
Iparmûvészeti Szakközépiskolában szobrász szakon. 
Ólomüveg-készítéssel és restaurálással is foglalkozik. 
Párizsban ösztöndíjasként töltött két évet. Számos 
kötete és mûfordítása jelent meg, kitüntetéseinek 
és díjainak száma megközelíti a húszat. A Magyar 
Köztársaság Babérkoszorúját 2009-ben kapta meg. 
A Csuka Zoltán Városi Könyvtár vendégeként járt Tóth 
Krisztina költõ, író a városunkban.

Tóth Krisztina: A verssorokat könnyû felismerni, ha az embernek van 
egy jól hangzó, versgyanús sora, akkor már csak a többit kell hozzá 
megkeresni
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Szerdánként nincs nyit-
va a Csuka Zoltán Városi 
Könyvtár, de ilyenkor sem 
tétlenkednek a könyvtáro-
sok, van bőven adminiszt-
ráció és egyéb tennivaló. 
Jönnek az új könyvek, a 
rendszerezések, selejtezé-
sek. És jönnek az új polcok 
is, szebbek, nagyobbak. 

Az utóbbi hetekben lépés-
ről lépésre cserélték le a 
régieket újakra. Ez se kis 
munka. Több száz vagy ezer 
könyvet mozgatni, lerakni, 
visszarakni, bizony nem 
könnyû feladat, de megéri 
– persze, ezt majd az olva-
só dönti el: érdemes volt-e 
beruházni a csinosításba. 

Még egy-két szerda, és 
szinte teljesen megújul a 
Csuka polcrendszere…

 (temesi)

Új, szebb polcok a könyvtárban
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