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Augusztus 17. hétfő

09:00 Hit és Élet ism.

09:30 Négyszemközt ism.

10:00 Szamizdatos évek II. rész  
magyar dok.film 106' ism.  
rend.: Gulyás János

11:45 Érdi Panoráma ism.

15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Felpörgető ism.

16:00 Mikrofonláz ism.

16:30 Földközelben ism.

17:00 Hit és Élet ism.

17:30 Mojito ism.

18:00 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
35-36.r ész ism.

19:00 Híradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 
témákról

19:45 Életem, Afrika 13-14. rész  
magyar útifilm ism.  
rend.: Cséke Zsolt

20:45 Burleszkparádé 

21:15 Magyar misszionáriusok Pápua-Új 
Guineában  
magyar portréfilm 44' ism.  
rend.: Cséke Zsolt

22:00 Híradó ism.

22:15 Négyszemközt ism.

22:30 Tea két személyre ism.

Augusztus 18. kedd

09:00 Mojito ism.

09:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.

10:30 Mikrofonláz ism.

11:00 Kézilabda-mérkőzés ism.

15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Hit és élet ism.

16:00 Ütköző ism.

16:30 Érdi Panoráma ism.

17:00 Felpörgető ism.

17:30 Mikrofonláz ism.

18:00 Életem, Afrika 13-14. rész  
magyar útifilm ism. rend.:  
Cséke Zsolt

19:00 Híradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt,  
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Fény-Kép, kulturális magazin

20:15 Vitalitás, életmód magazin

20:45 39 lépcsőfok angol thriller 85' ism. 
rend.: Alfred Hitchcock  
sze.: Robert Donat, Peggy Ashcroft, 
Madeleine Carroll

22:15 Híradó ism.

22:30 Négyszemközt ism.

22:45 Fény-Kép ism.

Augusztus 19. szerda

09:00 Fény-Kép ism.

09:30 Négyszemközt ism.

10:00 Vitalitás ism.

10:30 Hit és Élet ism.

11:00 Mikrofonláz ism.

11:30 Ütköző ism.

15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Fény-Kép ism.

16:00 Érdi Panoráma ism.

16:30 Tea két személyre ism.

17:00 Mojito ism.

17:30 Vitalitás ism.

18:00 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
35-36. rész ism.

19:00 Híradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt,  
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Mozgás, sportmagazin

20:15 KASPAR HAUSER német játékfilm 
104' ism. rend.: Werner Herzog  
sze.: Bruno S., Enno Patalas, Brigitte 
Mira 

22:00 Híradó ism.

22:15 Négyszemközt ism.

22:30 Mozgás ism.

Augusztus 20. csütörtök

09:00 Hit és Élet ism.

09:30 Négyszemközt ism.

10:30 ÉLŐ KÖZVETÍTÉS az augusztus 20-i 
városi ünnepségről

15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Vitalitás ism.

16:00 Felpörgető ism.

16:30 Érdi Panoráma ism.

17:00 Mikrofonláz ism.

17:30 Fény-Kép ism.

18:00 Mozgás ism.

18:30 Földközelben ism.

19:00 Összefoglaló az augusztus 20-i  
városi ünnepségről

19:20 Esti mese

19:30 Egy szelet kenyérben, magyar dok.
film 54' rend.: Tóth Péter Pál

20:30 Halvízió, horgászmagazin

21:00 Földközelben, környezetvédelem, 
ökológia

21:30 Veri az ördög a feleségét, magyar 
film 100' rend.: András Ferenc  
fsz.: Pásztor Erzsi, Szabó Lajos, 
Sarlai Imre

23:15 Összefoglaló az augusztus 20-i  
városi ünnepségről ism.

Augusztus 21. péntek

09:00 Halvízió ism.

09:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.

10:30 Hit és Élet ism.

11:00 Mozgás ism.

11:30 Vitalitás ism.

15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Halvízió ism.

16:00 Érdi Panoráma ism.

16:30 Vitalitás ism.

17:00 Fény-Kép ism.

17:30 Földközelben ism.

18:00 Magyar misszionáriusok Pápua-Új 
Guineában  
magyar portréfilm 44' ism.  
rend.: Cséke Zsolt

19:00 Burleszkparádé

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 
témákról

19:45 Tea két személyre érdi érdekes 
emberekkel

20:15 Álljon meg a menet  
magyar filmvígjáték 82'  
rend.: Gyarmathy Lívia  
fsz.: Bulla Elma, Eva Ras, Szilágyi 
Tibor

21:45 Négyszemközt ism.

22:00 Tea két személyre ism.

Augusztus 22. szombat

10:30 Ifipark, ifjúsági magazin

11:00 Tea két személyre ism.

11:30 Halvízió ism.

15:00 Ifipark ism.

15:30 Négyszemközt ism.

15:45 Burleszkparádé 

16:00 Érdi Panoráma, heti események 
összefoglalója 

16:30 Vitalitás ism.

17:00 Fény-Kép ism.

17:30 Halvízió ism.

18:00 Földközelben ism.

18:30 Így készült az Abigél a Budapesti 
Operettszínházban

19:00 Érdi Panoráma ism.

19:30 Burleszkparádé 

20:00 Ifipark ism.

20:30 Pupendo – Irány a tenger!  
cseh játékfilm 115' ism.  
rend.: Jan Hrebejk  
fsz.: Bolek Polívka, Eva Holubová

22:30 Tea két személyre ism.

23:00 Házibuli klippműsor

Augusztus 23. vasárnap

10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom

11:00 Ifipark ism.

11:30 Érdi Panoráma ism.

15:00 Veri az ördög a feleségét  
magyar film 100' ism.  
rend.: András Ferenc  
fsz.: Pásztor Erzsi, Szabó Lajos, 
Sarlai Imre

16:45 Érdi Panoráma ism.

17:15 Ifipark ism.

17:45 Hit és Élet ism.

18:15 Burleszk parádé 

18:30 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
37-38. rész 

19:30 Nosferatu, a vámpír, német játékfilm 
103' ism. rend.: Werner Herzog  
sz.: Klaus Kinski, Isabelle Adjani, 
Bruno Ganz 

21:15 Így készült az Abigél a Budapesti 
Operettszínházban

21:45 Egy szelet kenyérben  
magyar dok.film 54' ism.  
rend.: Tóth Péter Pál

22:45 Érdi Panoráma ism.
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Az

Aki Érdet, a város tör-
ténetét akarja megismer-
ni, mindenképp érdemes 
megismerkednie az itteni 
mûvelõdési központ tör-
ténetével. Ehhez jobb tör-
ténetmondót aligha talál-
nánk, mint az intézmény 
igazgatóját, Szedlacsek 
Emíliát.
– Annak, aki csak nemrég került 
ide Érdre, valóban érdemes 
megismerni a mi művelődési 
házi történetünket, mert ez az 
intézmény, pontosabban az itt 
dolgozó munkatársak veszik 
észre a városban legelőször, 
hogy mikor, milyen változások 
történnek. Ez az épület egy 
nagyközségnek épült. Akkor az 
itt dolgozó kollégák pontosan 
érezték azt a fajta örömet, ami a 
lakosságból feléjük áradt, hogy 
ennek a településnek, annak az 
Érd nagyközségnek akkor, 1972-
ben egy művelődési háza, egy 
színházterme, egy filmszínháza 
jött létre. Mi ugyanúgy érezzük 
azt, hogy mit vár tőlünk a lakos-
ság most, amióta az országgyű-
lés kimondta a várossá válást. 

– Mondhatjuk, hogy a művelő-
dési központ valamilyen külön-
leges érzékelőként működik a 
városban, és érzékeli a folyama-
tokat, a változásokat?

– Így van. Pontosan érzékeljük, 
hogy például mikor van beköltö-
zői hullám, mert az információs 
szolgálatunkat ilyenkor keresik 
meg a legtöbben, egyrészt, hogy 
mit hol találnak bejelentkezés-
hez, egyes szolgáltatások hol 
érhetők el, de második helyen 
már az szerepel, hogy ha a gye-
rek iskolába jár, akkor hogyan 
tud a művelődési házban tán-
colni, szakkörbe járni, és egyál-
talán mit, hol, hogyan érdemes 
csinálni. Ez egy olyan informá-
ciós szolgálat, amely nemcsak a 
művelődési ház szolgáltatásait 
mondja el, és nemcsak az idejá-
ró közönségnek, hanem a csak 

úgy betérőknek is, akik bármi-
lyen indokkal hozzánk fordul-
nak, megpróbál segíteni.

– Tehát nem úgy működnek, 
hogy ha a kulturális kérdés van, 
akkor segítek, ha nem, akkor 
tessék máshova fordulni…

– Nem, nem, a kolléganőim 
tájékozottak minden városi 
rendezvényről, még a fővárosi 
kulturális intézmények rendez-
vényeiről is, de azt is el tudják 
mondani az ide költözőknek, 
hogy a körzetükben hol van 
iskola, hol az orvosi rendelő. Ez 
nekünk is jó, mert szükségünk 
van az ilyen kapcsolatok kiépí-
tésére. Hiába van telefon meg 
internet, egy ilyen közművelő-
dési intézménynek a napi sze-
mélyes kapcsolatokra nagyon 
nagy szüksége van. 

– Mióta él ebben a közegben?
– Tizenhárom éve vezetem a 

házat. Érdre 28 éve költöztünk. 

A gyerekeim már itt születtek, 
úgyhogy mondhatom, igazi 
érdinek számítok. Azt hiszem, 
ismerem is az igazi érdiek nagy 
részét, de azt gondolom, hogy a 
beköltözőket is.

– Mit szól az „alvóváros” 
minősítéshez?

– Lehet ilyet mondani, de 
akkor gyorsan hozzá kell tenni, 
hogy ez a város rohamosan 
változik. Én is jártam dolgozni 
Pestre, és semmit nem tudtam 
Érdről, mert reggel elmentem, 
este hazajöttem, és minden 
ügyemet Budapesten intéztem. 
De ez azért is volt így, mert 
Érden akkor nem voltak szol-
gáltatások, amiket igénybe lehe-
tett volna venni. A bevásárlási 
lehetőségektől kezdve a koz-
metikáig minden csak Pesten 
volt. A város azonban rengete-
get fejlődött az utóbbi években. 
Lehet beszélni infrastrukturális 
és egyéb hátrányokról, de a tele-
fon, a gáz, és még sok minden 
egyéb, az már mind a kilencve-
nes években lett kiépítve. 

– Szűkítsünk egy kicsit: ha 
valaki a kulturális igényeit sze-
retné, lehetőleg nem alacsony 
szinten kielégíteni, el kell men-
nie Érdről?

– Amikor azt mondtam, hogy 
a város megváltozott, az azt 
is jelentette, hogy az emberek 
már nem akarnak elmenni. 

Az itt lakó itt akar kulturális 
élményeket szerezni. Ez persze 
kicsit megnehezíti a helyzetün-
ket, mert nem minden igényt 
tudunk kielégíteni, pénzre 
is gondolok, meg infrastruk-
túrára is. Olyan programokat 
nem tudunk például fogadni, 
amelyekhez jól kiépített szín-
házterem szükséges, minden-
féle technikai eszközzel, s a 
termeink száma is csekély. Én 
azonban azt mondom: jó, hogy 
van itt egy nagy igény, hogy az 
itteni lakosság nem elsősorban 
Budapesten akar kulturálódni. 
Egyébként egyre nehezebben is 
tud, hiszen munka után újra 
vissza kellene mennie, a fővá-
rosban nehezen tud parkolni, 
de már maga a bejutás sem egy-
szerű, van tehát egy erőteljes 
késztetés arra, hogy az embe-
rek itt akarják a szabadidejüket 
eltölteni. Ezt diktálja egyébként 

a megyei jogú városi rang is. 
Mert mi is az, amit a főváros 
tud adni? Színházat, koncertet, 
kiállítótereket, de hát ennek jó 
részére már képes a művelődési 
központ is, vagy legalábbis meg-
próbál az igények elébe menni. 
Természetesen mindent nem 
tudunk megoldani, de ezek már 
az én gondjaimat is jelentik. 

– Kiállítások például mindig 
vannak, olykor egyszerre több 
is…

– Képzőművészetben, úgy 
gondolom, jók vagyunk, és ez 
nemcsak egy-egy neves művész 
kiállítását jelenti, hanem az 
egész egy jól kiépített struktúra. 
Van benne gyerek-képzőművész 
kör, tehát képzési, fejődési lehe-
tőség, van fiataloknak bemu-
tatkozási lehetőség. Létezik 
a Mustra kiállítás, amely már 
második éve számba veszi az 
érdi fiatalokat, pályakezdőket, 
de amatőröket is, kiadványuk 
is megjelenik, és van egy pro-
fesszionális galériánk is. Itt már 
ismertebb, érett képzőművé-
szek, nemcsak érdiek, hanem 
az egész régióból bemutatkoz-
hatnak, és erről az országos 
médiában is méltatások jelen-
nek meg. Ismert és kedvelt a 
Fotógalériánk, hiszen sokakat 
vonz a fotózás, és szeretnék 
magasabb színvonalon űzni ezt 
a hobbijukat, ezért felkeresik a 
Fotóklubot, s az általa meghir-
detett pályázatokon vagy kiállí-
tásokon részt vesznek.

– Ez a lépcsős szerkezet más 
ágazatokban is kiépült?

– Igen, ugyanez érvényes pél-
dául a színházra is. Itt a struktúra 
úgy néz ki, hogy van egy beava-
tó színházunk, óvodásoknak és 
iskolásoknak, ahova gyerekeket 
és családokat várunk, vasárnap 
délután, de van felnőtt színházi 
programunk is, amelyben befo-
gadó színházként működünk. 
Ide nemcsak befogadunk, pél-
dául a Budaörsi Színházat, a 
Ruttkai Éva Színházat, vagy a 
Körúti Színház programjait, 
hanem az önkormányzat segít-
ségével saját produkciókat is 
bemutathatunk. 

– Ehhez a „művelődjön Érden” 
jelszóval jellemezhető program-
hoz találtak partnereket a város-
ban?

– Örömmel mondhatom, 
hogy igen. Például a három 
helyi közművelődési intézmény 
együttműködése példaszerű: mi 
a Magyar Földrajzi Múzeumnak 
is hálásak lehetünk, amiért 
befogadja a Nyári Zenélő Udvar 
műsorsorozatunkat, ami nem 
csak az érdieknek szól, hanem 
az egész régióból érkeznek erre 
a programra. S mind a múzeum-
mal, mind a könyvtárral, vala-
mint a Pesovár Ferenc Alapfokú 
Művészetoktatási Intézménnyel 
közösen dolgozunk együtt a 
Mezőföldi Napok keretében. És 
nem felejthetőek el az Utcabál, 
de az egész Érdi Napok szer-
vezése során kialakult együtt-
működések a vállalkozókkal, a 
közoktatási intézményekkel.

– A lakosság igényli ezeket a 
programokat?

– Igen, de bennünk is van 
egy erős kínálati késztetés, és 
minden nehézségünk ellenére 
próbálunk összefogva dolgozni 
és mindig új és új programle-
hetőségeket kínálni. Azt szeret-
nénk, ha ez az érdi társadalom 
valóban érdivé válna. Aki ide 
költözött, mindenki otthagyott 
egy megszokott környezetet, 
közösséget. Az itt élők nagy 
részének két hazája van. Én 
is hazamegyek Visegrádra, de 
ott azt mondom a szüleimnek, 
hogy hazamegyek Érdre. Nagy 
többségében tehát a beköltözők 
lakják Érdet, ezért mi úgy gon-
doltuk; azt kellene megmutatni 
az érdieknek, hogy mi érdiek 
vagyunk. 

– De ezt hogyan lehet? 
– Bár mindenki otthagyott 

egy zalai, egy alföldi tájat vagy 
éppen egy pesti környéket, 
de lett helyette saját: ez itt, a 
Mezőföld csücske. Most már 
oda tartozunk, bár a Közép-
magyarországi Régió tagja 
vagyunk. De mégsem egy agg-
lomerációs nehézségekkel 
küzdő város vagyunk, hanem 
egy értékes hagyományokkal 
rendelkező térség. Ennek a 
térségnek olyan hagyományai 
vannak, mint például a mező-
földi táncok, amelyet Pesovár 
Ferenc itt, az akkori tanácsháza, 
ma Magyar Földrajzi Múzeum 
udvarán gyűjtött, rajzolt és fotó-
zott. Vannak helyi ételeink, pl. 
a prósza, amelyről persze kide-
rült, hogy más tájakon is ismert, 
csak más a néven. Úgyhogy 
ennek a térségnek igenis van-
nak hagyományai. És értékei, 
múzeuma, műemlékei, s ter-
mészetesen művelődési háza, 
amelyekre megpróbáljuk ezzel 
a rendezvénnyel is felhívni a 
figyelmet.

– Milyen a fogadókészség 
ezekre kezdeményezésekre?

– Rétegenként nagyon érde-
kes jellegzetességek figyelhe-
tők meg. Ha azt kérdezzük, 
hogy ki mit szeretne igazán, a 
legtöbben családjukkal közös 
programokon szeretnének részt 
venni, ezért hirdetünk családi 
programokat kisgyerekeseknek. 
Fontosak azonban az egyéb 
speciális csoportok is, példá-
ul a nyugdíjasok: tíz klub van 
városszerte, de klubokat hoztak 
létre a mozgáskorlátozottak, a 
siketek és nagyothallók, a látás-
sérültek. Változás, hogy megje-
lentek a fiatalok és a középkor-
osztály. A fiatalok a művészeti 
csoportokban, mint néptánco-
sok, színjátszók, ifjúsági klu-
bosok, és mondom, megjelent 
a középkorosztály is. Ez azért 
nagy dolog, mert nekik van a 
legtöbb elfoglaltságuk, sokat 
dolgoznak, vállukon nyugszik a 
család eltartása. Ráadásul több-
ségük nem tudja az agyonrek-
lámozott, bulvársajtóban felka-
pott, olykor külföldi sztárokat 
felvonultató fővárosi produkci-
ókat megfizetni.

– Ha bármilyen kívánsága 
lehetne valamilyen csoda foly-
tán, mit kívánna?

– Két dolgot. A főépületünknek 
ha nem is a teljes felújítását, de 
a színházterem technikai kiépí-
tettségét, fény- és hangtechnikát 
értve ez alatt, hogy igazi, nagy-
színházi produkciókat is fogadni 
tudjunk. A másik kívánságom 
pedig az lenne, hogy mivel ehhez 
a művelődési házhoz több telep-
hely is tartozott, nagy jelentőségű 
eredmény lenne, ha a városrészek 
közösségi épületeket kapnának, 
ahol a különböző klubok elhelye-
zésre kerülhetnének, de kisebb 
rendezvények, irodalmi előadó-
estek is várhatnák a közönséget.

� Bognár�Nándor

Szedlacsek Emíliával, a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ igazgatójával beszélgettünk

Értékes térség lakói vagyunk…

Szedlacsek Emília: Azt szeretnénk, ha az érdi társadalom valóban érdivé válna

A térség értékes hagyományai közé tartoznak a mezõföldi táncok


