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Október 12. hétfő
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Civil jelentés. 
rend.: Gulyás János

11:45 Érdi Panoráma ism.
12:15 Valami a levegőben – Epilógus IV.
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 
49–50. rész ism.

19:00 HÍradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:43 Valami a levegőben – Epilógus IV. ism.
19:45 Kézilabda-mérkőzés
21:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármes-

tertől
21:45 HÍradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Tea két személyre ism.
22:45 Fogadóóra, 

 kérdezzen a polgármestertől ism.
 

Október 13. kedd
9:00 Mojito ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 Mikrofonláz ism.
11:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármes-

tertől ism.
11:30 Kézilabda mérkőzés ism.
13:00 Valami a levegőben – Epilógus IV. ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Hit és Élet ism.
16:00 Fogadóóra,  

kérdezzen a polgármestertől ism.
16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Felpörgető ism.
17:30 Mikrofonláz ism.
18:00 Éltető mozgásban I. rész 

magyar dok.film 52' ism. 
rend.: Tóth Péter Pál

19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:43 Valami a levegőben – Epilógus IV. ism.
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin
20:15 Vitalitás, életmód magazin
20:45 Déryné, hol van? 

magyar filmvígjáték 98' ism. 
rend.: Maár Gyula 
fsz.:Törőcsik Mari, Kállai Ferenc, 
Sulyok Mária

22:30 Híradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:00 Fény-Kép ism.

Október 14. szerda
9:00 Fény-Kép ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Vitalitás ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Mikrofonláz ism.
11:30 Fogadóóra,  

kérdezzen a polgármestertől ism.
12:00 Valami a levegőben – Epilógus IV. 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 
49–50. rész ism.

19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:43 Valami a levegőben – Epilógus IV. ism.
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 New York árnyai 

amerikai film 81'  ism. 
rend.: John Cassavetes 
fsz.: Leila Goldoni, Anthony Ray

21:45 Híradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Mozgás ism.

Október 15. csütörtök
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
élő közvetítése a Polgárok Házából

16:00 Fogadóóra, kérdezzen a polgármes-
tertől 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 Közgyűlés összefoglaló
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:43 Valami a levegőben – Epilógus IV. ism.
19:45 Halvízió, horgászmagazin
20:15 Földközelben, környezetvédelem, 

ökológia
20:45 Éltető mozgásban II. rész 

magyar dok.film 52' 
rend.: Tóth Péter Pál

21:45 Híradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Mikrofonláz ism.

Október 16. 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.
12:00 Valami a levegőben – Epilógus IV. 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 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
49–50. rész ism.

19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:43 Valami a levegőben – Epilógus IV. ism.
19:45 Tea két személyre érdi érdekes 

emberekkel
20:15 39 lépcsőfok 

angol thriller 85' ism. 
rend.: Alfred Hitchcock 
fsz.: Robert Donat, Peggy Ashcroft, 
Madeleine Carroll

21:45 Híradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Tea két személyre ism.

Október 17. 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 Burleszk parádé 
16:00 Érdi Panoráma, heti események 

összefoglalója 
16:30 Csillagszem – A Republic együttes, 

Balázsovits Edit
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Halvízió ism.
18:00 Földközelben ism.
18:30 Tea két személyre ism.
19:00 Érdi Panoráma ism.
19:30 Burleszk parádé
20:00 Ifipark ism.
20:30 Iskolakerülők 

magyar film 93' 
rend.: Kardos Ferenc 
fsz.: Eperjes Károly, Madarász Ákos, 
Djoko Rosic

22:00 Tea két személyre ism.
22:30 Házibuli klippműsor

Október 18. vasárnap
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom

11:00 Ifipark ism.

11:30 Érdi Panoráma ism.

12:00 Csillagszem ism. – A Republic együt-
tes, Balázsovits Edit

15:00 Iskolakerülők 
magyar film 93' ism. 
rend.: Kardos Ferenc 
fsz.: Eperjes Károly, Madarász Ákos, 
Djoko Rosic

16:30 Érdi Panoráma ism.

17:00 Ifipark ism.

17:30 Hit és Élet ism.

18:00 Burleszk parádé 

18:30 1100 év Európa közepén 
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
51–52. rész 

19:30 Groteszk 
angol vígjátékfilm 95' ism. 
rend.:John Paul Davidson 
fsz.:Sting, Alan Bates, Theresa Russell

21:00 Tea két személyre ism.

21:30 Száműzöttek magántörténelme 
I. rész. 
magyar dok.film 58' 
rend.: Kisfaludy András

22:30 Érdi Panoráma ism.
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Szeptember 30-án ünne-
peltük „a nagy mesemon-
dó”, Benedek Elek szüle-
tésének 150. évforduló-
ját, augusztusban pedig 
nyolcvan éve volt, hogy 
meghalt. 
A Benedek Elek-évforduló ese-
ményeihez kapcsolódóan 2009 
áprilisában a Szepes Gyula 
Művelődési Központ Elek apó 
meséi címmel mesemondó és 
meseíró versenyt, illetve rajzpá-
lyázatot hirdetett diákoknak.

A gálaesten, ahol az ered-
ményhirdetés volt, Kóka Rozália 
énekes, mesemondó köszöntöt-
te a versenyzőket, a felkészítő 
tanárokat, a szülőket és az egy-
begyűlteket. Benedek Elek üku-
nokája – Benedek Zsuzsanna 
– is megtisztelte jelenlétével a 
gálaműsort, és ő adta át a győz-
teseknek és a helyezetteknek a 
jutalmakat.

A kiírás szerint a mesemon-
dó versenyre egy hét-nyolc 
percnél nem hosszabb mese 
elmondásával lehetett jelent-
kezni. A mese lehetett Benedek 
Elek meséje, gyűjtése vagy bár-
mely más magyar népmese. 
Az elmúlt hét szombat délután 
három órakor tartották a dön-

tőt. Nagyon izgultak a kisdiá-
kok, volt, aki el is pityeredett, 
de a gyerekek ügyesek voltak, 
szépen meséltek. Fellner Gréti 
színésznő – mellesleg a Thalia 
Ördögei Színtársulat vezetője 
– mint zsűritag dicsérte és biz-
tatta a versenyzőket.

A mesemondó verseny összes 
résztvevőjét felhívták a színpad-
ra, majd kihirdették az ered-
ményt. Harmadik lett Révész 
Dávid, a Széchenyi István 
Általános Iskola tanulója, fel-
készítő tanára: Váli Zsuzsanna. 
Második helyezést ért el Isépy 
Réka, a Vörösmarty Mihály 

Gimnáziumból, aki a Hogyan 
telt a gyerekkorom című mesét 
mondta el. Felkészítő tanára: 
Rajcsányiné Tóth Zsuzsanna. 
A győztes Kecskés Dorka a 
Széchenyi István Általános 
Iskolából. Benedek Elek Kígyós 
Jancsi című meséjével nyert, 
amit a jutalomkönyv és az 
oklevél átvétele után a jelen-
lévő közönségnek is elmon-
dott. Felkészítő tanára: Bárdos 
Zoltánné. 

Ezután a meseíró verseny érté-
kelése következett. A pályázatra 
beadott magyar nyelvű mese 
témája szabadon választható 
volt. A pályaművek terjedel-
me maximum három gépelt 
oldal lehetett. Ismét szólítot-
ták a résztvevőket a színpadra. 
Solténszky Tibor dramaturg, a 
zsűri tagja értékelésében továb-
bi munkára ösztönözte a gye-
rekeket, és a meseolvasás fon-
tosságát hangsúlyozta. Cserkúti 
Eliza Virág a Hunyadi iskolából 
Tündérmese címmel írt pályá-
zatot. Ő külön dicséretben is 
részesült, mert mind a három 
pályázaton részt vett. Felkészítő 
tanára: Kiss Lászlóné. Nagy 
Dóra, a Kőrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola tanulója egyé-
nileg dolgozott. Meséjének a 
címe: Egy törődő anya legszo-

morúbb napja. A munkájáért 
dicséretben részesült.

Harmadik helyezést ért 
el Szigeti Bianka, a Bolyai 
Általános Iskola és Veres Ágost, 
a Révfülöp Általános Iskola 
tanulója. Ugyancsak ketten let-
tek második helyezettek: Sally 
Bettina a Bolyai Általános iskolá-
ból és Virágh Anna a Vörösmarty 
Mihály Gimnáziumból.

A két első helyezett: Venczel 
Bernadett a Tarnamérai 
Általános Iskolából és André 
Péter a Gárdonyi Géza Általános 
Iskolából. A közönség szívesen 
hallgatta végig a győztes André 
Péter A király három leánya 
című meséjét. Minden meseíró 
és mesemondó gyerek emlék-
lapot és könyvet kapott.

A rajzpályázatra Benedek Elek 
bármelyik meséjének szabadon 
választott technikával készült 
A4-es vagy A3-as méretű illuszt-
rációját várták. Egy versenyző 
több rajzzal is pályázhatott. 
A beérkezett rajzokból készült 
kiállítást a művelődési központ 
előterében nézhetik meg az 
érdeklődők. 

Tízen különdíjban, illetve 
dicséretben részesültek. A 6–12 
éves tanulók közti verseny győz-
tese a már említett Cserkuti Eliza 
Virág lett a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskolából. Tanára: 
Kiss Lászlóné, rajzának címe: 
A csudafa. 

A 12–18 éves tanulók közti 
versenyt Virágh Eszter nyerte 
meg, aki az ELTE Apáczai Csere 
János Gimnázium tanulója. 
Tanára: Raszker György, rajzá-
nak címe: Az égig érő fa.

A gálaest második felében, 
a szünet után két vérbeli 
mesemondó szórakoztatta a 
közönséget: Agócs Gergely nép-
zenész és Berecz András éne-
kes, mesemondó. Előadásukon 
kicsik és nagyok egyaránt 
rengeteget nevettek, igazolva, 
hogy az ember nem nőhet fel 
mese nélkül… 

� Székely�Fanni

A Magyar Földrajzi Múzeum 
a leglátogatottabb kulturális 
intézményeink egyike, amire 
igencsak büszkék lehetünk – 
fogalmazott T. Mészáros András 
polgármester a múzeum idei, a 
„Természettudományi múzeum-
pedagógia jelene és jövője” 
címet viselő tanácskozást meg-
nyitó beszédében. 

A korábbi évekhez hasonló-
an idén is zsúfolásig megtelt a 
rangos intézmény konferencia-
terme, hogy a Teleki Sámuel-díj 
átadását követően a múzeumi 
munka szóban forgó témájáról 
tapasztalatot cseréljenek az elő-
adók. A tanácskozás résztvevőit 
a város nevében T. Mészáros 
András polgármester köszön-
tötte. Kiemelte, hogy a Magyar 
Földrajzi Múzeum fennállása 
óta igyekszik megfelelni az ala-
pító, Balázs Dénes szándékai-
nak, aki egy élő, pezsgő életű 
múzeumot álmodott meg és 
hozott létre. A továbbiakban 
dr. Szabó József egyetemi tanár, a 
Magyar Földrajzi Társaság elnö-
ke és T. Mészáros András Érd 
Megyei Jogú Város polgármes-
tere közösen adta át a Magyar 
Földrajzi Múzeum és a Magyar 
Földrajzi Társaság által közösen 
alapított Teleki Sámuel-érmét, 
amit ebben az évben dr. Bárdy 
László orientalista, Ázsia-kutató 
kapott meg. Dr. Kubassek János, 
a Magyar Földrajzi Múzeum 

igazgatója a konferencia részt-
vevőit köszöntve kijelentette: a 
természettudományi múzeum-
pedagógiáról tartott konferencia 
az első ilyen jellegű tanácsko-
zás, de a téma kiválasztásakor 
úgy ítélték meg, hogy mind az 
egyetemeken, mind pedig az 
általános és középiskolákban 
van arra igény, hogy a peda-
gógusok közös múzeumlátoga-
tásokat tegyenek diákjaikkal, 
és interaktív módon bővítsék 
ismereteiket. A tematika össze-
állításakor látták a zirci, a szom-
bathelyi, a gyöngyösi és más 
városok múzeumainak sikereit, 
de saját gyűjteményük is ala-
pot adott a konferencia sikeré-
hez. Kubassek János elárulta: a 
témák kidolgozásakor maguk is 
meglepődtek, hogy ezen a terü-
leten mekkora kincsekkel ren-
delkezik Magyarország, ezért 
feltett szándékuk, hogy a kon-
ferencia anyagát, az elhangzott 
előadásokat és tanulmányokat 
megjelentetik egy összefoglaló 
kötetben, sőt – fűzte tovább gon-
dolatait az igazgató – a későbbi-
ekben az egyetemen akár önál-
ló szakként is felmerülhetne a 
természettudományi múzeum-
pedagógia. A konferencia arra 
hívatott, hogy rámutasson, 
milyen ötletekkel lehet attrak-
tívvá, élhetővé és értékelhetővé 
tenni azt, amit nyújtani tudnak, 
hiszen valamennyi múzeumi 

anyag jóval több annál, mint 
csupán egy tárgyakat felsora-
koztató kiállítás.

Az egész napos tanácsko-
záson tíz előadó adta át egy-
másnak múzeumpedagógiai 
tapasztalatait. Szót kaptak a 
budapesti, a zirci természettu-
dományi múzeum, az eszter-
gomi, a gyöngyösi és a debre-
ceni múzeum munkatársai, de 
a résztvevők a Múzeumok és 
Látogatók Alapítvány képvise-
lője által külföldi múzeumok 
pedagógiai tevékenységébe is 
kaphattak betekintést. 

A Magyar Földrajzi Múze-

umban egy héttel korábban az 
intézmény alapítójára, Balázs 
Dénesre emlékeztek, születésé-
nek 85. évfordulója alkalmából. 
Ebből az alaklomból Martinovics 
Sándor képes beszámolót tartott 
az 1967–68-as szaharai expe-
dícióról, amelynek tagja volt. 
A világutazó Balázs Dénes érté-
kes kőzet-, növény- és állattani, 
valamint számos néprajzi tárgy-
gyűjteménye alkotta a Magyar 
Földrajzi Múzeum anyagának 
alapját. A múzeumkertben álló, 
életnagyságú szobra Domonkos 
Béla alkotása. 

 Bálint�Edit

Mesemondó és meseíró verseny, rajzpályázat

Elek apó meséire emlékezve

Emlékeztek és tanácskoztak a Magyar Földrajzi Múzeumban 

Teleki Sámuel-díj és múzeumpedagógia

A rajzok készítõi a díjkiosztáshoz sorakoztak a színpadon
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André Péter a Gárdonyi Géza Általános Iskolából a meseíró verseny egyik 
elsõ helyezettje

Dr. Bárdy László, a Teleki Sámuel-érem idei kitüntetettje és dr. Szabó 
József, a Magyar Földrajzi Társaság elnöke
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