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ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT 

A SZEPES GYULA MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBA 
2009. DECEMBER 20-ÁN 

A KARÁCSONYI ÜNNEPNAP CÍMŰ PROGRAMRA 

11 óra	 Farkasházi Réka és a Samuband koncertje gyerekeknek
	 	Farkasházi	Réka	neve	sokak	számára	ismert,	azt	azonban	talán	kevesen	tud-

ják,	hogy	Réka,	aki	maga	 is	két	gyermek	édesanyja,	zenés	gyerekműsorával	
már	sok	helyen	megfordult	az	országban.	Az	érdi	előadáson	a	Samubanddel	
közösen	lép	színpadra.	A	gyerekeket	pedig	meglepetés	is	várja	a	karácsonyfa	
alatt.	– A belépés ingyenes.

13 óra 	 Halászléfőzés és -kínálás
	 	Az	Érd	és	Környéke	Horgászegyesület	idén	is	vendégül	látja	az	arra	rászoruló-

kat	egy	tányér	halászlére	a	művelődési	központ	előtti	téren.	A	jó	hangulatról	
Szigeti	Eszter	és	Varga	Zoltán	gondoskodik.

16 óra 	 Ünnepi köszöntőt mond T. Mészáros András polgármester

	 Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán műsora
	 	Novemberben	 jelent	 meg	 az	 ismert	 színészpáros	 ünnepi	 albuma	 Duett	

karácsony	 címmel.	 Az	 érdi	 közönség	 elsők	 között	 hallhatja	 élőben	 a	 lemez	
hangulatos	 dallamait.	 Jegyek elővételben kaphatók a művelődési központ 
pénztárában 1500 forintos áron.

Az	Érdi	Városi	Televízió	és	Kulturális	Szolgáltató	Kft.	szervezésében

Jövõ év májusáig – havonta több 
alkalommal – Kossuth-díjas írók 
látogatnak városunkba, és tar-
tanak rendhagyó irodalomórá-
kat. A Kossuth-díjasok Érden 
elnevezésû eseménysorozat az 
általános, illetve középiskolai 
diákok számára nyújt remek 
lehetõséget, hogy közelebbrõl 
megismerkedhessenek a kortárs 
magyar irodalommal.

Az országban egyedülálló 
rendezvénysorozat elsõ állo-
másaként a Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban tartottak rend-
hagyó irodalomórát. Mint Bakos 
Mária igazgató asszony elmond-
ta: az oktatási intézmény nagy 
örömmel és lelkesedéssel fogad-
ta a lehetõséget. Az elõadás nyi-
tányaként T. Mészáros András 
köszöntötte a vendéget és a 
résztvevõket. A polgármester 
beszédében elmondta, hogy a 
rendezvény ötlete – miszerint 
érdemes lenne a város tanulóit 
közelebbrõl megismertetni az 
élõ magyar irodalommal – két 
évvel ezelõtt fogalmazódott meg 
a vezetõségben. Most, hogy a 

kezdeményezés megvalósulha-
tott, nagy öröm számára, hogy 
elsõként Szakonyi Károly író, 
drámaíró, a Digitális Irodalmi 
Akadémia alapító tagja osztja 
meg gondolatait az érdi gimná-
zium tanulóival. T. Mészáros 
András azt is elmondta: reméli, 
hogy az eseménysorozat sikeres 
lesz, és a diákok jó érzéssel, 
valami plusszal gazdagodhatnak 
az elõadások során. Emellett 
számít rá, hogy a város többi 
oktatási intézménye is hasonló 
izgatottsággal fogadja majd a 
rendezvényt, mint a Vörösmarty 
Mihály Gimnázium.

Szakonyi Károly elõször élet-
útját ismertette. A diákok meg-
tudhatták, hogyan indult, kik-
kel kezdte pályafutását, hogyan 
élt diákkorában, hogyan került 
kapcsolatba a drámával, kik 
hatottak leginkább mûvészetére, 
egyáltalán, mit jelent számára a 
kultúra, az irodalom. Elmondta 
azt is; az életminõséget, a morá-
lis értékeket, az érzelmi világot 
csak a szépirodalom segítségé-
vel vagyunk képesek megismer-

ni. Kiemelte, hogy egy jó írás 
segíti az esztétikai értékrend 
kialakulását. Különösen fontos 
az igazság és a valóság szerepe.

Az író személyes tapasztala-
tairól mesélt, kedves története-
ket osztott meg a tanulókkal. 
Beszélt a jó és a rossz iroda-
lom különbségeirõl – mert úgy 
véli, ma már nehéz eligazod-
ni az elképesztõ mennyiségû 
olvasmány között. Más alkotók 
életébõl vett példákkal illuszt-
rálta gondolatait. Biztatta a 

tanulókat, hogy diákéveikbõl 
szánjanak idõt a könyvekre. 
Osszák meg az idõt a televízió-
zás és az olvasás között, hiszen 
az élet fontos része megismerni 
az értékes irodalmat – nemcsak 
a történetért, hanem magáért a 
szövegért is.

A rendhagyó irodalomóra 
második felében a hetvenes 
években nagy sikert aratott 
– megannyi sikeres bemutatót 
megélt – Adáshiba címû mûvét 
elemezte. Elmesélte, milyen 
körülmények között született a 
mû, hogyan jöttek létre a karak-
terek. Hangsúlyozta, a mû nem 
a televíziózás ellen szól, csak 
egy bizarr, abszurd helyzetben 
szeretné szemléltetni az elide-
genedett kapcsolatokat. Az író 
a rendhagyó óra végén az iro-
dalomtanárokhoz fordult, java-
solva, hogy az órákon, illetve 
tanításon kívül is – a klasszikus 
irodalom mellett – próbáljanak 
nagyobb figyelmet fordítani a 
kortárs magyar irodalomra.

A csaknem egyórás elõadás 
során gondolatébresztõ monda-
tok hangzottak el. S bár a kér-
désekre nem maradt idõ, a diá-
kok hatalmas tapssal köszönték 
meg a nem mindennapi bölcs 
szavakat és gondolatokat.

 Kovács Renáta

Jubileum õsbemutatóval
A 20 éves fennállását ünneplõ Érdi Kamarazenekar jubileumi 
hangversenysorozatának elsõ hangversenyét tartotta november 
15-én a mûvelõdési központ aulájában. A mûsorban Király László 
zeneszerzõ Lukin László emlékére írt kamarazenekari mûvének 
õsbemutatóját is hallhatta a közönség Stiblo Anna vezényletével. 
A megszólaló Bach-, Haydn- és Britten-mûvek szólistái Krum 
Enikõ, Részegh Benedek, Vida Orsolya és Zwicklné Somogyi Zsófia, 
a Lukin László Zeneiskola mûvész-tanárai voltak.  

Ismét Lukin zeneiskolai sikerek!
A Budaörsön 2009. november 20-án megrendezett XI. Országos 
Zeneiskolai Klarinétverseny területi válogatóján az országos 
döntõbe jutott Takács Hajnalka.

Felkészítõ tanár Tresó-Ujhelyi Ágnes, zongorán kísért Brezovácz 
Mirjam. 

A Hatvanban 2009. december 1-jén megrendezett I. Heves 
Megyei és Regionális Händel-Haydn Zeneiskolai Fesztiválon kama-
razene kategóriában Brock Kincsõ (hegedû), Somogyi Szabina 
(fuvola) és Félegyházi Andrea (cselló) csoportja I. díjat nyert. 
Félegyházi Andrea elnyerte a zsűri különdíját is.

Felkészítõ tanáruk Czidorné K. Erika, zongorán kísért Brezovácz 
Mirjam. 

Sok szeretettel meghívunk valamennyi  
zeneszeretõ érdeklõdõt a

ZENEISKOLA KARÁCSONYI
HANGVERSENYSOROZATÁRA

„Kis karácsony, nagy karácsony” 
Karácsonyi hangverseny

2009. december 17-én (csütörtök) 17.00 óra
Helyszín: Szepes Gyula Mûvelõdési Központ, kamaraterem 

(Érd, Alsó u. 9.)

„Mennybõl az angyal” 
Karácsonyi hangverseny

2009. december 19-én (szombat) 16.30 óra
Helyszín: érd-újvárosi római katolikus templom 

(Érd, Alsó u.)

Közremûködnek: 
A zeneiskola tanárai és diákjai, zenei együttesei

Rendhagyó irodalomórák Érden
A Kossuth-díjasok Érden elnevezésû eseményso-
rozat hétfõn, a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 
vette kezdetét. Az elsõ rendhagyó irodalomórát 
Szakonyi Károly író tartotta.
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Szakonyi Károly: Az élet fontos része 
megismerni az értékes irodalmat


