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Április 5. Húsvét hétfő 
8:00 187 magazin ism. 
8:30 Ifipark ism.
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Számvetés – Perczel Tamás élete és 
halála – 5. rész 
magyar dok.film 46’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál

10:45 Tea két személyre ism.
11:15 Érdi Panoráma ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Halvízió ism.
16:00 Ifipark ism.
16:30 Földközelben ism.
17:00 187 magazin ism. 
17:30 Tea két személyre ism.
18:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
5-6. rész ism.

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda mérkőzés 
21:15 Per helyett, jogi esetek
21:45 Ének a búzamezőkről 

magyar filmdráma 80’ ism. 
rend.: Szőts István 
fsz.: Görbe János, Szellay Alice

23:00 Hiradó ism.
23:15 Négyszemközt ism.
23:30 Per helyett ism.

Április 6. kedd
8:00 Hiradó ism.
8:30 Tea két személyre ism.
9:00 Per helyett ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 187 magazin ism. 
11:00 Kézilabda mérkőzés ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Hit és Élet ism.
16:00 Per helyett ism.
16:30 Fény-kép ism.
17:00 Ifipark ism.
17:30 Halvízió ism.
18:00 Számvetés – Perczel Tamás élete és 

halála – 5. rész 
magyar dok.film 46’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál

18:45 Burleszk parádé
19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin 
20:15 Vitalitás ism.
20:45 Álombrigád 

magyar játékfilm 107’ ism. 
rend.: Jeles András 
fsz.:Ráthonyi Róbert, Szirtes Ádám

22:30 Hiradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:00 Fény-kép ism.

Április 7. szerda
8:00 Hiradó ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Érdi Panoráma ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Vitalitás ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Per helyett ism.
11:30 Ifipark ism.
14:45 Négyszemközt ism.
15:15 Fény-Kép ism.
15:45 Érdi Panoráma ism.
16:15 Tea két személyre ism.
16:45 Vitalitás ism.
17:15 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Gulyás János rendezővel 
17:30 A történelem igazolt… 

(Dr. Pákh Tibor portré II.) 
magyar dok.film 96’ ism. 
rend.: Gulyás János 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Etika Klub, beszélgetések 

a XXI. század kérdéseiről
20:45 HáziMozi 

Beszélgetés Gulyás János rendezővel 
21:00 Mindig csak keletre… 

magyar dok.film 93’ 
rend.: Gulyás János 

22:30 Hiradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:00 Etika Klub ism.
23:30 Mozgás ism.

Április 8. csütörtök
8:00 Hiradó ism.
8:30 Mozgás ism.
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 HáziMozi ism. B
eszélgetés Gulyás János rendezővel 

10:15 Mindig csak keletre… 
magyar dok.film 93’ ism. 
űrend.: Gulyás János 

11:45 Fény-kép ism.
12:15 Etika Klub ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Vitalitás ism.

16:00 Halvízió ism.
16:30 Hit és Élet ism.
17:00 Ifipark ism.
17:30 Fény-Kép ism.
18:00 Mozgás ism.
18:30 Tea két személyre ism.
19:00 Hiradó 
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Felpörgető, film és programajánló
20:15 Földközelben, 

környezetvédelem, ökológia
20:45 Húsz óra 

magyar film 108’ 
rend.: Fábri Zoltán 
fsz.: Keres Emil, Páger Antal, Bánhidi 
László

22:30 Hiradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:00 Földközelben ism.

Április 9. péntek
8:00 Hiradó ism.
8:30 Mozgás ism.
9:00 Felpörgető ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 Etika Klub ism.
11:00 Vitalitás ism.
11:30 Tea két személyre ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Felpörgető ism.
16:00 Etika Klub ism.
16:30 Fény-kép ism.
17:00 Vitalitás ism.
17:30 Földközelben ism.
18:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
5-6. rész ism.

19:00 Választási vita az országgyűlési képvi-
selő-jelöltek részvégelével (élő)

20:30 Mojito buli, szórakozás, programok
21:00 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 16. rész
21:30 Jelenetek egy házasságból 

svéd játékfilm 167’ ism. 
rend.: Ingmar Bergman 
fsz.: Liv Ullmann, Erland Josephson 
Csak 16 éven felülieknek! 

0:20 Mojito ism.

Április 10. szombat
8:00 Hiradó ism.
8:15 Négyszemközt ism.
8:30 Földközelben ism.
9:00 Ízelítő – Sertéstokány hentes módra
9:05 Per helyett ism.
9:35 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 16. rész ism.
10:00 Halvízió ism.
10:30 Mikrofonláz, ifjúsági magazin
11:00 Mojito ism.
11:30 Felpörgető ism.
12:00 Etika Klub ism.
15:00 Mikrofonláz ism.
15:30 Négyszemközt ism.
16:00 Érdi Panoráma, 

heti események összefoglalója 
16:30 Csillagszem – Back II Black 
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből 16. rész ism.
18:30 Ízelítő ism. – Sertéstokány hentes 

módra
18:35 Burleszk parádé
19:00 Érdi Panoráma ism. 
19:30 Mikrofonláz ism.
20:00 Burleszk parádé
20:15 Haláli hálóőr 

spanyol vígjáték 100’ ism. 
rend.: Roberto Santiago 
fsz.: Fernanado Tejero, Maríja Botta

22:00 Házibuli klippműsor

Április 11. vasárnap
8:00 Mikrofonláz ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Csillagszem ism.- Back II Black
9:30 187 magazin – Ami a héten történt 

Pest megyében
10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Mikrofonláz ism.
11:30 Érdi Panoráma ism.
12:00 Csillagszem ism.- Back II Black
14:45 Húsz óra 

magyar film 108’ ism. 
rend.: Fábri Zoltán 
fsz.: Keres Emil, Páger Antal, Bánhidi 
László

16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
7-8. rész 

18:00 187 magazin ism.
18:30 Cigányvarázs 

macedón filmdráma 127’ ism. 
rend.: Stole Popov 
fsz.: Miki Manoljovic, Katina Ivanova

20:40 Számvetés – Perczel Tamás élete és 
halála – 6. rész 
magyar dok.film 33’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál

21:10 Érdi Panoráma ism.
21:40 Hit és Élet ism.
22:10 Mojito ism.
22:40 Mikrofonláz ism.

2010. április 5. –április 11.

Az

Karátson Gábor elárulta, bár 
sosem számított a Kossuth-díjra, 
2006-ban mégis megkapta ezt 
az egyik legmagasabb állami 
kitüntetést, ami szerinte „vélet-
len eset” lehetett. Mégis, a gyer-
mekeket, és a pedagógusokat 
egyaránt magával ragadó elő-
adásából – amiben életmûvét 
is felvázolta – hamar kiderült, 
a rangos elismerésnek bizony 
jó oka volt. A mûvész elismer-
te, nem ismeri városunkat, de 
sokat hallott Érdről feleségétől, 
aki három évtizeddel ezelőtt a 
Kutyavári Óvodában bevezette a 
báboktatást, így egy apró kötő-
dése mégis van településünk-
höz. Karátson Gábort nemcsak 
mûvészeti és filozófiai íróként, 
valamint József Attila-díjas köl-
tőként ismerjük, hanem a kínai 
vallási tanok mûfordítójaként 
is, ám mindezek mellett 
festőmûvészként munkálkodik, 
ráadásul környezetvédelmi akti-
vistaként részt vesz a Duna-kör 
megmozdulásaiban is. Arra a 
kérdésre azonban, hogy valójá-
ban melyik szakmát tartja igazi 
hivatásának, maga sem tudna 
válaszolni. Mint mondta, sok-
félével foglalkozik, de csak egy-
valamihez ért, ám azt, hogy mi 
az, már nem tudja megmondani 
– állította. Persze rendkívül tar-
talmas és izgalmas élete rácá-
folt minderre, hiszen néhány 

fontos mozzanatát a Hunyadi 
iskola közönségével is megosz-
totta. Mesélt a gyermekkoráról, 
arról, hogyan került kapcso-
latba Rembrandt rézkarcaival, 
majd a japán fametszetekkel, 
amelyek a későbbiekben fel-
keltették érdeklődését a keleti 
filozófia iránt. Gyermekkorától 
fogva vonzódott a kínai és indiai 
kultúrához, ám – mint mondta 
– életének alakulását elsősorban 
hazánk történelme befolyásol-
ta. A középiskola után magyar-
német szakra iratkozott az egye-
temen, de valahogy átcsoporto-
sították a jogra. Sosem szeretett 
volna jogász lenni, így szinte 
„kapóra jött” neki az 1956-os 
forradalom, mert az egyetemen 
szervezett megmozdulásai miatt 
börtönbe zárták, ahol másfél 
évet töltött. Onnan kikerülve 
nem folytathatta az egyetemet, 
de az írással sem foglalkozha-
tott, hisz tudta, ha az igazat írja, 
ismét lecsukják, ezért jobbnak 
látta, ha a festészetben fejezi 
ki gondolatait, mert ott kevés-
bé megfogható, tetten érhető a 
mondanivalója. Ahogy fogalma-
zott: a tiltott és a megtûrt kes-
keny mezsgyéjén élte az életét. 
’56-ban változást reméltek, de 
leverték a forradalmat, és lassan 

hozzá kellett szokni, hogy a tör-
ténelmi fordulat reménye elve-
szett, ezért a keleti filozófiában 
talált megnyugvást. Belevetette 
magát a kínai vallástan megis-
merésébe és annak fordításá-
ba, így született meg a „Tao 
te king” címû könyve. Közben 
székely származása a Gyimesbe 
vonzotta, sokat kirándult fele-
ségével Setétpatakra, de annak 
is vége szakadt, mert a románi-
ai diktátor miatt nem mehettek 
Székelyföldre, ezért a vizek felett 
csónakázva kereste a nyugalmat 
és a szabadságot, remélve, hogy 
azt nem veheti el tőle senki. 
Csalódnia kellett, mert a terve-
zett Bős-Nagymaros vízlépcső 
megépítésével a természet tönk-
retételére készültek! Mivel nem 
nézhette tétlenül ezt a rombo-
lást, belépett a Duna-mozgalom-
ba. Emiatt azonban elveszítette 
addigi munkahelyét a Corvina 
Kiadóban. Karátson Gábor úgy 
vélte, őrangyalai végigkísérik 
az életét, és még legnehezebb 
helyzetekből is kimentik. Nem 
történt másként akkor sem, ami-
kor kirúgták az állásából: már 
másnap felajánlották neki, hogy 
a miskolci egyetemen tanítson 
keleti filozófiát, amit később az 
ELTÉ-n folytatott. 

Elismerte, gyermekkorában 
sok baja volt a kereszténység-
gel. Túl kíváncsi volt, és folyton 
olyanokat kérdezett, amire a 
papok nem akartak, vagy nem 
tudtak választ adni. A bibliai 
szövegeket sem értette, viszont 
mindig közel állt hozzá Jézus 
személye, és amikor a Károli 
Bibliafordítást kezdte olvasni, 
valósággal lenyûgözte. Ez ihlet-
te későbbi bibliai tárgyú mûveit, 
mintha a keleti filozófiában 
kalandozó vándor végül mégis 
hazatalált volna Európába. 

A Kossuth-díjas Karátson 
Gábor rendhagyó irodalomórája 
legalább annyira különleges és 
érdekfeszítő volt, mint ameny-
nyire sokszínû és lenyûgöző a 
személyisége, hiszen a törté-
nelem, a filozófia, az irodalom, 
a képzőmûvészet, de még a 
környezetvédelem is említésre 
került – igaz mindezzel a festő, 
író és mûfordító saját életének 
történetébe ágyazva találkozha-
tott a lelkes közönség. 

A gyermekek óriási érdeklő-
déssel hallgatták a sok könyv-
vel érkező vendéget, aki végül 
egyik mûvéből sem olvasott fel, 
a gyerekek mégis élvezettel hall-
gatták fordulatos élettörténetét.

 Bálint Edit

Mi történik tavasszal a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtárban? 
– kérdeztük Bencsik Ildikó, 
könyvtárostól. 

– Idén tavasszal is nagyon szí-
nes programokkal várjuk a tisz-
telt látogatókat. Középiskolás 
diákoknak háromfordulós nyel-
vészeti vetélkedőt rendezünk, 
melyre a százhalombattai, 
illetve az érdi két középisko-
la tanulóit hívtuk meg. Ez az 
internetes vetélkedő a Csuka 
Zoltán Városi Könyvtár hon-
lapján a www.csukalib.hu-n 
érhető utol. Minden feladatot 
két hétig találnak meg és old-
hatnak meg a diákok. Utána is 
megoldhatják őket, de már csak 
versenyen kívül. A második 
forduló egy kérdőív, mely a 
magyar nyelvvel, a nyelvészet-
tel foglalkozik. Változatosak a 
kérdések: a szlengtől a szavak 
eredetét kutató kérdésekig sok 
minden megtalálható köztük. 
A harmadik forduló egy esszé, 
melynek a témáját még nem 
árulhatom el. A fordulókon 
kapott pontokat összeadjuk. 

Körülbelül 60 pontot lehet elér-
ni. Az első három helyezett aján-
dékot kap: 15000, 10000 illetve 
5000 forintos könyvutalványt 
és ajándékkönyveket. Sikerült 
megnyernünk támogatónak 
a Magyar Nyelvőr címû folyó-
iratot, mely az ELTE magyar 
nyelv és irodalom tanszékének 
folyóirata, a Tinta Könyvkiadót, 
illetve az Interpress Magazint. 
Mindhárman ingyen adnak 
könyveket, folyóiratokat. 
A magazin 5 darab előfizetést 
is felajánlott, illetve nagyon sok 
remittenda számot. Márciusi, 
áprilisi folyóiratokat is kapunk 
majd. A programot Somfai 
István tanár úr a nyelvi lele-
ményekről szóló előadása zárja 
április 28-án. 

– Kik állították össze a diá‑
koknak a feladatokat?

– Ketten készítettük. Az 
első fordulót én, a másodikat 
Németh Nikolett, aki doktoranda 
az ELTE magyar szakán, egyéb-
ként pedig, Százhalombattán a 
Széchenyi Szakközépiskolában 
tanít. A harmadik forduló, az 
esszéírás. A feladatok elbírálá-

sában még két tanárnő segít 
majd nekünk, a Széchenyi illet-
ve a Vörösmarty Gimnáziumból: 
Mészáros Magdolna és Somfainé 
Szûcs Mária.

– Idén is lesz Vers‑elő?
– Igen, az lesz a következő 

tavaszi programunk a könyv-
tárban, ahová mindenkit sze-
retettel várunk, aki szereti a 
verset. A Költészet Napja 
tiszteletére április 14-én ren-
dezzük meg ismét a Vers-elő 
elnevezésû rendezvényünket, 
amely az elmúlt évben igen jó 
fogadtatásra lelt. Tavaly 35-en 
jöttek el, és mondták el ked-
venc vagy saját versüket. Nincs 
semmilyen előírás, mindenki 
jöhet, aki közölni akar valamit, 
vagy meg akarja osztani azt a 
gondolatot, ami foglalkoztatja 
őt, vagy csak meg akar mutat-
kozni. Akár ülve, állva, „fekve” 
is lehet verset mondani, aki 
nem akar felállni a helyéről, 
az mondhatja onnan, de lesz 
egy kis dobogó is. A lényeg a 
vers, illetve a gondolat, amit 
meg akarunk osztani mások-
kal. Vendégünk lesz Rédai 

Fogadóóra

Kérdezzen  
a polgármestertõl!
Kéthetente hétfőn  
21.15-kor
az Érd TV műsorán.

Kérdéseiket várjuk az
info@erdtv.hu e-mail címre,
postán az Érdi Városi Televízió 
2030 Érd, Alsó utca 3.,  
Polgárok Háza címére,
telefonon pedig a 23 /523-686 számon.

Rendhagyó irodalomóra a Hunyadi Mátyás iskolában

A keleti filozófiától  
János evangéliumáig
Karátson Gábor, a sokolda-
lú mûvész – író, mûfordító, 
festõ – emellett  elkö-
telezett környezetvédõ, 
rendhagyó irodalomórát 
tartott március 25-én a 
Hunyadi Mátyás iskolá-
ban. A sokszínû, izgalmas 
és rendkívül mozgalmas 
életet élõ írót a Kossuth-
díjasok Érden program-
sorozat keretében látták 
vendégül az iskola diákjai 
és pedagógusai.

Játssz velünk a könyvtárban!
Erzsébet gordonkamûvész, aki 
két-három versenként, – ami-
kor úgy érezzük, hogy szük-
ség van arra, hogy egy másik 
mûfaj továbblendítse az estét 
– muzsikál egy kicsit. Nem 
versmondókat várunk, hanem 
bárkit, akinek közlése, közlen-
dője van a verssel.

 Ozsda Erika

A gyerekek nagy figyelemmel hallgatták Karátson Gábor élvezetes beszámolóját
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