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Április 12., hétfő
8:00 187 magazin ism.
8:30 Mikrofonláz ism.
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Számvetés – Perczel Tamás élete és 
halála – 6. rész 
magyar dok.-film 33’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál

10:35 Érdi Panoráma ism.
11:00 187 magazin ism.
11:30 Mikrofonláz ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Érdi Panoráma ism.
16:00 Mikrofonláz ism.
16:30 Földközelben ism.
17:00 187 magazin ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
7–8. rész ism.

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés 
21:15 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől
21:45 Híradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Tea két személyre ism.
22:45 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.

Április 13., kedd
8:00 Híradó ism.
8:30 Hit és Élet ism.
9:00 Mojito ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 187 magazin ism.
11:00 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
11:30 Kézilabda-mérkőzés 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 Mikrofonláz ism.
17:30 Mozgás ism.
18:00 Számvetés – Perczel Tamás élete és 

halála – 6. rész 
magyar dok.-film 33’ ism. 
rend.: Tóth Péter Pál

18:35 Burleszkparádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin
20:15 Vitalitás, életmódmagazin
20:45 Burleszkparádé
21:00 Jelenetek egy házasságból 

svéd filmdráma 167’ ism. 
rend.: Ingmar Bergman 
fsz.: Liv Ullmann, Erland Josephson

23:50 Híradó ism.
0:05 Négyszemközt ism.
0:30 Fény-Kép ism.

Április 14., szerda
8:00 Híradó ism.
8:30 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
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.
14:30 Négyszemközt ism.
15:00 Fény-Kép ism.
15:30 Érdi Panoráma ism.
16:00 Tea két személyre ism.
16:30 Vitalitás ism.
17:05 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Gulyás János rendezővel 
17:20 A történelem igazolt… 

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

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Dénes Gábor rendezővel 
20:30 Egy lefoglalt jelentés nyomában 

magyar dok.-film 55’ ism. 
rend.: Dénes Gábor 

21:30 Fejezetek Magyarország 
közlekedéstörténetéből, 17. rész

22:00 Híradó ism.
22:15 Négyszemközt ism.
22:30 Mozgás ism.

Április 15., csütörtök
8:00 Híradó ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Mozgás ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 HáziMozi ism.
Beszélgetés Dénes Gábor rendezővel 

10:15 Egy lefoglalt jelentés nyomában 
magyar dok.-film 55’ ism. 
rend.: Dénes Gábor 

11:15 Mozgás ism.
11:45 Vitalitás ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Vitalitás ism.
16:00 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől 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 Híradó 
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Halvízió, horgászmagazin
20:15 Földközelben, 

környezetvédelem, ökológia
20:45 Vitalitás ism.
21:15 Híradó ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:45 Halvízió ism.
22:15 Földközelben ism.
22:45 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből, 17. rész ism.

Április 16., péntek
8:00 Híradó ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Halvízió ism.
9:30 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 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
7–8. rész ism.

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Tea két személyre 

érdi érdekes emberekkel
20:15 Cigányvarázs 

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

22:30 Híradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:00 Tea két személyre ism.
23:30 Őszi szonáta 

svéd filmdráma 89’ ism. 
rend.: Ingmar Bergman 
fsz.: Ingrid Bergman, Liv Ullmann 

Április 17., szombat
8:00 Híradó ism.
8:15 Négyszemközt ism.
8:30 Földközelben ism.
8:55 Ízelítő – Balzsamecetes tésztasaláta
9:00 Kézilabda-mérkőzés ism.

10:30 Ifipark, ifjúsági magazin
11:00 Halvízió ism.
11:30 Tea két személyre ism.
14:20 Haláli hálóőr 

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

16:00 Érdi Panoráma, 
heti események összefoglalója 

16:30 Csillagszem – Zámbó Krisztián
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Halvízió ism.
18:00 Földközelben ism.
18:25 Ízelítő ism.  

– Balzsamecetes tésztasaláta
18:30 Tea két személyre ism.
19:00 Érdi Panoráma ism.
19:30 Burleszkparádé 
20:00 Ifipark ism.
20:30 Vörös föld 

magyar játékfilm 100’ 
rend.: Vitézy László 
fsz.: Németh Imre, Nagy Zoltán

22:15 Házibuli klipműsor

Április 18., vasárnap
8:00 Ifipark ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Csillagszem ism. – Zámbó Krisztián
9:30 187 magazin – Ami a héten történt 

Pest megyében
9:55 Ízelítő ism.  

– Balzsamecetes tésztasaláta
10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Ifipark ism.
11:30 Érdi Panoráma ism.
12:00 Csillagszem ism. – Zámbó Krisztián
15:00 Vörös föld 

magyar játékfilm 100’ ism. 
rend.: Vitézy László 
fsz.: Németh Imre, Nagy Zoltán

16:40 Érdi Panoráma ism.
17:10 Fejezetek Magyarország 

közlekedéstörténetéből, 17. rész ism.
17:30 Ifipark ism.
18:00 Hit és Élet ism.
18:30 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
9–10. rész 

19:30 Szent Péter esernyője 
magyar játékfilm 86’ ism. 
rend.: Bán Frigyes 
fsz.: Törőcsik Mari, Pécsi Sándor

21:00 Az Ormánság senkié se… 
magyar dok.-film 78’ ism. 
rend.: Kisfaludy András

22:20 Érdi Panoráma ism.
22:50 Tea két személyre ism.
23:20 Vitalitás ism.
23:50 Őszi szonáta 

svéd filmdráma 89’ ism. 
rend.: Ingmar Bergman 
fsz.: Ingrid Bergman, Liv Ullmann 

2010. április 12–18.

Az

A kampányzáró  élénk  érdeklő
dés mellett  kulturális mûsorral 
kezdődött,  Pitti Katalin  ope
raénekes  és  Joó László  szín
mûvész adott  rövid mûsort. Az 
est vezérfonala most is az elszá
moltatásról szólt.
–  Legyen  tisztességes  elszá

moltatás!  –  kezdte  Aradszki 
András. – A jövőnk miatt fontos 
a  felelősségre  vonás,  hiszen  a 
politikában a választott tisztség
viselőknek sem lehet az ország 
kárára büntetlenül tenni! 
Melyek a legfontosabb felada

tok  helyi  szinten?  –  kérdezte 
a  politikus,  és  már  választ  is 
adott  rá.  A három  település, 
Diósd,  Százhalombatta  és  Érd 
közül  kettőben  a  legnagyobb 

vállalkozás most a csatornázás, 
a szennyvízelvezetés. 
– Abban tudok segíteni – ígér

te  –,  hogy  ne  kóklerek  jöjje
nek  ide,  ezért  a  kiválasztásban 
is  szívesen  közremûködök. 
Nagyon  rövid  idő  alatt  nagyon 
sok  munkát  kell  elvégeznünk. 
Rendezni  kell  végre  a  közbe
szerzési  ügyeket,  a  közpénzek 
pedig  úgy  kerüljenek  felhasz
nálásra,  hogy  magyar  vállalko
zók  minél  nagyobb  számban 
vegyenek részt. Ugyanúgy, mint 
Németországban,  ahol  a  helyi 
cégek foglalkoztatása nyolcvan, 
Lengyelországban  pedig  hat
van  százalékot  tesz  ki,  nálunk 
viszont  csak  húszat!  Azért  is 
mindent megteszek, hogy a tér

ségben csökkenjen a munkanél
küliség. 
A közbeszerzéssel,  a  közpén

zek  minél  jobb  felhasználásával 
kapcsolatos  Aradszkivéleményt 
osztotta Balog Zoltán is beszédé
ben, kiegészítve azzal, hogy ahol 
van bizalom, ott van kiszámítha
tóság  is. A Jobbikról  szintén szó 
esett,  megemlítve,  hogy  aki  ezt 
az  erőt  erősíti,  a  Fidesz–KDNP 
ellenfeleinek  kedvez  vele.  Tüzet 
gyújtani  könnyû,  oltani  annál 
nehezebb – vonta le végső konk
lúzióját  az  országgyûlési  képvi
selő,  aki  szerint  csak  egyetlen 
kormányképes  erő  létezik,  s  ez 
nem más, mint a Fidesz–KDNP!
–  Nemzeti  és  radikális  meg

oldásra  van  szükség!  –  hang
súlyozta  Balog  Zoltán.  –  Ha 
kormányra  kerülünk,  legyünk 
keményebbek,  mert  puhaság
gal  nem megyünk  semmire!  Az 
ellenzéknek az lesz a célja, hogy 
ne  legyen tisztes, erős kormány. 
Aki  a  Jobbikot,  erősíti,  az  ellen
félnek kedvez, azaz az MSZPnek 
segít.  Hogy  ez  ne  következzen 
be, április 11én és 25én nagyon 
oda  kell  majd  figyelni,  hová  is 
húzzuk be azt az xet. Annak se 
dőljünk  be,  amikor  például  az 
SZDSZ vagy az MSZP mozgósítja 
újból  a  cigányságot  a  többségi 
társadalom ellen. Azt kell tudato
sítanunk,  hogy nem azért megy 
az illető a börtönbe, mert cigány, 
hanem  azért,  mert  bûnöző. 
A három  csapás  törvényt  pedig 
mindenképp be kell vezetni, ami 
azt  jelenti,  hogy  akik  kétszer 
erőszakos  cselekményt  követtek 
el  és  elítélték  őket,  harmadszor 
már  életfogytiglant  kapjanak. 
Ma  Magyarországon  sokan  úgy 
gondolják,  hogy  a  bûnözésből 
jól  meg  lehet  élni.  Én  azt  sze
retném elérni, ha négy év múlva 
már  azt  mondanák  ugyanezek, 

hogy csak tisztességes munkából 
lehet megélni.  S aki  nem  járatja 
gyermekét  iskolába,  ne  kapjon 
segélyt.
Balog  Zoltán  végezetül  azt  is 

elmondta, hogy a jobboldaliak is 
bírálják  nyugodtan  a  jobboldalt, 
ne csak az ellenzék, mert a poli
tikusaiknak  az  építő  bírálatra,  a 
kritikus szolidaritásra nagy szük
ségük  van.  Szerinte  csak  ezzel 
a  mentalitással  lehet  jól  kormá
nyozni. 
Aradszki András pedig a kam

pányzáró  zárásaként  megkö
szönte a választóknak az eddigi 
támogatást,  majd  a  lakossági 
fórum  résztvevőit  Pitti  Katalin 
gyönyörû  énekhangja  kísér
te  ki  a  közösségi  épületből. 
A mûvésznő az utóbbi hetekben 
több  Fidesz–KDNP,  Aradszki
rendezvényen  volt  jelen,  ezért 
arra  voltam  kíváncsi:  ennyire 
érdekli a politika? Kérdésemre a 
következő választ kaptam: 
–  Engem  nem  elsősorban  a 

politika, hanem az  igazság érde
kel, és az, hogy az emberek job
ban  érezzék  magukat,  mint  az 
utóbbi  években,  mert  ebben  az 
országban  szinte  nincs  család, 
amelyik  ne  szenvedett  volna 
valamelyik  diktatúrától.  S ezzel 
olyan  bûnöket  követtek  el  elle
nük, amelyek nem hozhatók csak 
úgy helyre. Változásra van szük
ség,  hogy  az  értékek  a  helyükre 
kerüljenek,  különösen  szellemi, 
mûvészeti téren, hiszen a búcsú
zó politikai garnitúra ebben talán 
nagyobb értékvesztést produkált, 
mint más területen. Aradszki urat 
pedig, hogy jobban megismertem 
az  utóbbi  hetekben,  igen  nagy
ra  becsülöm  tenni  akarásáért, 
programjáért, úgyhogy sok sikert 
kívánok  neki  politikai  munká
jában. 
  Temesi László 

Bokros Lajos, a Magyar Demok
rata  Fórum  miniszterelnök
jelöltje  az  érdi  Pataki  cukrász
dában megtartott múlt heti kam
pányrendezvényen  a  magyar 
demokrácia  története  nagy 
napjának  nevezte  azt  a  napot, 
amikor  a  Legfelsőbb  Bíróság 
elutasította  a  párt  jelöltállítá
sával  szemben megfogalmazott 
kritikai  észrevételeket,  és  jóvá
hagyta  a  Magyar  Demokrata 
Fórum budapesti listáját.
Bokros  Lajos  szerint  az 

„MSZPFideszJobbik  nagyko
alíció”  annak  ellenére  szavaz
ta  le  közös  akarattal  a  Magyar 
Demokrata  Fórum  budapesti 
listáját, hogy  jól  tudták, a  lista
állítás  megfelelt  minden  törvé
nyi követelménynek.
–  A demokrácia  nem  por

ladt  el  Magyarországon,  de 
mégiscsak  megengedhetetlen, 
hogy  vannak  olyan  politikai 
pártok,  amelyek  a  választópol
gárok  helyett  akarják  eldönte
ni,  melyik  párt  kerüljön  be  a 
magyar országgyûlésbe –  fogal
mazott a politikus.
Bokros Lajos gyávának nevez

te a  többi politikai párt minisz
terelnökjelöltjét,  mert  nem 
merik  vállalni  vele  szemben 
a  nyílt  politikai  vitát  a  pártok 
programjairól. A politikus ebből 
kiindulva arra a következtetésre 
jutott,  hogy  politikai  ellenfelei 
ezzel  megsértik  a  választópol
gárokat.

– Tessék elolvasni  a Munka+ 
Méltóság=Megújuló  Magyar
ország  címû  programot,  mert 
abban  ismertetjük  a  gazdasági 
megújulás  módozatait  –  kapa
citálta  a  megjelenteket  Bokros 
Lajos.

A politikus szerint a program 
kendőzetlenül  mutatja  be  a 
magyar  valóságot,  ezzel  szem
ben valamennyi párt programja 
szocialista lózungokból áll.
– Az MDF piaci alapon hirdet 

piacgazdaságot,  és nem hajlan
dó  bekapcsolódni  a  többi  párt 
által hangoztatott nagy ígérgeté
si kampányba. Akkor  lesz csak 
valódi gazdasági növekedés, ha 
a  vállalkozók  beruháznak,  és 
ha  a  szakképzett  munkaerő  a 
szabadpiacon is eladható termé
keket állít majd elő – tette hozzá 
a miniszterelnökjelölt.

Bokros  Lajos  nem  tartotta 
jónak az egymillió új munkahely 
megteremtéséről  szóló  elképze
lést és a Fidesz által megígért adó
csökkentést,  mert  –  véleménye 
szerint – kárt okoznak a magyar 
gazdaságnak. A politikus beszélt 
a  Medgyessykormány  káros 
intézkedéseiről, és megemlítette 
a  13.  havi  nyugdíj  kifizetését,  a 
közalkalmazottak  ötvenszázalé
kos  béremelését,  amelyet  kül
földi  hitelekből  finanszíroztak. 
A politikus  elítélte  a  növekvő 
államadósságot, és emlékeztetett 
arra, hogy csődközeli helyzetbe 
jutott a magyar gazdaság.
–  Sajnálatos módon  2006ban 

újabb  ígéretinfláció  kezdődött 
a  Fidesz  és  az  MSZP  részéről, 
amelynek  a  politikusai  már  a 
14.  havi  nyugdíj  kifizetésével  is 
kampányolni próbáltak – mond
ta a politikus.
Bokros  Lajos  ismertetéséből 

kiderült,  új  munkahelyeket  csak 
a  vállalkozói  osztály  teremthet, 
a  közmunka  bújtatott  szociális 
segély,  és  olyan  stabil  gazdaság
politikát  folytató  kormányra  van 
szükség, amely igazságosabb köz
teherviselést tesz lehetővé és jelen
tősen csökkenti a bürokráciát. 
–  Az  MDF  programjában 

benne  foglaltatik,  hogy  tiszta 
kezû államra van szükség. Nem 
erős  államra,  hanem erős  társa
dalomra és erős gazdaságra van 
szükség – fogalmazott a minisz
terelnökjelölt.

Bokros  Lajos  szerint  csök
kenteni  kell  a  költségvetés  hiá
nyát,  ugyanakkor  az  államnak 
nagyobb feladatot kellene vállal
nia  az  oktatás,  az  egészségügy 
rendbetételéért.
– Végre el kell kezdeni a refor

mokat  az oktatásban,  az önkor
mányzati  szférában,  az  egész
ségügyben,  és  meg  kell  terem
teni a közteherviselés feltételeit, 
máskülönben  óriási  bajba  kerül 
a magyar társadalom – jelentette 
ki a politikus.
Bokros  Lajos  beszélt  a  nem

zetközi  válság  következményei
ről,  de  hangsúlyozta,  Magyar
országot a korrupció miatt érin
tette  jobban  a  gazdasági  válság, 
mint  a  szomszédos  országok 
gazdaságait.
– Magyarországon  négy  szá

zalékkal  esett  vissza  a  gaz
dasági  termelés,  miközben 
Lengyelországban  1,5  százalé
kos  növekedés  következett  be 
–  jelentette  ki  az MDF minisz
terelnökjelöltje.
Bokros  Lajos  arra  hívta  fel 

a  megjelentek  figyelmét,  ne 
higgyenek a délibábos ígéretek
ben, és azt sem szabad elhinni, 
hogy az ősztől kolbászból  lesz 
a kerítés.
– Felelősen kell dönteni április 

11én, mert nem mindegy, milyen 
kormánya lesz Magyarországnak 
– közölte Bokros Lajos.

  –papp–

A párt miniszterelnök-jelöltje javasolja: 

El kell olvasni az MDF programját 

Bokros Lajos: A demokrácia nem 
porladt el Magyarországon

Fidesz–KDNP-kampányzáró Diósdon

A jövõnk szempontjából  
fontos a felelõsségre vonás
Utolsó  lakossági  fórumát  tartotta  a  választások  elõtt 
március  végén  a  Fidesz–KDNP  Diósdon,  amelyen  dr. 
Aradszki  András,  Érd  alpolgármestere,  a  8.  számú 
választókerület képviselõjelöltje meghívására megjelent 
Balog Zoltán országgyûlési képviselõ, az Országgyûlés 
emberi  jogi  és  kisebbségi  bizottságának  elnöke  is. 
Mindkét  elõadó  a  törvényszerûségek  helyreállításáról 
és a felelõsségre vonás fontosságáról beszélt.

Balog Zoltán: Nemzeti és radikális megoldásra van szükség!
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helyi társadalom


