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Október 4., hétfő
8:00 187 magazin ism. 
8:30 Ifipark ism. 
9:00 Hit és Élet ism. 
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Önkormányzat Választás 2010 ism. 
11:30 Tea két személyre ism. 
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Halvízió ism. 
16:00 Ifipark ism. 
16:30 Önkormányzat Választás 2010 ism. 
18:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
57-58. 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 Hiradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Per helyett ism.

Október 5., 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.
14:55 Négyszemközt ism.
15:25 Hit és Élet ism. 
15:55 Per helyett ism.
16:25 Fény-Kép ism. 
16:55 Ifipark ism. 
17:25 187 magazin ism. 
17:55 Nádudvari krónika 

magyar dok.film 65’  ism. 
rend.: B. Révész László

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 Szirmok, virágok, 

koszorúk magyar film 102’ 
rend.: Lugossy László 
fsz.: Cserhalmi György, Boguslaw Linda 

22:30 Hiradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:15 Fény-kép ism.

Október 6., 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. 
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Fény-Kép ism.
16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Tea két személyre ism. 
17:00 Vitalitás ism. 
17:30 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Gulyás János rendezővel 
17:45 Ismeretlenek 1. rész 

magyar dok.film 53’  ism. 
rend.: Gulyás János 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Bibliai Szabadegyetem 

Mózes második könyve 60’ 
21:15 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Gulyás János rendezővel 
21:30 Ismeretlenek 2. rész 

magyar dok.film 53’  ism. 
rend.: Gulyás János 

22:30 Hiradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:15 Mozgás ism.
23:45 Bibliai Szabadegyetem 

Mózes második könyve 60’ ism. 

Október 7., csütörtök
8:00 Hiradó ism.
8:30 Mozgás ism.
9:00 Hit és Élet ism. 
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 HáziMozi ism. 
Beszélgetés Gulyás János rendezővel 

10:15 Ismeretlenek 2. rész 
magyar dok.film 53’  ism. 
rend.: Gulyás János 

11:15 Fény-kép ism.
11:45 Mozgás 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 Burleszk parádé
21:00 Vörös ló 

macedón film 114’  ism. 
rend.: Stole Popov 
fsz.: Bata Zsivojinovic, Radmila Zsivkovic 
Csak 16 éven felülieknek! 

22:55 Hiradó ism.
23:10 Négyszemközt ism.
23:25 Felpörgető ism.
23:55 Földközelben ism. 

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

10:00 Földközelben ism. 
10:30 Fény-kép ism.
11:00 Vitalitás ism. 
11:30 Tea két személyre ism. 
12:00 Bibliai Szabadegyetem 

Mózes második könyve 60’  ism. 
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Felpörgető ism.
16:00 Ifipark 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 
57-58. rész ism.

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mojito buli, szórakozás, programok
20:15 Burleszk Parádé
21:00 Vér a felkelő napon 

amerikai játékfilm 93’  ism. 
rend.: Frank Llyoyd 
fsz.: James Cagney, Sylvia Sidney 

22:35 Hiradó ism.
22:50 Négyszemközt ism.
23:20 Mojito ism.

Október 9., szombat
8:00 Hiradó ism.
8:15 Négyszemközt ism.
8:30 Földközelben ism.
9:00 Ízelítő – Szilvás csirkemellfilé
9:05 Per helyett ism.
9:30 Mozgás ism.

10:00 Halvízió ism.
10:30 Mikrofonláz, ifjúsági magazin 
11:00 Mojito ism.
11:30 Felpörgető ism.
12:00 Bibliai Szabadegyetem 

Mózes második könyve 60’  ism. 
15:00 Mikrofonláz ism. 
15:30 Négyszemközt ism.
16:00 Érdi Panoráma, 

heti események összefoglalója 
16:30 Csillagszem 
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 Halvízió ism.
18:30 Ízelítő ism. – Szilvás csirkemellfilé
18:35 Burleszk Parádé
19:00 Érdi Panoráma ism. 
19:30 Mikrofonláz ism. 
20:00 Burleszk Parádé
20:30 Mojito ism.
21:00 A fekete gyémántok 1. rész 

magyar játékfilm 89’  ism. 
rend.: Várkonyi Zoltán 
fsz.: Huszti Péter, Sunyovszky Sylvia 

22:30 Házibuli klippműsor

Október 10., vasárnap

8:00 Mikrofonláz ism. 
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Csillagszem ism. 
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. 
15:00 Szirmok, virágok, koszorúk 

magyar film 102’  ism. 
rend.: Lugossy László 
fsz.: Cserhalmi György, Boguslaw Linda 

16:45 Mikrofonláz ism. 
17:15 Érdi Panoráma ism.
17:45 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 59-60. 
rész 

18:45 A fekete gyémántok 2. rész 
magyar játékfilm 85’  ism. 
rend.: Várkonyi Zoltán 
fsz.: Huszti Péter, Sunyovszky Sylvia 

20:10 Daruvonulás a Hortobágyon magyar 
dok.film 60’  ism. 
rend.: Cséke Zsolt

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

2010. október 4 – 10.

Az

Ha az érdi fesztiválok nem 
tudnak átlépni a megyei jogú 
város határán, akkor nem sza-
bad pénzt és munkát fektetni 
egyetlen bizonytalan színvona-
lú kulturális rendezvénybe sem 
– fogalmazódott meg írásunk 
előző részében. Az a feladat 
tehát, hogy olyan minőségû 
kulturális rendezvények jöjje-
nek létre, amelyek egyediségük 
és magas mûvészi színvona-
luk okán hírnevet szereznek 
Érdnek. 

Nemes Attila:
 – Különböző felmérése-

ket készítettünk az Érdi Első 
Fesztivál kapcsán, és azokból 
kiderült, hogy az országos 
média érdeklődése e rendez-
vénynek köszönhetően a leg-
nagyobb, számtalan pozitív 
megjelenés volt Érdről a feszti-
vál kapcsán. Magának az Első 
Fesztiválnak az egyik erőssége 
a magas kulturális színvonal, 
amit senki nem vitat, sőt min-
den tekintetben csak elismerő 
visszajelzések voltak.

Bozsogi János:
 – Némi ellentmondás van a 

dologban, mert nagyon furcsa, 
hogy egy megyei jogú város kez-
deményezését azzal próbálták 
elutasítani még a közgyûlésben 
is, hogy túl drága, hogy túl 
sok pénzbe kerül. Kétségtelen, 
sokba kerül, de a színvonalas 
produkció egyik alapfeltétele a 
biztos anyagi háttér. Lehet gagyi 
fesztivált rendezni, de annak 

semmi értelme nincs, és lehet 
pocsék film-, hang- és fénytech-
nikát odahozni, de annak sincs 
értelme. Ennek ellenére állítom, 
három év alatt országos hírnév-
re tett szert az érdi fesztivál. És 
ha már a különböző alapokról 
szó esett, ne feledkezzünk meg 
a Battyány Kulturális Alapról 
sem, amely révén jelentős 
összegekkel tudja a város támo-
gatni az igencsak változatos 
kulturális rendezvényeket. 

Szedlacsek Emília:
– Jómagam azt tartom fontos-

nak, hogy a kultúra finanszíro-
zásának ügyében a városvezetés 
fontosnak véli az esélyegyenlő-
ség megteremtését a különböző 
mûvelődési intézmények számá-
ra. Véleményem szerint Érden 
nem kell professzionális, saját 
kőszínházat vagy filharmonikus 
zenekart fenntartani, mert annyi 
pénze nincs a városnak, amúgy 
pedig befogadó kulturális intéz-
ményként a legszínesebb kultu-
rális rendezvényeknek tudunk 
helyet adni, és ezt a törekvésün-
ket igazolják az egyre nagyobb 
számban eladott jegyek. Az 
esélyegyenlőséghez az is hoz-
zátartozik, hogy az a fogyasztói 
réteg, amely esetleg már nem 
tudna drága jegyet vásárolni egy 
kulturális eseményre, az is meg 
tudja engedni a részvételt.

Érdi Újság: 
– Megvalósul a városközpont 

rehabilitációja, amely újabb 
lehetőségeket teremt…

Kéri Mihály:
 – Nem vehető komolyan 

az a város, amelynek nincsen 
egy saját, különálló galériája. 
Tulajdonképpen nemcsak épí-
tészeti és városrendezési kérdé-
sekről van szó a városközpont 
rehabilitációja okán, hiszen 
életet kell lehelni az ottani épít-
ményekbe. Új intézményeket 
teremtünk, és 700-800 négyzet-
méteres kiállító teremmel bővül 
a Magyar Földrajzi Múzeum 
tetőtere, miközben jelentősen 
javulnak az ott dolgozó kutatók 
munkakörülményei. Létrejön 
egy galéria, és végre otthon-
ra talál az igen gazdag érdi 
képzőmûvészeti gyûjtemény is, 
amit be lehet majd mutatni a 
közönségnek.

Érdi Újság: 
– A II. Batthyány Terv körülte-

kintően foglalkozik a kulturális 
tevékenységek szervezésével, 
és javasolja az alközpontokban 
rejlő lehetőségek jobb kihasz-
nálását.

Bozsogi János: 
– Tudomásul kell venni, az 

emberek elkényelmesedtek, 
és nem szívesen tesznek meg 
száz métert sem, ha kulturális 
rendezvényről van szó. Érden 
a közlekedési infrastruktúrá-
ban mutatkozó hiányosságok 
is nagyban befolyásolják a 
településen élők életét, de ha 
egyszer majd lesz saját közös-
ségi közlekedés, akkor pozi-
tív változások következnek 
majd be. Véleményem szerint 
Parkvárosban mindenképpen 
lehetőséget kell teremteni a kul-
turális rendezvények számára, 
mert megengedhetetlen, hogy 
teljes városrészek kiessenek egy 
megyei jogú város kulturális 
vérkeringéséből.

Kívánatos lenne, ha a Bem tér 
rekonstrukciója során felépülne 
egy minden igényt kielégítő kul-
turális centrum, amely otthont 
adna színházi előadásoknak és 
más kulturális rendezvények-
nek.

Érdi Újság: 
– Mennyire közösségi ren-

dezvény egy kulturális rendez-
vény?

Szedlacsek Emília: 
– Budapest közelsége vala-

mikor nagyban befolyásolta az 
érdiek kultúra iránti igényét. 
Színházi előadásra Budapestre 
utaztak, zenei bérleteikkel a 
főváros kulturális intézménye-
it támogatták, mára viszont 
megváltozott a helyzet, hiszen 
bárki tapasztalhatja, hogy kellő 
érdeklődés mellett a legrango-
sabb mûvészegyüttesek is meg-
jelennek az érdi mûvelődési 
intézményekben. Amúgy pedig 
nyílt titok, egy kulturális ren-
dezvény meghatározó közössé-
gi élményt is jelent. A profi elő-
adás is közösségi élmény, nem-

csak az amatőr előadás. Amikor 
azt mondom, hogy a mûvelődési 
központban színházi előadá-
son vettem részt, akkor nem-
csak egy ember emlékezik erre, 
hanem több száz más résztvevő 
is. Az együttes élmény szebbé 
teszi közösségi életünket. Érden 
egyaránt vonzóak az amatőr és 
a profi előadások.

Érdi Újság: 
– Mikor lesz önálló kőszínhá-

za és filharmóniája Érdnek?
Kéri Mihály: 
– Reményeim szerint soha. 

Budapest egyugrásnyira van, 
Érdről könnyen be lehet jutni 
a fővárosba. Tessék megnézni, 
a nagy mûvészeti múlttal ren-
delkező kulturális intézmények 
súlyos gondokkal küzdenek, 
többet be is zártak az elmúlt 
esztendőkben. Véleményem 
szerint Százhalombatta példá-
ját kell követni, ahol a kultúra 
helyi korifeusai ráéreztek a nép-
tánc és a népmûvészet szépsé-
geire, ezt helyezték tevékeny-
ségük központjába. Érdnek is 
meg kell találnia a város szel-
lemiségéhez legjobban illő 
mûvészeti formákat, ezeket kell 
erősíteni. Tudjuk, Érden mint-
egy száz képző- és iparmûvész 
telepedett le, és amúgy is nagy 

hagyományokkal rendelkezik 
az érdi képzőmûvészeti élet. 
Ha azt kérdezik, mire építsünk 
Érden, akkor azt válaszolom, 
hogy erre.

 Papp János

Meg kell becsülni a kultúra közösségformáló erejét (2.)

Új kitörési pontok  
a város kulturális életében
A megyei jogú városi rang hangsúlybeli eltolódásokat 
hozott  a  város mûvelõdési  életében, és ez új  felada-
tok  elé  állította,  illetve  állítja  az  érdi  közmûvelõdés 
minden  szereplõjét.  Az  Érdi  Újság  arra  vállalko-
zott,  hogy  Szedlacsek  Emíliával,  a  Szepes  Gyula 
Mûvelõdési Központ igazgatójával, Kéri Mihállyal, Érd 
Megyei Jogú Város Közgyûlése mûvelõdési és oktatá-
si  bizottságának  elnökével,  Bozsogi  Jánossal,  az  Érd 
Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetõ igazgatójával és Nemes Attilával, az önkor-
mányzat  kulturális  és  politikai  tanácsadójával  meg-
vitatja  Érd  kulturális  életének  idõszerû  feladatait.  Az 
alábbiakban összeállításuk befejezõ része olvasható.

Nemes Attila: Az Elsõ Fesztiválról 
csak elismerõ visszajelzések 
érkeztek
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Szedlacsek Emília: Bárki tapasz-
talhatja, hogy a legrangosabb 
mûvészegyüttesek is megjelennek 
az itteni mûvelõdési intézményekben

Kéri Mihály: Meg kell találni a város 
szellemiségéhez legjobban illõ 
mûvészeti formákat, ezeket kell 
erõsíteni

Bozsogi János: Megengedhetetlen, 
hogy teljes városrészek kiessenek 
egy megyei jogú város kulturális 
vérkeringésébõl

A Kós Károly Szakképző Iskola az alábbi tanfolyamo-
kat hirdeti meg 2010. október 4-i kezdéssel

Gépírás tanfolyam
A tanfolyam helye:   
Kós Károly Szakképző Iskola 2030 Érd, Ercsi út 8.
A tanfolyam 50 órás, önköltséges (13 000 Ft/fő), 
és megfelelő létszám esetén indul.
A tanfolyam elvégzésével a következő ismeretek sajátít-
hatók el:
•  tízujjas vakírás  (folyamatos, gyors, hibátlan gépelés)
•  Microsoft Office Word (szövegszerkesztő program) 

használata
•  alapfokú szövegszerkesztési ismeretek
Foglalkozások időpontja:  hétfőn, szerdán  14.20–16.20
A képzés végén a résztvevők tanúsítványt kapnak.

Varrótanfolyam
40 órás    
Az oktatás az iskola jól felszerelt varrótanműhelyében 
történik.
Amit biztosan megtanulnak:
•  háztartási textíliák szegése
•  nadrágok, szoknyák aljafelhajtása
•  cipzárcsere
•  divatlapból szabásminta kivétele
•  szabás
•  a legegyszerűbb ruhadarab saját méretre varrása

A tanfolyam önköltséges, ára:  15 000 Ft
Foglalkozások időpontjai:  hétfőn, szerdán 14.30–17.30
A csoport megfelelő létszám esetén indul.

Számítógép-használó tanfolyam 
– nemcsak nyugdíjasoknak

•  a számítógép bekapcsolásától az e-mail-küldésig
•  számítástechnikai alapfogalmak
•  leggyakrabban használt programok:
•  szövegszerkesztő (word)
•  táblázatkezelő (excel)
•  bemutató tervező (power point)
•  internethasználat: 

– keresés 
– adatgyűjtés 
– levelezés

  A 40 órás tanfolyam (10 x 4 óra ) díja 12 000 Ft.


