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Február 14. hétfő
08:00 187 magazin ism.
08:30 Mikrofonláz ism. 
09:00 Hit és Élet ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 Egy szelet kenyérben magyar dok.film 52’ 

ism. rend.: Tóth Péter Pál
10:55 Érdi Panoráma ism.
11:25 187 magazin ism.
11:55 Mikrofonláz ism. 
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Érdi Panoráma ism.
16:00 Mikrofonláz ism. 
16:30 Földközelben ism.
17:00 Aggódunk érted… A cukorbetegség 

veszélyei egészségügyi ismeretterjesztő 
film 40’ ism. forgatókönyv: Váczi Szabó 
Márta 

17:40 Magyarok az emberevők földjén 3. rész 
magyar dok.film 28’ ism. rend.: Cséke Zsolt

18:10 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 HáziMozi ajánló
19:40 Négyszemközt, beszélgetés  

aktuális témákról
20:00 Kézilabda-mérkőzés ism. ÉTV-Érdi VSE -

Siófok KC
21:30 Híradó ism.
21:50 Négyszemközt ism.
22:10 HáziMozi ajánló ism.

Február 15. kedd
08:00 Híradó ism.
08:30 Hit és Élet ism.
09:00 HáziMozi ajánló ism.
09:10 Aggódunk érted… A cukorbetegség 

veszélyei egészségügyi ismeretterjesztő 
film 40’ ism. forgatókönyv: Váczi Szabó 
Márta 

09:50 Négyszemközt ism.
10:10 Földközelben ism.
10:40 Kézilabda-mérkőzés ism. ÉTV-Érdi VSE -

Siófok KC
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Hit és Élet ism.
16:00 Tea két személyre ism.
16:30 Monda és valóság határán 8. rész ism. 30’ 

Érd történelme (Érd a második világhá-
ború alatt) rend.: Bárány Dániel, szerk.: 
Beke Zita 

17:00 Mikrofonláz ism. 
17:30 Mozgás ism.
18:00 Egy szelet kenyérben magyar dok.film 52’ 

ism. rend.: Tóth Péter Pál
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 HáziMozi ajánló ism.
19:40 Négyszemközt, beszélgetés  

aktuális témákról
20:00 Fény-Kép, kulturális magazin
20:30 A miniszter félrelép  

színes, magyar vígjáték 105’ ism.  
rend.: Koltai Róbert, Kern András  
fsz.: Kern András, Koltai Róbert, Dobó Kata 

22:20 Híradó ism.
22:40 Négyszemközt ism.
23:00 Fény-Kép ism.
23:30 HáziMozi ajánló

Február 16. szerda
08:00 Híradó ism.
08:30 Hit és élet ism.
09:00 Fény-Kép ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 Vitalitás ism.
10:30 Monda és valóság határán 8. rész ism. 30’ 

Érd történelme (Érd a második világhá-
ború alatt) rend.: Bárány Dániel, szerk.: 
Beke Zita 

11:00 Mikrofonláz ism. 
11:30 Földközelben ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Mozgás ism.
16:00 Fény-Kép ism.
16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Tea két személyre ism.
17:30 Vitalitás ism.
18:00 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
18:15 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála 

VI/1.) magyar dok.film 45’ ism. rend.: Tóth 
Péter Pál 

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

aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 HáziMozi  

Beszélgetés Tóth Péter Pál rendezővel 
20:30 Számvetés (Perczel Tamás élete és 

halála VI/2.) magyar dok.film 46’ 
rend.: Tóth Péter Pál 

21:20 Híradó ism.
21:40 Négyszemközt ism.
22:00 Mozgás ism.

Február 17. csütörtök
08:00 Híradó ism.
08:30 Fény-Kép ism.
09:00 Mozgás ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
10:15 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála 

VI/2.) magyar dok.film 46’ ism. rend.: Tóth 
Péter Pál 

11:05 Érdi Panoráma ism.
15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Vitalitás ism.
16:00 Aggódunk érted… A cukorbetegség 

veszélyei egészségügyi ismeretterjesztő 
film 40’ ism. forgatókönyv: Váczi Szabó 
Márta 

16:40 Mikrofonláz ism. 
17:10 Fény-Kép ism.
17:50 Mozgás ism.
18:20 Burleszkparádé
19:00 Híradó 
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, beszélgetés  

aktuális témákról
19:45 Földközelben, környezetvédelem, 

ökológia
20:15 Híradó ism.
20:35 Négyszemközt ism.
20:50 Földközelben ism.
21:20 Swetter-koncert ism. A Ki mit tud? döntős 

együttes koncertje a Diósgyőri Várban 
(2007) 

Február 18. péntek
08:00 Híradó ism.
08:30 Fény-Kép ism.
09:00 Vitalitás ism.
09:30 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 Mozgás ism.
16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Vitalitás ism.
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Földközelben ism.
18:00 Magyarok az emberevők földjén 3. rész 

magyar dok.film 28’ ism. rend.: Cséke Zsolt
18:30 Burleszkparádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
19:45 Tea két személyre, beszélgetés érdi 

érdekes emberekkel
20:15 Sípoló macskakő magyar film 105’ 

rend.: Gazdag Gyula 
fsz.: Xantus János, Bozsogi János 

22:05 Híradó ism.
22:20 Négyszemközt ism.
22:40 Tea két személyre ism.

Február 19. szombat
08:00 Híradó ism.
08:15 Négyszemközt ism.
08:30 Földközelben ism.
08:55 Ízelítő – Csirkecomb sajtos  

fokhagymamártással
09:00 Kézilabda-mérkőzés Győri Audi ETO KC 

– ÉTV-Érdi VSE
10:30 Ifipark, ifjúsági magazin
11:00 Tea két személyre ism.
14:30 Kézilabda-mérkőzés ism. Győri Audi ETO KC 

– ÉTV-Érdi VSE
16:00 Érdi Panoráma, heti események 

összefoglalója 
16:30 Csillagszem- Gerendás Péter
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Aggódunk érted… Her2 emlődaganat 

– betegvallomások egészségügyi isme-
retterjesztő film 40’ forgatókönyv: Váczi 
Szabó Márta 

18:10 Ízelítő ism.- Csirkecomb sajtos fokhagy-
mamártással

18:15 Tea két személyre ism.
18:45 Érdi Panoráma ism.
19:15 Monda és valóság határán 8. rész ism. 30’ 

Érd történelme (Érd a második világhá-
ború alatt) rend.: Bárány Dániel, szerk.: 
Beke Zita 

19:45 Ifipark ism.
20:15 Királyi esküvő 

amerikai zenés filmvígjáték 96’ 
rend.: Stanley Donen 
fsz.: Fred Astaire, Ginger Rogers, Sarah 
Churchill

21:55 Mojito ism.

Február 20. vasárnap
08:00 Ifipark ism.
08:30 Fény-Kép ism.
09:00 Csillagszem ism. – Gerendás Péter
09:30 187 magazin – Ami a héten történt Pest 

megyében
09:55 Ízelítő ism. – Csirkecomb sajtos fokhagy-

mamártással
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. – Gerendás Péter
14:50 Sípoló macskakő magyar film 105’ ism. 

rend.: Gazdag Gyula fsz.: Xantus János, 
Bozsogi János 

16:40 Érdi Panoráma ism.
17:10 Ifipark ism.
17:40 Hit és Élet ism.
18:10 Magyarok az emberevők földjén  

4. rész magyar dok.film 28’ rend.: Cséke 
Zsolt

18:40 Még kér a nép magyar film 87’ 
rend.: Jancsó Miklós; 
zene: Cseh Tamás 
fsz.: Juhász Jácint, Drahota Andrea 

20:10 Koreszmék és táborok magyar dok.film 
57’ rend.: Muhi Klára, Vaga Ágota

21:10 Érdi Panoráma ism.
21:40 Tea két személyre ism.
22:10 Vitalitás ism.

2011. február 14.– február 20.

Az

A már  hagyományosan  meg
rendezett  Swan  Lake:  Moving 
Image  and  Music  Awards 
elnevezésû  nemzetközi  film
fesztiválon  a  legjobb  „new 
age”  zenei  kisfilmkészítőket 
jutalmazták.  A zenét  a  film
mel,  az  animációval,  az  inter
aktivitással  összekapcsoló 
alkotásokról  van  szó,  amelyek 
versenyét  három  mûfajban 
– animációs film, digitális film, 
interaktív film – hirdették meg. 
A kategóriák  első  helyezettjei 
mellett egy közönségdíjat, vala
mint  egy,  a  legjobb  filmzené
nek  járó  díjat  is  kiosztott  a 
zsûri.  A versenyfilmek  stílusa, 
témája  és  mondanivalója  sza

badon választható,  feltétel volt 
azonban,  hogy  a  mûvek  kizá
rólag  zongoradarabok  alapján 
készülhettek.  A játékidő  szin
tén  kritérium  volt  –  legalább 
egy, maximum 15 perces  film
mel pályázhattak az alkotók.

Aracsi Norbert (forgatókönyv
író,  filmrendező),  Balogh-Nagy 
Attila József  (érdi  lakos,  for
gatókönyvíró,  filmrendező), 
Gombos Ildikó  (designer), 
Krajczár Martin  (operatőr  és 
vágó),  Ujhidy Eszter  (marke
tinges  és  rendezőasszisztens), 
Vörös Péter  (színész  és  krea
tív  asszisztens)  és  Zoller Zsolt 
(érdi lakos, zeneszerző) – heten 
alkotják  a  VideoHeaven  Stúdió 
nevû amatőr csapatot. 
– Felismertük azt, hogy a sza

kunkon  többen  érdeklődünk  a 
filmezés  iránt,  ezért  úgy  hatá
roztunk,  hogy  összeállunk 
néhányan,  azért,  hogy  többen, 
nagyobb  erővel  valósíthas
suk  meg  álmainkat.  –  mesélt 
lapunknak  a  csapat  megala
kulásáról  Zoller  Zsolt.  –  Egyik 
kiváló  főiskolai  tanárunk,  dr. 
Zsélyi Ferenc Lázár  hívta  fel 
a  figyelmünket  egy  nemzet
közi  rövidfilmes  lehetőség
re,  melynek  neve  Swan  Lake: 
Moving Image & Music Awards. 
A rövidfilmfesztivál  gáláját  a 
németországi  Mittweida  váro
sában  található  Hochschule 

Mittweida  University  rendezte 
meg – tette hozzá.
Az alkotó kedvû magyar csapat 

digitális film kategóriában neve
zett  be  a  nemzetközi  verseny
re. A fiatalok  kreativitásukat  és 
technikai  tudásukat  latbavetve 
készítették  el  csaknem  három 
perces  kisfilmjüket.  A forgatás 
2010.  októberében  három  nap 
alatt  zajlott  le.  A felvételek  két 
helyszínen  –  Székesfehérvár 
busztelephelyén,  valamint  egy 
érdi magánházban – készültek. 
– A forgatáshoz a DUF stúdió

jában  jutottunk  technikai  felté
telekhez (félprofi kamera, vágó
terem). A forgatási  helyszínt  az 
Alba  Volán  Zrtnek  köszönhet
tük, ugyanis  tőlük kaptunk egy 
buszt. A kiutazásban a DUF, illet
ve a Mittweidai egyetem támo
gatott – mondta a Dunaújvárosi 
Főiskola hallgatója.
–  2011.  január  11én  hajnal

ban  indultunk a  több mint 750 
kilométeres  útra,  csaknem  12 
óra  leforgása  alatt  értünk  oda 
– kezdte rövid élménybeszámo
lóját  Zoller  Zsolt.  –  Kiutazott 
velünk  két  tanárunk,  Szakács 
István és  Klucsik Gábor,  illet
ve  néhány,  tőlünk  függetlenül 
nevező  hallgatótársunk  is. Már 
a  megérkezésünkkor  nagyon 
kedvesen  fogadtak  minket. 
Gyorsan  összecsiszolódtunk 
az  ottani  –  különböző  orszá

gokból  érkező  –  rövidfilmes 
alkotókkal.  Másnap  este  volt  a 
díjátadó,  ami  este  nyolctól  fél 
tízig tartott. Jelen volt az ottani 
egyetem  vezetősége,  különbö
ző  szponzorcégek  képviselői, 
a  díjazottak,  valamint  a  meg
hívott  vendégek.  Az  esemény 
az  egyetem  stúdiójában  zaj
lott  le,  és  a  helyi  TV  élőben 
közvetítette.  A díjazottaknak 
– köztünk nekünk  is  – pár per
ces  beszédet  kellett  mondani 
angol  vagy  német  nyelven. 
A ceremónia  után  egy  fogadás 
várta az érdeklődőket. Hazafelé 
– mivel Csehországon keresztül 
jöttünk  –  eltöltöttünk  néhány 
órát  Prágában, majd  január  13
án  este  értünk  haza  –  zárta  az 
élménybeszámolót Zoller zsolt.
A hét  alkotószellemû  fiatal 

tehát diadalmaskodott a német
országi  viadalon:  My  Soul 
Covers  Your  Inside  címû  kis
filmjük  három  díjat  is  kiérde
melt. 
–  A filmünk  a  nézők  szava

zatai alapján elnyerte a  legjobb 
filmnek járó közönségdíjat, ráa
dásul  hallgatótársunk,  Dobosi 
Nóra  a  zsûri  szakmai  vélemé
nye  alapján  az  interaktív  film
kategóriában  elhozta  az  első 
helyezettnek  járó  díjat.  Én  a 
filmünk alá írt filmzenével több 
ezer  választható  dal  közül,  a 
közönség  szavazatai  alapján 
megnyertem  a  legjobb  filmze

nének járó díjat – foglalta össze 
az  eredményeket  Zoller  Zsolt, 
majd  jövőbeli  terveiről,  elkép
zeléseiről elmondta: 
–  Jelenlegi  tervünk,  hogy 

minél  több  kisfilmet  –  köztük 
kis  játékfilmet  is  –  megalkos
sunk.  Aztán  a  későbbiekben 
szeretnénk  nagyfilmek  alkotá
sával is foglalkozni.
  Kovács Renáta

Magyar filmsikerek Németországban
Érdi és környékbeli fiatalok is részt vettek az idei Swan Lake: Moving Image and 
Music Award filmfesztiválon. Az ifjú, tehetséges alkotók nagyszerû sikereket értek 
el elsõ nagy megmérettetésükön: három díjjal – köztük egy kategóriagyõzelemmel 
– tértek haza a Németországban rendezett díjátadóról.

A Videoheaven Stúdió tagjai

Zoller Zsolt a legjobb filmért járó 
díjjal

Dobosi Nóra az interaktív film kate-
gória nyertese

„A vers  nekem  szerelem  és 
szenvedély, hiszen az élet feszí
tő,  égető  kérdéseire  a  költők
nél  kerestem,  s  találtam meg  a 
választ – vallotta magáról Kubik 
Anna  színmûvész,  aki  felejt
hetetlen  előadói  estet  tartott  a 
zsúfolásig megtelt Csuka Zoltán 
Városi Könyvtárban. 
Ami  érthetetlen,  megmagya

rázhatatlan  számunkra,  azt  a 
költők  tollvonásaikkal  mint
egy  „megfestik”,  leírják  a  ver
sekben  –  fogalmazott  közön
ségét  köszöntve  a  mûvésznő. 
Kányádi Sándor  szavaival  élve 
– aki egy kisfiútól kölcsönözte a 
megállapítást – a „vers az, amit 
mondani kell”,  így aztán Kubik 
Anna  színmûvész  olyan  köl
teményeket  és  prózákat  válo
gatott  össze,  amelyek  annyi
ból  „személyesek”  is,  hogy 
választ  adtak  számára  az  élet 
nagy  és  fontos  kérdéseire,  és 
– mint elmondta – végigkísérték 
az  életét.  A magyar  irodalom 
nagyjainak  gondolatait  meg

osztva  tulajdonképpen  Kubik 
Anna  mutatkozott  meg  közön
sége  előtt.  Útra  és  felmutatni 
valót  hozott  magával  a  kiváló 
színmûvész. Mintegy vallomást 
magyarságáról,  arspoeticájá
ról,  hiszen  pályájára  rátalálva 
a  Jóság  síró  vágya  címû  vers 
vezérelte  őt,  de  életünk  során 
mindannyiunknak  szüksége 
van  ilyen  őszinte,  igaz  „sorve
zetőkre”. 
Kubik Anna egy kis Veszprém 

megyei  faluban,  Ösiben  szüle
tett,  innen  jutott  el  a  Nemzeti 
Színházig,  ahol  abban  a  csodá
latos kiváltságban lehetett része, 
hogy  a  nemzet  nagy  színészei 
mellett  kezdhette  el  mûvészi 
pályáját.  Szerencsére  szüleitől, 
nővéreitől  oly  nagy  szeretetet 
kapott, ami mindenkor erőt adott, 
megőrizte  és  táplálta  benne  az 
ősiséget  és  a  hitet.  Talán Kajári 
Gyula képein  lelte meg ennek a 
plasztikus ábrázolását, aki Sinka 
István versei  nyomán  alkotta 
meg  azokat  a  paraszti  világot 

bemutató  festményeit,  amelyek 
azt a falusias környezetet tükrö
zik,  amit  Kubik  Anna  gyermek
korától fogva sajátjának érez, és 
amire,  hosszú  keresést  követő
en  végül  Budafoki  otthonában 
talált  meg.  Otthonról,  anyáról, 
szeretetről,  hitről,  szerelemről, 
örömről,  bánatról,  vagyis  éle
tünknek minden  sorsdöntő  kér
déséről  hozott  útravalót  irodal
munk  nagyjaitól.  Akár  úgy  is 
fogalmazhatunk,  összeállítása 
nem csupán Kubik Anna, hanem 
talán  mindannyiunk  életéből, 
hitéből,  reménységeiből  kínált 
egy  szeletet.  Akár  magunkra, 
saját sorsunkra is ismerhettünk, 
s egy pillanatra megállva elérzé
kenyülhettünk,  vagy  esetenként 
elmosolyodhattunk  és  elmé
lyülhettünk  a  létezés  értelmét 
kereső kérdésekben és válaszok
ban.  Nem  vitás,  hogy  az  elő
adói  est minden egyes pillanata 
tükrözte  Ablonczy Lászlónak  a 
mûvésznőről  írt  sorait:  „Õsi  és 
mitikus varázsos teremtés Kubik 

Kubik Anna elõadói estje a könyvtárban

„Jóság síró vágya”

Anna, mert őrzi azt, amit ember
mivoltunkban  oly  gyalázatosan 
koptat  és  pusztít  a  kor,  katar
zist  gyújt  és  éltet  bennünket. 
S nemcsak  egyéni,  hanem  kol
lektív méretekben, kétségbeesett 
jajkiáltással  emberi  és  nemzeti 
megmaradásunkért.”
  Bálint Edit

Kubik Anna:  A költõk a megma-
gyarázhatatlant írják le verseikben
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