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  augusztus 22. hétfő
08:00 187 magazin ism. 
08:30 Ifipark ism. 
09:00 Összefoglaló az érdi Főtérátadó ünnep-

ségről ism. 
09:30 Négyszemközt ism.
09:45 Mámó magyar dokumentumfilm, 76’ ism. 

Rendező: Gulyás Gyula
11:00 Ízőrzők 50/18. Bálványos gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról 31’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

11:30 Érdi Panoráma ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Ifipark ism. 
15:45 Hit és Élet ism. 
16:15 Összefoglaló az érdi Főtérátadó ünnep-

ségről ism. 
16:45 Ízőrzők 50/18. Bálványos gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról 31’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

17:15 Szibéria 17/7. rész magyar útifilm 30’ ism. 
rend.: Bayer Zsolt

17:45 Tea két személyre ism. 
18:15 Csillagszem ism. 
18:50 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 HáziMozi ajánló
19:40 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Kézilabda mérkőzés ism. ÉTV Érdi 

VSE – DVSC- Fórum
21:25 Híradó ism.
21:40 Négyszemközt ism.
21:55 Ifipark ism. 
22:25 187 magazin ism. 
22:55 HáziMozi ajánló ism.

  augusztus 23. kedd
08:00 Híradó ism.
08:15 Tea két személyre ism. 
08:45 HáziMozi ajánló ism.
08:55 Szibéria 17/7. rész magyar útifilm 30’ ism. 

rend.: Bayer Zsolt
09:25 Négyszemközt ism.
09:40 Földközelben ism. 
10:10 A jazz születésétől napjainkig, 24/18. 

„Dixie, swing, bebop” 1948–1952 magyar 
zenés ismeretterjesztő film a Benkó 
Dixiland Band közreműködésével 51’ ism. 

11:00 Kézilabda-mérkőzés ism. RK Podravka 
Koprivniva – ÉTV Érdi VSE

14:50 Négyszemközt ism.
15:05 Hit és Élet ism. 
15:35 Ízőrzők 50/18. Bálványos gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról 31’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

16:05 Mámó magyar dokumentumfilm, 76’ ism. 
Rendező: Gulyás Gyula

17:20 187 magazin ism. 
17:50 Tea két személyre ism. 
18:20 Mozgás ism.
18:50 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 HáziMozi ajánló ism.
19:40 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Vitalitás, életmód magazin
20:25 Veri az ördög a feleségét színes magyar 

filmszatíra, 95’ ism. Rendező: András 
Ferenc Fsz: Pásztor Erzsi, Kajtár Lajos

22:05 Híradó ism.
22:20 Négyszemközt ism.
22:35 Vitalitás ism.
23:05 HáziMozi ajánló

  augusztus 24. szerda
08:00 Híradó ism.
08:15 Hit és Élet ism. 
08:55 Érdi Panoráma ism.
09:25 Négyszemközt ism.
09:40 Vitalitás ism. 
10:10 Ifipark ism. 
10:40 Fény-Kép ism.
11:10 Aggódunk érted… Védőoltások egész-

ségügyi ismeretterjesztő film, 56’ ism 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Érdi Panoráma ism.
15:55 Ifipark ism. 
16:25 Tea két személyre ism. 
16:55 HáziMozi ism. Beszélgetés Gulyás János 

rendezővel 
17:10 Ismeretlenek, III./1., Szolnok magyar doku-

mentumfilm, 54’ ism. R.: Gulyás János
18:10 Vitalitás ism. 
18:40 Négyszemközt ism.
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
19:55 Mozgás, sportmagazin
20:25 HáziMozi ism. Beszélgetés Gulyás János 

rendezővel 
20:40 Ismeretlenek, III./2., Budapest magyar 

dokumentumfilm, 52’ ism. Rendező: 
Gulyás János

21:35 Híradó ism.
21:50 Négyszemközt ism.
22:05 Mozgás ism.
22:35 Vitalitás ism. 

  augusztus 25. csütörtök
08:00 Híradó ism.
08:15 Mozgás ism.
08:45 Hit és Élet ism. 
09:25 Tea két személyre ism. 
09:55 Négyszemközt ism. 
10:10 HáziMozi ism. Beszélgetés Gulyás János 

rendezővel 
10:25 Ismeretlenek, III./2., Budapest magyar 

dokumentumfilm, 52’ ism. Rendező: 
Gulyás János

11:20 Vitalitás ism. 
15:00 Négyszemközt ism.

15:15 HáziMozi ism. Beszélgetés Gulyás János 
rendezővel 

15:30 Ismeretlenek, III./2., Budapest magyar 
dokumentumfilm, 52’ ism. Rendező: 
Gulyás János

16:25 Vitalitás ism. 
17:05 Hit és Élet ism. 
17:35 Mozgás ism.
18:05 Tea két személyre ism. 
18:35 Négyszemközt ism. 
18:50 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Bibliai Szabadegyetem 

Jónás próféta könyve 60’ 
20:55 A tanárnő és a biznisz magyar dok.film 62’ 

ism. rend.: Tóth Péter Pál 
22:00 Híradó ism.
22:20 Négyszemközt ism.
22:35 Mozgás ism.
23:05 Csillagszem ism.

  augusztus 26. péntek
08:00 Híradó ism.
08:15 Mozgás ism.
08:45 Négyszemközt ism.
09:10 Tea két személyre ism. 
09:40 Bibliai Szabadegyetem Jónás próféta 

könyve 60’ ism. 
10:40 Vitalitás ism.
11:10 Hit és Élet ism. 
11:40 Földközelben ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Aggódunk érted… Védőoltások egész-

ségügyi ismeretterjesztő film, 56’ ism 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

16:15 Mozgás ism.
16:45 Vitalitás ism. 
17:15 Szibéria 17/7. rész magyar útifilm 30’ ism. 

rend.: Bayer Zsolt
17:55 Földközelben ism.
18:25 Ifipark ism. 
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:55 A jazz születésétől napjainkig 24/19. 

„Dixie, swing, bebop” 1952–1953 magyar 
zenés ismeretterjesztő film a Benkó 
Dixiland Band közreműködésével 51’ 

20:45 Híradó ism.
21:00 Négyszemközt ism.
21:15 Vitalitás ism. 
21:45 Mozgás ism.
22:15 Mojito buli, szórakozás, programok

  augusztus 27. szombat
08:00 Híradó ism.
08:15 Négyszemközt ism.
08:30 Ízőrzők Ecseny, 50/19. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról 31’  
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

09:00 Mojito ism.
09:30 Mozgás ism.
10:00 Fény-Kép ism. 
10:30 Mikrofonláz, ifjúsági magazin 
11:00 Bibliai Szabadegyetem Jónás próféta 

könyve 60’ ism. 
12:00 Kézilabda-mérkőzés ism. Az ÉTV-Érdi 

VSE helyosztó mérkőzése 
15:00 Mikrofonláz ism. 
15:30 Mozgás ism.
16:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója 
16:30 Csillagszem
17:00 Vitalitás ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 Aggódunk érted… Inzulinpumpa kezelés 

egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Ízőrzők Ecseny, 50/19. gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról 31’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

19:30 Érdi Panoráma ism. 
20:00 Mikrofonláz ism. 
20:30 Mojito ism.
21:00 Fény-Kép ism. 
21:30 Csillagszem ism.
22:00 Harakiri fekete-fehér, feliratos, japán film-

dráma 125’ ism. rend.: Masaki Kobayashi
fsz.:Tatsuya Nakadai (Hanshiro Tsugumo), 
Rentaro Mikuni (Kageyu Saito) Csak 16 
éven felüli nézőinknek ajánljuk!

  augusztus 28. vasárnap
08:00 Mikrofonláz ism. 
08:30 Mozgás ism.
09:00 Csillagszem ism. 
09:30 187 magazin – Ami a héten történt Pest 

megyében
10:00 Mikrofonláz ism. 
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Mojito ism. 
11:30 Érdi Panoráma ism.
15:00 A jazz születésétől napjainkig 24/19. 

„Dixie, swing, bebop” 1952–1953. magyar 
zenés ismeretterjesztő film a Benkó 
Dixiland Band közreműködésével 51’ ism. 

15:50 Mikrofonláz ism. 
16:20 Csillagszem ism. 
16:50 Szibéria 17/8. rész magyar útifilm 30’ ism. 

rend.: Bayer Zsolt
17:20 Autó magyar film 74’ ism. rend.: 

Böszörményi Géza fsz.: Eva Ras, Juhász 
Jácint

18:40 Nincs asztalom, sem székem… magyar 
antropológiai film, 56’ ism. rend: Kisfaludy 
András 

19:40 Érdi Panoráma ism.
20:10 Hit és Élet ism.
20:40 Csillagszem ism. 
21:10 Mikrofonláz ism. 
21:40 A jazz születésétől napjainkig 24/19. 

„Dixie, swing, bebop” 1952–1953. magyar 
zenés ismeretterjesztő film a Benkó 
Dixiland Band közreműködésével 51’ ism. 

2011. augusztus 22–28.

Az

mûvelõdés

Érd MJV városközponti akcióterülete attraktivitásának 
valamint funkcionális működésének fejlesztése című 
nyertes pályázathoz kapcsolódó rendezvénye
Zárórendezvény – Kedvezményezett: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 
2011. augusztus 20-án a megújult Gesztelyi ház, az új városi galéria átadására, az egész 
napos programokra az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofi t Kft. szervezésében.

16.30 – A Városi Galériát (Gesztelyi házat) ünnepélyesen átadja T. Mészáros András
polgármester és Aknay János Kossuth-díjas festőművész, a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesületének elnöke. Az Érdi Tárlatot megnyitja Feledy Balázs művészet-
történész. Közreműködik a Szentpéteri Csilla Trió.
9.00–24.00 –  Kulturális programok, kirakodóvásár 

Új telephellyel bővül augusz-
tusban a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központ. A Városi 
Galéria az egykoron Wimpffen 
báró kúriájának istállójaként 
szolgáló épületben, ismertebb 
nevén a Gesztelyi-házban kap 
helyet.

– Módosította a közgyûlés 
a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ alapító okiratát. Az 
intézmény új telephellyel bővül. 
Mit jelent ez a bővülés?

– Ez nem egy egyszerû telep-
helybővülés, hanem egy szak-
mai bővülés is. Az eddigi tevé-
kenységünk – a képzőmûvészet 
területén – jelentősen kiterjed-
tebbé válhat. Sokkal jobb hely-
zetbe kerül a képzőmûvészet, 
mind az intézményi, mind pedig 
a mûvészeti nevelés, az ízlés-
formálás oldaláról. A bővülés 
egy magasabb jellegû, még 
színvonalasabb szakmai mun-
kát jelenthet a mûvelődési ház 
életében. Az intézmény mun-
kájában a képzőmûvészet min-
dig is egy erős vonulat volt. 
Hosszú időre – még az intéz-
ményesülés előtti időszakra 
– nyúlik vissza az a munka, 
amely a képzőmûvészet terén 
kezdődött.

– Ebben a nehéz gazdasági 
helyzetben mindenképp figye
lemreméltó a terjeszkedés. 
Milyen jelenleg az intézmény 

személyi, illetve anyagi hát
tere?

– A szakmai mûhely munkái-
hoz természetesen megvannak a 
személyi feltételeink. A vezető, 
Kéri Mihály festőmûvész évtize-
dek óta a város képzőmûvészeti 
életének szervezője, a kiállí-
tások létrehozásában, a nyári 
alkotótáborok szervezésében 
is nagyon fontos a szerepe. 
Ugyanakkor az intézménynek 
meg kell oldania, hogy az épü-
letnek legyen technikai háttere 
és személyzete is, aki karban 
tartja. A kiállítások színvonalas 
megrendezéséhez és méltó rek-
lámanyagainak elkészítéséhez 
támogatásra szorul az intéz-
mény.

– Milyen lehetőségeket nyit 
meg a Városi Galéria létrejötte?

– A lehetőségek hihetetlenül 
kibővültek az intézmény, illet-
ve a képzőmûvészet számára. 
A galériában egy olyan profesz-
szionális képzőmûvészeti 
munka kezdődhet meg – a 
modern mûvészetek területén 
–, amely itt a környéken nem 
jellemző. Érd be tudja mutatni, 
milyen sok képzőmûvész él a 
városban, milyen magas szín-
vonalú a mûvészeti élet. Még 
rangosabbá válhat az a munka, 
amelyet a nevelés területén 
ad az intézmény. Ha vissza-
tekintünk, a mûvelődési ház 

mind az amatőrök – a Poly-Art 
Alapítvány kiállításaival – mind 
pedig a pályakezdők – a Mustra 
kiállítással – számára mindig is 
rendelkezésre állt. Most ez sok-
kal magasabb színvonalra kerül, 
hiszen azok, akik a pályakezdő 
fiatalok Mustra kiállításán eddig 

bemutatkoztak, most már szere-
pelnek a galéria úgynevezett Érdi 
Tárlatában. Tehát egy nevelési 
program, egy hosszú mûvészeti 
élet nyer elismerést azzal, hogy 
a város létrehozta ezt a galériát, 
illetve mutatja azt, hogy sokkal 
magasabb színvonalra kívánja 
helyezni a képzőmûvészeti éle-
tet, mint eddig.

Beszélgetés Szedlacsek Emíliával, a mûvelõdési központ igazgatójával

„A lehetõségek hihetetlenül kibõvültek” 
Augusztus 20-án új  kulturális  intézménnyel  gazdagodik a  város. A Szepes Gyula 
Mûvelõdési  Központ  igazgatása  alatt  mûködõ  Városi  Galéria  a  rekonstruált 
Gesztelyi-házban kap otthont. Szedlacsek Emíliát, a mûvelõdési ház vezetõjét kér-
deztük az új telephelyrõl, elképzelésekrõl, tervekrõl.

– Milyen funkciókat kap az 
új épület?

– A földszinten havi rendsze-
rességgel egyéni, illetve csoportos 
bemutatkozásokra lesz lehetőség. 
A tetőtérben a képzőmûvészeti 
táborokban készült alkotások 
és azok, amelyeket mûvészek 
hagytak itt a városnak, lesz-
nek láthatók, állandó jelleggel. 
A galériában arra is lesz lehető-
ség, hogy több szinten folyjon a 
képzőmûvészeti nevelés, hiszen 
egy széles körû képzőmûvészeti 
bemutatkozási helyszínt lehet 
teremteni, mûvészetpedagógiai 
tevékenységre is sor kerülhet. 
Tehát nemcsak a megnyitókon 
lehet majd a képzőmûvészekkel 
találkozni, és arra is lehet alkalma-
kat szervezni, hogy a gyerekek, 
a fiatalok mûvészettörténészek 
vagy a képzőmûvészethez értő 
írók segítségével kalandozhat-
nak el a kiállításokon, vagy akár 
vetített előadásokon szerezzenek 
ismereteket a képzőmûvészetről.

– Mit tudhatunk a nyitó
kiállításról?

– Az első időszaki kiállítás az 
Érdi Tárlat, amely Érd és környé-
ke képzőmûvészeinek a bemutat-
kozó tárlata. Az intézmény veze-
tése mindig is odafigyelt, hogy a 
helyiek ne maradjanak ki a kiállí-
tási lehetőségekből. Ugyanakkor 
a kistérségi vagy akár az országos 
bemutatkozás felé is lehetne nyit-
ni. Azt szeretnénk, hogy olyan 
mûvészek érkezzenek a város-
ba, akik valamilyen újdonságot 
jelentenek, valamiben különlege-
sek, hogy ne kényszerüljön senki 
elmenni Érdről az ő munkássá-
gukat látni.

– Mi a személyes véleménye a 
bővülésről?

– Az eddigi képzőmûvészeti 
tevékenység elismeréseként is 
tekinthetjük, hogy ez a galé-
ria elkészült. Mindazok a 
képzőmûvészek örülhetnek, 
akik sokat tettek a galériáért, 
egyrészt azáltal, hogy felvetet-
ték az ötletét, másrészt pedig 
hogy nem hagyták elveszni a 
gondolatát… Ez nagy öröm az 
intézménynek szakmailag is, 
hogy térben növekedett, ez 
mindig egy előnyt, egy gazda-
godást jelent. Azt gondolom, 
a képzőmûvészeti galériának 
olyan rangos kiállításai lesznek, 
amelyek vonzani fogják a város 
lakosságán kívül a térség érdek-
lődőit is. Országosan is elismert 
szakmai színvonal kivívására 
lesz alkalmas a galéria.

– Sok klubnak, mûvészeti 
egyesületnek, baráti körnek ad 
otthont a mûvelődési központ. 
Lesz változás szeptembertől a 
szakköri foglalkozások terén?

– Nem változnak, a régiek 
maradnak. Mindig van azon-
ban, amire kicsit nagyobb hang-
súlyt fektetünk. Most a tánco-
sok közül a mazsorett klub a 
fejlesztésére fordítunk több 
energiát, szeretnénk, ha töb-
ben járnának erre. A Rováskör 
szeretné felvenni Varga Zoltán 
alapítónak a nevét, ezért az ő 
hagyatékának a bemutatására 
is kicsit több időt fordítunk. 
Talán jobban figyelünk a szín-
házi programjainkra is, mert 
úgy látjuk, hogy nagy az igény 
a színdarabok iránt, illetve még 
egy nagyobb tervünk van, hogy 
a filmes rendezvényeink számát 
bővítsük.

– Mit tartogat még számunkra 
az ősz?

– Lesz egy terménykiállítá-
sunk a Kertbarátkör szerve-
zésében, egy kaktuszkiállítás 
a Kern Péter Kaktuszkör nevé-
ben, illetve egy mûvészeti ren-
dezvényre is sor kerül. Ezen- 
kívül Bereményi Géza lesz a 
vendégünk, ő Jó estét kívánok, 
Bereményi Géza vagyok címmel 
tart irodalmi estet.

  Kovács Renáta

Az új galéria a város szívében kínál lehetõséget a helyi mûvészek bemutatkozására
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Szedlacsek Emília intézmény
igazgató örül, hogy megújult 
környezetben fogadhatják a képzõ
mûvészet iránt érdeklõdõket


