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  augusztus 29., hétfő
08:00 187 magazin ism.
08:30 Mikrofonláz ism. 
09:00 Hit és Élet ism.
09:30 Nincs asztalom, sem székem… magyar ant-

ropológiai film, 56’ ism. rend: Cséke Zsolt 
10:30 Fény-Kép ism. 
11:00 Ízőrzők Ecseny, 50/19. gasztronómiai magazin 

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

15:00 Vitalitás ism. 
15:30 Mikrofonláz ism. 
16:00 Hit és Élet ism.
16:30 187 magazin ism.
17:00 Földközelben ism.
17:30 A jazz születésétől napjainkig 24/19 „Dixie, 

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

18:25 Szibéria 17/8. rész magyar útifilm 30’ ism. 
rend.: Bayer Zsolt

19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 HáziMozi ajánló
19:40 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Kézilabda-mérkőzés ism. Veszprém Barabás 

KC – RK Podravka Vegeta
21:25 Híradó ism.
21:40 Négyszemközt ism.
22:00 Tea két személyre ism.
22:30 Mikrofonláz ism. 
23:00 HáziMozi ajánló ism.

  augusztus 30., kedd
08:00 Híradó ism.
08:15 Hit és Élet ism.
08:45 HáziMozi ajánló ism.
08:55 Szibéria 17/8. rész magyar útifilm 30’ ism. 

rend.: Bayer Zsolt
09:35 Négyszemközt ism.
09:50 187 magazin ism.
10:20 Földközelben ism.
10:50 Kézilabda-mérkőzés ism. ÉTV Érdi VSE - DVSC 

Fórum
14:50 Tea két személyre ism.
15:20 Ízőrzők Ecseny, 50/19. gasztronómiai magazin 

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

15:50 Aggódunk érted… Inzulinpumpa kezelés 
egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

16:50 Mikrofonláz ism. 
17:20 Vitalitás ism. 
17:50 Nincs asztalom, sem székem… magyar ant-

ropológiai film, 56’ ism. rend: Cséke Zsolt 
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 HáziMozi ajánló ism.
19:40 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Fény-Kép, kulturális magazin
20:25 Autó magyar film 74’ ism. rend.: Böszörményi 

Géza fsz.: Eva Ras, Juhász Jácint
21:40 Híradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Fény-Kép ism.
22:45 A jazz születésétől napjainkig 24/19 „Dixie, 

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

23:35 HáziMozi ajánló

  augusztus 31., szerda
08:00 Híradó ism.
08:15 Hit és Élet ism.
08:45 Fény-Kép ism.
09:25 Négyszemközt ism.
09:40 Vitalitás ism.
10:10 Csillagszem ism. 
10:40 Mikrofonláz ism. 
11:10 Tea két személyre ism.
11:40 Földközelben ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Fény-Kép ism.
15:45 Tea két személyre ism.
16:25 Vitalitás ism.
16:55 HáziMozi ism. Beszélgetés Gulyás János 

rendezővel 
17:10 Ismeretlenek, III./2., Budapest magyar doku-

mentumfilm, 52’ ism. Rendező: Gulyás János
18:10 Csillagszem ism. 
18:40 Burleszk parádé
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/3., A 301-es parcella magyar 

dokumentumfilm, 75’ ism. Rendező: Gulyás 
János

22:00 Híradó ism.
22:15 Négyszemközt ism.
22:30 Mozgás ism.
23:00 Fény-Kép ism.

  szeptember 1., csütörtök
08:00 Híradó ism.
08:15 Fény-Kép ism.
08:45 Mozgás ism.
09:15 Négyszemközt ism.
09:40 A Genersichek nyomában Az Érd Tv dokumen-

tumfilmje 21’ ism. 
10:05 Vitalitás ism.
10:35 Tea két személyre ism.
11:05 Mikrofonláz ism. 
14:50 Négyszemközt ism.
15:05 Vitalitás ism.
15:35 Mikrofonláz ism. 
16:05 Fény-Kép ism.
16:35 Mozgás ism.
17:05 HáziMozi ism. Beszélgetés Gulyás János 

rendezővel 
17:20 Ismeretlenek, III/3., A 301-es parcella magyar 

dokumentumfilm, 75’ ism. Rendező: Gulyás 
János

18:40 Burleszk parádé
19:00 Híradó 
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Földközelben,  

környezetvédelem, ökológia
20:25 Zárójelentés magyar dokumentumfilm, 60’ 

ism. rendező: Dénes Gábor 

21:25 Híradó ism.
21:40 Négyszemközt ism.
21:55 Földközelben ism.
22:25 Ízőrzők Ecseny, 50/19. gasztronómiai magazin 

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

22:55 Mikrofonláz ism. 
23:25 Fény-Kép ism.

  szeptember 2., péntek
08:00 Híradó ism.
08:15 Fény-Kép ism.
08:45 Zárójelentés magyar dokumentumfilm, 60’ 

ism. rendező: Dénes Gábor 
09:55 Négyszemközt ism.
10:10 Földközelben ism.
10:40 Hit és Élet ism.
11:10 Mozgás ism.
11:40 Ízőrzők Ecseny, 50/19. gasztronómiai magazin 

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

15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Mozgás ism.
15:45 Zárójelentés magyar dokumentumfilm, 60’ 

ism. rendező: Dénes Gábor 
16:45 Vitalitás ism.
17:15 Fény-Kép ism.
17:45 Földközelben ism.
18:25 Szibéria 17/8. rész magyar útifilm 30’ ism. 

rend.: Bayer Zsolt
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Tea két személyre,  

beszélgetés érdi érdekes emberekkel
20:25 A jazz születésétől napjainkig, 24/20 

“És él a jazz!” 1953 -1957 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixiland Band 
közreműködésével, 46’ 

21:15 Híradó ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:45 Tea két személyre ism.
22:15 Fény-Kép ism.

  szeptember 3., szombat
08:00 Híradó ism.
08:15 Négyszemközt ism.
08:30 Ízőrzők Szepetnek, 50/20 gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 30’ Róka 
Ildikó és Móczár István műsora 

09:00 Kézilabda-mérkőzés ism. ÉTV Érdi 
VSE helyosztója: ÉTV Érdi VSE - Alcoa Fehérvér 
KC

10:30 Ifipark, ifjúsági magazin
11:00 Tea két személyre ism.
11:30 Mozgás ism.
14:30 Kézilabda mérkőzés ism.  

ÉTV Érdi VSE helyosztója:  
ÉTV Érdi VSE - Alcoa Fehérvér KC

16:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

16:30 Csillagszem
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Ízőrzők Szepetnek, 50/20 gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 30’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

18:00 Közvetítés az érdi Központi Utcabálról, 
a Főtérről 15’

18:15 Aggódunk érted… A cukorbetegség veszélyei 
egészségügyi ismeretterjesztő film 40’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:55 Érdi Panoráma ism.
19:25 Fény-Kép ism.
20:00 Közvetítés az érdi Központi Utcabálról, 

a Főtérről 15’
20:15 Úrvacsora fekete-fehér  

svéd filmdráma 79’ ism.  
írta és rendezte.: Ingmar Bergman
fsz.: Max von Sydow, Ingrid Thulin, Gunnar 
Björnstrand 
Csak 12 éven felüli nézőinknek ajánljuk!

21:35 Mojito ism.
22:05 Közvetítés az érdi Központi Utcabálról, 

a Főtérről 15’
22:20 Ifipark ism. 
22:50 Csillagszem ism. 
23:20 Érdi Panoráma ism.
23:50 Közvetítés az érdi Központi Utcabálról, 

a Főtérről 15’
00:05 A jazz születésétől napjainkig, 24/20 “És él a 

jazz!” 1953 -1957 magyar zenés ismeretter-
jesztő film a Benkó Dixiland Band közreműkö-
désével, 46’ ism. 

01:00 Összefoglaló az érdi Központi Utcabálról 
40’

  szeptember 4., vasárnap
08:00 Ifipark ism.
08:30 Fény-Kép ism.
09:00 Csillagszem ism. 
09:30 187 magazin – Ami a héten történt Pest 

megyében
10:00 Ízőrzők Szepetnek, 50/20 gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról, 30’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Összefoglaló az érdi Központi Utcabálról 

ism. 40’
11:40 Érdi Panoráma ism.
12:10 Ifipark ism.
15:10 A jazz születésétől napjainkig, 24/20 “És él a 

jazz!” 1953 -1957 magyar zenés ismeretter-
jesztő film a Benkó Dixiland Band közreműkö-
désével, 46’ ism. 

16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Ifipark ism.
17:00 Hit és Élet ism.
17:30 Összefoglaló az érdi Központi Utcabálról 

ism. 40’
18:10 Földközelben ism. 
18:40 Szibéria 17/9. rész magyar útifilm 30’ ism. 

rend.: Bayer Zsolt
19:10 Tea két személyre ism.
19:40 Sípoló macskakő magyar film 105’ ism. rend.: 

Gazdag Gyula fsz.: Xantus János, Bozsogi 
János 

21:25 Magyarok Afrikában, V/1. rész magyar 
dokumentumfilm, 40’ rend: Cséke Zsolt 

22:05 Tea két személyre ism.
22:35 Vitalitás ism. 
23:05 A jazz születésétől napjainkig, 24/20 “ 

És él a jazz!” 1953 -1957 magyar zenés 
ismeretterjesztő film a Benkó Dixiland Band 
közreműködésével, 46’ ism. 

23:55 Ifipark ism.

2011. augusztus 29–szptember 4.
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Makettet akármilyen témá-
ban, akármiről lehet készíte-
ni. Vadász László ûrhajó- és 
ûrállomásmaketteket készít 
húszéves kora óta, lassan már 
ötvenkét éve. Vele beszélgettünk 
a makettkészítés eme külön ágá-
ról, amellyel Magyarországon 
talán csak ő foglalkozik egye-
dül. Eddig mintegy 100 makettet 
készített, ebből megközelítőleg 
60 rakéta. A Planetáriumban lát-
ható kiállításon több mûanyag 
rakétája is megtekinthető. 

– Fiatal koromban még csak 
mûanyag készleteket lehetett 
beszerezni az NDK-ból – avatott 
be a kezdetekbe Vadász László. 
– Ezekből többet összeállítot-
tam, repülőgépeket, harckocsi-
kat, egyebeket, így egyre jobban 
belemélyedtem a témába. Egy 
idő után nyugatról is bekerül-
tek modellek, azok már jobb 
minőségûek voltak. Előbb-utóbb 
aztán rájön az ember, hogy a 
modelleknek sok hibájuk van, 
ezért a következő lépcsőfok az 
volt, hogy javítgattunk rajtuk, 
hogy olyanok legyenek, mint 
az eredetiek. Sok olyan repülő 
is volt, amely nekem tetszett, 
de nem készült még belőle 
mûanyag készlet, ezért néhány 
egyszerûbb, saját dolgot is 
készítettem. Utána a számító-
gép segítségével már papírból is 
készültek darabok. Interneten 
is találtam néhány makettet. 
Ma már mindent én magam 
is meg tudok tervezni, ha van 
hozzá megfelelő forrásanyag. 
Megrajzolom az eredeti eszköz-

ről a fényképek, rajzok, leírá-
sok alapján. A számítógépen 
már vannak olyan programok, 
melyek segítségével bármit meg 
lehet csinálni. A tervet felvázo-
lom, megrajzolom, majd A4-es 
papírra kinyomtatom és kivá-
gom. Megvan a külön techni-
kája, hogyan kell összeragasz-
tani a darabokat. Aztán a kész 
makettet publikálom a honla-
pomon. 

– Úgy hallottuk, az ûrhajó-
makett-készítés komoly nemzet-
közi hálózattal rendelkezik…

– Főleg külföldiek foglalkoznak 
ezzel. Dániában, Amerikában, 
Indiában, Venezuelában elég 
sokan vannak, akiket ez érde-
kel. Személyesen még soha nem 
találkoztam egyikükkel sem, de 
levelezünk és segítjük egymást. 
Ennek az az ára, hogy angolul 
kell írni nekik… Amit itt lát 
nálam a vitrinben, nem mind az 
én konstrukcióm. A külföldiek 
is föltesznek mindent az inter-
netre, mint én, így bárki elké-
szítheti a maketteket. 

– Az eredeti foglalkozása 
közel áll valamennyire a maket-
tezéshez?

– Villamosmérnök vagyok, 
a honvédségnél dolgoztam. 
Katonaként híradástechnikával 
foglalkoztam. Ott régen hoz-
zájutottam olyan információk-
hoz, amelyekhez máshol nem 
lehetett. Egy ideig repülőgép-
maketteket készítettem, aztán 
az ûrkutatás és a rakétatechnika 
felé fordultam. Nagyon szeretek 
olvasni, főleg tudományos-fan-
tasztikus könyveket.

Az első magyar ûrrepülés 
1980-ban volt, sok ünnepséget 
és kiállítás rendeztek ebből az 
alkalomból. Azokon hivatalból 
én is részt vettem. Ismerem az 
ûrhajósokat is. Akkor is kiállít-
hattam néhány makettemet.

– Hogyan találkozott Schu-
minszky Nándor ûrgyûjtővel?

– Õ tizennyolc éves kora óta 
gyûjti az ûrkutatással kapcso-
latos cikkeket, tárgyakat, anya-
gokat. Én több kiállításon sze-
repeltem, és az egyiken ismer-
kedtünk meg, még 1972-ben. 
Azt a kiállítást még a honvédség 
rendezte. Nándor maketteket is 
gyûjt, sok darabom van nála. 
Most néhányat elkértem a kiál-
lításra, mert nem mindenből 
készítettem két példányt. Neki 
hihetetlen mennyiségû anyaga 
van az ûrkutatásról, tőle sok 
hasznos dolgot tudtam meg. 

– Egy közepes méretû rakéta, 
kb. 50 cm. Annak az elkészítése 
mennyi időbe telik, attól kezd-
ve, hogy kinyomtatta a tervet 
papírra és elkezdi összeállítani?

– Egy hétig is eldolgozom 
vele, naponta 2-3 órát, ha van 
hozzá kedvem és időm. Néha 
azért meg kell állni, hogy meg-
száradjon a ragasztó. Most már 
lassabban megy a munka, mint 
húsz évvel ezelőtt. Akkoriban 
még éjjel kettőkor is ragasztot-
tam. 

– Árulja el, miért szeret ezzel 
foglalkozni?

– Én mindig csináltam valamit. 
Nemcsak makettet, még rádiót 
is. Például nekem 1956-ban már 
épített tévém volt, azon néz-
tem a kísérleti adást. Mások azt 
mondják, hogy nekik nem lenne 
ehhez a munkához türelmük, 
de engem megnyugtat, teljesen 
kikapcsol. Igaz koncentrálni 
kell, ami fizikailag fárasztó, de 
összességében pihentet. 

– Van-e kedvence?
– Van, amelyik jobban tet-

szik, van, amelyik kevésbé, de 
az dob föl a legjobban, amikor 
készítem őket. Kíváncsi vagyok, 
hogy néznek majd ki. Aztán 
nézegetem őket egy kicsit, majd 
beteszem a vitrinbe és jöhet a 
következő. Tartottam előadáso-
kat is a makettezésről, és ha 
bárki kéri, bármikor szívesen 
segítek.  O. E.

Ûrpapírhajók és ûrállomásmakettek
Szeptember 2-tól tekinthetõ meg a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban A raké-
tatechnika és az ûrkutatás a gyûjtõ és a makettkészítõ szempontjából címmel nyílt 
kiállítás.

Vadász László húszéves kora óta készít ûrhajó- és ûrállomásmaketteket – ízelítõ a gyûjteményébõl

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

ei


