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  október 17., hétfő
08:00 187 magazin ism. 
08:30 Ifipark ism. 
09:00 Csillagszem ism. – Balázs Fecó
09:30 Négyszemközt ism.
09:45 A KALEF magyar dokumentumfilm, 92’ 

ism. Rendezte: Kisfaludy András
11:00 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/26. 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 Csillagszem ism. – Balázs Fecó
16:45 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/26. gasztronómiai 

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

17:15 Benyovszky Móric és a malgasok földje, 
6/2. rész magyar útifilm 30’ ism. rend.: 
Cséke Zsolt

17:45 Tea két személyre ism. 
18:15 187 magazin ism. 
18:45 Burleszkparádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 HáziMozi ajánló
19:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
19:55 Kézilabda-mérkőzés ÉTV Érdi VSE– 

UKSE Szekszárd
21:25 Híradó ism.
21:40 Négyszemközt ism.
21:55 Ifipark ism. 
22:25 187 magazin ism. 
22:55 HáziMozi ajánló ism.

  október 18., kedd
08:00 Híradó ism.
08:15 Tea két személyre ism. 
08:45 HáziMozi ajánló ism.
08:55 Benyovszky Móric és a malgasok földje, 

6/2. rész magyar útifilm 30’ ism. rend.: 
Cséke Zsolt

09:25 Négyszemközt ism.
09:40 Földközelben ism. 
10:10 Nádudvari krónika magyar dokumentum-

film, 54’ ism. R.: B. Révész László 
11:10 Kézilabda-mérkőzés ism. DVSC-Fórum–

ÉTV Érdi VSE
15:15 Négyszemközt ism.
15:30 Hit és Élet ism. 
16:00 Ízőrzők Mesztegnyő, 50/26. gasztronómiai 

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

16:35 A KALEF magyar dokumentumfilm, 92’ 
ism. Rendezte: Kisfaludy András

17:50 Tea két személyre ism. 
18:20 Mozgás ism.
18:50 Burleszkparádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 HáziMozi ajánló ism.
19:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
19:55 Vitalitás, életmódmagazin
20:25 A dunai hajós színes magyar kalandfilm 

97’ ism. rend.: Markos Miklós fsz.: Koncz 
Gábor, Latinovits Zoltán, Bujtor István 

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

  október 19., 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… Cisztás fibrózis  

egészségügyi ismeretterjesztő film 69’ 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 Tóth Péter Pál 

rendezővel 
17:10 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála 

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

18:00 Vitalitás ism. 
18:30 Négyszemközt ism.
18:45 Burleszkparádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
19:55 Mozgás, sportmagazin
20:25 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
20:40 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála 

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

21:30 Híradó ism.
21:45 Négyszemközt ism.
22:00 Mozgás ism.
22:30 Vitalitás ism. 

  október 20., csütörtök
08:00 Híradó ism.
08:15 Mozgás ism.
08:45 Hit és Élet ism. 
09:15 Tea két személyre ism. 
09:45 Négyszemközt ism. 

10:00 Élő közvetítés Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűléséről a Polgárok Házából

15:00 Négyszemközt ism.
15:15 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
15:30 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála 

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

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 Burleszkparádé
19:00 Közgyűlés összefoglaló
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
19:55 Bibliai Szabadegyetem Zakariás próféta 

könyve, Malakiás próféta könyve 60’ 
20:55 Nádudvari krónika magyar dokumentum-

film, 54’ ism. R.: B. Révész László 
22:00 Közgyűlés összefoglaló ism. 
22:15 Négyszemközt ism.
22:30 Mozgás ism.

  október 21., péntek
08:00 Közgyűlés összefoglaló ism. 
08:15 Mozgás ism.
08:45 Négyszemközt ism.
09:10 Tea két személyre ism. 
09:40 Bibliai Szabadegyetem Zakariás próféta 

könyve, Malakiás 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… Cisztás fibrózis  

egészségügyi ismeretterjesztő film 69’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

16:30 Mozgás ism.
17:00 Vitalitás ism. 
17:30 Benyovszky Móric és a malgasok földje, 

6/2. rész magyar útifilm 30’ ism. rend.: 
Cséke Zsolt

18:00 Földközelben ism.
18:30 Négyszemközt ism. 
18:45 Burleszkparádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
19:55 Amerikai Anzix magyar játékfilm, 97’ ism. 

rend.: Bódy Gábor Fsz.: Cserhalmi György
21:35 Híradó ism.
21:50 Négyszemközt ism.
22:05 Mozgás ism.
22:35 Mojito buli, szórakozás, programok

  október 22., szombat
08:00 Híradó ism.
08:15 Négyszemközt ism.
08:30 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/27. gasztronó-

miai 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 Bibliai Szabadegyetem Zakariás próféta 

könyve, Malakiás próféta könyve 60’ ism. 
11:30 Kézilabda-mérkőzés ism. ÉTV Érdi VSE– 

Alcoa Fehérvér KC
15:30 Mozgás ism.
16:00 Érdi Panoráma, heti események össze-

foglalója 
16:30 Csillagszem – Zoltán Erika
17:00 Vitalitás ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 Aggódunk érted… Cisztás fibrózis  

egészségügyi ismeretterjesztő film 69’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:10 Ízőrzők Hosszúhetény, 50/27. gasztronó-
miai magazin magyarországi tájakról, 31’ 
ism. Róka Ildikó és Móczár István műsora 

19:40 Érdi Panoráma ism. 
20:10 Csillagszem ism. – Zoltán Erika
20:40 Emlékszel Dolly Bellre jugoszláv játékfilm 

106’ ism. rend.: Emir Kusturica fsz.: Bora 
Todorova 

22:30 Mojito ism.

  október 23., vasárnap
08:30 Mozgás ism.
09:00 Csillagszem ism. – Zoltán Erika
09:30 187 magazin – Ami a héten történt Pest 

megyében
10:00 Érdi Panoráma ism.
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Élő közvetítés az 1956-os forradalom 

és szabadságharc alkalmából rendezett 
megemlékezésről

15:00 Emlékszel Dolly Bellre jugoszláv játékfilm 
106’ ism. rend.: Emir Kusturica fsz.: Bora 
Todorova 

16:50 Csillagszem ism. – Zoltán Erika
17:20 Benyovszky Móric és a malgasok földje, 

6/3. rész magyar útifilm 30’ ism. rend.: 
Cséke Zsolt

17:50 Érdi Panoráma ism.
18:20 Hit és Élet ism.
18:50 Csillagszem ism. – Zoltán Erika
19:20 Megáll az idő színes magyar film, 103’ ism. 

Rendezte: Gothár Péter, Írta: Bereményi 
Géza, Fsz.: Hetényi Pál, Znamenák István

21:10 Fény-Kép ism.
21:40 Kamaszok a vészbíróság előtt magyar 

dokumentumfilm, 54’ Rendezte: Tóth 
Péter Pál 

22:40 Mojito ism. 

2011. október 17 – 23.

Az

Az atavisztikus magyarul mara-
dit, elavultat jelent, ám a Városi 
Galériában legutóbb korántsem 
egy „maradi” megnyitó résztve-
vői lehettünk, hiszen feLugossy 
László nemcsak képzőmûvész, 
hanem performer és zenész is, 
így a kiállított alkotások jellem-
zését követően egy általa bemu-
tatott performance-t is láthatott 
a közönség. A Semmi titok címû 
alkotás zenére készült videobe-
játszásból és egy helyben rög-
tönzött részből állt. 

Kukla Krisztián a kiállítást 
megnyitva úgy fogalmazott: a 
festmény legfontosabb tulaj-
donsága nem az ábrázolás, 
hanem a kézzel végzett gesztus, 
illetve a mozgás, ami nyomot 
hagy, amely során az alkotó a 
festéket felkeni a táblára. Az 
embernek ugyanis nincs tolla, 
amit elhullajtana, nem vedli le 
a bőrét, mint a kígyó, s nem 
hullatja lombját, mint a fák. 
A festő ecsetjéről lecseppenő 
festék elkenése az, ami nyom-

ként megmarad az ember után. 
A halandóknak csak részigazsá-
gai lehetnek, a kultúra ataviszti-
kus nézőpontból tekintve kom-
penzál. A megvalósult festmény 
tehát válasznak tekinthető. 

feLugossy László, a Mun-
kácsy-, Herceg Klára- és 
Ködmöcz József-díjjal kitünte-
tett mûvész a 60-as, 70-es évek 
elején autodidaktaként kezd-
te pályafutását. A szentendrei 
Vajda Stúdió alapítója, majd 
2001 óta a Patak Csoport tagja 
is. Idén először vett részt az Érdi 
Mûvésztelep munkájában, így a 
most kiállított alkotások közül 
már Érden is készült néhány. 
Elmondása szerint mindig érde-
kelték a barlangrajzok, legfő-
képpen az, hogy milyen nyomot 
hagyott maga mögött az ember, 
ezért barlangrajz-átiratokat fest. 
Egyszeri, képi olvasatú jeleket 
formál, így visszafogottabb 
megfogalmazásban hozza létre 
a képeket. Közben mindenféle 
anyagot felhasznál, tárgyak app-
likálásával kompozíciókat hoz 
létre, kollázs jellegû mûveket, 
táblaképeket készít. Olykor meg 
kisplasztikákat, kétdimenziós 
szobrokat, kísérleti festménye-
ket látunk. 

Jósvai Péter a következőkép-
pen jellemzi mûvészetét: 

– A modern mûvészetről 
alkotott elképzeléseit ösztö-
nös mûvészeti kifejezésekkel 
való kísérletezéssel tágítot-
ta. Munkásságában szorosan 
összefonódik a képzőmûvészi 
kifejezés a költészettel, zenével 
és mindenféle kreatív tevékeny-
séggel. Kezdeti, kísérleti idő-

szakában vált mûvészetalkotó 
tevékenységének legmeghatáro-
zóbb vonásává a szabad, termé-
szetes és spontán megnyilvá-
nulás. A magyar mûvészetben 
egyedülálló őszinteséggel tálal-
ja fel – mindenféle illúziótól 
és szemérmességtől mentesen 
– a legnyilvánvalóbb dolgokat, 
amely a ma legvalóságosabban 
létező kelet-európai fejlődésben 
visszamaradt társadalmak jel-
lemzője. 

A kritikus még hozzáfûzi: 
feLugossy mûvei születésük 
során a legbonyolultabb állapot-
tól, a formátlan, megfoghatat-
lan, ősi és állatias, leírhatatlan 
lüktetéstől jutnak el a végül már 
emberi befogadásra is alkalmas, 
legegyszerûbb, kozmikus érte-
lemben véve legpraktikusabb 
formáig. 

A Városi Galéria avatóünnep-
ségét követően ezúttal is igen 
szép számú résztvevője volt a 
Munkácsy-díjas képzőmûvész 
kiállítását megnyitó rendezvény-
nek, ami mindenképpen igazol-
ja Aknay János festőmûvésznek 
a képtár felavatásán elhangzott 
mondatát, miszerint az érdi 
galéria hamarosan országos 
jelentőséggel is bír. Úgy tûnik, 
nem kellett rá sokat várni, máris 
idevonzotta nem csupán a hely-
béli, hanem a fővárosi és a kör-
nyékbeli mûvészetkedvelő és 
hozzáértő közönséget is. 

feLugossy László kiállítása 
október 24-ig látható a felújí-
tott, mûemlék Gesztelyi-házban 
mûködő Városi Galériában.

 Bálint Edit

Harmadik éve mûködik az 
Irodalmi klub a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központban Daróci 
Lajosné vezetésével, aki csak-
nem 40 éve tanít magyart. 
A tagok kedvenc könyveik 
ismertetésével, felolvasásokkal, 
saját alkotásaik bemutatásával, 
versekkel, prózákkal, irodalmi 
pályázatok ismertetésével fog-
lalkoznak minden hónap máso-
dik péntekjén 17 órától. 

– Szeptembertől milyen új 
feladatokkal foglalkoznak a 
klubban? – kérdeztük a klub 
vezetőjét. 

– Mivel a szó elszáll, azt akar-
tuk, hogy legyen nyoma annak 
a sok írásnak, amit a klubta-
gok alkotnak. Kitaláltuk, hogy 
negyedévenként adjunk ki 
újságot. Idén júniusban jelen-
tettük meg az Irka első számát. 
Persze, arra nem számíthat-
tunk, hogy bárki is finanszíroz 
minket. Szeptemberben már 
megjelent a második szám is, a 
következő decemberben készül 
el. Kitaláltuk, hogy írjunk ki 
pályázatot vers- és prózaírásra, 
hátha ezzel bővül a mi Irodalmi 
klubunk is. Kezdetben heten-

nyolcan voltunk, most már 
jóval többen vagyunk, fiata-
lok is jönnek. Jó kis közös-
séget sikerült összekovácsolni. 
Nyáron közösen fogalmaztuk 
meg a pályázat szövegét: a vers-
írás a szerelem, barátság, türe-
lem, jóság témakörében legyen, 
mert ezek örök emberi értékek. 
A prózaíró-pályázat címe azért 
lett Kötődések, mert akik Érdre 
betelepültek, azok nagyon 
sok helyről érkeztek, és biz-
tos, hogy mindenki máshogy 
érez a szülőföldje iránt. Nyáron 
össze is állt a zsûri azokból, 
akik az Irodalmi klubban nem 
alkotnak: Somfai István, Győri 
Angéla és én magam. Bíró 
András lesz a vezetőnk, aki 
szakember ezekben a témák-
ban. A legjobb mûveket anto-
lógiában is megjelentetjük. Már 
készülnek a díjak, amelyeket 
neves képzőmûvészek ajánlot-
tak fel. A Városi Galériában, 
december 9-én, a karácsonyi 
ünnepségünkön hirdetjük ki az 
eredményt. Igyekszünk minél 
több mûvet értékelni. Idén még 
két alkotótársunk, Radnai István 
és Karácsony István könyvét 

mutatjuk be. Van már testvér-
klubunk is Ercsiben. Õk nem 
felolvasnak, mint mi, hanem 
egy-egy költőt, írót kiválaszta-
nak, és az ő munkásságukat 
elemzik. Nekünk nem hiány-
zik, hogy előadókat hívjunk, 
mi szeretjük körülülni a nagy 
asztalt, és felolvasni az alkotá-
sokat. Sokan írnak: különböző 
emberek, különböző szinten 

fogalmazzák meg az érzéseiket. 
Úgy néz ki, lesz egy „kistest-
vér” klubunk. Jöttek gimnazis-
ták is hozzánk, akik belőlünk 
kiválva, az ercsihez hasonló 
klubot szeretnének létrehoz-
ni. Ezek a fiatalok nagyon jól 
írnak, friss gondolataik, érzé-
seik vannak. Büszke vagyok 
rájuk, és arra, hogy az életük 
része az irodalom.

Felhívás
Az Érdi Irka pályázatot hirdet 14. életévét betöltött alkotók számára. 

1.  Versíróknak: Szeretet, barátság, türelem, jóság témakörében.  
Feltételek: névvel, címmel, telefonszámmal ellátott, nyomtatásban meg nem jelent 
két vers.

2.  Prózaíróknak: Kötődések címmel prózai írások, figyelemmel arra, hogy Érdre 
hazánk különféle tájairól települtek be lakók. Milyen élményt hoztak a szülői házból, 
a szűkebb szülőföldről? 
Feltételek: maximum kétoldalnyi terjedelem, 12-es betűméret, 2,5 cm-es margó, 
1,5-es sortávolság, valamint név, cím, telefonszám.

A pályaműveket Bíró András költő, író, publicista vezetésével az irodalmi klub nem alkotó 
tagjai bírálják el: Somfai István (Poly-Art), Győriné H. Angéla és Daróci Lajosné (klubve-
zető).
Nevezési díj nincs.   
Határidő: 2011. október 31.
Eredményhirdetés: 2011. december 9-én 17 órakor a Városi Galériában.
Díjazás: a kiemelkedőknek neves érdi képzőművészek adják át saját műalkotásukat.
A legjobbnak ítélt szerzők műveiből válogatás jelenik meg az Irka Antológiában. 
Beküldési cím: dalane@freemail.hu, valamint postai úton a kiadóba 
(SZGYMK, 2030 Érd, Alsó utca 9.)

Pályázat vers- és prózaíróknak

feLugossy László kiállítása a Városi Galériában

Egy kevés atavisztikus részigazság
Ünnepélyes átadását követõen, szeptember 30-án az 
elsõ egyéni kiállításnak adott otthont az érdi Városi 
Galéria. Mindenkiben létezik egy kevés atavisztikus 
részigazság címmel feLugossy László képzõmûvész 
tárlatát nyitotta meg Kukla Krisztián, a debreceni 
Modem igazgatója. 

feLugossy László, Kéri Mihály és Kukla Krisztián a megnyitó perceiben

feLugossy egyszerre a videofelvételen és élõben improvizálva a Semmi 
titok címû performance-ban

Alkotásain a fekete és a fehér dominál, amit olykor harsány pirossal vegyít

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

ei


