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április 23. hétfő
09:00 187 magazin 
09:30 Érdi Panoráma
10:00 Csillagszem
10:30 Négyszemközt 
10:50 Ízőrzők Szigetbecse, 50/3. gasztronómiai 

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

17:15 Négyszemközt 
17:35 Polgár-társ
18:05 Aggódunk érted… Májátültetés 

egészségügyi ismeretterjesztő film 50’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés ÉTV Érdi VSE – 

Győri Audi ETO bajnoki mérkőzés
21:15 Híradó
21:35 Ízőrzők Szigetbecse, 50/3. gasztronómiai 

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

22:05 Négyszemközt ism.

április 24. kedd
09:00 Négyszemközt
09:20 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
09:50 Kézilabda-mérkőzés ÉTV Érdi VSE – Győri 

Audi ETO bajnoki mérkőzés
17:15 Aggódunk érted… Májátültetés egészség-

ügyi ismeretterjesztő film 50’ ism. forgató-
könyv: Váczi Szabó Márta 

18:05 Négyszemközt 
18:25 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 14. rész 
19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép
20:15 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 14. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.

április 25. szerda
09:00 Híradó 
09:20 Fény-kép
09:50 Négyszemközt
10:10 Ízőrzők Szigetbecse, 50/3. gasztronómiai 

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

10:40 Polgár-társ
17:15 Négyszemközt 
17:35 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
18:05 Aggódunk érted… Májátültetés egész-

ségügyi ismeretterjesztő film 50’ ism. 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 A Jazz születésétől napjainkig 

„A Ragtime kora 1916–1917” 
tv-sorozat, 47’ 

21:05 Híradó ism.
21:25 Mozgás ism.
21:55 Négyszemközt ism.

április 26. csütörtök
08:50 Híradó 
09:10 Mozgás
09:40 Négyszemközt
10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének élő 

közvetítése
16:50 Négyszemközt 
17:10 Polgár-társ
17:40 Ízőrzők Szigetbecse, 50/3. gasztronómiai 

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

18:10 A Jazz születésétől napjainkig „A Ragtime 
kora 1916–1917”  tv-sorozat, 47’ 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fogadóóra,  

kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem 

Pál levele Jakabhoz 60’ 
21:15 Híradó ism.
21:35 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 14. rész 
22:05 Négyszemközt ism.

április 27. péntek
09:00 Híradó
09:20 Bibliai Szabadegyetem Pál levele Jakabhoz 

60’ 
10:20 Négyszemközt
10:40 A Jazz születésétől napjainkig „A Ragtime 

kora 1916–1917”  tv-sorozat, 47’ 
17:15 Négyszemközt 
17:35 Mozgás
18:05 Aggódunk érted… Májátültetés egészség-

ügyi ismeretterjesztő film 50’ ism. forgató-
könyv: Váczi Szabó Márta 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás
20:15 Polgár-társ
20:45 Híradó ism.
21:05 Négyszemközt ism.
21:25 Bibliai Szabadegyetem 

Pál levele Jakabhoz 60’ 

április 28. szombat
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Kalaznó, 50/4. gasztronómiai 

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

10:50 Kézilabda-mérkőzés ÉTV Érdi VSE – Győri 
Audi ETO bajnoki mérkőzés

17:00 Bibliai Szabadegyetem 
Pál levele Jakabhoz 60’ 

18:00 Fény-kép
18:30 Ízőrzők Kalaznó, 50/4. gasztronómiai 

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

19:00 Érdi Panoráma,  
heti események összefoglalója 

19:30 Csillagszem
20:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 14. rész 
20:30 Iskolakerülők 

magyar filmdráma, 89’ 
rend.: Kardos Ferenc 
Fsz.: Eperjes Károly, Udvaros Dorottya 

22:00 Érdi Panoráma

április 29. vasárnap
10:00 Érdi Panoráma
10:30 187 magazin
11:00 Négyszemközt
11:20 Bibliai Szabadegyetem 

Pál levele Jakabhoz 60’ 
12:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
17:20 Iskolakerülők 

magyar filmdráma, 89’ 
rend.: Kardos Ferenc 
Fsz.: Eperjes Károly, Udvaros Dorottya 

18:50 Érdi Panoráma
19:20 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
19:50 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 15. rész 
20:20 Fény-kép
20:50 Polgár-társ
21:20 Mozgás
21:50 Érdi Panoráma

2012. április 23 – 29.

Az

Rádió FM 87.8 MHz   
– Érd közösségi médiaszolgáltatója

Adás: 0–24 óráig
Vételkörzet: Érd város

Elérhetőség: 87,8 MHz URH, kábelen: 98,6 MHz
 internet: www.radioerd.hu

Állandó műsorok:  hírek napközben minden egész órában,
 Érd hírei napközben minden óra 30-kor.
6–11 Magazinműsor
  Szivárvány, Világjáró magazin, Retikül, Konyhafőnök 

ajánlata
11–14 Paravánrádió
 Hitéleti műsor, Digitális kultúra, Live World
14–18 Közösségi magazin
 WRC-magazin, Ifjú-sáv, Movie and Music
18–22 Katapult...
 Nekem 90, Sportmúzeum
22–06 Könyv-színház-muzsika
 Hangoskönyv, Up the Club (élő)
Üzemeltető: Extrém Business Kft. Stúdió: 2030 Érd, Jegyző út 14.

T. stúdió: 23/363-41. Recepció: 23/363-421

Rádió FM 87.8 Érd      
– Mi tudjuk, mi folyik Érden…

A kiállítás az Enigma, azaz: titok 
címet kapta, hiszen a mûvész 
maga is egy nagy talány, nehe-
zen kigombolható, áthágha-
tatlannak tûnő problémákat 
okozó, megfejthetetlen rejtély 
– kezdte tárlatvezetését Novotny 
Tihamér, majd azzal folytatta, 
hogy Wrobel Péter a feloldás-
ra, megfejtésre váró titok, aki 
mintha az ötleteit, jeleit és meg-
határozhatatlan rendeltetésû 
tárgyait is az égből kapná, meg-
erősítésül. Olyan személy, aki-
nek már a mûtermén is érződik 
egy következetesen „kollázsolt” 
gondolati egység, egy szellemi 
kaleidoszkóp, tudattágító bel-
téri utazás, ami színes kaland, 
és átjárókkal teli. Egyszerre zárt 
és titkokkal övezett tér, ki-be 
lépkedésekkel megszakított, 

föl-le létrázással, és feltörhe-
tetlen dimenziókat feszegető, 
folyamatos révülés – állapítot-
ta meg a mûvészeti író, majd 
hozzáfûzte: más szóval élve, a 
mûvész sámánisztikus és ata-
visztikus lénye, valamint érzé-
ki, nagyon modern konceptuá-
lis gondolkodása, mûvészete az 
önmagából kiinduló személyes 
világértelmezés és az önmagára 
vetülő, kozmikus világerő tudat 
újszerû és egyedi keletkezése-
ként értelmezhető.

Wrobel, mint mai mûvész, 
a hajdani sámánok itt ragadt 
vagy talán újjászületett kései 
rokona. Mint mai sámán nem 
is lehet más, mint hiperérzé-
keny perfomel és intermediá-
lis alkotómûvész. Mint kide-
rült, Wrobel különös utazásai, 

dimenzió-járásai és révülései 
már gyermekkorában elkez-
dődtek, amikor nehezen össze-
kuporgatott zsebpénzén nem 
édességet vásárolt, hanem ara-
nyozott virgácsot vett, amely-
nek ágacskáit apró ízekre szed-
ve és a padló réseibe tûzdelve, 
lehasalva egy aranyerdőben 
gyönyörködhetett. A gesztus- 
festészetet pedig a nagyanyjától 
tanulta falun, aki a vajas kenyér-
re kent lekvárral írt le finom 
nyolcasokat. Wrobelt minden 
érdekelte, ami láthatatlan, titok, 
és ami az ablakokon, átjárókon, 
palánkokon túl van. 

Pécsett ötvös szakon végzett, 
majd gipszöntőként, darabfor-
málóként a Zsolnay gyárban 
dolgozott. Saját bevallása szerint 
az utcák és terek síkján alkotott, 
nyitott végû installációkat vég-

zett, performanszokat mutatott 
be fénnyel és mozdulatokkal. 
Diplomájának megszerzése óta 
lételeme a mûvészetoktatás 
és kutatás. Rögeszméje az új, 
nem kommerciális képalkotá-
si rendszer kifejlesztése. Így 
fedezi fel önmagának a rasz-
tert, azaz az átjárható kép pro-
totípusát, ami lehet pont, háló, 
lyuk, mag, írás és felnagyított 
képrendszer, amely kozmikus 
térképként dimenzióváltások-
ra alkalmas. 2001-ben Raszter 
címû katalógusában látható, 
hogy a kép jelekké válik, majd 
a jelek autonóm átalakítása, 
másik dimenzióba váltása tör-
ténik úgy, hogy a néző válik a 
köztes lét, az átfordulás értel-
mezőjévé. A raszter tehát az, 
amikor a két kép között megje-
lenik egy harmadik. Mi adja ki 
a raszterképet? Például szám-
sorok, felnagyított városkép, 
festett sávok, egy felülnézeti 
embertömeg, mikroszkopikus 
betûsorok, földre locsolt vizes 
esemény. A lényeg az átlépés-
ben, az átjárás dimenziójában 
történik meg, ott keresendő! 

Az örökérvényû kérdés-
re, hogy tudniillik, mi is a 
mûvészet, Wrobel válasza: az 
aggódás és a reménység leg-
magasabb foka. Alkotásaiban a 
mikro és makro között csupán 
néhány rés az emberiség esélye, 
jövője. Ám igencsak kényesek 
és sérülékenyek a mágneses 
terek, a húrok könnyen szakad-
nak. Wrobel mûvészete aggó-
dó mûvészet, a Föld, az ember 
és az emberiség törékenységét 
modellezi. Ez az aspektus egész 
munkásságát jellemzi. Mûveit 
filozófiai tartalmuk mellett néha 
sajátos, fanyar humor szándéka 
is áthatja. Raszteres techniká-
jú, „Ajtó-ablak” mûvei szellemi 
átjárók gondolatát közvetítik, 
amelyeken át egy másik szelle-
mi dimenzióba lehet látni. 

Az Enigma címû kiállítás 
május 21-ig látogatható az érdi 
Városi Galériában.  Bálint

Enigma – Wrobel Péter kiállítása a Városi Galériában

Két kép között egy harmadik
Noha Wrobel Péter, a pécsi születésû mûvész alapító tagja az Érdi Mûvésztelepnek, 
egyéni kiállítással most elõször mutatkozott be a városban. Enigma címû – fõként 
raszteres technikájú képeit felsorakoztató – tárlatát Novotny Tihamér mûvészeti író 
nyitotta meg a Városi Galériában.     

„Ajtó-ablak”  alkotások és a parányszobrok a Galéria ablakai között
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Már a megnyitó elõtt nagy érdeklõdéssel ismerkedtek a látogatók az alko-
tásokkal

Mûvész és mûve – Wrobel Péter egyik élénk színekkel teli alkotása mellett

Rendhagyó földrajzórával, 
kulturális sétával és gyermek-
kuckóval várta az érdeklődőket 
– kicsiket és nagyokat egyaránt – 
április 14-én a Magyar Földrajzi 
Múzeum. Ezen a napon ingye-
nes buszjárat közlekedett a 
Nagytétényi Kastélymúzeum, 
a százhalombattai Matrica 

Múzeum s a Földrajzi Múzeum 
között egy közös program 
keretében. 

A szervezők gondoltak a gye-
rekekkel érkezőkre is. A kicsik 
az emeleti gyermekkuckóban 
kézmûveskedhettek, lapozgat-
hatták a földrajzi érdekessé-
geket taglaló képeskönyveket, 

sőt, megismerkedhettek Felfe 
Dezső kofferének tartalmával is: 
a réges-régi iránytûvel és fény-
képezővel, a csajkával, a tér-
képpel. Sőt, aki akart, indiánná 
változhatott az eredeti – és régi 
– indián eszközök segítségével, 
vagy arcához illeszthetett egy 
afrikai maszkot. 

A Földrajzi Múzeumba sok 
osztály és óvodai csoport elláto-
gat egy kis játékos tárlatvezetésre 
– a jövőben ezt az anyukák, apu-
kák is megtehetik, mivel az intéz-
mény munkatársai szeretnék 
rendszeressé tenni ezeket a „gye-
rekes” hétvégi napokat, múzeumi 
sétával egybekötve. (ák)

Zebrafestés és indiánkodás Felfe Dezsõvel
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