
Érdi Újság 7mûvelõdés

május 7., hétfő
9:00 187 magazin 
9:30 Érdi Panoráma

10:00 Csillagszem
10:30 Négyszemközt 
10:50 Ízőrzők Hajdúhadház, 50/5. gasztronómiai 

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

17:25 Négyszemközt 
17:45 Polgár-társ
18:15 Aggódunk érted… Abortusz helyett 

egészségügyi ismeretterjesztő film 40’ 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 Hajdúhadház, 50/5. gasztronómiai 

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

22:05 Négyszemközt ism.

május 8., kedd
9:00 Négyszemközt
9:20 Polgár-társ, vallási és nemzetiségi magazin
9:50 Kézilabda-mérkőzés Győri Audi ETO–ÉTV 

Érdi VSE bajnoki mérkőzés
17:25 Aggódunk érted… Abortusz helyett 

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

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

Nemes Tibor filmje 16. 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 16. rész 
20:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:15 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.

május 9., szerda
9:00 Híradó 
9:20 Fény-kép
9:50 Négyszemközt

10:10 Ízőrzők Hajdúhadház, 50/5. gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról, 31’ Róka 
Ildikó és Móczár István műsora 

10:40 Polgár-társ
17:25 Négyszemközt 
17:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
18:15 Aggódunk érted… Abortusz helyett 

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

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

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

„Chicago Aranykora 1920–1922” 
tévésorozat, 40’ 

20:55 Híradó ism.
21:15 Mozgás ism.
21:45 Négyszemközt ism.

május 10., csütörtök
9:00 Híradó 
9:20 Mozgás
9:50 Négyszemközt

10:10 Csillagszem
10:40 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 16. rész 
16:55 Négyszemközt 
17:15 Polgár-társ

17:45 Ízőrzők Hajdúhadház, 50/5. gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról, 31’ Róka 
Ildikó és Móczár István műsora 

18:15 A Jazz születésétől napjainkig „Chicago 
Aranykora 1920–1922” tévésorozat, 40’ 

19:00 Híradó
19:25 Négyszemközt,  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
20:15 Bibliai Szabadegyetem  

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

Nemes Tibor filmje 16. rész 
22:05 Négyszemközt ism.

május 11., péntek
9:00 Híradó
9:20 Bibliai Szabadegyetem Pál második levele 

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

Aranykora 1920–1922” tévésorozat, 40’ 
17:25 Négyszemközt 
17:45 Mozgás
18:15 Aggódunk érted… Abortusz helyett 

egészségügyi ismeretterjesztő film 40’ ism. 
forgatókönyv: 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 második levele Timóteushoz 60’ 

május 12., szombat
10:00 Négyszemközt
10:20 Ízőrzők Sárszentlőrinc, 50/6. gasztronó-

miai 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 második levele Timóteushoz 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 16. rész 
20:30 A tanítványok magyar film, 103’ 

rend.: Bereményi Géza 
Fsz.: Eperjes Károly, Gelley Károly 

22:15 Érdi Panoráma

május 13., vasárnap
10:00 Érdi Panoráma
10:30 187 magazin
11:00 Négyszemközt
11:20 Bibliai Szabadegyetem 

Pál második levele Timóteushoz 60’ 
12:20 Polgár-társ vallási és nemzetiségi magazin
17:05 A tanítványok magyar film, 103’ 

rend.: Bereményi Géza 
Fsz.: Eperjes Károly, Gelley Károly 

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

Nemes Tibor filmje 17. rész 
20:20 Fény-kép
20:50 Polgár-társ
21:20 Mozgás
21:50 Érdi Panoráma

2012. május 7 – 13.

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…

Egészen biztos, hogy Öveges 
professzor nagyon boldog 
lenne, ha látná, hogy napjaink-
ban már utazó formában is 
jelen van a megvalósult álma, 
és több nagyvárost is bejárva, 
május közepétől Érden is lát-
ható, sőt – ami fontosabb – ki 
is próbálható mindaz, ami játé-
kos formában láttatja a termé-
szeti törvényeket, mégpedig 
úgy, hogy a látogatók a kiál-
lított eszközöket saját maguk 
mûködtethetik. Valójában a 

természeti és fizikai törvények 
valósulnak meg a látogatók 
szeme láttára, hasonlóképpen, 
mint a Csodák Palotájában. 
Elámulhatunk például azon, 
hogy mekkora buborékokat 
vagyunk képesek egyszerû esz-
közök segítségével produkálni. 
Szenzáció lehet a többdoboznyi 
dominóból kirakott Einstein-arc 
is, de ugyancsak lélegzetelál-
lító érzést nyújt, amikor egy 
üvegbura belsejében keletkezett 
villám felkapcsolja a kezünk-
ben tartott neoncsövet. Vajon 
ki gondolná, hogy a titokzatos 
hologramok több darabra törve 
is ugyanazt a képet mutatják? 
Szemlátomást megtapasztal-
hatjuk azt is, hogy érzékeink 
bizony gyakran megtréfálnak 
bennünket, és néha azt is lát-
juk, ami nincs! Erre lelhetünk 
példákat az illúziós galériában 
a különleges, furfangos ábrák 
segítségével.

Aki leleményesebb, játszhat 
a mágnessel vagy az elektro-
mossággal is, ebben megfele-
lő eszközök lehetnek a segít-
ségükre. Akár egy hatalmas 
méretû szappanhártyát is elő-
állíthatunk, amely a szivárvány 
minden színében pompázik. 
Máshol viszont az egyensúly 
meghökkentő jelenségei kész-
tethetnek megállásra bennün-
ket, vagy elcsodálkozhatunk 
azon a különleges tükrön, 
amely a végtelenbe enged szá-

munkra egy csöppnyi betekin-
tést. Ugyanakkor meghökkentő 
csodaként bûvöl el bennünket 
az óriásbuborék és a hegynek 
felfelé guruló kúp is.

Aki pedig kedvet és kellő 
tehetséget érez hozzá, bepil-
lanthat az ördöglakatok rejté-
lyes világába, és azokat kézbe 
véve lemérheti saját ügyességét, 
türelmét és találékonyságát a 
kinyitásukban. 

A felsoroltakból kitûnik, hogy 
az eszközök nagy részéhez 
valamilyen érdekes feladat is 
fûződik, így különböző útvona-
lak járhatók be közöttük.

Ez a csodakiállítás akár az 
iskolai tanórák kiegészítéseként 
is megtekinthető. Sajnálatos, 
hogy a tananyag bősége miatt, 
idő hiányában, a tanórai kísérle-
tezéseknek a diákok leginkább 
csak passzív nézői, itt azonban 
résztvevői is lehetnek a kísérle-
teknek. Akár „élő” fizikaórát is 

lehet tartani, és a szemléltető 
kísérleteket végrehajtva a diá-
kok biztosan megjegyzik mind-
azt, amit a tananyagból nehe-
zebb fejben tartani. 

Kevés olyan gyermek van, 
akinek ne csillanna fel a szeme, 
ha meglátja ezeket a csodákat. 
Az óvodásoktól a középisko-
lásokig aligha akad olyan, aki 
ne szeretné kipróbálni a sok-
sok kísérletet, érdekes, szinte 
hihetetlen jelenséget. A lényeg, 
hogy ezen a kiállításon nem úgy 
kell viselkedni, mint a hagyo-
mányos múzeumokban, hogy 
csak távolról szabad szemlélni 
a tárgyakat, és meg sem szabad 
azokat érinteni. Ellenkezőleg! 
Itt minden megfogható, sőt 
kipróbálható, és általuk játékos 
formában bukkannak elő a ter-
mészeti törvények, miközben 
a kiállított eszközöket maguk a 
látogatók mûködtetik. 

Fontos még, hogy ez az utazó 
kiállítás nemcsak bemutatja a 
fizikai és természeti a jelensége-
ket, hanem meg is magyarázza. 
A legkisebbektől a középiskolá-
sokig mindenki megtalálhatja a 
számára érdekeset, még a felnőt-
tek is nagy érdeklődéssel feled-
keznek bele az eszközökkel való 
kísérletezésbe. A kiállításon így 
szinte kézzelfoghatóvá válik a 
tudomány, és mindenki kedvére 
játszhat a csaknem ötven darab 
különféle eszközzel. Az anyag 

nagy részéhez fûződik egy-egy 
érdekes feladat. A kiállítás láto-
gatása iskolai tanórák keretében 
vagy kiegészítéseként is java-
solt, és számos iskola élt már a 
kínálkozó lehetőséggel, hogy a 
helyszínen tartson játékos fizi-

kaórát tanulóknak. Valamennyi 
érzékszervünkre hatnak az esz-
közök, nem csoda, hogy a jelsza-
vak így hangzanak: Lásd! Halld! 
Tapintsd! Szagold! Érezd! 

A kiállítás anyaga elsősorban 
érdekes fizikai jelenségeket 
játékosan bemutató eszközöket 
sorakoztat fel, olyan fogalmak, 
mint a gravitáció, a fény, a hang, 
az elektromosság és a mágne-
sesség „tapinthatóságát” engedi 
láttatni. Mindezeken túl vannak 
ügyességet, gyorsaságot, kon-
centrációt próbára tevő eszkö-
zök is. Az ámulatba ejtő illúziók 
galériája mellett nem kis erő-
próbát jelenthetnek az ördög-
lakatok és logikai játékok is a 
vállalkozó szellemû látogatók 
számára. Végül pedig az sem 
elhanyagolható, hogy otthon 
saját kezûleg is elkészíthető a 
kísérletek bemutatója. 

A kiállítás május 14-től 19-
ig, tehát hétfőtől péntekig 9–18 
óráig, szombaton 9–15 óráig 
látogatható a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központban. 
A szervezők kérik, hogy cso-
portos látogatás esetén előze-

tesen jelezzék részvételi szán-
dékukat Lukács Orsolyának 
a 23/365-490-es telefonszám 
102-es mellékén. A belépőjegy 
ára: 400 Ft, kísérő pedagógu-
soknak ingyenes.

 Bálint Edit

A természet törvényeit játékosan bemutató kiállítás 

A csodálatos és érthetõ tudomány
Jó lenne kipróbálni, milyen érzés az, amikor egymillióvá „klónoz” bennünket egy 
tükör, vagy amikor célba lõhetünk egy különleges, levegõgolyós ágyúval, esetleg 
láthatjuk azt is, ami nincs. Mindezeket, sõt hamarosan még ennél is több csodát 
meg lehet tapasztalni majd városunkban, hiszen május 14-étõl Érdre is megérkezik 
az a csodakiállítás, amely a természet törvényeit és jelenségeit szokatlan, látvá-
nyos és játékos formában mutatja be. 

„Érd Angyala”
Bogner Mária Margit vizitációs nővérre  

emlékezünk halálának évfordulóján

Érd-Óváros Szent Mihály-templomában.

A szentmisét  

Spányi Antal megyés püspök mutatja be

2012. május 13-án 17 órakor.

A püspöki szentmisén az egyházmegyés 

papokon kívül a Délvidékről származó  

szerzetesnő tiszteletére megjelennek 

a Bogner család tagjai,

a Vizitációs Rend  

és a Szeretet misszionáriusai rend tagjai

és számos Szabadka, Nagybecskerek környéki 

zarándok is.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk:

Érd-Óváros közösségei

Meghívó
Az Érdi Környezetvédõ Egyesület 

szeretettel hívja önt és barátait, 

ismerõseit

új könyve bemutatójára

és a

Csodálatos természet  
címû fotókiállítás

megnyitójára.

Idõpont: 

május 10., a Madarak és Fák Napja  

18 óra

Helyszín:

Érdi Városi Galéria


