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Február 16. hétfő
10.00  Híradó – ism.
10.15  Négyszemközt – ism.
10.30  Érdi Panoráma – ism.
10.55  Mojito – ism.

19.00  Híradó
19.15  Négyszemközt
19.30  Esti mese
19.40  Vitalitás
20.05  Iránytű
20.30  Kaleidoszkóp – ism.
21.00  Mojito – ism.
21.30  Iránytű – ism.
22.00  Híradó – ism.
22.15  Négyszemközt – ism.
22.30  Vitalitás – ism.

Február 17. kedd
10.00  Híradó – ism.
10.15  Négyszemközt – ism.
10.30  Vitalitás – ism.
10.55  Iránytű – ism.

19.00  Híradó
19.15  Négyszemközt
19.30  Esti mese
19.40  Per helyett
20.05  Ütköző
20.30  Vitalitás – ism.
21.00  Iránytű – ism.
21.25  Földközelben – ism.
22.00  Híradó – ism.
22.15  Négyszemközt – ism.
22.30  Ütköző – ism.

Február 18. szerda
10.00  Híradó – ism.
10.15  Négyszemközt – ism.
10.30  Per helyett – ism.
10.55  Ütköző – ism.

19.00  Híradó
19.15  Négyszemközt
19.30  Esti mese

19.40  Mozgás!
20.05  Égre néző
20.30  Ütköző – ism.
21.00  Per helyett – ism.
21.30  Vitalitás – ism.
22.00  Híradó – ism.
22.15  Négyszemközt – ism.
22.30  Mozgás!

Február 19. csütörtök
10.00  Híradó – ism.
10.15  Négyszemközt – ism.
10.30  Mozgás! – ism.
10.55  Égre néző – ism.

19.00  Híradó
19.15  Négyszemközt
19.30  Esti mese
19.40  Nagykanállal
20.05  Halvízió
20.30  Égre néző - ism
21.00  Mozgás! – ism.
21.30  Halvízió – ism.
22.00  Híradó – ism.
22.15  Négyszemközt – ism.
22.30  Nagykanállal – ism.

Február 20. péntek
10.00  Híradó – ism.
10.15  Négyszemközt – ism.
10.30  Nagykanállal – ism.
10.55  Halvízió – ism.

19.00  Híradó
19.15  Négyszemközt
19.30  Esti mese
19.40  Érdi Panoráma
20.05  Tea két személyre
20.30  Nagykanállal – ism.
21.00  Halvízió – ism.
21.30  Tea két személyre –
ism.
22.00  Híradó – ism.
22.15  Négyszemközt – ism.
22.30  Érdi Panoráma – ism.
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A hallgatói igényekhez igazod-
va reggeli főműsorba került a 
Rádió 6 Érdi Óra című műso-
ra.

Mint L. Róbert Attila, a 
Rádió 6 főszerkesztője lapun-
kanak elmondta: a hallgatói 
igényekhez igazodva február 
elsejétől egy jóval közked-
veltebb műsorsávban, vasár-
nap 9 órától hallható az Érd 
közéleti eseményeivel foglal-
kozó magazinműsor, az Érdi 
Óra. A műsor a hét fontos ese-
ményeit dolgozza fel, és nyújt 
teljes körű tájékoztatást Érd 

lakosságának. A műsor célja 
továbbra is az, hogy első kéz-
ből: az illetékesektől és a szak-
emberektől kapjon a lakosság 
felvilágosítást és választ a 
kiemelt közéleti események-
kel kapcsolatosan, vagy akinek 
nem sikerült a hét folyamán 
figyelemmel kísérnie az érdi 
történéseket, az Érdi Órában 
összefoglalót kap róluk. 

A műsor szerkesztője Gárdos 
Attila, aki továbbra is várja a 
hozzászólásokat és vélemé-
nyeket az erdiora@radio6.hu 
e-mail címre.

Szülők és nagyszülők minden 
második hétfőn délelőtt tíztől 
szívesen töltenek el két órát a 
gyerekeikkel és az unokáikkal 
a Baba-mama klubban, ame-
lyet Stibrányi Mártonné vezet. 
(Információ a 06/30-238-0531-
es telefonszámon kérhető.)

– Mióta működik a klub?
Stibrányi Mártonné, védőnő: 
– Itt, a művelődési központ-

ban lassan 15 éve. Az elején 
az volt az elképzelésünk, hogy 
a lakótelepen élő kismamákat 
kimozdítsuk otthonról, és meg-
ismertessük őket egymással. 
Ez nagyon nehézkesen indult, 
majdnem másfél évig egyedül 
üldögéltem a teremben. Egyszer 
csak jött 5-6 kismama, akik 
nagyon aktívak voltak, és sok 
embert hoztak. Miután pályáza-
tokon nyertünk pénzt, meghív-
tunk előadókat. A homeopátia, a 
táplálkozás, az óvodai beiratko-
zás és beszoktatás, a gyógytorna 
mindenkit nagyon foglalkoztat. 
Előfordult, hogy az orvosi ren-
delőben megkaptuk a termet, és 
ott tornáztunk. Mivel az előadá-
son a gyerekek zajosak voltak, 
a kismamák azt kérték, hogy 
szerezzünk egy gyerekvigyázót. 
Viszont a kicsik nem maradtak 
el vele, mert nem ismerték, így 
a gyerekfelügyelet megszűnt. 
A foglalkozásokon mindig az 
évszakhoz és az ünnepekhez 
igazodunk. Karácsonykor a 
szülőkkel díszeket készítünk, 
a nagyobb gyerekekkel pedig 
ajándékokat a nagyszülőknek. 
Nagyon kedvelt a sógyurmából 
készült tenyérnyom, már soro-
zatunk is van belőle. A szülők 
számára tartunk kézműves fog-
lalkozásokat, üvegfestést, papír-
hajtogatást vagy szárazvirágból 
díszkészítést. Az újabb és újabb 
ötleteket az újságokból vesszük. 
Receptcserét is tartunk. Sokat 
főzünk „fejben”, de sokszor 
hoznak kóstolót az anyukák a 
vasárnapi süteményekből. Az is 
érdekes, ahogy összejön egy-
egy csoport. Előfordult, hogy 
az anyukák egy utcában lak-
tak, mégsem ismerték egymást. 
Azóta nagyon jó barátnők lettek, 
vigyáznak egymás gyerekeire. 
Most már három olyan klub is 
létezik, amelyik innen vált ki. 
A szülőkből baráti társaságok 
alakultak, havonta rendszere-
sen találkoznak valamelyikük-
nél, együtt tartják a születés- 
és ünnepnapokat. Ezek batyus 
találkozók, mindenki visz 
valamit. Néhányszor engem is 
elhívtak, hogy lássam, mennyit 
nőttek a gyerekeik. Hozzánk, a 
klubba 8-10 fő jár rendszeresen, 
néhányan pedig alkalomsze-
rűen csatlakoznak. A Mikulás-
ünnepségünk olyan jól sikerült, 
hogy be se fértünk a terembe. 
Különböző segélyszállítmá-
nyokból kaptam játékokat is, 
így minden gyereknek tudtunk 
ajándékot adni. Az egyik apuka 
beöltözött Mikulásnak, az anyu-
kák pedig süteményt hoztak. 

– Miért jó a klub a gyerekek-
nek?

– Azért, mert vannak olya-
nok, akik nem járnak semmi-
lyen közösségbe, és nem tud-
ják, hogyan kell más gyerekek-
kel viselkedni. Nem ismernek 
senkit, mert a rokonaik vidéken 
élnek. Ők itt megtanulják, hogy 
nem kell mindent begyűjteni, a 
játékot elveheti más is, sőt ők 
is odaadhatják a többieknek. 
Volt olyan gyerek, aki az elején 
nagyon verekedős, kifejezetten 
agresszív volt. Most már úgy 
viselkedik, mint mások, együtt 
játszanak. Az egészen piciket 
az asztalra vagy babakocsiba 
tesszük, óvjuk őket. A szülők 
mondják, hogy nagyon sok min-
dent elsajátított itt a gyerekük. 
Mire közösségbe mennek, vala-
mennyire megtanulnak alkal-
mazkodni. A foglalkozásokon 
kirakjuk a játékokat, amelyek 
között a kicsiknek már vannak 
kedvenceik. Pakolgatnak, lab-
dáznak, néha közösen éneke-
lünk. Az az anyuka, akinek a 
gyereke egyedül is eljátszik, az 
újságokat, könyveket nézeget 
vagy beszélget. Ha jó idő van, 
akkor kimegyünk a Földrajzi 
Múzeum kertjébe, mert ott 
szabadon szaladgálhatnak a 
gyerekek. Az anyukák kérték, 
hogy nyáron, mikor zárva van 
a művelődési ház, akkor hét-
főnként ott találkozzunk. Bárki 
jöhet közénk. Már járt nálunk 
kéthetes baba is, mert a mamája 
emberek közé vágyott. A gyere-
keket 4 éves korig fogadjuk.

– Önt mi hajtja előre, mi tartja 
itt 15 éve?

– Szeretem ezt csinálni. 
Védőnőként már 35 éve dol-
gozom Érden. Jó érzés, mikor 
megkeresnek a szülők, és kér-
deznek. Az anyáknak nagy 
szükségük van erre. Van, aki 
négyszemközt szeretne beszél-
ni velem, akkor félrevonulunk, 
de ha egy anyuka olyan kér-
déssel áll elő, ami több szülőt 
is érdekelhet, akkor bedobjuk a 
témát, és mindenki hozzászól. 
Sokat tanulunk egymástól, én 
is rengeteg jó ötletet hallottam 
már. Engem az motivál, hogy a 
legnagyobb bizalommal fordul-
nak hozzám.

A Duna-Art Fotóklub tagjai 
minden páratlan héten, ked-
den találkoznak 17 órakor. 
Szívesen látnak minden fotó-
amatőrt, aki szeretne kicsit töb-
bet megtudni a fényképezésről. 
A klubot Adorján József vezeti 
(információ: 06-30/981-5967, 
e-mail cím: dunaart.fotoklub@
gmail.com)

– Milyen szinten kell tudnia 
fotózni annak, aki szeretne ide-
járni?

Adorján József: 
– Ezt nem határoztuk meg. 

Van olyan, aki kezdetben annyit 
tudott a fotózásról, hogy le kell 
nyomni a gombot. Valamivel 
többet szeretett volna tudni, 

ezért jött el hozzánk. Van köz-
tünk profi fotós is, akinek már 
kiállításai voltak. Tehát nagyon 
vegyes a társaság. Nyitottak 
vagyunk, a nyugdíjastól a tanu-
lóig bárki jöhet a klubba. Várjuk 
azokat is, akik nem igazán tuda-
tosan, csak turistafotózás szin-
ten használják a gépüket. Egy a 
lényeg, szeressenek fotózni.

– Mit kell hozni?
– A klubba nem fontos fény-

képezőgépet hozni. Ettől füg-
getlenül az asztal most is tele 
van felszereléssel… Mindig van 
mit beszélni, javítgatni, alakíta-
ni a gépen, újabb és újabb apró 
kiegészítőket vásárolni hozzá. 
Amikor már jobb az idő, kime-
gyünk valahová terepre, olyan-
kor természetesen mindenki 
hozza a felszerelését. Nemcsak 
egy-, hanem többnapos túrákat 
is szervezünk. Tavasszal pél-
dául a Bakonyban jártunk. Őszi 
időszakban azért szeretünk 
fotózni, mert akkor gyönyörűek 
a színek. Fölmentünk a mina-
retbe, onnan is készítettünk 
képeket. Ezekre a helyekre csak 
a klubtagok járnak. Én is szok-
tam a családommal kirándulni, 
de olyankor nem lehet fotózni, 
mert ők mennek előre, én meg 
mindig 200-300 méterről látom 
a hátukat, mert lemaradok vala-
mit megörökíteni. A fotós túrá-
kon, ha valaki talál egy témát, 
megáll. Abban a pillanatban 
mindenki más meglát valamit, 
amit érdemes lefotózni. Mi az 

egyórás utat jóval hosszabb idő 
alatt tesszük meg. 

– Digitális géppel is lehet 
jönni?

– Valójában már csak azzal 
foglalkozunk. A legtöbbször 
nem is hívjuk elő papírra a képe-
ket, mert a tagok a komputerben 
tárolják a fotóikat. Mindenki 
digitális gépet használ, és ott-
hon feldolgozza az anyagát a 
számítógépén. A legkisebb, leg-
egyszerűbb gépektől a komoly 
tükörreflexesig minden megta-
lálható nálunk. Természetesen 
lehet a jobb kép függvénye a 
jobb gép, de a legfontosabb az 
ember, aki a kamera mögött áll.

– Mit tanít azoknak, akik ide-
jönnek? Látásmódot?

– Szerencsére elég színes a tár-
saság, van képzőművész és gra-
fikus is, akik segítenek nekünk 
abban, hogy más aspektusból 
is lássuk a világot. A képalko-
tásnál döntő, hogy megtaláljuk 
a témát. Egy jó kompozícióból 
már „könnyű” jó képet készíte-
ni. Utána még a számítógépen 
is lehet egy kicsit javítani rajta, 
ha a helyszínen nem sikerült 
minden tökéletesen. Sokszor a 
téma határozza meg, hogy a kép 
maradandó lesz-e. Mindenki 
látja az eredményét, ha valaki 
automatán csak kattintgatja a 
gépét. Száz képből 10-15 lesz jó 
vagy elfogadható. Ezen az ará-
nyon szeretnénk javítani.

– Mindegy, ugye, hogy férfi 
vagy nő kezében van-e a fény-
képezőgép?

– Teljesen mindegy, a klub-
ban is vegyesen vagyunk. Van 
egy grafikus hölgy, aki nagyon 
jó kompozíciókat készít. Kis 
kompakt géppel kezdett, ma 
már tükörreflexessel dolgozik, 
de az ő látásmódja mindenki 
számára példamutató.

– Milyen szintre lehet eljutni? 
Kiállítják a munkáikat?

– Klubunk tagja a Fotómű-
vészeti Szövetségnek. Rend-
szeresen részt veszünk pályá-
zatokon, ezekről a szövetségtől 
is kapunk tájékoztatást. Már 
nyertünk is. A részvétel a leg-
fontosabb, de az eredmény 
ösztönzőbb. A művelődési 
házban folyamatosan van kiál-
lításunk. Most szeretnénk egy 
kicsit terjeszkedni, a környe-
ző településeken is bemutatni 
a képeinket. A fotóklub és az 
érdi környezetvédő egyesü-
let közös pályázatot hirdetett 
Érd kistérség rejtett természeti 
és kulturális értékei címmel, 
amivel a környezetünkben 
élő és fotós vénával rendel-
kezőket szeretnénk összefog-
ni. A tervek szerint a képeket 
Százhalombattán, Budaörsön, 
Diósdon és Törökbálinton 
mutatnánk be. Így talán lehe-
tőségünk lesz felvenni a kap-
csolatot más fotóklubokkal, és 
kialakulhat valamiféle közös 
munka is.

– Ön mióta fotózik?
– Én amatőr szinten fotózom, 

ezt el kell mondanom. Nyolc-tíz 

éve fényképezem aktívabban, 
mióta a digitális világ betört. 
Azóta viszont folyamatosan.

– Hol tanult fényképezni? 
Fotóklubban?

– Könyvekből. A teljes fotós 
tudásomat, ami természetesen 
még nem tökéletes, szakköny-
vekből szereztem. Itt, a klubban 
nagyon sok segítséget kap min-
denki. Ha valaki valamit nem 
tud, a régi, öreg motorosok, 
akik 20-30, sőt 40 éve fotóznak 
– ugyan hobbiszinten –, szíve-
sen megosztják a többiekkel a 
felgyülemlett tudásukat. A gép 
működését mindenkinek saját 
magának kell megtanulnia, a 
klubban inkább a technikai kér-
déseket vitatjuk meg. Nagyon 
sokszor egy társ az, akinek a 
segítségével megszülethet a jó 
kép. Mindenki azért jár közénk, 
mert szeret fotózni. A klub 
csak egy összetartó erő azok-
nak, akiknek közös hobbijuk és 
közös céljuk van. 

 Ozsda Erika

Az érdieké 
a vasárnap reggel

Szakkörök, klubok a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban

Baba-mama és Duna-Art

Aki idejár, tudja: a legfontosabb az ember, aki a kamera mögött áll

Nagyszülõk, szülõk és gyerekek a saját készítésû kiszebabával
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Meghívó
2009. február 12-én, csütörtökön délután 5 órakor
a Thermál Hotel Ligetben (Érd, Római u. 9.) nyílik

RAFFAY KINGA festőművész  
és KONTUR ANDRÁS szobrászművész

kiállítása.
A kiállítást megnyitja Dr. Kőrösi Mária egyetemi docens 

és Jobbágyi Zsuzsa művészettörténész, 
valamint Demeter Ervin parlamenti képviselő.
Házigazda: Fülemen Róza és Dr. Mikola István

A kiállítás megtekinthető naponta 8–20 óráig, egy hónapon át.


