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Június 15., hétfő

9:00 Hit és Élet ism.

9:30 Négyszemközt ism.

10:00
Ismeretlenek III.-301-es parcella 
magyar dokumentumfilm rend.: 
Gulyás János, 75’ ism.

11:15 Tea két személyre ism.

11:45 Érdi Panoráma ism.

15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Halvízió ism.

16:00 Ifipark ism.

16:30 Földközelben ism.

17:00 Hit és Élet ism.

17:30 Tea két személyre ism.

18:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt 
és Nemes Tibor filmje 13-14.rész ism.

19:00 Hiradó 

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt  
beszélgetés aktuális témákról

19:45

Eldorado magyar játékfilm 104' ism. 
rend.: Bereményi Géza  
Sze.: Eperjes Károly, Eszenyi Enikő, 
Haumann Péter

21:30 Per helyett jogi esetek

22:00 Burleszk parádé ism. 

22:30 Hiradó ism.

22:45 Négyszemközt ism.

23:00 Per helyett ism.

Június 16., kedd

9:00 Per helyett ism.

9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.

10:30 Ifipark ism.

11:00 Kézilabda mérkőzés ism.

15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Hit és élet ism.

16:00 Per helyett ism.

16:30 Fény-kép ism.

17:00 Ifipark ism.

17:30 Burleszk Parádé ism.

17:45
Ismeretlenek III.-301-es parcella 
magyar dokumentumfilm rend.: 
Gulyás János, 75’ ism.

19:00 Hiradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt  
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Fény-Kép kulturális magazin

20:15 Vitalitás életmód magazin

20:45

Eltüsszentett birodalom  
magyar játékfilm 98'  
rend.: Banovich Tamás  
sze.: Soós Imre, Krencsey Marianne, 
Csákányi László 

22:30 Hiradó ism.

22:45 Négyszemközt ism.

23:00 Fény-Kép ism.

Június 17., szerda

9:00 Fény-Kép ism.

9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Vitalitás ism.

10:30 Hit és Élet ism.

11:00 Per helyett ism.

11:30 Ütköző ism.

15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Fény-Kép ism.

16:00 Érdi Panoráma ism.

16:30 Tea két személyre ism.

17:00 Ifipark ism.

17:30 Vitalitás ism.

18:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt 
és Nemes Tibor filmje 13-14.rész ism.

19:00 Hiradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt  
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Mozgás sportmagazin

20:15

Nosferatu, a vámpír  
német játékfilm 103'  
rend.: Werner Herzog  
sze.: Klaus Kinski, Isabelle Adjani, 
Bruno Ganz 12 éven felülieknek!

22:00 Hiradó ism.

22:15 Négyszemközt ism.

22:30 Mozgás ism.

Június 18., csütörtök

9:00 Hit és Élet ism.

9:30 Négyszemközt ism.

10:00

Eltüsszentett birodalom  
magyar játékfilm 98' ism.  
rend.: Banovich Tamás  
sze.: Soós Imre, Krencsey Marianne, 
Csákányi László 

11:45 Fény-Kép ism.

15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Vitalitás ism.

16:00 Halvízió ism.

16:30 Hit és Élet ism.

17:00 Ifipark ism.

17:30 Fény-Kép ism.

18:00 Mozgás ism.

18:30 Tea két személyre ism.

19:00 Hiradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt  
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Felpörgető film és program ajánló

20:15 Földközelben  
környezetvédelem, ökológia

20:45 Ütköző 

21:15 Felpörgető ism.

21:45 Burleszk parádé ism. 

22:00 Hiradó ism.

22:15 Négyszemközt ism.

22:30 Földközelben ism.

23.00 Ütköző ism.

Június 19., péntek

9:00 Felpörgető ism.

9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.

10:30 Ütköző ism.

11:00 Vitalitás ism.

11:30 Tea két személyre ism.

15:00 Négyszemközt ism.

15:30 Felpörgető ism.

16:00 Ütköző ism.

16:30 Fény-Kép ism.

17:00 Vitalitás ism.

17:30 Földközelben ism.

18:00
Magyar misszionáriusok Pápua Új-
Guineában magyar portréfilm  
rend.: Cséke Zsolt 44' ism.

19:00 Hiradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt  
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Mojito buli, szórakozás, programok

20:15

Fekete gyémántok I. rész  
magyar játékfilm 81'  
rend.: Várkonyi Zoltán  
sze.: Huszti Péter, Sunyovszky Silvia, 
Páger Antal 

21:45 Hiradó ism.

22:00 Négyszemközt ism.

22:15 Mojito ism.

Június 20., szombat

10:30 Mikrofonláz ifjúsági magazin

11:00 Mojito ism.

11:30 Felpörgető ism.

15:00 Mikrofonláz ism.

15:30 Négyszemközt ism.

16:00 Érdi Panoráma  
heti események összefoglalója 

16:30 Vitalitás ism.

17:00 Fény-Kép ism.

17:30 Mojito ism.

18:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt 
és Nemes Tibor filmje 13-14.rész ism.

19:00 Ütköző ism.

19:30 Burleszk parádé ism. 

19:45 Mikrofonláz ism.

20:15

Nosferatu, a vámpír német játékfilm 
103' ism.  
rend.: Werner Herzog  
sze.: Klaus Kinski, Isabelle Adjani, 
Bruno Ganz 12 éven felülieknek!

22:00 Házibuli klippműsor

Június 21., vasárnap

10:30 Hit és Élet vallás és civil társadalom

11:00 Mikrofonláz ism.

11:30 Érdi Panoráma ism.

15:00

Fekete gyémántok I. rész magyar 
játékfilm 81' ism. rend.: Várkonyi 
Zoltán sze.: Huszti Péter, Sunyovszky 
Silvia, Páger Antal 

16:30 Hit és Élet ism.

17:00 Burleszk parádé ism. 

17:30 Érdi Panoráma ism.

18:00
1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
15-16.rész 

19:00

Fekete gyémántok II. rész  
magyar játékfilm 81'  
rend.: Várkonyi Zoltán  
sze.: Huszti Péter, Sunyovszky Silvia, 
Páger Antal 

20:30 Civil jelentés magyar dok.film rend.: 
Gulyás János 104' ism.

22:15 Érdi Panoráma ism.

22:45 Hit és Élet ism.

2009. június 15-től 21-ig

Az

Szilágyi Betty táncpeda-
gógussal beszélgettünk a 
kezdetekrõl és a progra-
mokról, a lehetõségekrõl, 
meg persze a fiatalokról. 

– Mikor és milyen céllal jött létre 
a Táncszínház?

– Öt éve mûködik. A cél az 
volt, hogy a gyerekek ne csak 
egyszerûen tánckoreográfiá-
kat adjanak elõ, hanem olyan 
produkciókat, amelyek szólnak 
valamirõl, sõt mondanivalójuk 
is van. Tehát nemcsak show-tán-
cot mutatunk be, hanem inkább 
olyan történeteket mesélünk el, 
amelyeknek tanulságuk is van. 
Örülünk, ha az elõadásaink 
érzelmeket keltenek, vagy 
elgondolkodtatnak.

– Mit tanulhatnak itt a gye
rekek? 

– A legkisebbeknek, akik négy-
éves kortól járhatnak hozzánk, 
táncelõkészítõ gimnasztikát tar-
tok. Ez testképzést, testfejlesz-
tést jelent. Táncos testalkat kiala-
kítására törekszünk. Körülbelül 
másfél-két évig erõsítünk, nyúj-
tunk. Miután már megvan a 
kellõ erõ és lazaság, elkezdünk a 
stílussal, a modern technikákkal 
foglalkozni. Belekóstolunk egy 
kicsit a klasszikus balett alapok-
ba, a modern táncból pedig a 
limon-, a graham és a jazz tech-
nikába. Amikor a gyerekek már 
ezekhez is kellõképpen ügyesek 
és erõsek, akkor elkezdjük az 
akrobatikát. Olyan tornászele-
meket tanulunk, amelyeket bele 
tudunk építeni a táncba, amitõl 
az elõadásunk látványosabb és 
kifejezõbb lesz.

– A nagyobbak hetente kétszer 
a Vörösmarty Gimnáziumba is 
járnak…

– Van még két pluszóránk 
a gimnáziumban. Az akroba-
tika órán biztonságos körül-
mények között szõnyegekkel, 
kiegészítõkkel tudunk dolgoz-
ni. Az akrobatikus modern tánc 
során a tánctréningek olyan 
gyakorlatokkal egészülnek ki, 
melyek elõkészítik a testet a 
különbözõ ügyességi, akroba-
tikus elemek végrehajtására és 
a tánccal való kombinálására. 
A   táncórán a koreográfiákat, 
a szinkronitást gyakoroljuk, 
és akinek ez még mindig nem 
elég, az Kasza Ildikó vezetésé-

vel képezheti tovább magát, aki 
hip-hopot tanít a gyerekeknek. 

– Milyenek a fellépési lehe
tõségek?

– Minden évben elindulunk 
a mûvelõdési házban tartott Ki 
Mit Tud?-on, illetve, ha van-
nak – és szeretném, ha egyre 
több lenne – különbözõ egyéb 
rendezvényeken. Mindenféle 
bálra is nagyon szívesen elme-
gyünk. Amatõr táncversenye-
ken is indulunk, ha tudunk. 
Néha a nevezési díjak maga-
sak, de amelyikre a pénztár-
cánk megengedi, benevezünk. 
Tulajdonképpen a határ a csil-
lagos ég, csak a pénz az, ami 
megakadályoz minket. Sajnos a 
nevezési díjas versenyeken elég 
magasra szöktek az árak. Akik 
nem engedhetik meg maguk-
nak, hogy versenyekre járjanak, 
azoknak próbálok minél több 
fellépési lehetõséget biztosítani. 
Próbálunk olyan történeteket 
kitalálni és elõadni, hogy minél 
több gyerek színpadra léphes-
sen. Elsõként a Tarzant dolgoz-
tuk föl, amit aztán továbbfej-
lesztettünk. Modern technikát 
alkalmazunk az Élõ fa címû 
elõadásunkon, a Majomparádé 
pedig már az akrobatikus jazz 
világába tartozik.

Idén fölléptünk a mûvelõdési 
házban a Pest megyei Ki Mit 
Tud?-on, április 29-én pedig 
ugyanitt a Tánc Világnapja alkal-
mából rendezett eseményen. 
Ezenkívül bemutatkozhattunk 
a majálison is.

– Minden gyerekkel tud foglal
kozni, tehát véleménye szerint 
nincs tehetségtelen gyerek?

– Azt mondom, hogy nincs. 
Éppen azért találtam ki a 
Táncszínházat, hogy minden-
kinek egyéni koreográfiát tud-
jak készíteni. Ha valaki kevésbé 
laza vagy hajlékony, viszont 
jó az akrobatikus képessé-
ge, akkor a koreográfián belül 
inkább azt hangsúlyozom. Aki 
lazább, kecsesebb mozgású, 
annak a hozzá legjobban illõ 
táncbetétet készítem. Ezért is 
van többféle koreográfiánk, 
hogy mindenki megtalálja a 
maga számára legkedvezõbbet, 
legmegfelelõbbet.

– Hová szoktak elmenni a gye
rekekkel, milyen elõadásokra?

– Elsõsorban azokra hívom el 
õket, amelyekben én táncolok, 
ahová mindig nagy szeretettel 
eljönnek a „gyerekeim”, illetve 
olyan produkciókra, amelyeket 
én már elõtte láttam és hasznos-
nak tartok a számukra.

– Mióta foglalkozik tánccal?
– Lassan már tizenöt éve. 

Elõtte tíz évig szertornász 
voltam, azután kezdtem el 
elõször versenytánccal fog-
lalkozni, majd sporttánccal, 
végül pedig a modern techni-
kákat tökéletesítettem. A  mai 
napig aktívan táncolok, táncos-
ként dolgozom és több mint 
tíz éve tanítok. Elvégeztem 
a Magyar Táncmûvészeti 
Fõiskola modern táncpeda-
gógus szakát, ahol 2008-ban 
diplomáztam. Azért iratkoz-
tam be, mert a gyerekek moti-
váltak. Elkezdtem tanítani, és 
miután már mindazt megta-
nítottam nekik, amit én tud-
tam, beiratkoztam a fõiskolára. 
Azért jelentkeztem, hogy még 
magasabb szinten tudjak velük 
foglalkozni. Nagyon szívesen 
tanítom õket mindaddig, amíg 
csak lehet. Most már nagyon 
úgy néz ki, hogy lassan kezde-
nek utolérni… 

Szilágyi Betty táncpedagógus 
(06-70/314-4743) keddenként 
17.30–18.30 között ovisoknak 
és kisiskolásoknak tart testkép-
zést, utána 18.30–19.30 között 
12–18 éveseknek tanít különféle 
moderntánc-technikákat.

 Ozsda Erika

Csatlakozunk a zempléni 
Komlóska és Pálháza polgár-
mesterének kezdeményezésé-
hez: részt veszünk a Nemzeti 
Zarándoklaton, és erre kérünk 
minden jóérzésû embert. Az út, 
amit közösen megteszünk, 
jelezze egy új korszak kezde-
tét! Olyan korszakét, melyben 
a közösségek maguk döntenek 
a jövõjükrõl, ellenõrizni tudják 
vezetõiket, s a hatalom, a tudás, 
a vagyon a közjót szolgálja.

Az Élõlánc az Érdi Kistérségért 
és a Civil ÉRDek Egyesület együtt 
tart a nyugati szárny zarándo-
kaival a Pest megyei szakaszon, 
s vendégül látja õket 18-án az 
érdi pihenõn. Kérjük az útvo-
nal (Etyek, Pusztazámor, Sóskút, 
Tárnok, Érd és Diósd), illetve tér-
sége (Zsámbék, Tök, Budajenõ, 
Telki, Páty, Budakeszi, Budaörs, 
Törökbálint, Biatorbágy, Her-
ceghalom, Gyúró, Tordas, 
Kajászó, Martonvásár, Baracs-
ka, Ráckeresztúr, Ercsi, Száz-

halombatta, Tököl, Szigethalom, 
Halásztelek) lakóit és civil szer-
vezeteit, hogy egy-egy szakaszon 
csatlakozzanak a zarándoklat-
hoz, illetve vegyenek részt az érdi 
fórumon. Vándoroljunk együtt, 
legalább egy napot töltsenek 
velünk! 

A zárónapon, június 20-án 
ismét találkozzunk az ország 
fõvárosában, ahol a négy égtáj 
felõl a zarándoklat négy szárnya 
megérkezik, s egyesül!

Minden menetben lesz egy 
nemzetiszínû zászló, erre kerül-
jenek fel a csatlakozó települések 
nevével ellátott szalagok! 

Utunk a városok és falvak talál-
kozója lesz, a magyar közigazgatás 
megalapításának ezeresztendõs 
évfordulóján. Számunkra ünnep 
lesz ez a találkozás, szeretnénk, 
ha az ünnep jeleként minél töb-
ben lennénk fehér ingben, tri-
kóban. Más politikai jelvényt, 
lobogót, kérjük, ne hozzanak! 
Szándékainktól idegen jelszava-

kat sem írásban, sem szóban nem 
fogadunk magunk közé.

A Nemzeti Zarándoklat 
Bicskérõl Érdre június 18-án 15.30 
körül érkezik a tárnoki vasútállo-
másra, s terveink szerint 16.00 
órától az érdi polgárokkal együtt 
sétálunk végig a Fehérvári út–
Velencei út–Szabadság tér–Budai 
út útvonalon, hogy a Polgárok 
Háza elõtti rövid pihenõ után a 
Diósdi úton át folytassuk az utat

Érdligetre. A   Kutyavár, az 
Érdligeti Közösségi Ház, illetve 
az Érdligeti Kemping ad otthont 

az esti programnak, ahol a váro-
sunk és környezõ települések 
polgárainak üzeneteit hallgatjuk 
meg, illetve itt állunk az országos 
sajtó nyilvánossága elé a Nemzeti 
Zarándoklat politikai követelése-
ivel, melyeket másnap az ország 
fõvárosába viszünk.

Terjesszék felhívásunkat, 
segítsenek, hogy minél több 
ismerõsükhöz, ismeretlen bará-
tunkhoz eljusson a hír: hogy 
Magyarországnak nem lakossága 
van, hanem népe, s a népnek van 
saját akarata

Szakkörök, klubok a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban

Táncszínház

A Nemzeti Zarándoklat Érden

A zarándoklat kezdeményezőinek és szervezőinek felhívása, követelései  elérhetők az 
alábbi oldalakon:  http://www.elolanc.hu/index.php/letoltesek/category/9-nemzetizarandoklat
Térkép: http://www.elolanc.hu/index.php/nemzeti-zarandoklat/terkep

Információ, kapcsolat a nyugati szárnyról:  nemzetizarandoklat@elolanc.hu
(30) 597-9001
Az érdi szakasz helyi kapcsolata:  vargailles@erdlako.hu
(20) 9737-112

Varga Illés Levente Jakab Béla
Élőlánc az Érdi Kistérségért A CivilÉRDek Egyesület elnöke
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