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Június 1. hétfő

9:00 Hit és Élet ism.

9:30 Négyszemközt ism.

10:00
Ismeretlenek I. – Szolnok  
magyar dokumentumfilm 
rend.: Gulyás János, 53’ ism.

11:00 Tea két személyre ism.

11:30 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 9–10.rész ism.

19:00 Híradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt  
beszélgetés aktuális témákról

19:45

Mennyei seregek magyar játékfilm 
86' rend.: Kardos Ferenc
Sze.: Fülöp Viktor, Páger Antal, 
Cserhalmi György 

21:15 Per helyett jogi esetek

21:45 Burleszk parádé Charlie Chaplinnel

22:00 Híradó ism.

22:15 Négyszemközt ism.

22:30 Per helyett ism.

Június 2. 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 Halvízió ism.

18:00 Törvénytelen muskátli 3. rész dok.
film rend.: Kisfaludy András 60’ ism.

19:00 Híradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt 
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Fény-Kép kulturális magazin

20:15 Vitalitás életmód magazin

20:45
Nincs asztalom, sem székem 
antropológiai film 
rend.: Cséke Zsolt 56' ism.

22:00 Híradó ism.

22:15 Négyszemközt ism.

22:30 Fény-Kép ism.

Június 3. 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 9–10. rész ism.

19:00 Híradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt 
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Mozgás sportmagazin

20:15

A diadalív árnyékában  
amerikai film 120' ism. 
rend.: Waris Hossen 
fsz.: Anthony Hopkins

22:15 Híradó ism.

22:30 Négyszemközt ism.

22:45 Mozgás ism.

Június 4. csütörtök

9:00 Hit és Élet ism.

9:30 Négyszemközt ism.

10:00

Mennyei seregek  
magyar játékfilm 86' ism.  
rend.: Kardos Ferenc  
Sze.: Fülöp Viktor, Páger Antal, 
Cserhalmi György 

11:30 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 Híradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt 
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Felpörgető film- és programajánló

20:15 Földközelben  
környezetvédelem, ökológia

20:45 Ütköző ism.

21:15 Felpörgető ism.

21:45 Burleszk parádé Charlie Chaplinnel

22:00 Hiradó ism.

22:15 Négyszemközt ism.

22:30 Földközelben ism.

23.00 Ütköző ism.

Június 5. 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
Nincs asztalom, sem székem  
antropológiai film  
rend.: Cséke Zsolt 56' ism.

19:00 Híradó

19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt  
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Mojito buli, szórakozás, programok

20:15
Holnap lesz fácán magyar játékfilm 
R.: Sára Sándor Sze.: Szegedi Erika, 
Lohinszky Lóránd 85' ism.

22:00 Híradó ism.

22:15 Négyszemközt ism.

22:30 Mojito ism.

Június 6. 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
Ismeretlenek I. – Szolnok.  
magyar dokumentumfilm  
rend.: Gulyás János, 53’ ism.

19:00 Ütköző ism.

19:30 Burleszk parádé Charlie Chaplinnel

19:45 Mikrofonláz ism.

20:15 Hódító Pelle dán–svéd film  
rend.: Bille August 134'

22:30 Házibuli klippműsor

Június 7. vasárnap

10:30 Hit és Élet vallás és civil társadalom

11:00 Mikrofonláz ism.

11:30 Érdi Panoráma ism.

15:00 Hódító Pelle dán–svéd film  
rend.: Bille August 134' ism.

17:15 Burleszk parádé Charlie Chaplinnel

17:30 Érdi Panoráma ism.

18:00
1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
11–12. rész 

19:00

Két félidő a pokolban  
magyar játékfilm  
rend.: Fábry Zoltán  
sze.: Sinkovits Imre, Gera Zoltán, Rajz 
János 122'

21:00
Ismeretlenek II. – Budapest 
magyar dok.film 
rend.: Gulyás János 54'

22:00 Érdi Panoráma ism.

22:30 Hit és Élet ism.

2009. június 1-től 7-ig

Az

Minden hó harmadik kedd-
jén találkoznak 16.30–
19.30 óráig Popovics 
Zoltán vezetésével (csak 
SMS – 06-30/550-0034). 
A tagok egy félórás infor-
mációcsere után jelbe-
széddel beszélgetnek 
egymással.

Az interjú Szabó Péterné jel-
tolmács segítségével készült – 
köszönet neki –, aki bilingvális 
családból származik. Édesanyja 
halló volt, édesapja pedig siket, 
akit Popovics Zoltánék is jól 
ismertek.

– Kinek az ötlete volt a klub 
létrehozása?

Popovics Zoltán klubvezető: 
– Az enyém. Régóta beszél-

gettünk az utcán a siketekkel 
arról, hogy milyen jó lenne egy 
klubot létrehozni. Akkor még 
dolgoztam, nem volt időm ezzel 
foglalkozni. 2000-ben nyugdíj-
ba mentem, aztán egy év múlva 
megalakult a klub. 

– Önnek mi volt a foglalko-
zása?

– Húszévesen kerámiakészítő 
voltam, utána térképrajzoló a 
Kartográfiai Vállalatnál. Aztán 
pasztorációval és hittanoktatás-
sal foglalkoztam. Január else-
je óta a SINOSZ érdi szerve-
zetének az elnöke is vagyok. 
A feladatom elhozni és kioszta-
ni a tagsági kártyákat a szövet-

ségből, beszedni a tagdíjat és 
még sok minden más. 

– Honnan járnak ide a klub-
ba?

– A legtöbben Érdről, hárman 
Ercsiből, egy fő Tárnokról. Még 
Budapestről is ellátogatnak hoz-
zánk. Általában nyugdíjasok, de 
van köztük műszerész, asztalos 
és lakatos is. Körülbelül fele-fele 
arányban jönnek férfiak és nők. 
2006 novemberében volt ötéves 
a klub. Az Érd TV-ben is benne 
voltunk. Az alpolgármester úr, 
Segesdi János is járt nálunk, aki-
nek elmondtuk észrevételeinket 
és a javaslatainkat.

– Azt hallottam, hogy mindig 
nagyon vidámak az összejöve-
teleken.

– Igen, szeretünk nevetni. 
A klubban nemcsak beszélge-

tünk, hanem tájékoztatjuk is 
egymást. Tanácsokat adunk, 
például a kerti munkákról, épít-
kezésről, pecázásról, és segí-
tünk is a másiknak. Én, mint a 
klub vezetője, a foglalkozások 
elején félórán keresztül infor-
mációkat mondok, felvilágosí-
tást adok. Például arról, hogy 
mit mondott a polgármester, 
mit írt az Érdi Újság vagy a 
Hallássérültek című újság, 
elmagyarázom, hogy mi lesz a 
nyugdíjakkal, hogyan számoz-
zák az autóbuszokat.

– Havonta egyszer találkoznak 
a művelődési házban. Tartják a 
kapcsolatot ezenkívül is?

– Meglátogatjuk egymást 
otthon, közösen utazunk 
Budapestre különböző prog-
ramokra vagy a szövetség-

be. Autóbusz-kiránduláso-
kat is szervezünk. Áprilisban 
Zalaegerszegre, májusban pedig 
Győrbe kirándultunk. Ilyenkor 
van, aki videózik, és mivel a 
klubban van televízió, DVD- és 
videolejátszó, meg is tudjuk 
nézni, amit fölvett.

– A klubban mindenki siket? 
Kit fogadnak be maguk közé?

– Mi mindannyian telje-
sen siketek vagyunk. Néhány 
nagyothalló járt nálunk a klub-
ban, de nem tudtak jelelni, 
emiatt nem tudtunk beszélget-
ni velük, ezért lemorzsolód-
tak. Olyan is volt, aki tudott 
jelelni, például egy 23 éves 
fiatal lány. Várjuk, és szíve-
sen befogadjuk az Érd környé-
kén lakó siketeket. Szeretném, 
hogy minél többen jöjjenek, 
jobb együtt lenni, jobban 
tudunk segíteni egymásnak. 
Korábban az érdiek Budapestre 
és Százhalombattára utaztak, 
de miután létrejött a klub, most 
már ide járnak. Tavaly 26 fő 
fizette a tagsági díjat, idén már 
30-an vagyunk. Lassan gyara-
podunk. Szeretünk ide járni, jól 
érezzük magunkat. Nemcsak 
beszélgetünk, hanem pályáza-
tokat is írunk, amihez nagyon 
sok segítséget nyújt dr. Badalai 
Ödönné Emmike, a nyugdíja-
sok referense. Köszönjük neki.

– Mit jelent az életükben a 
klub?

– Tudunk beszélgetni. 
Összefogunk.

 O. E.

Szakkörök, klubok a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban

Siketek és hallássérültek

Különféle mûvészeti ágak-
ban mérték össze tudásu-
kat a mûvész hajlamú érdi 
diákok az elmúlt hét végén 
a Pest megyei Ki Mit Tud? 
fináléjában. Monoron 
élénk érdeklõdés kísérte 
a reggeltõl késõ délutá-
nig tartó produkciókat és 
külön öröm, hogy váro-
sunk képviselõi hatalmas 
sikert arattak: a négy 
indulóból kettõ gyõzött, 
kettõ pedig harmadik 
helyezést ért el. 
Az általános és középiskolá-
sok a fellépés előtt még utoljá-
ra lázasan próbáltak, zenéltek, 
táncoltak, memorizáltak a helyi 
művelődési házban. A zsűriben 
Kudlik Júlia, az egykori „del-
tás” tévébemondó elnökölt, és 
a többiek is – például Gulyás 
Dénes operaénekes, Szarvas 
József színművész, Tóth Vera 
Megasztár-győztes – szakmájuk 
neves képviselői voltak. 

Négy településen (Érden kívül, 
Gödöllőn, Gyálon és Monoron) 
rendeztek selejtezőt, illetve elő-
döntőt, és minden kategóriából 
csak egy juthatott a döntőbe. Az 
érdi Ki Mit Tud? selejtezőjére a 
kistérségből 92 produkció 288 
indulója jelentkezett. Érden az 
érdi, a budaörsi, a pilisvörös-
vári és a szentendrei kistérsé-
gek településeinek kis polgárai 
mérték össze tudásukat nép-
dal, népzene, néptánc, modern 
tánc, könnyűzene, komolyze-
ne, vers-próza és egyéb kate-
góriában. A fináléba Németh 
Katalin (könnyűzene), az Érdi 
Harmonika Kvartett (komolyze-
ne), a Tóth Réka–Antal Dóra 
páros (modern tánc) és Horváth 

Marcell tekerőlantos (népzene) 
jutott városunkból. Őket az 
érdi zsűri útravalóul azzal a jó 
tanáccsal látta el: fontos, hogy 
az egyéniségükhöz legmegfele-
lőbb műsorszámot válasszák. 
Ez tökéletesen sikerült is, mert 
mindegyikük helytállt: ketten 
meg is nyerték a megyei döntőt, 
ami nem kis fegyvertény, ha 
meggondoljuk, hogy a nagy kul-
turális seregszemlére összesen 
ezren neveztek, és háromszáz 
produkció közül bizonyultak a 
legjobbaknak. 

Nem kedvezett viszont a sze-
rencse a modern tánc kategóriá-
ban versenyző Tóth Rékának és 
Antal Dórának, akik kora reg-
gel, elsőként léptek színpadra 
és hiába mutatták be „boszor-
kányos”, nívós és látványos 
produkciójukat, a zsűri beme-
legítésként szűkmarkú volt a 
pontszámokkal: a maximális 70 
helyett csak 54-et adott, ez a har-
madik helyhez volt elég. Igaz, 
a többiek sem kaptak ebben 
a kategóriában jóval magasabb 

pontszámot, tehát alig marad-
tak le az aranyról…

– A tánchoz alkalmatlan a 
„hajnali” megmérettetés, hiszen 
olyankor még az izmok sincse-
nek kellően bemelegedve és a 
hangulat sem az igazi. Ez a zsűri 
tagjain is megmutatkozott, akik-
nek nem volt viszonyítási alap-
juk, és bizony lepontoztak ben-
nünket, miközben dicsértek… 

– keseregtek a lányok. Sebaj, 
ezzel a produkciójukkal bárhol 
nagy sikerrel léphetnek fel. 

Szintén korán tekerte a lan-
tot Horváth Marcell, aki – mint 
később kiderült – el is vitte a 
pálmát a népzene kategóriában 
tiszaalpári csárdásokkal, és a 
szép díjak mellett egy balato-
ni nyaralást is nyert. Érthetően 
nagyon boldog volt az ered-
ményhirdetéskor. 

Még két kategóriában vol-
tunk érdekeltek: a könnyű- és a 
komolyzenében. Délutánig kel-
lett várni az újabb érdi fellépé-
sekre, amelyet már megtekintett 
Szedlacsek Emília is, a Szepes 
Gyula Művelődési Központ 
igazgatója, aki örömmel adta 
át a város ajándékait. Németh 
Katalin, Szóka Júlia tanítványa 
tanárának és a Lukin László 
Művészeti Alapfokú Iskolának 
hozott dicsőséget Aretha 
Franklin Respect című szá-
mával – Kati 63 ponttal nyert! 
A Megasztáros Tóth Vera nem 
győzte dicsérni 16 éves pályatár-
sát, akire – mint mondta – szép 
jövő vár.

– Add önmagadat, ne próbáld 
utánozni a nagy énekeseket, 
amikor a számaikat tolmácso-
lod! – tanácsolta az érdi diák-
nak. Szintén a Lukinból jött az 
Érdi Harmonika Kvartett Bach- 
és Megyeri Lajos-művekkel. 
Sajnos, bár magas pontszámot, 
67-et kapott az együttes, mégis 
meg kellett elégedniük a harma-
dik hellyel. Nívós produkcióju-
kat igen nagyra tartotta a zsűri 
komolyzenei szekciója, hang-
súlyozva: ez a kvartett még igen 
sokra fogja vinni!

Ebben mi is biztosak vagyunk. 
Ez elmondható a többi szereplő-
re is, akik a Ki Mit Tud? döntő-
jében részt vettek – elsősorban 
persze az érdiekre, akikre már 
most büszkék lehetünk. 

 Temesi László

Négy produkciónk remekelt a Pest megyei Ki Mit Tud?-on 

Érdi „kismûvészek” bombasikere Monoron

A klubtagok szeretnek ide járni, jól érzik magukat
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Az érdi versenyzõk okkal örülnek a jó szereplésnek
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Németh Katalinnak szép jövõt jósolnak


