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Május 25. hétfő
9.00 Hit és Élet ism.
9.30 Négyszemközt ism.

10.00

 Civil jelentés 2006  
magyar dokumentumfilm  
rend.: Gulyás János,  
102’  ism.

11.45 Érdi Panoráma ism.
15.00 Négyszemközt ism.
15.30 Felpörgető ism.
16.00 Mikrofonláz ism.
16.30 Földközelben ism.
17.00 Hit és Élet ism.
17.30 Mojito ism.

18.00
 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje  
7–8. rész ism.

19.00 Híradó

19.15  Valami a levegőben. A rendszerváltás 
20 éve versekben

19.20 Esti mese

19.30  Négyszemközt. Beszélgetés aktuális 
témákról

19.45
 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje  
7–8. rész ism.

20.45 Burleszkparádé Charlie Chaplinnel

21.00  Háztűzőrző. Magyar útifilm 2002. 
rend.: Cséke Zsolt 57’ ism.

22.00 Híradó ism.
22.15 Négyszemközt ism.
22.30 Tea két személyre ism.

Május 26. kedd
9.00  Mojito ism.
9.30 Négyszközt ism.
9.45 Valami a levegőben ism.

10.00 Földközelben ism.
10.30 Mikrofonláz ism.
11.00 Kézilabda-mérkőzés ism.
15.00 Négyszemközt ism.
15.30 Hit és élet ism.
16.00 Ütköző ism.
16.30 Érdi Panoráma ism.
17.00 Felpörgető ism.
17.30 Mikrofonláz ism.

18.00  Háztűzőrző. Magyar útifilm 2002. 
rend.: Cséke Zsolt 57’ ism.

19.00 Híradó
19.15 Valami a levegőben ism.
19.20 Esti mese

19.30  Négyszemközt. Beszélgetés aktuális 
témákról

19.45 Fény-Kép. Kulturális magazin
20.15 Vitalitás. Életmódmagazin

20.45
 Törvénytelen muskátli 3. rész 
magyar dok.-film  
rend.: Kisfaludy András 60'

21.45 Burleszkparádé Charlie Chaplinnel
22.00 Híradó ism.
22.15 Négyszemközt ism.
22.30 Fény-Kép ism.

Május 27. szerda
9.00 Fény-Kép ism.
9.30 Négyszemközt ism.
9.45 Valami a levegőben ism.

10.00 Vitalitás ism.
10.30 Hit és Élet ism.
11.00 Mikrofonláz 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 Mojito ism.
17.30 Vitalitás ism.

18.00
 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje  
7–8. rész ism.

19.00 Híradó
19.15 Valami a levegőben ism.
19.20 Esti mese

19.30  Négyszemközt. Beszélgetés aktuális 
témákról

19.45 Mozgás. Sportmagazin

20.15

 Hajdúk. Magyar film 90'  
rend.: Kardos Ferenc  
sze.: Juhász Jácint, Bencze Ferenc, 
Djokó Rosic, zene: Szörényi Levente

21.45 Burleszkparádé Charlie Chaplinnel
22.00 Híradó ism.
22.15 Négyszemközt ism.
22.30 Mozgás ism.

Május 28. csütörtök
9.00 Hit és Élet ism.
9.30 Négyszemközt ism.
9.45 Valami a levegőben ism.

10.00

 Hajdúk. Magyar film 90' ism.  
rend.: Kardos Ferenc  
sze.: Juhász Jácint, Bencze Ferenc, 
Djokó Rosic, zene: Szörényi Levente 

11.30 Mozgás ism.
15.00 Négyszemközt ism.
15.30 Vitalitás ism.

16.00 Felpörgető ism.
16.30 Érdi Panoráma ism.
17.00 Mikrofonláz ism.
17.30 Fény-Kép ism.
18.00 Mozgás ism.
18.30 Földközelben ism.

19.00 Híradó

19.15 Valami a levegőben ism.
19.20 Esti mese

19.30  Négyszemközt. Beszélgetés aktuális 
témákról

19.45 Halvízió. Horgászmagazin

20.15  Földközelben. Környezetvédelem, 
ökológia

20.45 Fény-Kép ism.
21.15 Mozgás ism.
21.45 Burleszkparádé Charlie Chaplinnel
22.00 Híradó ism.
22.15 Négyszemközt ism.
22.30 Mikrofonláz ism.

Május 29. péntek
9.00 Halvízió ism.
9.30 Négyszemközt ism.
9.45 Valami a levegőben

10.00 Földközelben ism.
10.30 Hit és Élet ism.
11.00 Mozgás ism.
11.30 Vitalitás ism.
15.00 Négyszemközt ism.
15.30 Halvízió ism.
16.00 Érdi Panoráma ism.
16.30 Vitalitás ism.
17.00 Fény-Kép ism.
17.30 Földközelben ism.

18.00

 Törvénytelen muskátli, 3. rész  
magyar dok.-film  
rend.: Kisfaludy András  
60' ism.

19.00 Híradó
19.15 Valami a levegőben ism.
19.20 Esti mese

19.30  Négyszemközt. Beszélgetés aktuális 
témákról

19.45  Tea két személyre érdi érdekes 
emberekkel

20.15

 Nem élhetek muzsikaszó nélkül 
magyar film  
rend.: Sík Ferenc  
sze: Oszter Sándor, Szirtes Ági,  
Tolnay Klári  
86' ism.

21.00  Így készült az Abigél a Budapesti 
Operettszínházban

21.45 Burleszkparádé Charlie Chaplinnel
22.00 Híradó ism.
22.15 Négyszemközt ism.
22.30 Tea két személyre ism.

Május 30. szombat
10.30 Ifipark. Ifjúsági magazin
11.00 Tea két személyre ism.
11.30 Halvízió ism.
15.00 Ifipark ism.
15.30 Négyszemközt ism.
15.45 Burleszkparádé Charlie Chaplinnel

16.00  Érdi Panoráma. Heti események 
összefoglalója 

16.30 Vitalitás ism.
17.00 Fény-Kép ism.
17.30 Halvízió ism.
18.00 Földközelben ism.

18.30  Így készült az Abigél a Budapesti 
Operettszínházban

19.00 Érdi Panoráma ism.
19.30 Burleszkparádé Charlie Chaplinnel
19.45 Ifipark ism.

20.15
 Zenekari próba olasz-német film 
rend.. Federico Fellini,  
zene. Nino Rota 70'

21.30 Tea két személyre ism.
22.00 Házibuli klippműsor

Május 31. vasárnap
10.30 Hit és Élet vallás és civil társadalom

11.00 Ifipark ism.

11.30 Érdi Panoráma ism.

15.00
Zenekari próba. Olasz–német film 
rend.: Federico Fellini,  
zene: Nino Rota 70' ism.

16.15 Érdi Panoráma ism.

16.45 Ifipark ism.

17.15 Hit és Élet ism.

17.45 Burleszkparádé Charlie Chaplinnel

18.00
 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
9–10. rész 

19.00
 Holnap lesz fácán. Magyar film 
rend.: Sára Sándor, sze.: Szegedi Erika, 
Lohinszky Lóránd 85'

20.30  Így készült az Abigél a Budapesti 
Operettszínházban

21.00  Ismeretlenek I. Szolnok magyar 
dok.-film rend.: Gulyás János 53'

22.00 Érdi Panoráma ism.

2009. május 25-től 31-ig

Kerékpáros ügyességi verseny
A Fidesz érdi női tagozata kerékpáros ügyességi versenyt hirdet a gyermek-
nap alkalmából 2009. május 31-én, délelőtt 10 órától Magyar Földrajzi 
Múzeum Alsó utcai bejárata előtti parkolóban, a felállított rutinpályán.
Jelentkezni lehet: 8–14 éves korig, kerékpárral, Kellner Mária gépjármű-szak-
oktatónál  
(tel.: 06-20/373-9619)

Napjainkban nagyon fontos a biztonságos közlekedés, nem elég megtanulni 
a kerékpározást,  
hanem sokat kell gyakorolni, és a szabályokat is pontosan ismerni kell.
Kedves gyerekek, ha kedvetek van, tartsatok velünk, tanuljunk meg együtt 
szabályosan kerékpározni!
A helyszínen sok egyéb szórakozás is vár benneteket. Az első három helyezet-
tet jutalmazzuk!

Szakkörök, klubok a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban

Frutti Tánc-Sport Egyesület

Miért lett éppen Frutti az egye-
sület neve? – kérdeztük Somogyi 
Beatrix mûvészeti vezetõtõl.

– Annak idején, amikor ver-
senyző egyesületté váltunk, nem 
akartunk semmilyen sablonos, 
ilyen-olyan angol dance nevet 
választani. Nagyon vegyes volt a 
repertoárunk, sokféle táncstílust 
képviseltünk. A Frutti egy kedves 
név, bármerre járunk az ország-
ban, mindenhol sikert arat, meg-
marad az emlékezetben.

– Milyen korú gyerekekkel fog
lalkoznak?

– Óvodás korúaktól egészen 
a felnőtt versenyzőkig. Hobbi-
szinten járnak hozzám tartás-
javító, fogyasztó és alakformáló 
tornára. Most ezzel a felnőtt 
csoporttal azon gondolkozunk, 
hogy koreográfiát készítünk. 
Óvodás korban, dzsesszalap-
technikákkal tarkítva, tartásjaví-
tó mozgáskombinációt tanítok 
játékos formában, úgy, hogy ők 
észre sem veszik, hogy elsajá-
títják az összetett mozgásokat, 
például a kéz-láb összerende-
zését. Mindez látványosan fej-
leszti a gyerekeket, akik nagyon 
élvezik és szeretik az órákat. 
Iskolás korban kezdik elsajátí-
tani a különféle stílusokat. Van 
klasszikus balett- és dzsessz-
képzés, azonkívül show- és 
diszkótánc. Nagyon sikeres 
a hip-hop is, amit a kollégám 
oktat.

– Nehéz lekötni az óvodás 
korú gyerekeket egy órán keresz
tül?

– Én folyamatosan figye-
lem a gyerekeket. Nekik is 
van rosszabb és jobb napjuk. 
Mindehhez alkalmazkodva 
szoktam felépíteni az órákat. 
Figyelem, hogy éppen akkor mit 
lehet velük csinálni, és abba az 
irányba fejlesztem őket. Ebben 
a korban még nem kell nagyon 
kötött dolgokat tanítani. A kicsik 

nagyon ügyesen végzik a felada-
tokat. Közben sokat játszunk, 
így ők nem érzékelik, hogy 
mindeközben komoly képzés 
is folyik. Hét-nyolc éves kortól 
már alkalmasak arra, hogy zsűri 
előtt színvonalasan tudjanak 
szerepelni. Ma már sokféle ver-
senyállomás, mindenféle csalo-
gató versenylehetőség van, még 
a mini korosztály számára is. 
Ha arra alkalmas gyerekcsapa-
tom van, akkor szívesen viszem 
a piciket is versenyezni, nekik 
való, kedves koreográfiával, de 
igazán színvonalas gyakorlattal 
8-10 éveseket lehet színpadra 
állítani.

– Milyen versenyeken és 
milyen eredményeket értek el 
eddig?

– A Magyar Divat- és Sporttánc 
Szövetség tagja vagyunk, és 
rengeteg versenyre járunk. 
Ebben az évben a Modern Tánc 
Kupán, a Magyar Látványtánc 
Szövetség versenyén és a 
Klauzál Kupán vettünk részt, 
ahol végigtaroltuk a mezőnyt. 
Bármilyen kategóriában indu-
lunk, mindenhol dobogón vég-
zünk. A mostani gyerekeim 
igazán tehetségesek, nagyon 
színvonalas technikai tudással 
állnak ki a színpadra. A Klauzál 
Kupán egy kislány elindult duó-
ban, csoportban, több formáció-
ban, és egy idő után már 6-7 
érem volt a nyakában! Az, hogy 
ők ennyire sikeresek, annak 
is köszönhető, hogy a szüleik 
mindenféleképpen támogatják 
őket. Előfordul – ha egy gyerek 

sok kategóriában indul –, hogy 
egy-egy versenyre a nevezési 
díj 10-15 ezer forintba kerül. 
Szülői háttér nélkül nem tud-
nánk versenyekre járni. Mindig 
megszakad a szívem, mert a 
gyerek versenyzőkkel még el 
tudunk menni, viszont a junio-
rok szülei már kevésbé tudják 
állni a költségeket…

– A ruhák elkészíttetése se 
olcsó…

– Próbálom egy versenyévad-
ra okosan kitalálni a fellépőru-
hákat, úgy, hogy azokat abban 
a versenyévadban többször is 
használhassuk vagy kiegészí-
tőkkel variálhassuk. Egy ver-
senyző ruhája a varratási költ-
séggel együtt 6-7 ezer forint. 
Kiszámolható, hogy mennyibe 
kerül, ha a kislány 3-4 kategó-
riában is indul.

– Mi történik a csoportokban 
azokkal, akik nem kiemelke
dően tehetségek, esetleg egy 
kicsit dundibbak?

– Ez olyan képzés, ahol szín-
padra kell állítani a gyereket, 
ahol azonnal látható a technikai 
tudás. Nem tudok csillagos ötös 
helyett csak ötöst adni. Én a 
végsőkig próbálom kiszolgálni 
a gyerekeket, hogy jól érezzék 
magukat. Próbálom úgy össze-
válogatni őket, hogy az adott 
csoportnak megfelelő koreog-
ráfiával álljanak színpadra. Van 
olyan szülő, aki semmiképpen 
nem érti meg, hogy a kislá-
nya nem tehetséges, és elvi-
szi máshová. Előfordult, hogy 
nem tudtunk szépen elválni 

egymástól, mert a szülő engem 
tett felelőssé azért, mert nem 
elég tehetséges a gyereke. Mint 
anya, tudom, hogy ez milyen 
érzés, nekem is van két lányom, 
az egyik 20 éves, a másik 17. 
Én is szerettem volna, ha szó-
listák lesznek, de be kellett lát-
nom, hogy nem olyan ügyesek, 
ezért abba a csoportba kerültek, 
amely a tudásszintjüknek meg-
felelő volt. Sokféle gyerek és 
sokféle szülő van. Én mindig 
ugyanaz vagyok. Nem akarok 
nagyképű lenni, de nagyon nagy 
tapasztalatom van. Már az első 
körben látom, hogy a gyerekből 
mi lehet. Van olyan kislány, aki 
szívesen táncol, és megelégszik 
azzal, hogy bemutatkozhat a 
környékbeli rendezvényeken. 
Neki ez elég, így érzi jól magát. 
Van, aki szívósan és elszán-
tan versenyző szeretne lenni, 
saját magával is küzd, amiért 
én becsülöm és tisztelem. Van, 
aki tehetséges, de nem érdek-
li a tudása, nem foglalkozik 
vele. Nagy szeretettel várunk 
minden érdeklődőt az egyesü-
letünkbe, mert nálunk nagyon 
sokféle stílusban lehet dolgozni. 
Színvonalas műsorokat adunk, 
ezért érdemes odafigyelni ránk. 
Azt nagyon megköszönnénk, ha 
valaki anyagilag vagy bármilyen 
más módon segítené az egye-
sület munkáját. Most például 
Európa-bajnokságra készülünk. 
Igazán nagy szükségünk lenne 
támogatásra, hogy ne a szülők-
nek kelljen az összes költséget 
állniuk.� Ozsda�Erika

Hétfõnként 16.30–20.00 
óráig tartja az óráit a 
mûvelõdési központ-
ban Somogyi Beatrix. 
Négyéves kortól tanítja a 
show-, diszkó- és divat-
táncok alapjait, egészen 
a versenyzõi szintig. 
Jelentkezni év közben is 
lehet. (Telefonszáma: 06-
70/385-4316). 
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