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Óra 27. hétfő 28. kedd 29. szerda 30. csütörtök máj. 1. péntek 2. szombat 3.vasárnap
 9.00 Hit és Élet ism. Mojito ism. Fény-Kép ism. Hit és Élet ism. Halvízió ism. 

 9.30 4 szemközt ism. 4 szemközt ism.  
Valami a... ism. 

4 szemközt ism.  
Valami a... ism. 

4 szemközt ism.  
Valami a... ism. 

4 szemközt ism.  
Valami a... ism.   

10.00

Ismeretlenek, III. rész 
dok.film  
rend.-op.: Gulyás János 
76’ ism.

Földközelben ism. Vitalitás ism. 

A Tanú magyar filmszatíra 
rend: Bacsó Péter  
sz: Kállai Ferenc, Őze Jajos 
103’ ism. 

Földközelben ism.   

10.30 Mikrofonláz ism. Hit és Élet ism. Hit és Élet ism. Ifipark 
ifjúsági magazin 

Hit és Élet vallás és 
civil társadalom 

11.00

Kézilabda-mérkőzés ism.

Mikrofonláz ism. 
Majális és EU-nap tudósítás 
a programokról Tea 2 személyre ism. Ifipark ism. 

11.15
Mozgás ism. 

11.30

Érdi Panorama ism. Ütköző ism. Mozgás ism. Felpörgető ism. Panoráma ism. 
11.45 Vitalitás ism. 
12.15  
13.15  
14.15 

Majális és EU-nap tudósítás 
a programokról

15.00
4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 

4 szemközt ism. 
Ifipark ism. Bástyasétány ’74 

magyar filmszatíra 
rend: Gazdag Gyula  
sz: Koltai Róbert, 
Monori Lili  
88’ ism. 

15.15 Majális és EU-nap tudósítás 
a programokról 

15.30 Felpörgető ism. Hit és Élet ism. Fény-Kép ism. Vitalitás ism. Halvízió ism. 4 szemközt ism. 

16.00 Mikrofonláz ism. Ütköző ism. Érdi Panorama ism. Felpörgető ism. Érdi Panorama ism. 
Érdi Panoráma heti 
események  
összefoglalója

16.30 
Földközelben ism. Érdi Panorama ism. Tea 2 személyre ism. Panorama ism. 

Majális és EU-nap tudósítás 
a programokról Vitalitás ism. Panoráma ism. 

16.45
Vitalitás ism. 

17.00
Hit és Élet ism. Felpörgető ism. Mojito ism. Mikrofonláz ism. Fény-Kép ism. Ifipark ism. 

17.15
Fény-Kép ism. 

17.30 
Mojito ism. Mikrofonláz ism. Vitalitás ism. Fény-Kép ism. Halvízió ism. Hit és Élet ism. 

17.45 Majális és EU-nap tudósítás 
a programokról 

18.00
Szibéria 15-16.  
Bayer Zsolt dok. filmje 
ism.

Törvénytelen Muskátli  
I. rész Dok. Film  
r: Kisfaludy András  
59’ ism.

Törvénytelen Muskátli 
II. rész Dok. Film  
r: Kisfaludy András 
59’ ism.

Mozgás ism. 

Szibéria 15-16.  
Bayer Zsolt dok. filmje ism. Kézilabda-mérkőzés 

ism. 

1100 év Európa 
közepén Bayer Zsolt 
és Nemes Tibor 
ismeretterjesztő 
filmje 1-2. rész 

18.30 Földközelben ism. 

19.00 Híradó  
Valami a levegőben  
a rendszerváltás 20 
éve-versben  
Esti mese

Híradó  
Valami a... ism.  
Esti mese

Híradó  
Valami a... ism. 
 Esti mese

Híradó 
Valami a... ism. 
Esti mese

Majális és EU-nap tudósítás 
a programokról  
Valami a... ism.  
Esti mese

Válás angol-ameri-
kai filmdráma  
rend: Waris Hussen 
sz: Elizabeth Taylor, 
Richard Burton 180’

19.15
Érdi Panoráma ism. 

19.30 4 szemközt beszélgetés 
aktuális témákról 

4 szemközt beszélgetés 
aktuális témákról

4 szemközt beszélgetés 
aktuális témákról

4 szemközt beszélgetés 
aktuális témákról

4 szemközt beszélgetés 
aktuális témákról

19.45 

Kézilabda-mérkőzés 

Fény-Kép kulturális 
magazin Mozgás sportmagazin Halvízió horgászmagazin Tea 2 személyre érdi érdekes 

emberek Ifipark ism. 

20.15 Vitalitás életmód 
magazin A Tanú magyar film-

szatíra  
rend: Bacsó Péter  
sz: Kállai Ferenc,  
Őze Lajos  
103’

Földközelben környezet-
védelem, ökológia Bástyasétány ’74  

magyar filmszatíra rend: 
Gazdag Gyula  
sz: Koltai Róbert,  
Monori Lili  
88’

Magyarok magyar film 
r: Fábri Zoltán  
sz: Koncz Gábor  
95’ ism. 

20.30 

20.45 

Törvénytelen Muskátli II. 
rész Dok. Film  
r: Kisfaludy András  
59’

Fény-Kép ism. 

21.00 Cérnaszálon Dok. Film 
r: Litauszki János 56’ 
ism.

 

21.15 Mozgás ism.

21.45 Majális és EU-nap tudósítás 
a programokról összefoglaló22.00 Híradó ism. Híradó ism. Híradó ism. Híradó ism. 

Házibuli Klipp Érdi Panoráma ism.22.15 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 
22.30 Tea 2 személyre ism. Fény-Kép ism. Mozgás ism. Mikrofonláz ism. Tea 2 személyre ism.

2009.  április 27-tól május 3-ig
Költészet Napja a könyvtárban
Vers-elõ lehetett mindenki

Az est háziasszonya Bencsik 
Ildikó könyvtáros volt, közre-
működött Kobzos Kis Tamás 
lantművész, énekmondó.

Bencsik Ildikó: 
– Meghirdetetten és vállaltan 

nem hivatásos versmondókat 
vártunk, hanem bárkit, akinek 
közlése, közlendője van a verssel. 
Voltak köztük olyanok, akik ver-
set írnak, mások valamilyen alko-
tó vagy előadóművész kör tag-
jai. Jöttek az Irodalomkedvelők 
klubjából és a Thalia Ördögei 
Színjátszókörből is. Mondtak ver-
set profik és amatőrök. A 32 vers-
mondóból 5-10 valóban mondani 
akart valamit. Érzékelhető volt 
az üzenet. 

– Mire számítottak a Vers‑elő 
meghirdetésekor?

– Hogy a miénk a formalizált 
ünnepektől eltérő lesz. Arra szá-
mítottunk, hogy olyan rezdülé-
sek érnek minket, olyan érzel-
mek születnek majd bennünk, 
mint egy jó színházi előadás 
közben. Nem feltétlenül csak az 
előadás módja miatt keletkezhet 
jó érzés a hallgatókban, hanem 
attól is, hogy mélyről fakadó, 
őszinte közléseket hallanak. Már 
a köszöntésnél hangsúlyoztam, 
hogy bárhogy lehet verset mon-
dani: ülve, állva, fekve. Lehet 
olvasni, énekelni, zenélni, ahogy 
jól esik, ahogy a versmondóból 
fakad. Volt néhány szép pillana-
tunk az est folyamán. 

– A versmondók között vol-
tak idősebbek és fiatalabbak, volt 
olyan, aki magyarul és angolul is 
elmondta a verset, sőt Érd pol-
gármestere és a könyvtár igazga-
tónője is ott volt a versmondók 
között. Mindenféle rendű-rangú, 
foglalkozású ember megjelent. 
Ez volt a vágyam és a reményem, 
mikor meghirdettem az estet. 
Ezért újságokban három külön-
böző hosszúságú apróhirdetést 
is föladtam. Az egyik így szólt: 
„Öröm, ha verset olvas, hall, 
esetleg ír? Ossza meg velünk is! 
Április 15-én VERS-ELŐ a Városi 
Könyvtárban.” Igyekeztem úgy 
fölépíteni a reklámokat, hogy 
eljuthassanak azokhoz is, akik 
például asztalost vagy mosógép-
szerelőt keresnek. Az apróhirde-
tést szinte mindenki átnézi!

– Mekkora érdeklődésre számí‑
tottak?

– Ez volt a legkiszámíthatatla-
nabb. Azt tudtam, hogy kudarc-
ba nem fulladhat az este, mert 

már jó előre felkerestem az alko-
tóközösségeket, és elmondtam, 
hogyan szeretnénk megünnepel-
ni a Költészet Napját, és megkér-
tem őket, hogy vegyenek részt 
előadóként vagy szerzőként az 
eseményen. Volt egy álmom: 
nagyon sokan vagyunk, még 
másnap reggel is kígyózik a nép 
a bejárat előtt és Ady-verseket 
mondunk…, de erre nem is volt 
stratégiám. Végül is optimális 
volt a jelentkezők száma. Kobzos 
Kis Tamás dalaival együtt 2 óra 
20 perces volt a program. Azt 
tudtam, hogy nagyon sokféle 
indíttatású és képességű ember 
lesz jelen ezen az estén. Abban 
is biztos voltam, hogy minden-
kinek őszinte és mélyről fakadó 
vágya a versmondás, de abban 
nem lehettem biztos, hogy képe-
sek leszünk-e folyamatosan ébren 
tartani a közönség figyelmét. Úgy 
gondoltam, ahhoz, hogy ismét 
erőre kapjunk, újra meghallgas-
sunk verseket, ahhoz kellenek 
olyan zenés átkötések, amikor 
egy kicsit fellélegezhetünk. 
Tamás nagyon szép verseket 
énekelt, mi úsztunk a zenével, 
miközben feltöltekeztünk, és újra 
tudtunk figyelni.

– És a szervező, Bencsik Ildikó 
is készült verssel?

– Annak, aki ezt az egész hely-
zetet előidézte, már csak becsü-
letből is meg kell szólalnia. Én 
nem tudok egy verset, én sok 
verset tudok. Hogy melyik verset 
olvasom el szívesen vagy osz-
tom meg másokkal, az attól függ, 
hogy milyen dolgok foglalkoz-
tatnak, vagy milyen érzelmi álla-
potban vagyok. Két rövid verssel 
készültem, végül József Attila Két 
hexameter című versét mondtam 
el.

– Napi szinten foglalkozik ver‑
sekkel?

– Kevesebbet foglalkozom 
velük, mint amennyit szeretnék. 
Azért az éjjeliszekrényemen min-
dig vannak verses kötetek… 

 O.E.

Solténszky Tibor dramaturg, 
rendező és Lukács László, a 
Kompánia Társulat tagja alkották 
a zsűrit, és felléptek művészven-
dégek is: Pekárik Katica énekelt, 
az Atlasz Társulat pedig panto-
mim burleszkeket adott elő nagy 
sikerrel. 

Még a díjkiosztó előtt beszél-
gettünk a fesztiválról az egyik 
zsűritaggal.

– Mi a tanulsága a mai nap‑
nak?

Solténszky Tibor: 
– Inkább a benyomásainkat tud-

nám összefoglalni. Az élménye-
ink nagyon pozitívak. Boldogan 
járom az országot, mert szere-
tek műkedvelők körében forgo-
lódni. Érdre is örömmel jöttem. 
A jelentkező együttesek listájából 
egy társulat neve volt csak isme-

rős. Egyenletesen magas színvo-
nal jellemzi a mai napot. Ez azért 
meglepő, mert előfordul, hogy 
az ember elmegy egy falusi vagy 
kisvárosi fesztiválra, és igazából 
csak annak örül, hogy vannak 
olyanok, akik szabad idejükben 
nem kocsmáznak vagy drogoz-
nak, hanem együtt csinálnak 
valamit. Itt meg majdnem min-
den előadásról elmondható, hogy 
komoly cél vezérli a társulatokat, 
nem alacsony szinten dolgoznak, 
sőt néhány esetben kifejezetten 
magas színvonalú volt a nézők 
szórakoztatása. 

– Értik, érzik a gyerekek, amit 
játszanak?

– Hogyne, az a minimum. 
A legkisebbik is. Fellépett például 
a százhalombattai gyerekcsapat, 
az Arlecchino Színjátszócsoport. 

Jólesett, hogy a gyerekek maguk-
ról és a világukról vallottak, 
többé-kevésbé a saját szavaikkal, 
gesztusaikkal, tehát otthonosan 
mozogtak a színpadon. Tudták, 
hogy miről szól a történet. 
A nagyobbak szájából sem hang-
zott el olyan mondat, melyről azt 
mondhatnánk, hogy fogalmuk 
sem volt, hogy miről beszélnek, 
csak mondják, mert benne van 
a szövegkönyvben. Az alakítá-
sok természetesen még nem elég 
mélyek. A házigazdák, a Thalia 
Ördögei a világ drámairodal-
mának egyik legbonyolultabb 
művét adták elő, a Cselédeket. 
Tizenvalahány éves lányoktól 
az ember nem várhatja, hogy 
annyit tudjanak a szerepmély-
ségről, mint amennyi ebben a 
darabban benne van. Viszont 
amit ők vállaltak, azt teljesítet-
ték is. Volt egy kivételesen izgal-
mas produkció, a bugyi Fészek 
Színház Körforgalom című elő-
adása. Öt gyerek a színpadon 
szintén saját magáról vallott, 

olyan magas szinten, hogy ők 
kapták meg az Országos Arany 
Minősítést. Ezzel mindenkit arra 
biztatunk, hogy nyugodtan hívja 
meg az együttest, mert komoly 
élmény ezt az ifjú csapatot látni. 
Cziczó Attila rendező írta a mély 
gyerekismeretről tanúskodó szö-
veget, mert valóban róluk szól. 
Minden mondat úgy hangzott el 
a szereplők szájából, hogy én, aki 
huszonéve járok színházba, meg-
kérdeztem: – Attila, a szöveget a 
gyerekek improvizációjából rak-
tad össze? A kamaszok tehetsé-
gesen mutatták meg önmagukat, 

a szerelemmel és a világgal való 
küszködésüket, mindezt úgy, 
hogy közben, mi, nézők nagyo-
kat kacagtunk. Miután kijöttünk, 
még percekig csillogott a könny a 
szememben a nevetéstől. A Zala 
megyei Lovászi Faluszínház a 
hagyományosabb szórakoztatást 
vállalta föl. Török Rezső A Sötét 
Huszár című, jól megírt kaba-
réjelenetét hozták. Szerencsére 
hozzá tudtak adni a személyi-
ségükből a kicsit bugyuta tör-
ténethez, így szinte abszurdba 
hajló előadást láthattunk. Kicsit 
zavarba ejtő volt a zsűri számára 
az utolsó darab, ami egy musical 
volt, a Romano Teatro Kulturális 
Egyesület előadása. Látszik, hogy 
sok munka van benne, és tehet-
séges az ötlet, de a miskolci csa-
pat pechjére mi nem gondoljuk 
úgy, hogy a musical, amely a 
szórakoztató ipar egyik termé-
ke, alkalmas lenne arra, hogy 
klasszikus tragédiát vagy mai tör-
ténetet meséljen el. Legalábbis 
hallatlan nagy találékonyság kell 
hozzá. Ez ahhoz a színházi divat-
hoz tartozik, mely minden ismert 
névből pénzt próbál kifacsarni, 
lásd Rómeó és Júlia. A miskolci 
együttes Antigoné történetét 

választotta. Végig azon kattogott 
az agyam, hogy milyen izgalmas 
maga az ötlet. Egy falusi resti 
vagy volt szövetkezeti vendég-
lő terébe helyezték a történetet, 
ahová bemegy a cigány vajda, 
aki átvette a hatalmat, gondolva, 
hogy onnantól kezdve az lesz, 
amit ő akar. A nagyképűsége a 
családja és rokonsága halálához 
vezet. Ez egy izgalmas darab 
lehetne, de még így is élmény 
volt az előadásuk.

– Mi a célja a fesztiválnak?
– Hogy a társulatok összejöj-

jenek, a gyerekek játsszanak, 
megmutassák magukat egy-
másnak és reményeik szerint az 
érdi közönségnek. Az amatőr 
színházak keresik a bemutat-
kozás lehetőségét, mert a saját 
közösségükben is csak kétszer-
háromszor tudnak egy előadást 
játszani. Eljárnak olyan helyekre, 
ahol megmutathatják magukat 
másoknak, miközben az elő-
adásuk fejlődik, tovább érik. Ha 
kevesen ülnek a nézőtéren, az 
egy kicsit elvesz a játszók energi-
ájából. Akkor tudnak föltöltődni, 
ha érzik, hogy tele van hússal és 
lelki rezgéssel a nézőtér. 

� Ozsda�Erika

Amatõr színjátszó fesztiválnak adott otthont a Szepes 
Gyula Mûvelõdési Központ április 19-én. A Thalia Ördögei 
Színjátszó Társulat a Magyar Szín-Játékos Szövetség 
szakmai támogatásával minõsítõ fesztivált szervezett.
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Megmutatták magukat

A Csuka Zoltán Városi Könyvtárban elõször rendezték 
meg a Költészet Napja tiszteletére a Vers-elõ címû fel-
olvasó estet. A rendezvényen minden arra vállalkozó 
felolvashatta, elmondhatta kedvenc versét. 

Versmondók és közönségük
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Elgondolkoztató és vidám elõadások


