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Július 13., hétfő
09:00 Hit és Élet ism.
09:30 Fény-Kép ism.
10:00 A remény útjai – Portrévázlatok Vígh 

Tamás szobrászművészről: 1700 nap 
története magyar dok.film 52' ism. 
2004 – 2008. rend.: Dénes Gábor

11:00 Érdi Panoráma ism.
17:00 Burleszk parádé ism.
17:30  Tea két személyre  

(Gundel-Takács Gábor) ism. 
18:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 23-24. rész ism.
19:00 Érdi Panoráma 
19:30 Esti mese
19:45 Kakukk Marci magyar játékfilm 93' 

ism. rend.: Révész György fsz.: Harsányi 
Gábor 

21:15 Burleszk parádé 
22:00 Érdi Panoráma ism.
22:30 Tea két személyre (Tóth Attila) ism. 

Július 14.,kedd
09:00 Hit és Élet ism.
09:30 Érdi Panoráma ism.
10:00 Földközelben ism.
10:30 Mikrofonláz ism. 
11:00 Kézilabda mérkőzés ism. 
17:00 Érdi Panoráma ism.
17:30 Mojito ism. 
18:00 Életem Afrika 3-4. rész magyar útifilm 

ism. rend.: Cséke Zsolt
19:00 Esti mese
19:15 Burleszk parádé
19:45 Vitalitás ism.
20:15 A tizedes meg a többiek magyar  

filmvígjáték 97' ism.  
rend.: Keleti Márton  
fsz.: Sinkovits Imre, Bánhidi László 

22:00 Érdi Panoráma ism.

Július 15., szerda
09:00 Fény-Kép ism. 
09:30 Tea két személyre (Szóka Júlia) ism.
10:00 Mikrofonláz ism.

 10:30 Vitalitás ism.
 11:00 A remény útjai – Portrévázlatok Vígh 

Tamás szobrászművészről: 1700 nap 
története magyar dok.film 52' ism. 
2004 – 2008. rend.: Dénes Gábor

 17:00 Halvízió ism.
17:30 Vitalitás ism.
18:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 23-24. rész ism.
19:00 Esti mese
19:15 Burleszk parádé
19:30 Földközelben ism. 
20:00 Egy kínai bukméker  

meggyilkolása amerikai film 103' 
rend.: John Cassavetes  
fsz.: Ben Gazzara, Seymour Cassel 

21:45 Burleszk parádé ism. 

Július 16., csütörtök
09:00 Hit és Élet ism. 
09:30 Vitalitás ism. 
10:00 Egy kínai bukméker meggyilkolása 

amerikai film 103' ism.  
rend.: John Cassavetes  
fsz.: Ben Gazzara, Seymour Cassel 

17:00 Mikrofonláz ism.
17:30 Fény-Kép ism.
18:00 Mozgás ism. 
18:30 Földközelben ism.
19:00 Esti mese
19:15 Burleszk parádé 
19:45 Életem Afrika 3-4. rész magyar útifilm 

ism. rend.: Cséke Zsolt
20:45 Kakukk Marci  

magyar játékfilm 93' ism.  
rend.: Révész György  
fsz.: Harsányi Gábor 

22:15 Tea két személyre (Szóka Júlia) ism.

Július 17., péntek
09:00 Vitalitás ism.
09:30 Halvízió ism.
10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 23-24. rész ism.
17:00 Tea két személyre (Szóka Júlia) ism.
17:30 Burleszk parádé ism.
18:00 Életem Afrika 5-6. rész  

magyar útifilm rend.: Cséke Zsolt
19:00 Esti mese
19:15 Burleszk parádé
19:45 Érdi panoráma
20:15 Duna Cabaret I. rész  

rend: Bozsogi János  
fsz: Bertalan Ági, Benedek Miklós, 
Szacsvai László, Pogány Judit

21:15 Elszállt egy hajó a szélben I. rész  
rend.: Kisfaludy András 59' ism.

22:15 Érdi panoráma ism.

Július 18., szombat
 15:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 23-24. rész ism.
16:30 Burleszk parádé ism. 
17:00 A tizedes meg a többiek magyar film-

vígjáték 97' ism. rend.: Keleti Márton 
fsz.: Sinkovits Imre, Bánhidi László 

19:00 Érdi Panoráma 

19:30 Duna Cabaret II. rész  
rend: Bozsogi János  
fsz: Bertalan Ági, Benedek Miklós, 
Szacsvai László, Pogány Judit

20:30 Az öldöklő angyal spanyol film 95' 
rend.: Luis Bunuel  
fsz.: Silvia Pinal, Enrique Rambal

22:15 Érdi Panoráma ism.

Július 19., vasárnap

10:30 Ifipark ism. 

11:00 Érdi Panoráma ism.

17:00 Érdi Panoráma ism.

17:30 A nagy alakítás  
ír-német-angol krimi-vígjáték 88' ism. 
rend.: Conor McPherson  
fsz.: Michael Caine, Miranda 
Richardson, Michael Gambon

 19:00 1100 év Európa közepén  
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
27-28. rész 

 20:00 Reggel jugoszláv háborús filmdráma 
77' rend.: Mladomir Purisa Gyorgyevics 
fsz.: Mija Aleksic, Neda Arneric

21:15 Elszállt egy hajó a szélben II. rész  
rend.: Kisfaludy András 61' ism.

22:15 Érdi Panoráma ism.

2009. július 13-tól július 19-ig

Az Nyári  
műsorrend

Harmadik éve rendez-
nek egyhetes Színjátszó 
tábort a Szepes Gyula 
Mûvelõdési Központban a 
Thalia Ördögei Színjátszó 
Társulat szervezésében. 

A csoport  rendezőjével  és  egy 
Szászrégenből  érkezett  felnőtt 
táborozóval beszélgettünk.
– Mi a célja a nyári táborok‑

nak? Miben különbözik attól, 
amit év közben csinálnak?

Fellner Gréti, rendező: 
–  A leglényegesebb  különb-

ség,  hogy  a  táborok  sokkal 
intenzívebbek. Évközben heten-
te  egyszer  találkozunk,  szom-
bat  délután  2-től  5-ig.  A nyári 
tábor  mindennap  9-től  5-ig 
tart. Ezenkívül, míg a gyerekek 
évközben  csak  velem  találkoz-
tak  –  illetve  páran  külön  kur-
zusra  jártak  Atlasz Gáborhoz 
mozgást  és  színházi  alapokat 
tanulni  –  itt  a  táborban  más 
előadókkal  is  találkozhattak. 
Különböző  stílusokat,  külön-
böző  felfogásokat  ismerhettek 
meg,  ami  szerintem  mindig 
nagyon hasznos.
–  Csak olyanokat vártak a 

táborba, akik színészek szeret‑
nének lenni?
– Nem, mint ahogy a színját-

szó körbe sem. Azoknak persze 
egyértelműen hasznos, akik erre 
szeretnének  tovább  indulni,  de 
bátran  ajánlom  mindenkinek. 
A tábort  önismereti  tréningnek 
tekintjük, ami bárkinek, bármi-
kor jól jöhet. 
– Változott‑e valamit a tábor a 

három év alatt?
Folyamatosan  változik. 

Valójában ez nem is egy klasszi-
kus  értelemben  vett  tábor, 
inkább  egy  egyhetes  szakmai 
kurzus.  Néhány  előadót  évről 
évre visszahívunk, de természe-
tesen  az  általuk  leadott  anyag 
is  módosul.  Megpróbálunk 
változatosak  lenni,  ezért  újabb 
és  újabb  tanárokat  is  hívunk. 
Törekszünk  rá, hogy a  táborok 
évről  évre  egymásra  építkezze-
nek, tehát ne rekedjünk meg az 
alapszinten,  hanem  haladjunk 
tovább előre.
–  Kik voltak a tábor résztve‑

vői?
–  Túlnyomórészt  a  Thália 

Ördögei tagjai, de voltak olyanok 
is, akik nem is érdiek. Néhányan 
kacérkodnak  a  gondolattal, 
hogy  szeptembertől  is  velünk 

maradnak.  Volt  két  felnőtt  is 
a  táborban,  ők  Szászrégenből 
érkeztek és nagyon lelkesek vol-
tak. Annak külön örülök, hogy 
teljesen  feloldódtak  a  gyerekek 
között.
– Hétfőn Atlasz Gábor  tánc-

és  pantomimművész  foglalko-
zott  a  csoporttal,  aki  a  tánc-
színházról,  illetve  a  színházi 
mozgás  részéről  tartott  elmé-
leti  és  gyakorlati  előadást.  Őt 
nagyon  szeretik  a  gyerekek, 
egyike  azoknak,  akit  min-
den  évben  visszahívunk,  és 
akihez  bejárnak  a  gyerekek 
Budapestre  is.  Kedden  bábo-
sok  jártak  nálunk,  Szívós 
Károly és Török Ági. Ők olyan 
területet  mutattak  be  a  részt-
vevőknek, amelyről eddig nem 
esett szó sem velem, sem más-
sal. A gyerekeknek eddig nem 
volt  lehetőségük  közelebbről 
megismerkedni  a  bábszínház-
zal.  Most  sok  mindent  meg-
tudtak  róla  és nagyon  tetszett 
nekik!  Szerdán  Solténszky 
Tibor színész, rendező és drá-
matanár színészmesterség órát 
tartott  az  alapoktól  kezdte. 
A koncentrációval  kezdték  és 

eljutottak valameddig. Onnan, 
ahol ő abbahagyta, csütörtökön 
Jáger Szabolcs  színész  folytat-
ta.  Pénteken  délelőtt  kemény 
logopédia  és  beszédtechnika 
órájuk volt Hudetzné Tahi Tóth 
Sárával, délután pedig Pekárik 
Katica  ének-  és  hangképzést 
oktatott nekik. 
–  Jövőre, mindenkivel, ugya‑

nitt?
–  Igen,  reméljük,  hogy  így 

lesz,  főleg  azért, mert  a  gyere-
kek  részéről  nagyon  nagy  az 
érdeklődés. Azt mindenképpen 
szeretném  elmondani,  hogy 
tavaly  is  nagyon  sok  táborozó-
nak okozott problémát a költsé-
gek kifizetése, ezért idén pályáz-
tunk. Mivel az önkormányzattól 
nyertünk  pénzt,  így  most  csak 
egy  jelképes  összeget  kellett  a 
gyerekeknek befizetniük.

Tamás Ibolya, kulturális 
referens: 
– Én a Szászrégeni Művelődési 

Házban a báb-, a színjátszó- és 
a  néptánc  csoporttal  foglalko-
zom.  Ezek  közül  az  első  ket-
tőt  én  is  vezetem,  rendezem. 
Mindenek előtt Bartos Csillának, 
a művelődési  ház munkatársá-

nak  szeretném  megköszönni, 
hogy  meghívott  minket  Érdre, 
a  Színjátszó  táborba.  Igazán 
örömmel  fogadtam el a meghí-
vást, mert biztos voltam benne, 
hogy  hasznos  és  érdekes  dol-
gokat fogok tanulni, amit majd 
továbbadhatok  a  csoportjaim-
nak,  akikkel  folyamatosan  fog-
lalkozom. 
– Mit tud a legjobban haszno‑

sítani majd otthon?
–  Nagyon  sok  improvizációs 

és  koncentrációs  játékokat 
tanultam,  ezeket  próbálom  a 
gyerekeimnek  is  megtanítani. 
Sokszor  játékosan  tanítottak 
minket.  Én  otthon  eddig  nem 
így  dolgoztam  a  gyerekekkel, 
de  most  rájöttem,  hogy  ezzel 
a  módszerrel,  sokkal  jobban 
megérthetik  és megtanulhatják 
a feladatokat.
–  Van önöknél színjátszó 

tábor?
–  Sajnos  nincsen.  Gyönyörű 

tájaink  vannak,  lehet,  hogy 
jövőre valahol egy hétvégi ház-
ban majd mi is szervezünk egy 
tábort, ahová szeretettel várjuk 
a Thalia Ördögeit is.
  Ozsda Erika

Pantomim és bábmûvészet, 
színészmesterség és beszédtechnika

Mostanában  a  családtagokon 
kívül is sokan felkeresték Almás 
Károlynét,  hogy  felköszönt-
sék  őt  századik  születésnapja 
alkalmából.  Joli néni nem csak 
Érd  egyik  legidősebb  lakosa, 
hanem  a  Csuka  Zoltán  Városi 
Könyvtár  legrégibb  olvasója 
is,  így  a  napokban  a  könyvtár 
munkatársai  is  gratuláltak  az 
idős  hölgynek.  A  múlt  pénte-
ken  pedig  T. Mészáros András 
polgármester  is  tiszteletét  tette, 
hogy érdligeti otthonában virág-
csokorral  és  finomságokkal 
teli  ajándékkosárral  köszöntse 
fel  a  századik  születésnapját 
ünneplő  többszörös  édesanyát, 
nagymamát és dédanyát. 
Joli néni korát meghazudtoló 

derűvel,  élénk  érdeklődéssel 
fogadta  látogatóit,  és  készsége-
sen mesélt arról, hogyan telnek 
a napjai. 
– Mint  az óramű, olyan pon-

tos  házirenddel  élek  –  kezdte 
napi  „beosztását”  ecsetelve  a 

szépkorú hölgy. – Szinte percnyi 
pontossággal hét órakor felébre-
dek, és többnyire egyedül látok 
hozzá az öltözködésnek. Zsuzsi 
lányom  odakészíti  nekem  a 
kávét meg a reggelimet, és mire 
végzek  az  ébredés  utáni  teen-
dőkkel, már tíz óra lesz, amikor 
egy  kis  egészségügyi  kezelés-
re kerül  sor. Mostanában sokat 
fáj  a  könyököm meg  a  vállam, 
amin  egy  lámpa  segítségével 
próbálunk  enyhíteni.  Utána 
átolvasom  a  napilapot,  belené-
zek  a  kedvenc magazinjaimba, 
és ha szép idő van, akár segítség 
nélkül is, kigördülök a teraszra, 
ahol  egészen  ebédig  remekül 
elüldögélek,  élvezem  a  kilátást 
meg  a  friss  levegőt,  hallgatom 
a madárcsicsergést. Még a káni-
kula sem zavar, én mindig sze-
rettem a jó meleget! Aztán ami-
kor  hallom,  hogy  az  apácáknál 
delet  harangoznak,  én  is  ebéd-
hez  készülődöm.  Délután  egy 
és fél kettő között lepihenek, és 

négykor  újra  beülök  a  tolóko-
csimba,  amivel  szépen  „elfuri-
kázgatok”  a  lakásban.  Közben 
jönnek-mennek  a  családtagok, 
élvezem velük a társalgást, majd 
hat  órakor  megvacsorázom,  és 
hét órakor ismét ágyba kerülök 
–  részletezte  a  napi  eseménye-
ket Joli néni.
Az  olvasás  mindig  is  a  ked-

venc  időtöltései  egyike  volt, 
de  mostanában már  nem  kezd 
hosszú  szépirodalmi  művek 
olvasásába,  mert  fárasztónak 
találja,  így  inkább  novellákat, 
rövidebb  lélegzetű  történeteket 
olvasgat,  és  a  tartalmas,  színes 
újságokat  is  szívesen  átböngé-
szi.  Még  azt  is  elárulta,  hogy 
Schäffer Erzsébet  a  kedvenc 
publicistája,  ki  nem  hagyná 
az  írásait!  T.  Mészáros  András 
polgármester  azt  javasolta  Joli 
néninek, hogy – ha fárasztónak 
találja a hosszú olvasást – hasz-
nálja ki korunk egyik igen hasz-
nos  és  zseniális  találmányát,  a 

hangos könyvet, amit egy meg-
felelő  lejátszó segítségével akár 
a teraszon levegőzve is nyugod-
tan hallgathat.  
Egyébként  Almás  Károlyné 

Deutsch  Jolánként  a  múlt  szá-
zadban,  sőt  –  mondhatjuk  úgy 
is  –  a  múlt  évezredben,  azaz 
1909.  június  18-án  látta  meg  a 
napvilágot.  „Tudják,  én  vagyok 
az, akinek soha nem volt mun-
kahelye – mondta nevetve –, de 
szerencsére  özvegyi  nyugdíjat, 
ha  az  nem  is  túl  sok,  azért 
kapok, és  jólesik, hogy a város 
vezetése  sem  feledkezett  meg 
rólam,  ráadásul  a  polgármester 
úr  is  ennyi  finomsággal  érke-
zett!  
Joli  néni  három  gyermeket, 

két  lányt  és  egy  fiút  nevelt  fel. 
Hét  unokája  és  tíz  dédunokája 
van. Legfiatalabb lánya, Zsuzsa 
gondoskodik  róla,  és  meghitt, 
boldog  család  veszi  őt  körül. 
Talán  a  szerető  gondoskodás, 
talán a  személyiségéből  fakadó 

kedves  derű,  és  az  őt  körül-
vevő  világ  iránti  érdeklődés 
lehet  hosszú,  tartalmas  életé-
nek  a  titka?  Mindez  nyilván-
valóan együttesen közrejátszott 
abban,  hogy  Joli  néni  bámu-
latos  életkedvvel,  kiváló  han-
gulatban  érte  meg  a  századik 

születésnapját.  Mi  is  szívből 
gratulálunk,  és  kívánjuk,  hogy 
még  hosszú  évekig  élvezze  az 
érdligeti  madarak  csivitelését, 
és  olvassa  továbbra  is  töretlen 
érdeklődéssel az elbeszéléseket 
és a színes újságokat!
  Bálint Edit

Joli néni a novellákat kedveli

Századik születésnapját ünnepelte Érd legidõsebb olvasója

Joli nénit mindenekelõtt a szeretõ gondoskodás élteti, ami körülveszi


