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Január 24., hétfő
08:00 187 magazin, ism. 
08:30 Ifipark, ism. 
09:00 Hit és Élet, ism. 
09:30 Négyszemközt, ism.
10:00 Már szlovákok voltunk? magyar dok.

film, 106’, ism., rend.: Gulyás János
11:40 Érdi Panoráma, ism.
12:10 Tea két személyre, ism. 
15:00 Négyszemközt, ism.
15:30 187 magazin, ism. 
16:00 Ifipark, ism. 
16:30 Érdi Panoráma, ism.
17:00 Aggódunk érted… Élődonoros májátül-

tetés, egészségügyi ismeretterjesztő film, 
56’, ism., forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

18:00 Benyovszky Móric és a malgasok földje 
6. rész, magyar dok.film, 28’, ism. 
rend.: Cséke Zsolt

18:30 Burleszkparádé
19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés 

ÉTV-Érdi VSE–Újbuda TC
21:15 Hiradó, ism.
21:30 Négyszemközt, ism.

Január 25., kedd
08:00 Hiradó, ism.
08:30 Tea két személyre, ism. 
09:00 Aggódunk érted… Élődonoros májátül-

tetés, egészségügyi ismeretterjesztő film, 
56’, ism., forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

10:00 Négyszemközt, ism.
10:30 Földközelben, ism. 
11:00 Kézilabda-mérkőzés, ism. 

ÉTV-Érdi VSE–Újbuda TC
14:40 Négyszemközt, ism.
15:10 Hit és Élet, ism. 
15:40 187 magazin, ism.
16:10 Fény-Kép, ism.
16:40 Ifipark, ism. 
17:10 Már szlovákok voltunk? magyar dok.

film, 106’, ism., rend.: Gulyás János
19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Vitalitás, életmódmagazin
20:15 Ének a búzamezőkről 

magyar film, 80’, ism. 
rend.: Szőts István, 
fsz.: Görbe János, Szellay Alíz 

21:35 Hiradó, ism.
21:50 Négyszemközt, ism.
22:10 Vitalitás, ism.

Január 26., szerda
08:00 Hiradó, ism.
08:30 Hit és Élet, ism. 
09:00 Érdi Panoráma, ism.
09:30 Négyszemközt, ism.
10:00 Vitalitás, ism. 
10:30 Ifipark, ism. 
11:00 HáziMozi, ism., 

Beszélgetés Zsigmond Dezső rendezővel 
11:15 Egy házasság első napja magyar dok.

film, 56’, ism., rend.: Zsigmond Dezső 
15:25 Négyszemközt, ism.
15:45 Ifipark, ism. 
16:15 Érdi Panoráma, ism.
16:45 Tea két személyre, ism. 
17:15 Vitalitás, ism. 
17:45 HáziMozi, ism. 

Beszélgetés Zsigmond Dezső rendezővel 
18:00 Egy házasság első napja magyar dok.

film, 56’, ism., rend.: Zsigmond Dezső 
19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 HáziMozi 

Beszélgetés Zsigmond Dezső rendezővel 
20:30 Csigavár magyar dok.film, 58’,  

rend.: Zsigmond Dezső 
21:30 Hiradó, ism.
21:45 Négyszemközt, ism.
22:00 Mozgás, ism.

Január 27., csütörtök
08:00 Hiradó, ism.
08:30 Mozgás, ism.
09:00 Hit és Élet, ism. 
09:30 Négyszemközt, ism.
10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének élő 

közvetítése a Polgárok Házából
15:00 Négyszemközt, ism.
15:20 Vitalitás, ism. 
15:50 HáziMozi 

Beszélgetés Zsigmond Dezső rendezővel 
16:05 Csigavár magyar dok.film, 58’, ism., 

rend.: Zsigmond Dezső 
17:00 Ifipark, ism.
17:30 Fény-Kép, ism.
18:00 Mozgás, ism.
18:30 Tea két személyre, ism. 

19:00 Közgyűlés-összefoglaló
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől!
20:15 Bibliai Szabadegyetem 

A királyok első és második könyve, 60’ 
21:15 Közgyűlés-összefoglaló, ism.
21:40 Négyszemközt, ism.
22:00 Fogadóóra, ism.

Január 28., péntek
08:00 Közgyűlés-összefoglaló ism.
08:30 Mozgás, ism.
09:00 Négyszemközt, ism.
09:30 Tea két személyre, ism. 
10:00 Bibliai Szabadegyetem 

A királyok első és második könyve, 60’ ism. 
11:00 Vitalitás, ism.
11:30 Földközelben, ism.
15:00 Négyszemközt, ism.
15:30 HáziMozi 

Beszélgetés Zsigmond Dezső rendezővel 
15:45 Csigavár magyar dok.film, 58’, ism., 

rend.: Zsigmond Dezső 
16:45 Mozgás, ism.
17:15 Vitalitás, ism. 
17:45 Földközelben, ism.
18:15 Benyovszky Móric és a malgasok földje 

6. rész, magyar dok.film, 28’, ism., 
rend.: Cséke Zsolt

18:45 Burleszkparádé
19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt,

beszélgetés aktuális témákról
19:45 A Noszty fiú esete Tóth Marival 

magyar film, 96’,
rend.: Gertler Viktor, 
fsz.: Mécs Károly, Krencsey Mariann 

21:20 Hiradó, ism.
21:40 Négyszemközt, ism.
22:00 Mojito buli, szórakozás, programok

Január 29., szombat
08:00 Hiradó, ism.
08:30 Négyszemközt, ism.
09:00 Ízelítő – Csirkemell tarjakabátban
09:05 Mojito, ism.
09:35 Mozgás, ism.
10:00 Vitalitás, ism.
10:30 Mikrofonláz, ifjúsági magazin 
11:00 Kézilabda-mérkőzés 

ÉTV-Érdi VSE–Veszprém Barabás KC
12:30 Bibliai Szabadegyetem 

A királyok első és második könyve, 60’, ism. 
15:00 Mikrofonláz, ism. 
15:30 Négyszemközt, ism.
16:00 Érdi Panoráma, 

heti események összefoglalója 
16:30 Csillagszem – Szatmári Orsi
17:00 Vitalitás, ism.
17:30 Mojito, ism.
18:00 Földközelben, ism.
18:30 Aggódunk érted… Észrevétlen változá-

sok (klimax), egészségügyi ismeretterjesz-
tő film 60’ forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:25 Ízelítő, ism. – Csirkemell tarjakabátban
19:30 Érdi Panoráma, ism. 
20:00 Mikrofonláz, ism. 
20:30 Mojito, ism.
21:00 Háromszoros visszavágó 

színes francia filmvígjáték, 96’,
rend.: Fabien Onteniente, 
fsz.: Gérard Lanvin, Samuel Le Bihan 

Január 30., vasárnap
08:00 Mikrofonláz, ism. 
08:30 Mozgás, ism.
09:00 Csillagszem, ism. – Szatmári Orsi
09:30 187 magazin – Ami a héten történt Pest 

megyében
10:00 Mojito, ism.
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Mikrofonláz, ism. 
11:30 Prizma, nemzetiségi magazin
12:00 Csillagszem, ism. – Szatmári Orsi 
15:00 A Noszty fiú esete Tóth Marival 

magyar film, 96’, ism., 
rend.: Gertler Viktor, 
fsz.: Mécs Károly, Krencsey Mariann 

16:40 Mikrofonláz, ism. 
17:10 Monda és valóság határán, 7. rész, 30’, 

Érd történelme (A két világháború között), 
rend.: Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

17:40 Magyarok az emberevők földjén, 1. 
rész, magyar dok.film 28’ rend.: Cséke Zsolt

18:10 Mindenki ártatlan? 
magyar film, 65’ ,
rend.: Palásthy György, 
fsz.: Alfonzó, Garas Dezső 

19:15 Magyar futball, a 91. perc magyar dok.
film, 92’, ism., rend.: Muhi András

20:45 Érdi Panoráma, ism.
21:15 Hit és Élet, ism.
21:45 Monda és valóság határán 7. rész, ism., 

30’, Érd történelme (A két világháború 
között), rend.: Bárány Dániel, szerk.: Beke 
Zita 

22:15 Mikrofonláz, ism. 

2011. január 24–30.

Az

Lilyt Vári Éva, Michaelt Kulka 
János játssza. Az előadás után a 
mûvésznővel beszélgettünk.

– Dolgozott már korábban is 
Kulka Jánossal?

– Erre azért tudok most 
könnyen válaszolni, mert dél-
után Jánossal egy rádióban 
voltunk, ahol az volt a téma, 
hogy mióta ismerjük egymást. 
Bizony, Pécsett sok színdarab-
ban szerepeltünk, ahol együtt 
kezdtünk el játszani. Ráadásul 
a munkakapcsolaton kívül 
nagyon jó baráti kapcsolat is 
kialakult köztünk. Sok mindent 
tudunk a másikról, ami miatt a 
munka is könnyebb, mert nem 
kell hosszan magyarázni, hogy 
ki mire gondol. 

– Ugye, ön ismerte meg előbb 
a rendezőt, Ilan Eldadot?

– Igen. Ez úgy történt, hogy 
a Budapesti Kamaraszínházban 
egy monodrámát rendezett 
nekem, amelynek Rose volt a 
címe. Õ nem Magyarországon 
él, s mikor legközelebb talál-
koztunk, azt mondta, hogy 

látott Amerikában egy színda-
rabot, amit itt is játszani kel-
lene. Rám gondolt, és Kulka 
Jánosra, szerinte érdekes páros 
lennénk. Mondta ezt anélkül, 
hogy tudta volna, mi Jánossal 
milyen jó viszonyban vagyunk. 
Mindketten megörültünk neki, 
és köszönjük a lehetőséget, 
mert nagyon szeretjük játszani 
a darabot.

– Parti Nagy Lajos fordította 
a drámát. Változtattak a szöve-
gén, vagy kértek tőle bármiféle 
változtatást?

– Õ egy különleges világú és 
nyelvezetû író. Minden mon-
dat az övé. Nemhogy nem vál-
toztattunk rajta, hanem öröm-
mel tanultuk, amit írt. Csak 
egy kicsit húztunk a szöveg-
ből, mert úgy éreztük, hogy 
a téma több időt már nem bír 
el. A darab az előítéleteink-
ről szól, arról, hogy milyen 
nehezen fogadjuk el egymást. 
Nehezen nyitunk, és gátlások-
kal közeledünk a másik ember 
felé. A drámaírónak az a dolga, 

hogy szélsőséges helyzetet 
teremtsen. Az nem mindenna-
pos, hogy egy özvegyasszony 
és egy homoszexuális táncta-
nár találkozik, és köztük bará-
ti kapcsolat alakul ki. Annak 
ellenére, hogy a férfi csúnyán 
beszél, egy érző, magányos 
ember, akit igenis minden 
hibájával együtt lehet szeret-
ni. Az idős nő, Lily sznobsága 
is elfogadható, ha megértjük a 
magányosságát.

– 2006-ban megkapták a szí-
nikritikusok díját. Azóta folya-
matosan játsszák a darabot 
országszerte. Bizonyára tudja, 
hogy többen az előadás hatásá-
ra kezdtek el táncórákat venni. 
Milyen visszajelzéseket kaptak 
még a nézőktől?

– Mondhatom, hogy csak 
pozitív jelzéseket. Egyetértenek 
azzal, hogy egy idős nő is talál-
hat még magának olyan idő-
töltést – a tánctanulást –, ami 
férfival kapcsolatos. Bensőséges 
kapcsolatot feltételez, ha tánc 
közben fizikailag közel kerül-
nek egymáshoz. A darab azt 
mutatja meg, hogy 70 éves 
korban sem szabad bezárkóz-
ni vagy elhagyni magunkat. 
A táncórák előtt Lily is csak az 
alatta lakó szomszédasszonnyal 
beszélt, egyébként egyedül élt, 
társtalanul. Kezdetben a tánc-
tanárt a lakására hívja, mert 
nem mer elmenni tánciskolába, 
inkább fizet érte. Aztán már a 
fiúval is elmegy mindenfelé. Az 
egyik előadás után egy megrá-
zó eset történt. Egy nő nagyon 
sírt, majd elmesélte, hogy mi 
az ő történetüket játszottuk 
el. A lányával is ugyanaz tör-
tént, úgy halt meg, mint az én 
lányom a darabban, és a férjével 
is ugyanúgy romlott meg a kap-
csolatuk… 

– Mit volt nehezebb megtanul-
ni, a szöveget vagy a táncokat?

– Fiatalabb koromban nagyon 
sok zenés darabban játszottam, 
de egy idő után az ember egy 
kicsit ellustul… Reggel 8 órára 
jártunk táncórákra, olyankor 
mindig elátkoztam a percet, 
mert föl kellett kelnem fél 7-kor, 
hogy odaérjek. Utána meg ment 
ki-ki a maga dolgára. Kezdetben 
nehéz volt, mert ügyetlenked-
tünk, szégyelltük a koreog-
ráfus előtt, ha nem jött ki a 
lépés. Aztán mikor szituációba 
kerültek a táncok, már magától 
értetődő lett minden. Imádjuk 
nemcsak a darab szövegét, a 
táncokat is.

– Melyik a kedvenc mondata 
a darabban?

– Jaaj, annyi kedvenc monda-
tom van! A legkedvesebb, hogy 
„az ember két okból van egye-
dül. Vagy mert egyedül akar 
lenni, vagy azt hiszi, hogy jobb 
neki egyedül.” oe

Richard Alfieri: 

Hat hét, hat tánc
Magyar szöveg: Parti Nagy Lajos

Szereplők:
 Lily – Vári Éva, 
Michael – Kulka János

Koreográfus:  
Király Attila és Cortés Sebastián

Rendező: Ilan Eldad

Producer: Orlai Tibor

Akik kedvelik a darabot, azoknak 676

Hat hét, hat tánc
Az idei elsõ színházi elõadás a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban Richard 
Alfieri Hat hét, hat tánc címû mûve volt. A rendkívül szórakoztató darab barátság-
ról, szerelemrõl, betegségrõl, egyedüllétrõl szól. A Hat hét, hat tánc tánciskola 
Michaelt küldi ki az idõs asszonyhoz, Lilyhez, aki táncórákat akar venni. A két 
ember kezdetben ellenségesen szemléli egymást, majd lassan baráti viszonyba 
kerülnek. A kétszereplõs elõadásnak már rajongótábora van. Õk csak úgy emlege-
tik a darabot: 676.

Vári Éva és Kulka János megköszöni a jól megérdemelt tapsot
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Népzenei barangolások
ismeretterjesztő zenés-táncos műsor  

a moldvai csángó népzene előadóival, a

Botosánka Együttessel

2011. január 28. 17.00 óra
Szepes Gyula Művelődési Központ, színházterem

A belépés ingyenes!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az intézmény névadója, Lukin 
László emlékének szentelik a 
január hónapot a róla elneve-
zett mûvészetoktatási intéz-
mény diákjai és tanárai. Halála 
évében, 2004-ben vették fel az 
országszerte elismert zenepeda-
gógus és karnagy nevét, és janu-
ári születésére emlékezve azóta 
is hangversenyekkel tiszteleg-
nek előtte. A komoly érdeklő-
dés miatt az eddigi kettő helyett 
ebben az évben már háromszor 
hallgathatnak komolyzenei kon-
certeket az érdeklődők.

 A 2011-es Lukin László-na-
pok első felvonásaként a magyar 
kultúra napján, január 13-án 18  
órától került sor hangverseny-
re, amelyet a Szepes Gyula 
Mûvelődési Központ kamara-
termében tartottak. Az esemény 
nagy érdeklődésre tartott szá-
mot, megtelt a nézőtér. A fel-
lépők közé az oktatási intéz-
mény legkiválóbb szólista nö-
vendékei kerültek. A koncert ma-
gas színvonalát a kis zenészek 
rendkívüli szorgalma, tehetsége 
és a zenei versenyeken elért 
eredményei támasztják alá.

 A második koncert – amely-
re január 24-én 17 órától a 

Gárdonyi Géza Általános Iskola 
és Gimnázium aulájában kerül 
sor – különleges lesz. Az érdi 
zeneiskola felkutatta az ország 
másik Lukin Lászlóról elneve-
zett intézményét, amelyet a 
kiváló zeneszakember szülő-
városában, Baján találtak meg. 
A „névrokoni” kapcsolatot egy 
hangverseny koronázza meg, 
ahol fellép a bajai iskola kórusa 
és három szólistája, az érdi ifjú 
zenészek közül vonós, fúvós 
triók és quartettek, kamaracso-
portok is.

 A sorozat befejező állomását 
ismét a Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ kamaratermében rende-
zik meg Népzenei Barangolások 
címmel. Az esemény célja a 
hagyományőrzés, az élő muzsi-
káról a moldvai csángó zenét 
és tánckultúrát magas fokon 
mûvelő Botosánka Együttes 
gondoskodik. A koncert mellett 
a látogatók vetítést láthatnak 
viseletekről, népszokásokról, és 
az estet táncszínház zárja. 

 Az igényes zene kedvelőinek 
tehát remek programokat kínál-
nak a Lukin László-napok az 
idén is, ahova szeretettel várják 
az érdeklődőket. SZ. A.

Lukin Lászlóra emlékeznek


