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  május 30. hétfő
08:00 187 magazin ism. 
08:30 Ifipark ism. 
09:00 Hit és Élet ism. 
09:30 Négyszemközt ism.
09:45 Civil jelentés magyar dokumentumfilm 

102’ ism. rend.: Gulyás János 
11:05 Ízőrzők Bucsuta 50/6. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról 26’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

11:30 Érdi Panoráma ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Ifipark ism. 
15:45 187 magazin ism. 
16:15 Hit és Élet ism. 
16:45 Ízőrzők Bucsuta 50/6. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról 26’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

17:15 Életem Afrika 17/12. rész magyar útifilm 
29’ ism. rend.: Cséke Zsolt

17:45 Tea két személyre ism. 
18:15 Csillagszem ism. 
18:45 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 HáziMozi ajánló
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Kézilabda-mérkőzés ism. UKSE Szekszárd 

– ÉTV Érdi VSE
21:25 Híradó ism.
21:40 Négyszemközt ism.
21:55 Ifipark ism. 
22:25 187 magazin ism. 
22:55 HáziMozi ajánló ism.

  május 31. kedd
08:00 Híradó ism.
08:15 Tea két személyre ism. 
08:45 HáziMozi ajánló ism.
08:55 Életem Afrika 17/12. rész magyar útifilm 

29’ ism. rend.: Cséke Zsolt
09:25 Négyszemközt ism.
09:40 Földközelben ism. 
10:10 A jazz születésétől napjainkig, 24/6. 

Chicago aranykora 1920–1922 magyar 
zenés ismeretterjesztő film a Benkó 
Dixiland Band közreműködésével 40’ ism. 

10:50 Ifipark ism. 
11:20 Csillagszem ism. 
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Hit és Élet ism. 
15:45 Ízőrzők Bucsuta 50/6. gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról 26’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

16:15 Civil jelentés magyar dokumentumfilm 
102’ ism. rend.: Gulyás János 

17:40 187 magazin ism. 
18:10 Tea két személyre ism. 
18:40 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 HáziMozi ajánló ism.
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Vitalitás, életmód magazin
20:25 Kincskereső kisködmön magyar játékfilm 

Móra Ferenc regénye alapján 91’ ism. 
rend.: Szemes Mihály fsz.: Bihari József, 
Grúber István

21:55 Híradó ism.
22:10 Négyszemközt ism.
22:25 Vitalitás ism.
22:55 HáziMozi ajánló

  június 1. szerda
08:00 Híradó ism.
08:15 Hit és Élet ism. 
08:55 Érdi Panoráma ism.
09:25 Négyszemközt ism.
09:40 Vitalitás ism. 
10:10 Ifipark ism. 
10:40 Fény-Kép ism.
11:10 Az idő sodrában (Nádudvari krónika 

1988–2008) magyar dok.film 53’ ism. 
rend.: B. Révész László 

15:00 Négyszemközt ism.
15:15 Érdi Panoráma ism.
15:55 Ifipark ism. 
16:25 Tea két személyre ism. 
16:55 HáziMozi Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
17:10 Valaki bennem tovább él… II/1. magyar 

dok.film 100’ ism. rend.: Tóth Péter Pál 
18:50 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Mozgás, sportmagazin
20:25 HáziMozi Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
20:40 Valaki bennem tovább él… II/2. 

magyar dok.film 101’ rend.: Tóth Péter Pál 
22:20 Híradó ism.
22:35 Négyszemközt ism.
22:50 Mozgás ism.

  június 2. csütörtök
08:00 Híradó ism.
08:15 Mozgás ism.
08:45 Hit és Élet ism. 
09:25 Tea két személyre ism. 
09:55 Négyszemközt ism.
10:10 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
10:25 Valaki bennem tovább él… II/2. magyar 

dok.film 101’ ism. rend.: Tóth Péter Pál 
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
15:30 Valaki bennem tovább él… II/2. magyar 

dok.film 101’ ism. rend.: Tóth Péter Pál 
17:10 Vitalitás ism. 
17:50 Hit és Élet ism. 

18:20 Mozgás ism.
18:50 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 Bibliai Szabadegyetem 

Ezékiel próféta könyve 60’ 
20:55 Az idő sodrában (Nádudvari krónika 

1988–2008) magyar dok.film 53’ ism. 
rend.: B. Révész László 

21:50 Híradó ism.
22:05 Négyszemközt ism.
22:20 Mozgás ism.

  június 3. péntek
08:00 Híradó ism.
08:15 Mozgás ism.
08:45 Négyszemközt ism.
09:10 Tea két személyre ism. 
09:40 Bibliai Szabadegyetem Ezékiel próféta 

könyve 60’ ism. 
10:40 Vitalitás ism.
11:10 Hit és Élet ism. 
11:40 Földközelben ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál 

rendezővel 
15:30 Valaki bennem tovább él… II/2. magyar 

dok.film 101’ ism. rend.: Tóth Péter Pál 
17:10 Mozgás ism.
17:40 Vitalitás ism. 
18:10 Életem Afrika 17/12. rész magyar útifilm 

29’ ism. rend.: Cséke Zsolt
18:50 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:40 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:55 A jazz születésétől napjainkig, 24/7. 

Chicago aranykora 1923–1924 magyar 
zenés ismeretterjesztő film a Benkó 
Dixiland Band közreműködésével 43’ 

20:40 Híradó ism.
20:55 Négyszemközt ism.
21:10 Vitalitás ism. 
21:40 Mozgás ism.
22:10 Mojito buli, szórakozás, programok

  június 4. szombat
07:50 Híradó ism.
08:05 Négyszemközt ism.
08:20 Ízőrzők Kisnána 50/7. rész gasztronómiai 

magazin magyarországi tájakról 30’  
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

08:50 Mojito ism.
09:30 Mozgás ism.
10:00 Fény-Kép ism. 
10:30 Mikrofonláz, ifjúsági magazin 
11:00 Bibliai Szabadegyetem Ezékiel próféta 

könyve 60’ ism. 
15:00 Mikrofonláz ism. 
15:30 Mozgás ism.
16:00 Érdi Panoráma,  

heti események összefoglalója 
16:30 Csillagszem
17:00 Vitalitás ism.
17:30 Mojito ism.
18:10 Aggódunk érted… Főzzünk okosan! 

egészségügyi ismeretterjesztő film 60’ ism 
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta 

19:10 Ízőrzők Kisnána 50/7. rész gasztronómiai 
magazin magyarországi tájakról 30’ ism. 
Róka Ildikó és Móczár István műsora 

19:40 Érdi Panoráma ism. 
20:10 Mikrofonláz ism. 
20:40 Zenekari próba színes, magyarul beszélő, 

olasz–NSZK zenés dráma 70’ ism. rend.: 
Federico Fellini fsz.: Balduin Baas, Clara 
Colosimo. Csak 12 éven felüli nézőinknek 
ajánljuk! 

21:50 Mozgás ism.
22:20 Mojito ism.

  június 5. vasárnap 
08:00 Mikrofonláz ism. 
08:30 Mozgás ism.
09:00 Csillagszem ism. 
09:30 187 magazin – Ami a héten történt Pest 

megyében
10:00 Mikrofonláz ism. 
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Mojito ism. 
11:40 Érdi Panoráma ism.
12:10 Csillagszem ism.
15:00 A jazz születésétől napjainkig, 24/7. 

Chicago aranykora 1923–1924 magyar 
zenés ismeretterjesztő film a Benkó 
Dixiland Band közreműködésével 43’ ism. 

15:45 Mikrofonláz ism. 
16:15 Monda és valóság határán 6. rész Érd 

történelme (Századforduló) 30’ ism. rend.: 
Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

16:45 Életem Afrika 17/13. rész 
magyar útifilm 27’ 
rend.: Cséke Zsolt

17:15 Utazás a koponyám körül 
magyar filmvígjáték Karinthy Frigyes regé-
nye alapján 77’ 
rend.: Révész György 
fsz.: Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva, 
Tomanek Nándor 

18:35 R.B. Kapitány / Radics Béla emlékére 
magyar dok.film 81’ ism. rend.: Kisfaludy 
András

20:00 Érdi Panoráma ism.
20:30 Hit és Élet ism.
21:00 Monda és valóság határán 6. rész Érd 

történelme (Századforduló) 30’ ism. rend.: 
Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita 

21:30 Mikrofonláz ism. 
22:00 A jazz születésétől napjainkig, 24/7. 

Chicago aranykora 1923–1924 magyar 
zenés ismeretterjesztő film a Benkó 
Dixiland Band közreműködésével 43’ ism. 

2011. május 30.– június 5.

Az

Nullától egyig sokkal hosszabb 
az út, mint egytől kettőig eljutni 
– állapította meg Karinthy. Vajon 
Baka Györgyi sejtette‑e, hogy az 
első kötetet olyan hamar, alig két 
év után már követni fogja egy 
második? – érdeklődött László 
Bandy. 

Az első kötet születése még 
nem árulkodott a másodikról, 
de egészen biztosan magában 
hordozott rengeteg olyan szel‑
lemi kérdést, ami akkor és per‑
sze továbbra is foglalkoztatta a 
szerzőt – derült ki a kérdésre 
adott válaszból. Mégis, bizonyos 
időszakban valahogy megérzi, 
melyik témának kell általa meg‑

szólalnia, mi az, ami őt igazán 
izgatja, de ahhoz, hogy mind‑
ezekből vers szülessen, Bakai 
Györgyi szerint el kell érkeznie 
„egy belső pillanatnak”, amikor 
olyannyira személyessé válik a 
téma, hogy mindenképpen ki 
kell írnia magából.

A Belső zarándok címû verses‑
kötetet meghatározza az életről, 
az életen túliról való filozófiai, 
vallási felfogás, ami Isten min‑
dent átható jelenlétét hirdeti, 
akár a kertben, akár egy parányi 
virágszálban; filozófusok gondo‑
lataiban vagy éppen a szerelem‑
ben gyönyörködik. Baka Györgyi 
népfőiskola szervezésében is 

jeleskedik Százhalombattán, 
ahol a közelmúltban az orosz 
vallásbölcseletről tartott előadás‑
sorozatot, és ennek gyümölcse 
volt a helyi könyvtár és több 
magánember támogatásával 
megjelent tanulmánykötete. 
A két könyv születése közötti 
kapcsolat csak később derült ki, 
hiszen az orosz vallástörténeti 
hagyomány a versekben is vissza‑
köszönt, áthatotta azokat.

Bakai Györgyi mindkét kötetét 
László Bandy grafikusmûvész 
illusztrálta, mégis érdekes, hogy 
a könyvbemutatón azok a rajzok 
kerültek az érdeklődők látószö‑
gébe, amelyek nem kerültek a 
verseskötetbe. A László Bandy 
által készült rajzok közül ugyan‑
is csak a másodjára elkészült 
illusztrációk kaptak helyet a 
kötetben. A grafikus elismerte, 
az elsőre elkészített tusrajzokkal 
valahogy nem volt megelégedve, 
úgy érezte, hogy „nem az iga‑
ziak”. Ezért megint kézbe vette 
a versek kéziratait, és ahogy 
újraolvasta a Pavel Florenszkij 
emlékére írt verset, egyszer csak 
elindult a keze, és elkezdett a 
versre ceruzával „firkálgatni”. 
Végül azon kapta magát, hogy 
„telerajzolta” a kéziratokat. 
Ekkor már szinte biztos volt, 
hogy a korábbi tusrajzok nem 
voltak az igaziak. A kiadó is 
inkább az „összefirkált” verse‑
ket választotta, így László Bandy 
tulajdonképpen kétszer illuszt‑
rálta Baka Györgyi költeménye‑
it. Amikor elkészülnek a rajzok, 
olyan érzése van, mintha „nem 
egyedül” rajzolta volna – mondta 
a grafikusmûvész, és arra volt 
kíváncsi, vajon a költő érez‑e 
hasonlót a verseivel kapcsolat‑
ban?

Leginkább akkor, amikor 

már végérvényesen megszü‑
letik a költemény, bár – tette 
hozzá Baka Györgyi – alaposan 
meg szoktam küzdeni egy‑egy 
versemmel, mert tömörségre 
törekszem, mégis elég sok tar‑
talmat próbálok belesûríteni a 
költeménybe, ezért több fázison 
is átmegy, mire a végleges for‑
mája kialakul. Igaz, vannak ver‑
sek, amelyek egy lendületben 
születnek, és többé nem érzem 
szükségét annak, hogy változ‑
tassak rajta, de ez sokkal ritkább 
– mondta. A kötet szerzője azt 
is elárulta, jelenleg a gyermek‑
koráról készül egy költői próza 
megírására, de egyelőre alig sike‑
rült belőle papírra vetni bármit 
is, mert most még csak érlelő‑
dik benne a téma. A versekhez 
hasonlóan, majd csak egy „belső 
rámozdulással” lesz képes meg‑
írni a tervezett prózamûvet. 

Baka Györgyi Belső zarándok 
címû kötetéből Bencsik Ildikó 
könyvtáros és maga a szerző is 
felolvasott néhány verset a hall‑
gatóságnak.  Bálint Edit

Az Érdi Horvát Önkormányzat 
megtartotta idényzáró tánc‑
házát. Május 13‑án, pénteken 
– a szokásokhoz híven – a volt 
II. Lajos Általános Iskola épü‑
letében gyûltek össze a horvát 
néptánc‑ és népzenekedvelők.

Megszokott programmal 
zárt az idei évad utolsó hor‑
vát táncháza. Május 13‑án este 
hattól beszélgetéssel, evéssel, 
ivással, no meg vidám tánccal 
búcsúztatták az elmúlt évadot 
a városban élő horvát néptánc‑
kedvelők.

Minden hónap második pén‑
tekén Ágics Katinka tánctanár 
vezetésével az érdi Nevelési 
Tanácsadó, a volt II. Lajos 
Általános Iskola épületében dél‑
szláv táncokat tanulhatnak az 
érdeklődők. A népszerû magyar 
táncházak mintájára megszer‑
vezett program kiváló szabad‑
idős tevékenység a horvát nép‑
hagyomány minden kedvelője 
számára.

Az érdi Horvát Kisebbségi 
Önkormányzat két éve indított 
rendszeres táncházat, hogy 
a horvát néptánc és népzene 
bárki számára elérhető legyen 
a városban. A közösséget a 
népmûvészeti értékek, első‑
sorban a néptánc és a nép‑
zene felelevenítése, megóvá‑
sa céljából hozták létre. Az 
összejöveteleken a résztvevők 
olyan közös zenei, mozgásos 

élményhez jutnak, amely lehe‑
tővé teszi, hogy a horvát népi 
kultúra hagyományai a min‑
dennapok részeivé váljanak. 
A nemzeti tánctípusokon kívül 
a tájegység népdalain keresztül 
ismerkednek meg az ide járók 
közelebbről a horvát népi kul‑
túrával.

A város különböző részeiről 
összeverbuválódott társulatban 
régi ismerősök találtak egymás‑
ra, és új barátságok is szövőd‑
tek. A jelenlegi 20‑25 fős közös‑
séget zömmel különböző korú 
felnőttek alkotják.

– A táncház programja alapve‑
tően a táncok elsajátításának a 
lehetősége. Ez picit nehéz a kor‑
osztály miatt, de hála Istennek, 
akik ide járnak, nagyon lelke‑
sek, nagyon akarnak, és nagyon 
szeretik ezt a kultúrát – mondta 
lapunknak Ágics Katinka tánc‑
tanár.

A tánclépések elsőre könnyû‑
nek tûnnek, nehézségük azon‑
ban a pontosságban, a harmo‑
nikus összefûzésben rejlik. 
A táncok motívumkincse rend‑
kívül gazdag; az érdi társaság 
lassú és gyorsabb tempójú 
táncfajtákat egyaránt elsajátított 
már. A résztvevők nem pusztán 
a néptánc és a mozgás szere‑
tetéért, hanem a közös játék 
élményéért járnak a havi talál‑
kozóra.

Az érdi horvát táncház közös‑

sége más városi társulatokkal is 
szoros kapcsolatot ápol. 

– Az Ercsi – Érd – Tököl 
háromszög a rácok közössége. 
Próbáljuk ezt a háromszöget 
megőrizni és a hidakat rendben 
tartani. Járunk át egymáshoz 
rendszeresen, az egyházi ünne‑
pek alkalmával – számolt be 
mûködésük egy másik oldaláról 
a tánckarvezető.

Az érdi társulat tagjai sok 
új tapasztalattal és élménnyel 
gazdagodtak az elmúlt két év 
során. 

– Most gondolkodunk azon, 
hogy hogyan lehetne picit átfor‑
málni a közösséget. Alapvetően 
azért gyûlünk össze, hogy a 

horvát hagyományokat őrizzük, 
ápoljuk, de ez nemcsak abból 
áll, hogy elsajátítjuk a táncokat, 
ennek vannak más összetevői 
is. Ezekkel szeretnénk bővül‑
ni. Itt gondolok a népszokások 
egyéb fajtáira, amelyek kötőd‑
hetnek akár általános ünnep‑
hez, mint a húsvét, a karácsony 
vagy a pünkösd, de akár a helyi 
egyházi évfordulókhoz is. Úgy 
érezzük, ezeket az örökségeket 
át kell adni, illetőleg tennünk 
kell érte, hogy fennmaradja‑
nak. Szeretnénk, ha minél töb‑
ben csatlakoznának hozzánk 
– vázolta további programjaikat, 
terveiket Ágics Katinka.

 Kovács Renáta

Idényzáró, délszláv táncokkal

A résztvevõk megismerkednek a horvát népi kultúrával is
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Baka Györgyi verseskötetének bemutatója a városi könyvtárban

A verset egy belsõ 
pillanat hozza létre
Rendhagyó könyvbemutató vendégei voltak azok, akik 
Baka Györgyi Belsõ zarándok címû verseskötetére vol-
tak kíváncsiak, hiszen meglehetõsen ritkán fordul elõ, 
hogy a költõt a könyv illusztrátora mutatja be. László 
Bandy grafikái díszítik a szerzõ eddig megjelent két 
könyvét, és a grafikusmûvész vállalkozott arra, hogy 
a költõvel folytatott beszélgetéssel bemutassa õt az 
olvasóknak. 

Ízelítõ a kötetbõl: a szerzõ és Bencsik Ildikó tolmácsolásában

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

ei

László Bandy illusztrálta Baka 
Györgyi orosz vallásbölcseletrõl 
szóló tanulmánykötetét és a Belsõ 
zarándok címû verseskönyvét is


