
Érdi Újság 7mûvelõdésXIX. évfolyam, 2009. január 8.

2009. 
január 12-től
január 18-ig

Az

Január 12. hétfõ
10.00 Híradó – ism.
10.15 Négyszemközt – ism.
10.30 Érdi Panoráma – ism.
10.55 Tea két személyre – 
ism.

19.00 Híradó
19.15 Négyszemközt
19.30 Esti mese
19.40 Felpörgetõ
20.05 Kaleidoszkóp
20.30 Érdi Panoráma – ism.
21.00 Tea két személyre – ism.
21.30 Felpörgetõ – ism.
22.15 Híradó – ism.
22.30 Négyszemközt – ism.
22.45 Kaleidoszkóp – ism.

Január 13. kedd
10.00 Híradó – ism.
10.15 Négyszemközt – ism.
10.30 Felpörgetõ – ism.
10.55 Kaleidoszkóp – ism.

19.00 Híradó
19.15 Négyszemközt
19.30 Esti mese
19.40 Artista
20.05 Földközelben
20.30 Hal-vízió – ism.
21.00 Tea két személyre – ism.
21.25 Felpörgetõ – ism.
22.00 Híradó – ism.
22.15 Négyszemközt – ism.
22.30 Artista – ism.

Január 14. szerda
10.00 Híradó – ism.
10.15 Négyszemközt – ism.
10.30 Artista – ism.
10.55 Földközelben – ism.

19.00 Híradó
19.15 Négyszemközt

19.30 Esti mese
19.40 Mozgás!
20.05 Polgár-társ
20.30 Artista – ism.
21.00 Földközelben – ism.
21.30 Polgár-társ – ism.
22.15 Híradó – ism.
22.30 Négyszemközt – ism.
22.45 Mozgás – ism.

Január 15. csütörtök
10.00 Híradó – ism.
10.15 Négyszemközt – ism.
10.30 Mozgás! – ism.
11.00 Polgár-társ – ism.

19.00 Híradó
19.15 Négyszemközt
19.30 Esti mese
19.40 Mutasd magad!
20.05 Gyorsítósáv
20.30 Érdi Panoráma – ism.
21.00 Polgár-társ – ism. 
21.30 Földközelben – ism.
21.55 Híradó – ism.
22.10 Négyszemközt – ism.
22.25 Gyorsítósáv – ism.

Január 16. péntek
10.00 Híradó – ism.
10.15 Négyszemközt – ism.
10.30 Mutasd magad! – ism.
10.55 Gyorsítósáv – ism.

19.00 Híradó
19.15 Négyszemközt
19.30 Esti mese
19.40 Érdi Panoráma
20.05 Mojito
20.30 Mutasd magad – ism.
21.00 Gyorsító sáv – ism.
21.30 Mojito – ism.
22.00 Híradó – ism.
22.15 Négyszemközt – ism.
22.30 Érdi Panoráma – ism.

Városi karácsony halászlével és énekkel

Déli egy órakor kezdte kínál-
ni híresen ízletes halászlevét az 
embereknek az Érd- és környéke 
Horgász Egyesület. A 300 főre 
készített étel és Pataky János 
cukrász által felajánlott bejgli 
pillanatokon belül elfogyott. Az 
ünnepi hangulatról a forralt bor, 
Szigeti Eszter énekesnő és Varga 
Zoltán billentyűs gondoskodott.

Már 15 órakor megtelt a 
Művelődési Központ aulája, óvo-
dástól a nyugdíjasig mindenki várta 
a 16 órakor kezdődő Szandi-kon-
certet. Megérte a várakozás, mert 
a művésznő fergeteges műsort 
adott, többször megénekeltetve a 
közönséget. Elkísérte őt férje és 
menedzsere, Bogdán Csaba, aki 
többek között a Beatrice és az Első 
Emelet nevű zenekarok tagja volt.

Az előadás után több száz 
gyermek kapott kedves karácso-
nyi ajándékot az önkormányzat 
jóvoltából. Szandiék siettek haza 
a három gyerekükhöz, de azért 
sikerült elkapni az énekesnőt 
egy rövid interjúra. 

– Milyen karácsonyi szokáso-
kat tart a Bogdán család?

Szandi:
– Nálunk nagyon fontosak a 

hagyományok és azok a sza-
bályok, melyeket mi állítottunk 
föl. Az adventi időszakot szeret-
nénk varázslatossá tenni, hogy a 
gyerekeknek örök emlék legyen. 
Minden évben elmegyünk a pos-
tára, hogy a Mikulásnak és a 
Jézuskának föladjuk a leveleket. 
Itt, a fellépésen is elmeséltem a 
közönségnek – nagyot nevettek 
rajta –, hogy egy nap a gyereke-
ink azon gondolkoztak, hogyan 
jut el a levél a Mennyországba. 
Blanka szerint ilyenkor egy pos-
tás bácsi föláldozza magát, hogy 
fel tudja vinni a leveleket… Saját 
készítésű adventi naptárunk van, 
amit remélem, még az unokáink 
is használni fognak. A karácso-
nyi díszeket is mi készítettük. 
Mindenféle színűt fölrakunk a 
fára, mi soha nem követjük a 
„trendet”, hogy csak arany vagy 
csak piros díszeket használunk. 
A gyerekekkel esténként kará-
csonyi dalokat és szent éneke-
ket énekelgetünk. Nálunk nem 
angyalka hozza a fát, hanem 
mi magunk díszítjük föl decem-
ber 23-án, este. A Jézuska pedig 
éjszaka jön hozzánk. 24-én 
reggel, pizsamában lemegyünk 
a karácsonyfához és megnéz-
zünk, vajon van-e ajándék alatta 
vagy nincs. Eddig minden évben 
volt… 

– Hányan állnak a fa körül 
december 24-én reggel?

– Hozzánk azért jön a Jézuska 
ekkor, hogy az a délelőtt csak 
a mienk, ötünké legyen. Együtt 
vagyunk, közösen imádkozunk, 
énekelünk a fa körül. Megható 
és számunkra van varázsa, 
ahogy ott állunk mindannyian 
pizsamában, és örülünk. Utána 
szépen felöltözünk, és csinosan 
elindulunk a rokonainkhoz.

– És mi az ünnepi menü? 
Esznek halat, töltött káposztát 
és bejglit?

– Karácsonykor nekem nagyon 
jó dolgom van. Én egész évben 
mindennap főzök – még most a 

fellépés előtt is  – de karácsony-
kor, húsvétkor, a nagy ünnepe-
ken nálunk mindig a nagyma-
mák főznek, és ilyenkor igen-
csak kitesznek magukért. Nekem 
ilyenkor tilos a fakanálhoz nyúl-
ni, a nagymamáké a terep, én 
meg igyekszem ellesni a recep-
teket, hogy továbbvigyem, majd 
továbbadjam őket. Érdekes, 
hogy az anyósom hagyományo-
san mindig franciasalátát készít 
kaszinótojással, a gyerekek ked-
venc sajtjaival, kedvenc felvá-
gottjaival. Természetesen ilyen-
kor az unokák a legfontosabbak. 
Édesanyám készíti a halászlevet 
és a hagyományos ételeket. Az 
anyósom nem bejglit készít, 
hanem csokoládéba mártott 
kókuszos süteményt, amit ilyen-
kor már nagyon várunk. Nekünk 
ezek az ízek jelentik a kará-
csonyt.

– Koncert közben mesélt a 
nagypapájáról is. Róla milyen 
emlékeket őriz?

– Nagyapám volt az adventi 
angyalkám. Róla szól a Nápolyi 
című dalom is. Mindennap kap-
tam tőle valami apróságot, legin-
kább édességekkel lepett meg. 
Számára az adventi időszak 
nagyon fontos volt. Varázslatossá 
akarta tenni nekünk az ünnepet. 
Ezt akarjuk megőrizni a gyereke-
inknek, igaz, mi már felturbózva, 
öt- vagy tízszeresét adjuk annak, 
amit én kaptam. Szeretnénk, 
ha lelkileg ebből táplálkozná-
nak egy életen át. Blanka négy 
gyereket szeretne, Domi ötöt, 
Csabus még nem nyilatkozott. 
Ha ez így marad, akkor kilenc 
unokánk már biztosan lesz! 

– Karácsony táján könnyebb 
elvarázsolni a gyerekeket a kon-
certeken?

– Én bármikor képes vagyok 
elvarázsolni őket, mert 
nagyon szeretem a gyerekeket. 
Lételemem, hogy a közelükben 
legyek. Szeretek nekik minden-
féléről mesélni. Mindig elmon-
dom, hogy mikor milyen fényvil-
lanást láttam. Mesélek arról is, 
mikor éjszaka megérkezett a 
Mikulás, és ottmaradt a szánnak 
és a rénszarvasoknak a nyoma 
az udvaron. Ivott a Mikulás a 
neki kint hagyott tejből, és evett 
a csokiból is, hogy legyen ener-
giája továbbmenni. Még a szék 
is felborult, mert sietnie kellett. 
Idén Blanka még aláírást is kért 
tőle…

– Azért volt, aki a mese közben 
bekiabált, hogy „na persze!”.

– Én erre csak azt tudom mon-
dani, hogy hinni kell benne. 
Sokszor előfordult már, hogy a 
gyerekeim meghallották, mikor 
az utcán egy anyuka megkérdez-
te a pici gyerekétől, hogy „mit 
vegyek neked karácsonyra?”. 
Ilyenkor Blanka mindig odaszól 
hozzám: „Anya, én ezt nem 
értem. Miért nem a Jézuskától 
kérik, akkor még fizetniük sem 
kell érte?!” Szerintem addig 
vagyunk igazán gyerekek, amíg 
a varázs tart. Azt soha nem sza-
bad elvenni tőlünk.

Este hat órakor kezdődött a 
karácsonyi ünnepi koncert, 
melyet az Európában egyedül álló, 
Erdélyből érkezett Szentegyházi 
Gyermekfilharmónia adott 
a zsúfolásig megtelt színház-
teremben. Szegedtől Budapestig, 
Székesfehérvártól Zsámbékig 
érkeztek nézők Érdre, hogy 
láthassák és hallhassák a 140 
tagú együttest. A székely ruhá-
ban pompázó gyerekek előtt T. 
Mészáros András polgármester 
mondta el ünnepi köszöntőjét. 
A szeretet erejére és fontossá-
gára hívta fel a figyelmet, mert 
csak a szeretet és az összefogás 

segíthet egyént és közösséget 
egyaránt a nehézségek leküz-
désében, egy jobb Magyarország 
megteremtésében.

A karácsonyi ünnephez méltó, 
néha könnyeket fakasztó koncert 
után Haáz Sándor tanár úrral, a 
Gyermekfilharmónia vezetőjével 
és karnagyával beszélgettünk.

– Tanár úr, mi az a fantaszti-
kus erő, ami ezt a 140 gyereket 
összetartja?

Haáz Sándor: 
– Én viccből azt szoktam 

mondani, hogy a jó levegő és a 
kétkezi munka az oka. A gyere-
kek nem ebből élnek, nem ez a 
mindennapjuk, de a filharmónia 
miatt sokkal józanabbul fogják 
fel az életet és mérik az értéke-
ket,  mint az, aki ezt a fajta neve-
lést nélkülözi. Jelentősége lehet 
annak is, hogy erős hitű, kato-
likus a falu, Szentegyháza, ahol 
él a vallás, él a ceremóniák köre. 
Az egész család, a nagyszülőktől 
az unokákig, mindenki tudja, 
hogy mikor mit kell tennie. Van 
rendje a településnek, felbomló-
félben, de azért még van. Ilyen 
háttérrel rendelkező gyermekek-
kel nem nehéz dolgozni. Ízesek, 
fegyelmezettek és erősek. Kicsi 
munkával… vagy inkább sok 
munkával össze lehet ezt az 
együttest fabrikálni.

– Azért másra is szükség van 
még.

– A lelkesedés pingponglabda-
szerűen száll egyikről a másikra. 
Engem is nagyon lelkesítenek 
a gyermekek, élvezem a gon-
dolatiságukat. Marosvásárhelyi 
tanárként már 30 éve figyelem 
azt a csodát, ami belőlük árad, 
ami engem is stimulál. A napi 
8-10 óra zenetanítás, hangszer-
oktatás, a megannyi probléma, 
– mert van rezesbandánk, szim-
fonikus zenekarunk, kórusunk 
– nem nagyon fáradtságos, élve-
zetből csinálom, és nem óra-
bérért. Ez egy olyan lelkesítő 
közösség, melynek dicsőség az 
élén állni és dolgozni. Velük a 
munka nem fáradság, és amíg 
a készlet tart, amíg az ember 
bírja erővel, addig valószínűleg 
működni is fogunk. 

– Jönnek-mennek a gyerekek 
az együttesen belül. Mekkora a 
fluktuáció? 

– Elég nagy. Már feltették 
azt a kérdést is, hogy minek 
kell ennyi gyerekkel kóricálni, 
amikor 30-40 százalékuk nem 
igazán tudja az anyagot, nem 
profi, nem annyira jó hegedűs, 
elrontja a többi munkáját. Ez 
nem is annyira együttes, mint 
népnevelői mozgalom. Inkább 
a gyermekgenerációk közötti 
életérzés, hiszen van kamasz-
kor előtti, kamaszkorban lévő 
és utáni is ebben a társaságban. 
Mindeniknek más és más a rálá-
tása a dolgokra. Nagyon figyelik 
egymást. Rengeteget tanul még 
a nagy is a kicsitől. Fokozatosan 
kovácsolódunk össze egy nagy 
családdá. Ha én ebből a nemtu-
domkákat kitenném, vagy csak 
nem engedném szóhoz jutni 
őket, akkor nem tudnának beil-
leszkedni a közösségbe, és 4-5 
év múlva, amikor amúgy is kinő-
nének, elmennének egyetemre 
vagy dolgozni, akkor hirtelen 

ott maradnék zenekar és kórus 
nélkül. Így viszont van rendje az 
egésznek. Évente 20-25 száza-
lékkal frissül az együttes, tehát 
30-40 gyerek lép be és ugyaneny-
nyi ki. A létszám megállapítást, 
hogy ki megy és ki marad, álta-
lában október elsején szoktuk 
végezni. Viccesen „nagy filhar-
mónia felvételinek” nevezzük. 
Lényege, hogy mindenképpen 
gyermekszintű, stresszmentes 
és játékos legyen, hogy okos-
kodást nélkülöző, jó közösség 
kovácsolódjon össze. Akkor dől 
el, hogy mennyi kicsi jön be, 
és azok milyen gyorsan tudnak 
felzárkózni. A téli turné az első 
megmérettetés. A most döcögő 
kicsikből nyárára nagyon ügyes 
gyermekek válnak. Jövőre ők 
lesznek a kórus második és har-
madik sora, míg megjön az első 
sor, amivel lesz mit kezdeni. 
Később ő lesz a hátsó sorban, 
és ő tanítgatja majd a kicsiket. 
Szándékosan úgy van felállítva a 
kórus, hogy a háta mögül kapja 
a hangot, hogy bátorodjon és 
a közös énekléssel be tudjon 
illeszkedni. Ez egy 26 éve műkö-
dő megújulási rendszer, ami úgy 
néz ki, hogy bevált. Csak azért, 
hogy profik legyünk és tovább 
elmenjünk, mert úgy olcsóbb 
vagy könnyebben megoldható, 
azért ezt nem éri meg felrúgni.

– Magyarországon nagyon 
sikeres az együttes, de lehet-e 
valaki próféta a saját hazájá-
ban?

– Otthon nagyon szeretik ezt 
a gyereksereget. Ekkora közön-
ség nem verődik össze, mint itt 
Érden, de az együttes minden-
kinek a dédelgetett vagyonkája. 
Erőt sugároz, ha ennyi gyer-
mek együtt van. Pozitív jövő-
képet ad, pont otthon, ahol a 
sorvadás és az elfogyás a jel-
lemző, a „porlik, mint a szikla” 
pszichózis ütötte fel a fejét. A 
Gyermekfilharmóniát minden-
ki, mindenhol nagy örömmel és 
nagy szeretettel fogadja. Imádják 
azt is, hogy ez a meg-megújuló 
csoda ilyen régóta létezik. Alig 
várom, hogy valaki lekoppintsa 
a „szabadalmat”, és létrehozzon 
egy másikat, hogy legyen kivel 
találkozgatni, versengeni, illetve, 
kottát és elképzeléseket cserélni. 
Igazság szerint ezzel a műfajjal 
elég egyedül vagyok, ezt más 
még nem igazán próbálta. Vagy 
ha igen, akkor nagyon csendben 
csinálja, mert nem hallottam 
róla. Állítólag Konstancán van 
egy román zenetanár, aki ilyen-
fajta vállalkozásba kezdett. A jel-
vényünk és az egyenruhánk is 
mindig nagy sikert arat. Székely 
ruhában lépünk fel. Mindegyik 
gyerek a saját népviseletében, 
ami tájegységenként változik, 
így sokféle székely ruha volt már 
a színpadon. Ez kötelez is min-
ket arra, hogy Székelyföldhöz 
illő műsort adjunk, hiteles kisu-
gárzással és tartással.

Csodálatos karácsonyi ünnep-
nap volt december 21-én, a téli 
napfordulón, a fény születésnap-
ján. Ragyogjon ez a fény minden 
otthonban, minden városban és 
faluban, minden országban, hogy 
békés, boldog és sikeres új esz-
tendő legyen 2009 minden ember 
számára a Földön. Ozsda Erika

Ragyogó napsütés, jeges szél várta az érdieket a fény 
születésekor, december 21-én a város karácsonyi 
ünnepére. A Szepes Gyula Mûvelõdési Központban 
rendezett programok talán minden eddiginél több láto-
gatót és nézõt vonzottak.

Erdélybõl érkeztek a Szentegyházi Gyermekfilharmónia énekesei
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Szandi koncertje délután 4-kor 
kezdõdött

Bíró András

Karácsonyi reménykedés
Az angyalszárnyak régen elsuhantak,
velük az ódon ház, a dohos szobák,
fagyos telek didergő gyermeksége,
csodavárásra keserű napok! Mind

elsuhant, letűnt, elenyészett.
                                                 Mégsem

nyomtalan, észrevétlen. Az Idő, 
húsomban hagyta foga harapását,  meg 

a Reményt is!
                        Eljön, mert eljön az Idő, –
nem lesz ember embernek farkasa többé,
nem lesz éhség, hajléktalanság, nem lesz

gyermekhalál! 
                         A gyűlölködés kicsorbult
pengéje szemétre hull s acélját a rozsda

tüskenélküli rózsává bontja ki!
                                                     A fán,
a lángok oly forrón lobognak, bíznom

kell bennük, mint már annyiszor.

A remény éltet: egyszer csak levedli
ördögbőrét e hazug világ!

                                            Fenyőnkön
a fények bíztatón lobognak, –

reménykedem, – ti is bízzatok! 

***

Fenti verset előző, karácsonyi számunkban már közöltük, ám 
akkor – sajnálatos technikai hiba következtében – kimaradt az 
utolsó két sor. Az ismételt közléssel olvasóink és a szerző elnézését 
kérjük.
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