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Augusztus 3. hétfő
09:00 Földközelben ism.
09:30 Tea két személyre ism.  

(Krajnyák Zsuzsanna)
10:00 KORESZMÉK ÉS TÁBOROK,  

magyar dokumentumfilm,  
R: Muhi Klára, 57 perc, ISM.

 11.00 Érdi Panoráma ism.
15:00 Fény-Kép ism.
15:30 Halvízió ism.
16:00 Mikrofonláz ism.
16:30 Földközelben ism.
17:00 Így készült a Szentivánéji álom a 

Budapesti Operettszínházban ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 31-32. rész, ISM.
19:00 Híradó
19:15 Esti mese
19:20 Burleszkparádé 
19:30 Négyszemközt  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 ÉLETEM AFRIKA, 9–10. rész, 

színes magyar útifilm,  
Rendezte: Cséke Zsolt, ISM.

20:45 Burleszkparádé ism. 
21:15 A KALEF – A MOSZKVA TÉRI GALERI 

TÖRTÉNETE, magyar dokumentumfilm, 
R: Kisfaludy András, 92 perc, ISM.

22:45 Híradó ism.
 23.00 Négyszemközt ism.
 23.15 Tea két személyre ism.  

(Krajnyák Zsuzsanna)

Augusztus 4. kedd
09:00 Mojito ism.
09:30 Négyszemközt ism.
09:45 Beavatás kisfilm ism.
10:00 Földközelben ism.
10:30 Mikrofonláz ism.
11:00 Kézilabda-mérkőzés ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Hit és élet ism.
16:00 Burleszkparádé ism.
16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Vitalitás ism.
17:30 Mikrofonláz ism.
18:00 KORESZMÉK ÉS TÁBOROK,  

magyar dokumentumfilm,  
R: Muhi Klára, 57 perc, ISM.

19:00 Híradó
19:15 Esti mese
19:20 Burleszkparádé 
19:30 Négyszemközt  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép kulturális magazin
20:15 Vitalitás életmódmagazin
20:45 SZAMIZDATOS ÉVEK, I. rész, magyar 

dok.-film rend.: Gulyás János, 93' 
22:15 Híradó ism.
22:30 Négyszemközt ism.
22:45 Fény-Kép ism.

Augusztus 5. szerda
09:00 Fény-Kép ism.
09:30 Négyszemközt ism.
09:45 Burleszkparádé ism. 
10:00 Vitalitás ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Mikrofonláz ism.
11:30 Halvízió ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Fény-Kép ism.
16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Tea két személyre ism.  

(Mosonyi Kiss Gusztáv)
17:00 Mojito ism.
17:30 Vitalitás ism.
18:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 31–32. rész, ISM.
19:00 Híradó
19:15 Esti mese
19:20 Burleszkparádé 
19:30 Négyszemközt 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás sportmagazin
20:15 HALÁLI HÁLÓŐR, színes spanyol film-

vígjáték, rend.: Roberto Santiago  
sze: Marta Larralde, María Botto, 
Fernando Tejjero, 100 perc 

22:00 Híradó ism.
22:15 Négyszemközt ism.
22:30 Mozgás ism.

Augusztus 6. csütörtök
09:00 Fény-Kép ism.
09:30 Négyszemközt ism.
09:45 Valami a levegőben ism.
10:00 HALÁLI HÁLÓŐR, színes spanyol film-

vígjáték, rend.: Roberto Santiago  
sze: Marta Larralde, María Botto, 
Fernando Tejjero, 100 perc ISM.

11:45 Mozgás ism.

15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Vitalitás ism.
16:00 Tea két személyre ism.  

(Mosonyi Kiss Gusztáv)
16:30 Per helyett ism.
17:00 Mikrofonláz ism.
17:30 Fény-Kép ism.
18:00 Mozgás ism.
18:30 Földközelben ism.
19:00 Híradó
19:15 Esti mese
19:20 Burleszkparádé 
19:30 Négyszemközt  

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Halvízió horgászmagazin
20:15 Földközelben  

környezetvédelem, ökológia
20:45 Fény-Kép ism.
21:15 Mozgás ism.
21:45 Burleszkparádé ism. 

 22.00 Híradó ism.
 22.15 Négyszemközt ism.
22:35 Földközelben ism.

Augusztus 7. péntek
09:00 Halvízió ism.
09:30 Négyszemközt ism.
09:45 Burleszk parádé ism. 
10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Mozgás ism.
11:30 Vitalitás ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Halvízió ism.
16:00 Így készült a Szentivánéji álom a 

Budapesti Operettszínházban ism.
16:30 Vitalitás ism.
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Földközelben ism.
18:00 ÉLETEM AFRIKA, 11–12. rész, színes 

magyar útifilm, Rendezte: Cséke Zsolt,
19:00 Híradó
19:15 Esti mese
19:20 Burleszkparádé 
19:30 Négyszemközt 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Tea két személyre  

érdi érdekes emberekkel
20:15 ARCOK (Faces) Amerikai filmdráma 

Rendezte és írta: John Cassavetes 
Szereplők: Gena Rowlands, Seymour 
Cassel, John Marley, 130 perc

 22:30 Híradó ism.
 22:45 Négyszemközt ism.
 23:00 Tea két személyre ism.

Augusztus 8. szombat
10:30 Ifipark ifjúsági magazin
11:00 Tea két személyre ism.
11:30 Halvízió ism.
15:00 Ifipark ism.
15:30 Négyszemközt ism.
15:45 Burleszkparádé Charlie Chaplinnel
16:00 Érdi Panoráma  

heti események összefoglalója 
16:30 Vitalitás ism.
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Csillagszem „Gidó” és a Lord együttes
18:00 Földközelben ism.
18:30 Tea két személyre ism.
19:00 Érdi Panoráma ism.
19:30 Burleszkparádé 
19:50 Ifipark ism.
20:20 ZENEKARI PRÓBA, (Prova d'orchestra) 

színes olasz–NSZK játékfilm,  
R: Federico Fellini, Fsz: Balduin Baas, 
Clara Colosimo, 70 perc,

21:35 Csillagszem ism. „Gidó” és a Lord 
együttes

22:05 Házibuli klipműsor

Augusztus 9. vasárnap
10:30 Hit és Élet vallás és civil társadalom
11:00 Ifipark ism.
11:30 Érdi Panoráma ism.
15:00 ARCOK (Faces) Amerikai filmdráma 

Rendezte és írta: John Cassavetes 
Szereplők: Gena Rowlands, Seymour 
Cassel, John Marley, 130 perc, ISM.

17:10 Érdi Panoráma ism.
17:45 Ifipark ism.
18:15 Burleszkparádé 
18:30 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt 

és Nemes Tibor filmje 33-34. rész, 
19:30 NEM ÉLHETEK MUZSIKASZÓ 

NÉLKÜL, színes magyar játékfilm Móricz 
Zsigmond regénye alapján. Rendezte: 
Sík Ferenc. Főszerepben: Oszter Sándor, 
Szirtes Ági, Tolnay Klári, 90 perc

21:00 Így készült az Abigél a Budapesti 
Operettszínházban

21:30 SZAMIZDATOS ÉVEK, II. rész, magyar 
dok.-film rend.: Gulyás János, 106' 

23:00 Érdi Panoráma ism.

2009. augusztus 3–9-ig

Az

Ködellik a Mátra címmel 
regionális népzenei talál-
kozót és országos cite-
razenekari fesztivált tar-
tottak Egerben, amelyen 
részt vett az érdi Bukovinai 
Székely Népdalkör is.

Kóka Rozália, az együttes veze
tője: 

– Nagyon nagy esemény volt 
ez számunkra. Hosszabb kiha
gyás után ismét elmentünk egy 
országos megmérettetésre, a 
népdalkörök országos minősí
tésére, ahol nagy örömünkre az 
együttes arany fokozatot ért el. 
Az országban a hetvenes évek 
eleje óta rendeznek népzenei 
együttesek számára minősítő 
hangversenyeket, meghatá
rozva, hogy milyen formában, 
milyen zenei anyagot kell vinni. 
Újabban nem elég egy dialek
tus zenéjét ismerni, az előírás 
szerint két zenei dialektusból 
kell választani. Mi természete
sen elsőnek a bukovinai széke
lyek zenei anyagából válogat
tunk szép, régi stílusú bujdosó
dalokat. Másodikként a hozzánk 
legközelebb állóból, a moldvai 
zenei dialektusból mutattunk 
be néhányat. Az Országos, 
Térségi Népzenei Minősítő 
Hangversenyen népzenei szak
tekintélyekből álló zsűri értékeli 
a fellépőket. Ezúttal dr. Alföldy-
Boruss István, az MR Zenei 
Együtteseinek igazgatója volt az 
egyik zsűritag, a másik dr. Olsvai 
Imre, az MTA Zenetudományi 
Intézetének munkatársa és 
Szabó Viola, az egri Eszterházy 
Károly Főiskola tanára. Először 
is azt nézik, hogy milyen zenei 

rétegből válogatnak az együt
tesek. A legértékesebb zenei 
hagyományunk a régi stílusú 
népzene. Szerencsére nekünk, 
bukovinai székelyeknek, ilyen 
bőséggel áll rendelkezésünkre. 
Az is nagyon fontos, hogy amit 
megtanul az együttes, azt hitele
sen, az autentikus megszólalás
hoz legközelebbi módon tudja 
előadni. Pontosan tudja a dal
lamokat, a díszítéseket és ter
mészetesen a szövegeket. Nézik 
az együttes küllemét, tehát azt 
is, hogy milyen öltözékben jele
nünk meg a színpadon.

– Milyen programok voltak 
még a hetven együttest felvonul-
tató fesztiválon?

– Számos esemény volt. 
Ökumenikus istentiszteletet 
tartottak a népzenei együttesek 
részvételével. A Dobó téri sza
badtéri színpadon, a népzenei 
fórumon mindenki jelen volt, és 
együtt énekeltünk. Óriási tömeg 
vette körül a teret. Fesztivál és 
minősítő hangversenyek vol
tak, citerazenekarok léptek fel. 
Megkoszorúztuk Kodály Zoltán 
emléktábláját. Péntek este 
bemutattam az Egy asszony két 
vétkecskéje című előadóestemet 
is a népdalköröm közreműkö
désével. 

– Mit jelent az együttes 
életében, hogy megkapta az 
arany fokozatot?

– Ez egy nagyon fontos 
mérföldkő az életünkben. Az 
első tíz minősítő hangverseny 
mindegyikén részt vettünk, és 
egy eset kivételével mindig a 
legmagasabb szintet értük el. 
Három alkalommal anyagi okok 
miatt nem tudtunk elutazni. 
A nevezési díjak, az utazás, a 
szállás, az együttes étkeztetése 
elég sokba kerül. Eleinte évente 
volt minősítés, aztán ritkítani 
kezdték, most már csak három
évente tartják meg. Júniusban a 
14. országos minősítőn vettünk 
részt, és nyertük el az arany 
fokozatot.

– Milyen előnyökkel jár a 
minősítés? Megkönnyíti a pályá-
zatírást, vagy…?

– Erre még nem is gondoltam. 
További munkánk szempontjá
ból rendkívül fontos, hogy tud
juk, szakmai és művészi színvo
nalban az ország mezőnyében 
hol állunk. Arról nem is beszél
ve, hogy bizonyos fesztiválokra 
csak arany minősítésű együtte
seket hívnak meg. 

 Ozsda Erika

Július 11én a szegedi MDB, 
azaz: a Molnár Dixieland Band 
szerepelt a színpadon.

– Negyvenöt évvel ezelőtt, 
1964-ben, 20 évesen alapította a 
zenekart. Hogyan indultak?

Dr. Molnár Gyula (az MDB
ben klarinéton, szaxofonon ját
szik és énekel):

– Ennek az a története, hogy 
1415 éves voltam, amikor 
elhívtak klarinétozni egy sze
gedi szórakozóhelyre, a Tóth 
vendéglőbe az ottani zenekar

ba, amely dixielandfelállású 
volt, de rock and rollt is ját
szott, az akkori időknek meg
felelően. A legnagyobb sláger a 
Szentek bevonulása volt Louis 
Armstrongtól. Akkor az a zene 
engem nagyon megérintett. 
Még 1961 után elkezdődött a 
beatkorszak és a gitárőrület, 
ennek ellenére én nem tudtam 
a dixielandet elfelejteni. Ennek 
az lett a következménye, hogy 
’64ben megalakítottuk a zene
karunkat, akkor még Szegedi 

Dixieland néven. Nagyon 
gyönge föllépési százalékkal 
dolgoztunk. Egykét helyre hív
tak el minket játszani, oda is 
inkább ingyen… Aztán 1966
tól Salgótarjánban megrendez
ték a Jazz és Tánczenekarok 
Fesztiválját, amire Szeged város 
minket is benevezett több helyi 
bandával együtt. Amíg léte
zett a fesztivál, ’72ig, minden 
évben játszottunk, és 1 ezüst, 
meg 2 aranydiplomát nyertünk. 
Ez nagy lendületet adott a zene
karnak. Onnan továbblépni 
azért volt könnyebb, mert Kiss 
Imre, a rádió akkori szerkesz
tője hallott minket, és elhívott 
próbafelvételre. Aztán jött az 
első külföldi fellépés ’72ben. 
Akkoriban a diszkózene volt a 
nagy ellenfél. Azóta a dixieland 
néha divatosabb, néha kevés
bé az, de mindig rétegzene 
maradt. Nem nagyon populáris, 
de népszerűbb, mint a modern 
dzsessz. Mindenesetre mi töret
lenül meneteltünk tovább.

– Van, akivel 45 éve együtt 
játszik?

– Volt. Mucsi Árpád harsonás
sal, aki néhány éve a betegsége 
miatt nem tudta tovább vállalni 
a fellépéseket. Ő az egyik alapí
tó tagunk. Garay Márta, a zon
goristánk és énekesünk játszik 
velem a legrégebben, 1971 óta.

– Úgy hallottuk, van némi érdi 
kötődésük is…

– Mucsi Árpádot követően 
Fajszi Csanádot, aki érdi lakos, 
kértük föl a harsonás posztra. 
Örülünk, hogy elvállalta a fel
adatot, mert nagyon szeretünk 
vele játszani. Kicsit messzebb 
lakik Szegedtől, de ezen az autó
pálya valamennyit segít. Csanád 
persze mindenfelé máshol is 

játszik. Részt vett a Cotton Club 
Singers munkájában, jelenleg 
is fellép a Showder Bandben, 
és állandó tagja a Központi 
Tűzoltózenekarnak. Ezeket 
mind egyezteti, de a legfonto
sabb, hogy velünk föllépjen.

– Munkával ünneplik a 45 
éves évfordulójukat?

– Mint mindig. Minden egyes 
koncertre külön műsort állítunk 
össze a régi és új számainkból. 
Szeptember óta egy nagyobb 
koncertkörúttal ünnepelünk. 
Mindez Zentán kezdődött, és 
augusztus 28án a Müpában ér 
véget, ahová szintén szeretettel 
várunk mindenkit. Persze utána 
is koncertezünk tovább. 

– Ennyi idő után mi az, ami 
még előre viszi a zenekart?

– Azok számára, akik meg
hallgatnak egy koncertet, ez 
kiderül. Drezdában, a nagy 
fesztiválon azt szokták rólunk 
mondani, hogy a szege
di paprika van a zenénkben. 
Lendületes, erőteljes, kemény 
és lelkes zene, amit mi kitalál
tunk. Nem a mi találmányunk 
a revival nevű stílus, amit az 
angolok – Chris Barber, Kenny 
Ball és társaik – a mai napig 
képviselnek. Mi egy kis magyar 
paprikával is fűszerezzük, ami
től annyira él a zene, hogy 
szinte már leugrik a színpadról. 
Nem egy langyos század eleji 
stílus, és persze nem akarom 
lenézni a régi New Orleansi 
blueskocsmákat, de ez már egy 
fokkal modernebb zene. Az 
egész zenekar szereti ezt ját
szani. Ez az egyik ok, ami előre 
visz minket, a másik, hogy 
hiába vagyunk idősebbek, még 
sokáig szeretnénk játszani.
 Székely Fanni

Az érdi népdalkör aranya

Nyári Zenélõ Udvar a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében 

Dixieland, amiben paprika van

Kóka Rozália

Az arany fokozat elérését tanúsító 
oklevél

A Szepes Gyula Mûvelõdési Központ szervezésében a 
Nyári Zenélõ Udvar elnevezésû sorozat hat szombat 
este szórakoztatja a közönséget különféle progra-
mokkal. Mint korábban beszámoltunk róla: június 27-
én Siménfalvy Ágota és Nagy Sándor Egy férfi és egy 
nõ címû estjét láthatták az érdeklõdõk, július 4-én 
pedig A harmonika virtuózai címû koncertjén az érdi 
Molnár György Lyra díjas harmonikamûvész koncert-
zenekara lépett fel. 

A színpadon a negyvenöt éves szegedi Molnár Dixiland Band


