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Május 3., hétfő
8:00 187 magazin ism. 
8:30 Ifipark ism.
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 RB kapitány / Radics Béla emlékére 
Magyar dok.film 81’ ism. 
Rend.: Kisfaludy András

11:20 Tea két személyre ism.
11:50 Érdi Panoráma ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Halvízió ism.
16:00 Ifipark ism.
16:30 Földközelben ism.
17:00 187 magazin ism. 
17:30 Tea két személyre ism.
18:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
13-14. rész ism.

19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda-mérkőzés 
21:15 Per helyett, jogi esetek
21:45 Burleszkparádé
22:15 Híradó ism.
22:30 Négyszemközt ism.
22:45 Per helyett ism.

Május 4., kedd
8:00 Híradó ism.
8:30 Tea két személyre ism.
9:00 Per helyett ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 187 magazin ism. 
11:00 Kézilabda-mérkőzés ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Hit és Élet ism.
16:00 Per helyett ism.
16:30 Fény-kép ism.
17:00 Ifipark ism.
17:30 RB kapitány / Radics Béla emlékére 

Magyar dok.film 81’ ism. 
Rend.: Kisfaludy András

18:40 Burleszkparádé
19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin 
20:15 Vitalitás ism.
20:45 Oldás és kötés 

Magyar játékfilm 107’ ism. 
Rend.: Jancsó Miklós 
Fsz.: Latinovits Zoltán, Domján Edit

22:30 Híradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:00 Fény-kép ism.

Május 5., szerda
8:00 Híradó ism.
8:30 Fény-kép ism.
9:00 Érdi Panoráma ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Vitalitás ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Per helyett ism.
11:30 Ifipark ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Fény-kép ism.
16:00 Érdi Panoráma ism.
16:30 Tea két személyre ism.
17:00 Vitalitás ism.
17:30 HáziMozi ism. 

Beszélgetés Gulyás Gyula rendezővel 
17:45 Világ világa 

Magyar dok.film 35’ ism. 
Rend.: Gulyás Gyula 

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

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mozgás, sportmagazin
20:15 Etika Klub, beszélgetések 

a XXI. század kérdéseiről
20:45 HáziMozi 

Beszélgetés Gulyás Gyula 
rendezővel 

21:00 Öngörgető 
Magyar dok.film 56’ 
Rend.: Gulyás Gyula 

22:00 Híradó ism.
22:15 Négyszemközt ism.
22:30 Etika Klub ism.
23:00 Mozgás ism.

Május 6., csütörtök
8:00 Híradó ism.
8:30 Mozgás ism.
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
élő közvetítése a Polgárok házából 

15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Vitalitás ism.
16:00 Halvízió ism.
16:30 Hit és Élet ism.
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 Felpörgető, film- és programajánló
20:15 Földközelben, 

környezetvédelem, ökológia
20:45 Valahol Európában 

Magyar film 100’ 
Rend.: Radványi Géza 
Fsz.: Somlay Artúr, Gábor Miklós, 
Bánky Zsuzsa

22:30 Közgyűlés összefoglaló ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:00 Felpörgető ism.

Május 7., péntek
8:00 Híradó ism.
8:30 Mozgás ism.
9:00 Felpörgető ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 Etika Klub ism.
11:00 Vitalitás ism.
11:30 Tea két személyre ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Felpörgető ism.
16:00 Etika Klub ism.
16:30 Fény-kép ism.
17:00 Vitalitás ism.
17:30 Földközelben ism.
18:00 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
13-14. rész ism.

19:00 Híradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt,

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Mojito buli, szórakozás, programok
20:15 Onkológiai kutatás-fejlesztés 2. rész
20:45 Burleszkparádé
21:00 Harakiri 

Japán filmdráma 125’ 
Rend.: Masaki Kobayashi 
Fsz.:Tatsuya Nakadai, Shima Iwashita 
Csak 16 éven felülieknek! 

23:05 Híradó ism.
23:20 Négyszemközt ism.
23:50 Mojito ism.

Május 8., szombat
8:00 Híradó ism.
8:15 Négyszemközt ism.
8:30 Földközelben ism.
9:00 Ízelítő – Francia zöldséges torta
9:05 Per helyett ism.
9:35 Onkológiai kutatás-fejlesztés 

2. rész ism.
10:00 Halvízió ism.
10:30 Mikrofonláz, ifjúsági magazin
11:00 Mojito ism.
11:30 Felpörgető ism.
12:00 Etika Klub ism.
15:00 Mikrofonláz ism.
15:30 Négyszemközt ism.
16:00 Érdi Panoráma, 

heti események összefoglalója 
16:30 Csillagszem – S.P. 
17:00 Fény-kép ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 Onkológiai kutatás-fejlesztés 

2. rész ism.
18:30 Ízelítő ism. – Francia zöldséges torta
18:35 Burleszkparádé
19:00 Érdi Panoráma ism. 
19:30 Mikrofonláz ism.
20:00 Burleszkparádé
20:30 Egy pikoló világos 

Magyar vígjáték 82’ 
Rend.: Máriássy Félix 
Fsz.: Ruttkai Éva, Bitskey Tibor, Görbe 
János, Bulla Elma

22:00 Házibuli klipműsor

Május 9., vasárnap
8:00 Mikrofonláz ism.
8:30 Fény-kép ism.
9:00 Csillagszem ism. – S.P.
9:30 187 magazin – Ami a héten történt 

Pest megyében
10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet, vallás 

és civil társadalom
11:00 Mikrofonláz ism.
11:30 Érdi Panoráma ism.
12:00 Csillagszem ism. – S.P.
15:00 Valahol Európában 

Magyar film 100’ ism. 
Rend.: Radványi Géza 
Fsz.: Somlay Artúr, Gábor Miklós, 
Bánky Zsuzsa

16:45 Érdi Panoráma ism.
17:15 1100 év Európa közepén 

Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje 
15-16. rész 

18:15 187 magazin ism.
18:45 Mc Lintock! 

Amerikai westernfilm 121’ 
Rend.: Andrew McLaglen 
Fsz.: John Wayne, Maureen O’Hara

20:45 Szamizdatos évek 1. rész 
Magyar dok.film 94’ ism. 
Rend.: Gulyás János

22:20 Érdi Panoráma ism.
22:50 Hit és Élet ism.
23:20 Mojito ism.
23:50 Mikrofonláz ism.

2010. május 3. – május 9.

Az

A Kőrösi iskola felsõsei üdvözlõ 
kórusmûvel köszöntötték ven‑
dégüket, aki meghatódott a ked‑
ves fogadtatáson, és úgy vélte, 
dicséretes, hogy még vannak 
olyan iskolák, ahol a diákok 
ebben a digitális képi világban 
is átlagon felül érdeklõdnek a 
zenemûvészet és az irodalom 
iránt – sõt olvasni és énekelni is 
szeretnek.

Czigány György neve 
ismerõsen cseng az idõsebb 
korosztálynak, hiszen egyko‑

ron sokan hallgatták a Kossuth 
rádióban a déli híradó után 
következõ „Ki nyer ma? – Játék 
és muzsika tíz percben” címû 
zenei vetélkedõjét, de számos 
egyéb komolyzenei mûsor 
szerkesztõje is volt, és noha 
irodalmi adásokat is szerkesz‑
tett, íróként és költõként mégis 
kevesebben ismerik õt. Pedig 
saját bevallása szerint a vers‑
írást a zenélésnél is elõbb, már 
hatéves korában elkezdte, és 
eddigi pályafutása alatt huszon‑

hat könyve látott napvilágot. 
Szerinte minden ember lehet 
költõ, hisz van, aki megírja, s 
van, aki csak olvassa a verseket, 
és azért nehéz egy‑egy költe‑
ményt teljes egészében megis‑
merni, kielemezni és „megfej‑
teni”, mert az írás pillanatában 
mást érez és gondol a szerzõje, 
majd ugyanaz a vers egészen 
más élményt, átélést nyújt az 
olvasójának. Példaként említet‑
te, hogy amikor Pilinszky János 
költõvel egymásnak olvasták fel, 
majd megbeszélték friss költe‑
ményeiket, kiderült, ugyanazo‑
kat a sorokat mindketten más‑
ként értelmezték, mást „olvas‑
tak ki” belõle. Czigány György 
úgy fogalmazott: éppen attól 
nyitott egy vers vagy zenemû, 
hogy mindenkibõl más érzelme‑
ket vált ki, és másra gondol, így 
akár a régebbi korokból szár‑
mazó líra is mindig újra meg‑
elevenedik, amikor olvassák  
vagy hallgatják, de ugyanak‑
kor képes megõrizni eredendõ 
szépségét és mondanivalóját is. 
Hozzátette: nekünk valójában 
nem a mûveket kell magyaráz‑
ni és elemezni, hiszen maguk 
a mûvek születnek meg azért, 
hogy „megmagyarázzák” mind‑
azt, amit másként nem tudunk 
elmondani. 

A mûvészetek, beleértve a 
zenét és az irodalmat is, azokról 
a dolgokról szólnak, amelyeket 
semmilyen más eszközzel nem 
tudunk kifejezni, ám fontosak 
a számunkra. Czigány György 
elárulta, a zene iránti szeretetét 
történelemtanárának köszön‑
heti, aki operába járó ember 
volt, és az elõadásokra a diák‑
jait is mindig magával vitte. Így 
tanulta meg, hogy a bonyolult 
zenemûvek is élvezhetõek, és 
meg lehet õket szeretni, ha kellõ 
idõt szánunk a megismerésük‑

re. Az író elmesélte, a Magyar 
Rádió szerkesztõjeként alkalma 
volt számos közismert emberrel 
találkozni, így egy alkalommal 
Kodály Zoltánt is meglátogathat‑
ta a mai Kodály körönd közeli 
otthonában. A zeneszerzõ rend‑
kívül szervezetten élt, olyannyi‑
ra, hogy napjainak szinte min‑
den pillanatát gondosan beosz‑
totta, mert a számára fontos 
dolgokra igyekezett összponto‑
sítani. Czigány György látoga‑
tásakor – talán, hogy addig se 
vesztegesse a drága idõt – éppen 
túrós tésztát vacsorázott, de 
közben hajlandó volt a riporter 
feltett kérdéseire is válaszolni. 
Bár zenepedagógusként rend‑
kívül segítõkész volt, a min‑
dennapokban kissé „morcos” és 
szûkszavú embernek ismerték 
Kodály Zoltánt. Ennek talán az 
volt az oka, hogy rendkívül pre‑
cíz ember volt, nem szerette 
felesleges fecsegéssel, hiábavaló 
dolgokkal tölteni az idejét. 

Czigány György leszögezte: 
a remekmûvek megismerésére 
több idõt kell fordítani, de ezzel 
együtt arra is buzdította a rend‑
hagyó irodalomóra résztvevõit, 
hogy az alkotással is próbálkoz‑
zanak, hiszen õ is 16 éves korá‑
ban írta meg elsõ elbeszélését, 
amivel elsõ díjat nyert a Zászló 
címû folyóirat pályázatán, és 
az a siker mindenképpen meg‑
határozó volt a késõbbi pálya‑
futására. 

Búcsúzóul, a diákok kérésére 
a költõ saját verseibõl választva, 
a „Szadai leander” címû költe‑
ményét olvasta fel. A rendhagyó 
irodalomóra nemcsak egy kel‑
lemes találkozás volt Czigány 
Györggyel, hanem felejthetetlen 
élményt is jelentett a Kõrösi 
iskola diákjai számára. 

 
 Bálint Edit

Rendhagyó irodalomóra Czigány Györggyel

Történetek a költészet és a zene világából
A Kossuth-díjasok Érden programsorozat keretében a 
múlt héten Czigány György tartott rendhagyó irodalom-
órát városunkban; a Kõrösi Csoma Sándor Általános 
Iskola hetedikes és nyolcadikos diákjainak a költészet 
és a zene csodálatos világáról mesélt. Mondandóját 
anekdotákkal színezte, hiszen Czigány György még 
személyesen találkozhatott a világhírû zeneszerzõvel, 
Kodály Zoltánnal, barátja volt Pilinszky Jánosnak, és 
közelrõl ismerte Weöres Sándor költõt.

A III. Elsõ Fesztivál elsõ két 
fellépõje Rúzsa Magdi és …A 
Többi Néma Csend együt‑
tes lesz – a vajdasági, immár 
magyar állampolgárságot nyert 
énekesnõ a nagyszínpadot, a 
százhalombattai csapat pedig a 
fesztiválsátrat avatja fel. Ha a 
hangjukat nem is, történetüket, 
munkásságukat az Érdi Újság is 
ismertetheti, röviden.

„Finom dallam neked szól 
/Köréd gyûlnek emberek / 
Rokon, barát s ismerõs / Kik 
mind téged köszöntenek.” …A 
Többi Néma Csend együttes 
dala lehetne akár a III. Elsõ 
Fesztivál mottója is, igaz, a 
négyfõs formáció a fesztivál 
elsõ napján lép fel, az idézett 
szám címe pedig az Utolsó nap, 
ráadásul az elmúlásról szól – de 
ennyire talán ne menjünk bele a 
részletekbe. Aki ismeri az 1993‑
ban alakult százhalombattai 
együttest, az úgyis tudja, aki 
pedig még nem hallott róluk, 

most meghallgathatja, hiszen 
a fõvárosi és százhalombattai 
fellépések után most Érden 
mutatják be zenéjüket, amely 
az alternatív rock, shoegaze, 
indie, postpunk, experimental, 
noise, dream, acoustic, inten‑
sified stílusjegyeit viseli. 

Az együttes tagjai: Benedek 
László (ének, gitár, zongora), 
Boateng Sheila (ének, basszusgi‑
tár, cselló, zongora), Rosenberg 
Imre (gitár) és Marosi Balázs 
(dob). 

Benedek László és Rosenberg 
Imre alapította az együttest 
1993‑ban, a többi tag sorra 
cserélõdött. Ez a fejezet 1999‑
ben, két album (a Semmi értel‑
me …A Többi Néma Csend) és 
egy EP (Az utolsó óra munká‑
saihoz) után lezárult, a tagok 
szétszéledtek. Benedek László 
ezt követõen is írta‑szerezte a 
dalokat, több albuma látott nap‑
világot, majd 2008‑ban Boateng 
Sheilával elkészítette a Sheilával 
ülünk címû EP‑t. Szekeres Dávid 
(dob) 2008 márciusában csatla‑
kozott a zenekarhoz. Az így 
háromtagúvá fejlõdött zenekar 
csaknem félévnyi munkájával 
összeállt egy egyórás koncert‑
terv 15 számmal, amelynek 
2008 szeptemberében elkészült 
demója az Elvarrt szálak címet 
viseli. Az együttes bemutatkozó 
koncertjét 2008 szeptemberében 
tartotta a Battai Napok rendez‑
vényen. A zenekar életében 
azóta is történt változás: most 
Marosi Balázs dobol, és vissza‑
tért a másik alapító, Rosenberg 
Imre – így most már négyen 
járják a fesztiválokat, pesti klu‑
bokat. Aki többet akar tudni 
róluk, látogasson el a fesztivál 

honlapjára (www.elsofesztival.
hu).

A III. Elsõ Fesztivál nagy‑
színpadát Rúzsa Magdi avatja 
fel, akivel nem elõször talál‑
kozhatnak az érdiek, hiszen 
pár éve élõben gyönyörködhet‑
tek a hangjában a Kilométeres 
utcabálon. A kishegyesi lány 
2006‑ban robbant be a magyar 
könnyûzenei életbe, amikor 
megnyerte a Megasztár harma‑
dik szériáját. Szûkebb hazájá‑
ban már korábban ismerték: 
2004‑ben a zentai Farsangi 
Ki mit tud?‑on megnyerte a 
könnyûzenei kategóriát, és éne‑
kelt egy amatõr zenekarban is. 
Az elsõ, nevéhez köthetõ kiad‑
vány a Megasztár megnyerése 
után jelent meg, A döntõben 
elhangzott dalok címmel, és 
2006 novemberében elsõ stú‑
diólemezét (Ördögi Angyal) is 
piacra dobta. A 2007‑es évet 

végigkoncertezte, emellett 
az Eurovíziós Dalfesztiválon 
képviselte Magyarországot, 
kilencedik helyezést érve el. 
Ebben az évben szerepelt 
a Kapcsolat koncerten is; a 
rendezvényrõl késõbb DVD‑t 
és hanglemezt is kiadott. 2008‑
ban Németországban, Janis 
Joplin egykori zenekarának 
koncertjén õ volt a sztárven‑
dég. Második önálló stúdió‑
lemeze 2008 novemberében 
Iránytû címmel jelent meg, 
amelyen már mint dalszöveg‑
író is bemutatkozik a hallga‑
tóságnak. 

Rúzsa Magdi, aki több rangos 
zenei díjat nyert az elmúlt évek‑
ben, ma Budapesten él, tavaly 
megkapta a magyar állampol‑
gárságot. Érden a fesztivál nagy‑
színpadán este hétkor találkoz‑
hatunk vele.

 Á. K.

III. Első Fesztivál 
(június 18-19-20., Ercsi úti sportpálya)

Napijegy ára: elővételben 2200,  
a helyszínen 2800 Ft, tíz év alatt 
ingyenes.
Elővétel: május 1-jétől  
a Jegyfutár Jegyirodában személyesen 
(Budai út 12.),
telefonon: 06-30/370-0057,  
06-23/366-788 
E-mailben: jegyfutar2030@gmail.com
A fesztivál honlapja: 
www.elsofesztival.hu
A Kultúra gazdagít program keretében a 
napijegyek árát ötszörösen kapja vissza 
a közönség, levásárolható kuponok 
formájában.

Czigány György saját verseivel színesítette elõadását
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Rúzsa Magdi ismét Érden

A kishegyesi énekesnõ avatja fel a nagyszínpadot


