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Augusztus 30. hétfő
8:00 187 magazin ism.
8:30 Mikrofonláz ism. 
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Egy szelet kenyérben magyar dok.film 
54’ ism. rend.: Tóth Péter Pál

11:00 Érdi Panoráma ism.
11:30 187 magazin ism.
12:00 Mikrofonláz ism. 
12:30 Prizma ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Érdi Panoráma ism.
16:00 Mikrofonláz ism. 
16:30 Prizma ism.
17:00 187 magazin ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 47-48. rész ism.
19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt,

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Kézilabda mérkőzés ism.
21:15 Fogadóóra, kérdezzen a polgármestertől
21:45 Hiradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:15 Tea két személyre ism.
22:45 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.

Augusztus 31. kedd
8:00 Hiradó ism.
8:30 Hit és Élet ism.
9:00 Mojito ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Földközelben ism.
10:30 187 magazin ism.
11:00 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
11:30 Kézilabda mérkőzés ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Hit és Élet ism.
16:00 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Mikrofonláz ism. 
17:30 Mozgás ism.
18:00 Egy szelet kenyérben magyar dok.film 

54’ ism. rend.: Tóth Péter Pál
19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, beszélgetés aktuális 

témákról
19:45 Fény-Kép, kulturális magazin
20:15 Vitalitás, életmód magazin
20:45 A pogány madonna magyar játékfilm 

104’ ism. rend.: Mészáros Gyula 
fsz.: Bujtor István, Kern András, Bánhidi 
László

22:30 Hiradó ism.
22:45 Négyszemközt ism.
23:00 Fény-Kép ism.

Szeptember 1. szerda
8:00 Hiradó ism.
8:30 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
9:00 Fény-Kép ism.
9:30 Négyszemközt ism.

10:00 Vitalitás ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 Mikrofonláz ism. 
11:30 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
12:00 Prizma 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 Dénes Gábor rendezővel 
17:45 A remény útjai 2. rész magyar dok.film 

53’ ism. rend.: Dénes Gábor 
18:45 Burleszk parádé
19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

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

Beszélgetés Dénes Gábor rendezővel 
20:30 Egy lefoglalt jelentés nyomában 

magyar dok.film 60’ ism. 
rend.: Dénes Gábor 

21:30 Életem Afrika 13. rész 
magyar utifilm 28’ ism. 
rend.: Cséke Zsolt

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

Szeptember 2. csütörtök
8:00 Hiradó ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Mozgás 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 Fogadóóra, 

kérdezzen a polgármestertől ism.
16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Mikrofonláz ism. 
17:30 Fény-Kép ism.
18:00 Mozgás ism.
18:30 Földközelben ism.
19:00 Közgyűlés összefoglaló
19:20 Esti mese

19:30 Négyszemközt, 
beszélgetés aktuális témákról

19:45 Halvízió, horgászmagazin
20:15 Földközelben, 

környezetvédelem, ökológia
20:45 Vitalitás ism.
21:15 Közgyűlés összefoglaló ism.
21:30 Négyszemközt ism.
21:45 Halvízió ism.
22:15 Földközelben ism.
22:45 Életem Afrika 13. rész magyar utifilm 

28’ ism. rend.: Cséke Zsolt

Szeptember 3. péntek
8:00 Közgyűlés összefoglaló ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Halvízió ism.
9:30 Négyszemközt 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 Érdi Panoráma ism.
16:30 Vitalitás ism.
17:00 Fény-Kép ism.
17:30 Földközelben ism.
18:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 47-48. rész ism.
19:00 Hiradó
19:20 Esti mese
19:30 Négyszemközt, 

beszélgetés aktuális témákról
19:45 Tea két személyre 

érdi érdekes emberekkel
20:15 Kísértet Lublón 

magyar film 96’ 
rend.: Bán Róbert 
fsz.: Cserhalmi György, Bordán Irén, 
Márkus László

22:00 Hiradó ism.
22:15 Négyszemközt ism.
22:30 Tea két személyre ism.

Szeptember 4. szombat
8:00 Hiradó ism.
8:15 Négyszemközt ism.
8:30 Földközelben ism.
8:55 Ízelítő – Citromos varázslat
9:00 Kézilabda mérkőzés ism.

10:30 Ifipark, ifjúsági magazin
11:00 Halvízió ism.
11:30 Tea két személyre ism.
14:50 Kísértet Lublón magyar film 96’ ism. 

rend.: Bán Róbert fsz.: Cserhalmi György, 
Bordán Irén, Márkus László

16:30 Érdi Panoráma, 
heti események összefoglalója 

17:00 Csillagszem 
17:30 „Központban a város” – Tudosítás az Érdi 

Utcabál programjairól
17:40 Fény-kép ism.
18:10 „Központban a város” – Tudosítás az Érdi 

Utcabál programjairól
18:20 Földközelben ism.
18:50 Halvízió ism.
19:20 „Központban a város” – Tudosítás az Érdi 

Utcabál programjairól
19:30 Tea két személyre ism.
20:00 Burleszk parádé 
20:20 “Központban a város” – Tudosítás az Érdi 

Utcabál programjairól
20:30 Ifipark ism.
21:00 Halvízió ism.
21:30 „Központban a város” – Tudosítás az Érdi 

Utcabál programjairól
21:40 Érdi Panoráma ism.
22:10 Ízelítő ism. – Citromos varázslat
22:15 Burleszk parádé 
22:30 „Központban a város” – Tudosítás az Érdi 

Utcabál programjairól
22:40 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 47-48. rész ism.
23:40 „Központban a város” – Tudosítás az Érdi 

Utcabál programjairól
23:50 Házibuli klippműsor

Szeptember 5. vasárnap
8:00 Ifipark ism.
8:30 Fény-Kép ism.
9:00 Csillagszem ism. 
9:30 187 magazin – Ami a héten történt Pest 

megyében
9:55 Ízelítő ism. – Citromos varázslat

10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Ifipark ism.
11:30 Érdi Panoráma ism.
12:00 Csillagszem ism. 
14:30 „Központban a város” – Összefoglaló az 

Érdi Utcabál eseményeiről
15:30 Érdi Panoráma ism.
16:00 Halvízió ism.
16:30 Életem Afrika 13. rész magyar utifilm 

28’ ism. rend.: Cséke Zsolt
17:30 Ifipark ism.
18:00 1100 év Európa közepén Bayer Zsolt és 

Nemes Tibor filmje 49-50. rész 
19:00 „Központban a város” – Összefoglaló az 

Érdi Utcabál eseményeiről ism.
20:00 Adj király katonát! 

magyar film 110’ 
rend.: Erdőss Pál 
fsz.: Ozsda Erika, Nyakó Juli, Diczházy 
Dénes 

21:50 Tea két személyre ism.
22:10 Mámó 

magyar dok.film 76’ ism. 
rend.: Gulyás Gyula

23:30 Érdi Panoráma ism.

2010. augusztus 30– szeptember 5.

Az

Edith Piaf életéből címû előadást 
mutattak be. Ketten jelenítették 
meg Edith Piaf  összetett sze
mélyiségét: Bacskó Tünde szí
nésznő és Bonyár Judit énekes
nő. Az előadás után a színész
nővel beszélgettünk.

– Igen érzelemgazdag az elő-
adás. Van benne minden, sírás, 
nevetés, kiborulás. Mennyire 
fáradt el? 

Bacskó Tünde színésznő: 
– Nagyon. Judittal együtt 

sírunk, együtt nevetünk. 
Egyébként az ő fejéből pattant 
ki az ötlet, utána már együtt 
gondolkodtunk az előadáson. 
Már az elején eldöntöttük, 
hogy Judit eredeti hangfekvés
ben és franciául énekel majd. 
Azt is leszögeztük, hogy ezt 
a legendát mi emberré fogjuk 

gyúrni. Sokan ismerik az éle
tét, de azt, hogy hogyan élte 
a hétköznapjait, kevesen tud
ják. Egy géniuszt lát mindenki 
maga előtt, ha kimondjuk, hogy 
Piaf. Mi szerettük volna minél 
inkább a földre visszarángatni, 
megmutatni, hogy ember volt, 
szenvedett, nevetett, őrjöngött, 
kigúnyolták, ő is kigúnyolt 
másokat.

– Látták a róla készült filmet? 
Mindketten nagyon emlékez-
tetnek Piafra. Juditnak szinte 
ugyanolyan a hangja, ön pedig 
valóban hasonlít rá. Mennyire 
készültek fel Piaf életéből?

– Nagyon alaposan, amennyi
re tőlünk tellett. Mi már négy és 
fél éve játsszuk ezt az előadást, a 
Piaf címû francia film az előadá
sunk után készült. Mindenféle 

dokumentumfilm fellelhető az 
életéről. A környezetéből is töb
ben felvették őt kézi kamerával 
mulatságokon, díjátadókon, fel
lépéseken. Õ is írt egy könyvet 
magáról és mások is. Ezekből 
gyúrtuk össze a szöveget.

– Csak külsőleg hasonlít az 
énekesnőre vagy talált más 
hasonlóságot is?

– Nagyon sok hasonlóságot 
találtam Piaf és magam között, 
ha ezt lehet mondani, és nem 
tûnik nagyképûségnek, mert 
egy ilyen nagysággal nem mér
heti magát össze az ember. Az 
élni akarás, a kemény munka, 
az önmagunkon való nevetés, 
és az a fajta megszállottság, 
amivel ő dolgozott, az bennem 
is megvan. Így aztán már csak 
be kellett bújni a bőrébe…

– Mit csinál, mire gondol a 
színpadon, mialatt Judit éne-
kel?

Figyelek arra, amit csinál. 
A színpadon mindig azt érzem, 
hogy mi egymás „meghosszab
bításai” vagyunk. Odavissza 
passzoljuk a labdát.

– Mondott egy monológot a 
DALRÓL, arról, milyen érzés 
és hogyan kell énekelni. Az a 
néhány sor mindig ilyen hatás-
sal van önre?

– Igen. Most is libabőrös 
leszek, ha csak beszélek róla. 
Olyankor mindig arra gondolok, 
hogy mit jelent előadónak lenni, 
mit jelent felmenni a színpadra 
és másokkal közölni valamit.

– Előadás után mit kell csinál-
nia, „hogyan tér vissza”?

– Elkezdek értelmetlen dolgo
kat csinálni. Az öltözőben azon 
kapom magam, hogy a táskám
ba bepakolok, majd kipakolok… 
többször. Egy kis ideig eltart, 
míg magamhoz térek.

– Játszik még hasonlóan 
nehéz és megterhelő szerepet?

– Lekopogom, az utóbbi évek
ben hasonló fajsúlyú dolgok 
találtak meg. Ezek a szerepek 
nagyonnagyon fontosak, mert 
jó játszani őket.

– A Harmadik Színházban 
játszik Pécsett, Judit pedig a 
NeoFolk énekesnője. 

– Jucus is Debrecenben járt 
iskolába, a Zenemûvészetibe, 
cselló szakra, és utána kezdett 
el énekelni. Több zenekaruk 
volt már, és mióta Hüvösvölgyi 
Péterrel, a gitárossal egymásra 
találtak, nemcsak zeneileg, az 
életben is, azóta szépen ível 
felfelé a pályájuk. Én tizen
két éves lehettem, amikor lát
tam a Pál utcai fiúk előadását 
Debrecenben, amit gyerekek, 
kiskamaszok játszottak. Ez 
akkora hatással volt rám, hogy 
szinte „megvilágosodtam”; hát 
persze, nekem ez a dolgom! 
Akkor kezdtem el színjátszó 
körbe járni, aztán mûvészeti 
gimnáziumba, és így jutottam 
el idáig…

 Székely Fanni

A Nyári Zenélõ Udvar ötödik estéjén sanzonok és pillanatok

Piaf élete és dalai
Edith Piaf élete nem volt leányálom: bordélyházban nevelkedett, gyermeke meghalt, 
bokszbajnok szerelmével lezuhant a repülõgép, õ meg rászokott a drogokra. Amit mi 
õrzünk belõle, az rekedtes hangja, jellegzetesen pergetett r-jei és édesbús melódiái.

Bacskó Tünde színésznõ és Bonyár Judit énekesnõ személyesítette meg a francia sanzonénekesnõt 
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Bármennyire is hihetetlen, a 
jövő hét közepén ismét megszó
lal az iskolacsengő! Pedig, mint
ha tegnap lett volna az évzáró, 
ráadásul a nyár is oly nehezen 
bontakozott ki, hogy még rövi
debbnek éreztük. Ám a naptár 
mit sem törődik mindezzel, a 
jövő szerdán bizony újra gyer
mekzsivajtól lesznek hangosak 
az iskolaudvarok, benépesülnek 
a tantermek, s kezdetét veszi az 
új tanév. 

A hosszúra nyúlt vakáci
ót követően a diákok zöme 
jókedvûen és kíváncsian várja 
az iskolakezdést, és különö
sen igaz ez az elsősökre, akik 
most ülnek majd először az 
iskolapadba. A szülők is örül
nek a szorgalmi időszaknak, 
mert napközben, amíg dolgoz
nak, biztos helyen tudhatják 
csemetéiket, ám sokuknak 
azzal kellett szembesülniük, 
hogy egyre nehezebben tudják 
előteremteni az iskolakezdés 
legszükségesebb költségeit. 
Igaz ugyan, hogy a legtöbb 
intézményben már a szünidő 
előtt kiosztották a következő 
tanévre vonatkozó tankönyv
listát, így nagyjából fel lehetett 

készülni arra, mekkora kiadást 
jelent egyegy tankönyvcso
mag, de sokuknak még így 
is nehéz volt kigazdálkodni a 
beiskolázás összegét. 

Tízezer forint alatt aligha van 
tankönyvcsomag, de például a 
kilencedikeseké eléri a harminc
ezer forintot. Mindehhez hozzá 
kell számítani még a tanszere
ket: füzeteket, borítókat, ceru
zákat, tollakat és egyéb kellé
keket, amelyek költsége ugyan
csak több ezer forintot tesz ki, 
és ez még mindig nem minden, 
hiszen tornafelszerelés, mele
gítő, cipő, meg táska is kell a 
gyereknek, és ha mindezekből 
a legolcsóbbat is próbáljuk meg 
beszerezni, akkor is többezres 
számlára számíthatunk. 

Mindent összevetve tehát, egy 
iskolába induló gyermekre több 
tízezer forintot kell elkölteni. 
Ráadásul az iskolai étkezést is 
az első héten kell befizetni, de 
a kirándulásra, közös rendezvé
nyekre gyûjtendő osztálypénzt 
is mindjárt az év elején kérik 
az osztályfőnökök, így aztán 
nem csoda, ha a szülők már 
augusztusban elkezdenek azon 
izgulni, vajon sikerüle mindent 

idejében beszerezni, megvásá
rolni az iskolába induló lurkók
nak. A választékra persze nem 
lehet panasz, hiszen mind a 
nagyáruházakban, mind pedig 
a szaküzletekben bőséges a 
kínálat tanszerekből, és min
denki a pénztárcájának megfe
lelően választhatja ki a legol
csóbbat, a közepes árút, vagy a 
legdrágábbat. A gond inkább a 
családi költségvetésekkel van. 
Sajnos, nem kevés azoknak a 
szülőknek a száma, akik sem 
táborozást, sem nyaralást nem 
tudtak gyermeküknek biztosí
tani, már az új tanév kezdete is 
a nyakukon van, és bizony meg 
kell oldani, hogy meg legyen 
minden, ami az iskolához kell! 
Van, aki túlórázik, mások mel
lékállást vállalnak, vagy ha 
tudnak, kölcsönkérnek, hogy 
beszerezzék mindazt, amire a 
diáknak szüksége van, s az a 
jó, ha ebből a küzdelemből a 
lelkes, iskolába induló nebulók 
semmit nem éreznek. Bár lehe
tetlen leplezni, hiszen – noha a 
legkisebbeknél talán még nem 
ez számít, de – a kamaszok 
körében pontosan behatároltak 
a „menő”, elsősorban márkás 

holmik. A nagyobbacska diá
kok, legfőképpen a serdülők 
körében óriási a versengés a 
külsőségeket illetően. Ez saj
nos, kivédhetetlen, hiszen 
korukkal, és korunkkal együtt 
jár. Idővel talán maguktól is 
rájönnek, hogy az értéket nem 
a tárgyak ára, vagy azok már
kaneve jelenti, hanem sokkal 
inkább a tudás, a szorgalom és 
a kitartás adja. A külsőségek 
igencsak múlandók. Az ered
mény ugyanis nem az eszkö
zökre fordított költségek függ
vénye, ám nem könnyû ezt az 
épp most serdülő csemeténkkel 
is megértetni! 

Érden augusztus 30án, a 
Bolyai iskolában sorra kerülő 
városi tanévnyitóval kezdetét 
veszi az új iskolaév, és ettől 
kezdve kizárólag az érintette
ken, azaz a diákokon múlik, ki 
hogyan startol, és milyen ered
ménnyel ér majd célba. Abban 
biztosak vagyunk, hogy a szü
lők zöme megtett minden tőle 
telhetőt, hogy csemetéjét felké
szítse az új kihívásokra, a többi 
már a kizárólag a tanulókon 
múlik. 

  B. E.

Egyre nehezebb elõteremteni az iskolakezdés költségeit

Jövõ héten becsengetnek


