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Péntektől kiderül, hogy mennyire 
vehetjük komolyan az életet: Játék az 
élet címmel indul útjára, ha nem is a 
gyönyör, de műveltségünk fitogtatásá-
nak gyönyörűséges pillanata(i), ami-
vel sokat nyerhetünk… Az Illemkódex 
című műsorból pedig megtudhatjuk, 
hogyan viselkedjünk az élet különböző 
területein. 

 Súlya van hatvanötezer emberhez 
naponta friss információkkal eljutni 
– írtuk korábban. Érd új, az FM 87.8 
megahertzen (Mhz) működő rádiójának 
vezetői érzik ezt a felelősséget, de azt 
is, hogy szórakoztatva nevelni, tanítani 
szintén felelősség, ám egyben hálás 
feladat is. A hallgatók szinte percen-
ként értesülhetnek a városunkban tör-
téntekről, a legfrissebb eseményekről, 
mert egész nap hullik rájuk az informá-
ció. A rádiót, Érd legújabb büszkeségét 
működtető Extrém Business Kft. veze-
tése célul tűzte ki, hogy elsődlegesen a 
várost kívánja szolgálni. 

– A rádió olyan információs bázis 
kíván lenni, ahol a hallgatók máshol 
nem elérhető, exkluzív közéleti, kul-
turális, tudományos, oktatási és üzleti 
információkhoz juthatnak – emelte ki 
Fridély László ügyvezető törekvéseik 
közül a legfontosabbakat. – Ezért örü-
lünk, hogy e héttől két újabb érdekes, 
szórakoztató műsorral aktivizáljuk hall-
gatóinkat Galsai Dániel jóvoltából.

 A műsorvezető elképzeléseiről „ille-
delmesen” tájékoztatta lapunkat, első-
ként az Illemkódexről:

 – Zenés, könnyed formában szeret-
nék az illemről beszélni, mert ma sajnos 
egyre inkább megfeledkezünk a társas 
kapcsolatok írott és íratlan szabályairól. 
Az egyórás műsor felöli az étkezési, 
ajándékozási, öltözködési szokásokat, 
az udvariassági formákat, különösen a 
férfi–nő közötti viselkedési normákra 
kihegyezve, de hangsúlyozom, játéko-
san.

 – Mert ön egy igazi úriember, aki sze-
reti a játékot, igaz?

 – Így van, hisz az élet, mint tudjuk, 
egy nagy játék. Szívesen kártyázom, 
lóversenyezek, ha tehetem. Ezért adtam 
azt a címet a másik műsoromnak, hogy 
Játék az élet. Ez egy igazi kvízjáték, 
műveltségi vetélkedő lesz, szintén egy 
órában, amelyben nem a kereskedelmi 
tévékben megszokott együgyü kérdé-
sekre kell majd válaszolni, hanem annál 
komolyabbakra, mint mondjuk a köz-

tévében most futó Maradj talponban. 
Három kérdéscsoport lesz, az egyik a 
kultúra és a művészet, a másik a történe-
lem és a közélet, a harmadik a sport és a 
könnyű műfaj. Mindenki maga választja 
ki a neki tetsző területet, és abban bril-
lírozhat, és akár tíz-tizenkétezer forint 
értékben is nyerhet néhány perc alatt. 
Igyekszünk érdi témakörben is becsem-
pészni kérdéseket, és érdi ajándékokat 
adni, például pólót, koncertjegyet vagy 
éppen elsőként a Festál étterem két sze-
mélyre szóló meghívását, hogy a helyi 
vállalkozókat is bevonjuk a játékunk-
ba. Az egyórás kvízműsorunkban csak 
magyar zenét játszunk!

 – Mikortól játszhatunk önnel?

 – Most pénteken lesz az úgyneve-
zett nulladik adás, este hét órától, de 
nemcsak péntekenként, szombaton-
ként is játékra invitálom – alkalman-
ként Bognár Nándor kollégámmal, az 
Érdi Újság főszerkesztőjével felváltva – a 
hallgatókat. Nem titkolt célunk ugyan-
is ezzel a műsorral, hogy kicsit hadat 
üzenjünk a főleg a kereskedelmi tévék-
ben művelt műveletlen, játéknak álcá-
zott gagyi műfajnak, és visszahozzuk 
a híres, különösen a múlt század ele-
jén virágzott kávéházi kultúrát. Fontos, 
hogy internetes változatban is elérhetők 
leszünk; akár még Miskolcról is játsz-
hatnak a hallgatók, így jobban megis-
merhetik városunkat szerte az ország-
ban. Az Illemkódex szintén pénteken 
este mutatkozik be.

 Galsai Dániel is illedelmesen bemu-
tatkozott találkozásunkkor – a rádió-
hallgatóknak is be fog egy élő riportban 
a Játék az élet előtt –, így elöljáróban 
annyit elárulunk róla, hogy a neves 
író, szerkesztő, kritikus Galsai Pongrác 
fiaként hamar szomjazta az irodal-
mat, nem csoda, hogy ezen a területen 
bolyongott az évtizedek alatt több lap-
nál, rádiónál, tévénél, és bolyong most 
is, miközben könyveket ír és filmeket 
készít, amelyeket a televízióban láthat-
tunk. Egyet a világhírű játékvezetőről, 
Puhl Sándorról, egy másikat mi másról, 
mint az ügetőről és a galoppról Lovak, 
forintok, versenyek címmel. 

Intelligens játékban tehát nem lesz 
hiány péntektől az érdi rádióban, érde-
mes a hallgatóknak illedelmesen bekö-
szönniük… Temesi László 

Játék az élet Galsai módra

Kvíz és illemkódex  
az érdi rádióban
Két új szórakoztató mûsorral 
lepi meg hallgatóit Érd új rádió-
ja a héten. Az egyik a hallga-
tók tájékozottságára, a másik 
a „gyerekszobájukra” alapoz. 
Mindkettõt egy ismert rádiós 
újságíró, Galsai Dániel vezeti, 
aki pontosan negyedszázada 
„van benne” a médiában. 

Galsai Dániel: Nem titkolt célunk, hogy visz-
szahozzuk a szellemes kávéházi kultúrát
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A 2030 Egyesület a tavalyi nagy siker-
re való tekintettel idén is megren-
dezte Tökjó fesztiválját, így a város 
apraja-nagyja vidám töklámpásokkal 
búcsúztathatta a hervadó természe-
tet.

A szervezők a kelta és angolszász 
hagyományok alapján mindenszen-
tek és a halottak napja vidám meg-
ünneplésére invitálták az érdieket. 
Ínycsiklandozó ételekkel, italokkal 
készültek a Városháza előtti Főtéren. 
Mindenki válogathatott a neki leg-
jobban tetsző programokból. Aki 
elfelejtett volna az esti töklámpás-
versenyre készülni, itt bepótolhatta. 
A 2030 Egyesület tagjai idén is arra 
buzdították a látogatókat: faragjanak 
tököt. A kisgyerekes családokban 
egyenesen kötelező program volt a 
töklámpás készítése. Mindenki ked-
vére válogathatott a tökkavalkádból. 
Sokan ragadtak kést, és farigcsáltak 
látványos lámpásokat, de többen 
neveztek előzően megfaragott és a 
helyszínre hozott tökfigurákkal.

A vidám őszi hangulathoz hozzá-
járult a kedvező időjárás is. A „tökjó” 
programok részeként a gyermekeknek 

kézmûves-foglalkozásokkal kedves-
kedtek: a legkisebbek gipszfestéssel 
és tökfödőkészítéssel üthették el az 
időt. Színes aszfaltrajzok is készül-

tek, természetesen halloweeni témák-
ban. Mindeközben a felnőttek sem 
unatkoztak: halloweeni totón keresz-
tül tesztelhették tudásukat. A 2030 
Egyesület tagjai tökös kvízkérdések-

kel is készültek, a helyes válaszokért 
természetesen csokoládé járt. Mindezt 
hangulatos zene kísérete.

A Tigers Sportegyesület növendé-
kei jól megmozgatták a táncos lábú 
jelenlévőket. Szellemek és zombik 
járták el együtt a boszorkánytáncot. 
Az esemény hagyományos velejáró-
ja, a gőzölgő forralt bor mellett jól 
fogyott a zsíros kenyér is szeletelt 
hagymával. Ezenkívül meleg teával és 
sült gesztenyével kínálták az ideláto-
gatókat, akik a rendezvény keretében 
halloweeni kézmûvesapróságok 
vásárlásával támogathatták a Tállya 
utcai óvodát.

Lassan felsorakoztak a faragott 
töklámpások. Több tucat világítot-
ta meg a Főutcát. A klasszikus, fej-
formájú töklámpások mellett feltûnt 
szellem mintájúra faragott tök is. 
Az emberek csodájára jártak a farag-
ványoknak. A legkreatívabbakat, 
akik nyereményben is részesültek, 
T. Mészáros András polgármester 
és Csőzik László, a 2030 Egyesület 
elnöke választotta ki. Elmondásuk 
szerint nagyon nehéz dolguk volt a 
helyezések kiosztásánál. T. Mészáros 
András polgármester azt is hozzá-

tette: nagyon örül, hogy ilyen szép 
számban ellátogattak a programokra, 
és együtt ünnepeltek.

Sokan érkeztek a fesztiválra ijesztő 
sminkben és jelmezben. A rémséges 
töklámpás-felvonulás sötétedéskor 
indult útnak. Boszorkányok, csont-
vázak, démonok és koboldok jártak 
fel-alá a sétányon. A résztvevők izgal-
masnál izgalmasabb lidérces jelme-
zekben ûzték el jelképesen a rossz 
szellemeket, megkoronázva ezzel a 
délutánt. 

A felvonulást követő játékos jel-
mezversenyen több korosztály 
is megmutatkozott: óvodások és 
középiskolások is maskarába bújtak. 
A legkreatívabbakat ajándékkal jutal-
mazta a zsûri.

Igazán kellemes kikapcsolódásnak 
bizonyult a tökparádé – egy nagyszerû 
program az őszi szünetre. Aki kihagy-
ta, mindenképpen jöjjön el jövőre.

 Kovács Renáta

Tökös programok a halloweeni hétvégére

Fesztivál a Fõtéren
A legjobb töklámpás és a legjobb jelmez címért is versenyez-
hettek azok, akik kilátogattak a 2030 Egyesület által szervezett 
Tökjó fesztiválra a város Fõterére. Számos színes halloween-
program várta az érdeklõdõket.

Családi körben készültek a töklámpások
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A versenyzõk igyekeztek minél rémisztõbbek lenni

A gyerekeket kézmûvessarok várta

helyi társadalom


