Nyári Zenélõ Udvar a múzeum kertjében

Lyra-díjas érdi

Július 4-én „A harmonika virtuózai” című koncertjén az érdi
Molnár György Lyra-díjas harmonikaművész koncertzenekara lépett fel.
– Ha már hétévesen versenyt
nyert, hány évesen kezdett el
harmonikázni?
Molnár György harmonikaművész:
– Háromévesen. Talán már
előbb is, mert nagyon szerettem, amikor nagypapám csak
nekem játszott a hangszeren.
A harmonikát még nem bírtam
el, de odaálltam a klaviatúrához
és kipróbáltam. Aztán a harmadik születésnapomra kaptam
egy kis harmonikát. Így kezdődött.
– Zenészcsaládból származik?
– Anyukám zongorázott, de
nem hivatásszerűen, nagypapám se volt profi zenész, de
harmonikás versenyeket nyert.
Ő tanított meg az alapokra,
aztán jött egy tanár, akivel már
elkezdtünk az elmélettel is foglalkozni. Herrer Pál és Tabányi
Mihály voltak a mestereim,
akiknek nagyon sok mindent
köszönhetek, nem csak zeneileg. Azt is megmutatták, hogyan
épül fel ez a pálya. Néha nagyon
sok mindent el kell viselni, mert
a zenészvilágban kőkemény az
élet. Szerencsére ebből a közönség csak a csillogást látja az alatt
a két óra alatt, míg a színpadon
vagyunk.

A szerzô felvétele

harmonikamûvész
A Szepes Gyula Mûve
lõdési Központ szerve
zésében a Nyári Zenélõ
Udvar elnevezésû sorozat
hat szombat este szó
rakoztatja a közönséget
különféle programok
kal. Június 27-én – mint
korábban beszámoltunk
róla – Siménfalvy Ágota
és Nagy Sándor  Egy férfi
és egy nõ címû estjét lát
hatták az érdeklõdõk.

Molnár György mögött ezúttal is kiváló zenésztársak játszottak
– Mi okoz nehézséget? Mivel
küzd?
– Beszélhetnék például olyan
szervezőkről, akiknek elküldök
egy bemutatkozó anyagot, és
anélkül, hogy tudnák, mi van
rajta, úgy nyilatkoznak, hogy
ez már elavult dolog, és senkit
nem érdekel.
– Mit kellett letennie ahhoz az
asztalra, hogy 2002-ben Lyradíjat kapjon?
– Én erről először telefonon
értesültem. Felhívtak, hogy
egy szakmai zsűri úgy döntött, én is az öt jelölt között
vagyok, és meg kell jelennem
a Kongresszusi Központban.
Először azt hittem, hogy ez
egy telefonos vicc, egy kolléga
szórakozik, és majd ott állok
szmokingban valahol, és rajtam
nevetnek. Kértem, hogy küldjenek valamit írásban, mert addig
nem indulok sehova. Aztán
megint felhívtak, hogy nagyon
jó hírük van: én kapom meg
a díjat, úgyhogy mindenképpen legyek ott. Még mindig
kételkedtem, meghívót és tiszteletjegyeket kértem. Küldtek.
Ez egy nemzetközi díj. Al Di
Meola, Madonna neve található a Nemzetközi Lyra-díjasok lexikonában, amit persze
magyar nyelvre nem fordítottak
le. Harmonikaművészek közül
a tanárom, Tabányi Mihály és
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én részesültünk a megtiszteltetésben. A díj mindenképp
visszajelzése annak, hogy jó
úton haladok a pályámon.
– A koncert címe „A Harmo
nika virtuózai”.
– Azért választottuk ezt a
címet, mert kezdetben a koncerteken Tabányi Mihály volt
a vendégem, és a műsor végén
közösen játszottunk. Aztán
egészségügyi problémák miatt
ő már nem tudta vállalni a fellépéseket. Azt mondta, nem
tud velem jönni, de a nevet
nyugodtan hagyjam meg.
„A Harmonika virtuózai” címet
a tíz év alatt nagyon megszokták
az emberek. Ha látják, rögtön
tudják, hogy én vagyok a háttérben. Ma már a Molnár György
Lyra-díjas harmonikaművész és
koncertzenekara elnevezést is
használjuk.
– Azt hittem, a címmel a francia és az orosz mesterek előtt
tisztelegnek.
– Az is benne van. A cím alapján azt hihetnék, hogy több harmonikás van együtt a színpadon, pedig csak egyedül vagyok
szólista, a kollégáim más hangszereken játszanak. A Stúdió 11,
a Bergendy Szalonzenekar és a
Benkó Dixieland zenészei ülnek
mögöttem a színpadon. Nem
véletlenül dolgozom ilyen stábbal. Én csak jó zenészekkel tudok

dolgozni, mert nagyon maximalista vagyok. A zenekarban
Horváth János zongorázik.
A barátságunk régen kezdődött,
én is elvégeztem a zongoraszakot, de ezt csak kevesen tudják.
A dobok mögött Zsákai Róbert
ül. Szintén együtt végeztünk,
zseniális dobos. Ő Érden debütált a zenekarban. Kiss László
gitározik. Móré István basszusgitározik, aki már 10 éve a zenekarunk tagja. Vendégénekesünk
Kobza Diána.
– Van hagyománya Érden a
harmonikának?
– Én nagyon remélem, hogy
megteremtettem. Érden már
több helyszínen felléptünk.
Próbálom a hangszer kuriózumát megőrizni, ami azt jelenti,
hogy akármilyen sikeres egy
koncert, legalább hat hónapnak kell eltelnie ahhoz, hogy
én ugyanarra a helyszínre újra
visszamenjek.
Egyedülálló
amit csinálunk, ezért szeretném ritkaságszámban tartani.
Magyarországon rengeteg városban megfordulunk. Júliusban
folyamatosan utazunk, sok a
fellépésünk. A célunk, hogy az
emberek tudják, hogy ez egy
ritka, izgalmas esemény, és
vigyék a hírét, hogy a következő koncerteken egyre többen
legyenek.

Székely Fanni
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Nyári
műsorrend
2009. július 20-tól július 26-ig

Július 20. hétfő
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Fény-Kép ism.
10:00 Elszállt egy hajó a szélben I. rész
rend.: Kisfaludy András 59' ism.
11:00 Érdi Panoráma ism.
17:00 Burleszkparádé ism.
17:30 Tea két személyre (Tóth Attila) ism.
18:00 1100 év Európa közepén. Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 27-28. rész ism.
19:00 Érdi Panoráma
19:30 Esti mese
19:45 Szegény gazdagok magyar film
104' ism.
rend.: Bán Frigyes
fsz.: Benkő Gyula, Krencsey Marianne,
Láng József
21:30 Burleszkparádé
22:00 Érdi Panoráma ism.
22:30 Tea két személyre
(Gundel Takács Gábor) ism.
Július 21. kedd
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Érdi Panoráma ism.
10:00 Földközelben ism.
10:30 Mikrofonláz ism.
11:00 Kézilabda-mérkőzés ism.
17:00 Érdi Panoráma ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 Életem, Afrika 5-6. rész
magyar útifilm ism.
rend.: Cséke Zsolt
19:00 Esti mese
19:15 Burleszkparádé
19:45 Vitalitás ism.
20:15 Dögkeselyű magyar játékfilm 115' ism.
rend.: András Ferenc
fsz: Cserhalmi György, Temessy Hédi,
Perczel Zita
22:15 Érdi Panoráma ism.
Július 22. szerda
9:00 Fény-Kép ism.
9:30 Tea két személyre (Holló József) ism.
10:00 Mikrofonláz ism.
10:30 Vitalitás ism.
11:00 Elszállt egy hajó a szélben II. rész
rend.: Kisfaludy András 59' ism.
17:00 Halvízió ism.
17:30 Vitalitás ism.
18:00 1100 év Európa közepén. Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 27-28. rész ism.
19:00 Esti mese
19:15 Burleszkparádé
19:30 Földközelben ism.
20:00 Egy hatás alatt álló nő
amerikai filmdráma 141'
rend.: John Cassavetes
fsz.: Peter Falk, Gena Rowlands,
Matthew Cassel
22:30 Burleszkparádé ism.
Július 23. csütörtök
9:00 Hit és Élet ism.
9:30 Vitalitás ism.
10:00 Szegény gazdagok magyar film
104' ism.
rend.: Bán Frigyes
fsz.: Benkő Gyula, Krencsey Marianne,
Láng József

17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:15
19:45

Mikrofonláz ism.
Fény-Kép ism.
Mozgás ism.
Földközelben ism.
Esti mese
Burleszkparádé
Életem Afrika 5-6. rész
magyar útifilm ism.
rend.: Cséke Zsolt
20:45 Az öldöklő angyal
spanyol film 95' ism.
rend.: Luis Bunuel
fsz: Silvia Pinal, Enrique Rambal
22:30 Tea két személyre (Holló József) ism.
Július 24. péntek
9:00 Vitalitás ism.
9:30 Halvízió ism.
10:00 Földközelben ism.
10:30 Hit és Élet ism.
11:00 1100 év Európa közepén. Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 27-28. rész ism.
17:00 Tea két személyre (Zatykó Péter) ism.
17:30 Burleszkparádé ism.
18:00 Életem Afrika 7-8. rész
magyar útifilm
rend.: Cséke Zsolt
19:00 Esti mese
19:15 Burleszkparádé
19:45 Érdi panoráma
20:15 Életem, utazásaim – Balázs Dénes
magyar dok.film 61'
rend.: Cséke Zsolt
21.15 Duna Cabaret I. rész ism.
22:15 Érdi panoráma ism.
Július 25. szombat
15:30 1100 év Európa közepén. Bayer Zsolt és
Nemes Tibor filmje 27-28. rész ism.
16:30 Burleszkparádé ism.
17:00 Reggel jugoszláv háborús filmdráma
77' ism.
rend.: Mladomir Purisa Gyorgyevics
fsz.: Mija Aleksic, Neda Arneric
19:00 Érdi Panoráma
19:30 Hódító Pelle dán–svéd játékfilm 157'
ism.
rend.: Bille August, Martin Andersen
Nexö regénye alapján
fsz.: Max von Sydow, Pelle Hvenegard
22.10 Duna Cabaret II. rész ism.
23:00 Érdi Panoráma ism.
Július 26. vasárnap
10:30 Ifipark ism.
11:00 Érdi Panoráma ism.
15:00 Érdi Panoráma ism.
15:30 Egy hatás alatt álló nő
amerikai filmdráma 141' ism.
rend.: John Cassavetes
fsz.: Peter Falk, Gena Rowlands,
Matthew Cassel
18:00 1100 év Európa közepén
Bayer Zsolt és Nemes Tibor filmje
29-30. rész
És a hajó megy…
19:00 olasz játékfilm 132' ism.
rend.: Federico Fellini
fsz.: Freddie Jones, Barbara Jefford
21:15 Aranyfűrész
magyar dok. film 59'
rend.: Tóth Péter Pál
22:15 Érdi Panoráma ism.

A Bonton meghívná Borsikát
A Bonton Tánc-Sport Egyesület
szeptemberben szeretné vendégül látni a ditrói Borsika
Néptánccsoportot, de ehhez
egy kis segítségre lenne szükségük…
– Hogyan kerültek közelebbi
kapcsolatba a ditrói csoporttal?
Bóna Jánosné, a csoport
vezetője:
– A Bonton Egyesület, kicsit
kitekintve városunk, országunk
határain túl, felvette a kapcsolatot a Hargita megyében működő Borsika tánccsoporttal. Az
együttest egy pedagógus házaspár alapította, akikkel levelezés útján ismerkedtünk meg.
A Borsika hagyományőrző tánccsoport. Nagyon szép, székely,
piros-fekete népviseletben táncolnak az általános iskola felső
tagozatos gyerekei, 24 fiatal: 14
kislány, 10 fiatalember.
– Miért fontos a Bontonnak,
hogy egy hagyományőrző csoporttal tartsa a kapcsolatot?

– A hagyományok őrzése
mindenki számára fontos. Mi
társastánccal foglalkozunk, de
szeretjük és elismerjük a többi
táncművészeti ágat. Nekünk
szívügyünk minden, ami a mozgásművészethez kötődik, ezért
is rendeztük meg idén már
negyedik alkalommal a Tánc
Világnapját a Szepes Gyula
Művelődési Központban, ahol
mindenféle tánccsoport föllépett. Ditróban társastánccsoport
nem működik, viszont a gyökereik, a székely hagyományaik, a
táncaik gyönyörűek. Közkincs,
amit ápolni, őrizni kell. Mi
először 2008 augusztusában
jártunk náluk. Bemutatták a
településüket és annak környékét. Ditró Gyergyószentmiklós,
Szárhegy, Borszék, a Gyilkostó és a Békás-szoros közelében fekszik. Ezeket a népszerű
turistahelyeket, idegenforgalmi
szépségeket jártuk be a kíséretükben. Nagyon szép fekvésű

vidék, rengeteg meghatározó
élményben volt részünk. Jó
lenne még visszamenni, igazán otthon éreztük magunkat,
nagy szeretettel fogadtak minket. Viszonzásképpen ősszel mi
szeretnénk vendégül látni őket.
Náluk szeptember közepéig tart
a nyári vakáció, addigra véget
érnek a betakarítási munkák.
A ditrói gyerekek olyan egyszerű körülmények között élnek,
mint az én szüleim a fiatalkorukban, amikor a földeken dolgoztak. Már én sem dolgoztam
a mezőn, az állattartásban, de a
Borsika tagjai még mindig mindenhol besegítenek. Nagyon
teherbíróak és nyitottak ezek
a gyerekek. Ott egészen más a
fiatalok élete, és ezért is tiszteljük őket. Az Érdi Napok rendezvénysorozat idejére hívtuk meg
őket. Szeptember 3-ára várjuk a
csoportot, 24 fiatalt és a 6 kísérőt fogadunk. Szeptember 7-én
utaznak el, tehát 4 éjszakára

szállnak meg. Az még kérdés,
hogy hol…
– Milyen segítségre lenne most
nagy szükség?
– Befogadó családokat keresünk. Érden nincs igazán hagyománya, hogy diákcsoportok
családoknál szálljanak meg.
Százhalombattán a Summer Fest
rendezvénysorozat miatt már
hónapokkal, néha évekkel előre
tudják, hogy a kulturális delegációk vendégei kinél laknak majd.
Sajnos, nálunk nincs olyan szálláshely, ahol egy nagyobb létszámú csoportot kedvező áron el
tudnánk szállásolni.
– Mi lenne a feladata a befogadó családnak?
– Érkezéskor fogadni a gyerekeket, és ha egy‑egy vacsorát és reggelit is átvállalnának,
azt nagyon megköszönnénk.
A főétkezéseket egyesületi forrásból fedeznénk. A lényeg,
hogy a vendégeknek legyen hol
megaludniuk, tisztálkodniuk.

A Borsika lehet, hogy az Érdi Napokon is bemutatkozik
Minden napra tervezünk közös
programokat, amin a befogadó családok is részt vehetnek,
de természetesen számukra
semmi nem kötelező. Érdi, Érd
környéki és budapesti nevezetességekkel is szeretnénk megismertetni a ditrói gyerekeket.
Kirándulásokat, bográcsozást is
tervezünk. A közös fellépésünket a Szepes Gyula Művelődési
Központban tartjuk, ahol a befogadó családok közelebbről is
megismerhetik a gyerekek tevé-

kenységét. Az Érdi Napokon, a
Kilométeres utcabálon a Bonton
Tánc-Sport Egyesület műsorán
belül szeretnénk, ha a vendégcsoport is bemutatkozhatna.
– Hol jelentkezhetnek a befogadó családok?
– A 06-23/376-304‑es telefonszámom, illetve a bontontse@
freemail.hu és a akksimami@
gmail.com e-mail címeken.
Előre is hálásan köszönjük a
segítséget.

Ozsda Erika

