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Újrafelfedezés
és rácsodálkozás

Gyakran elfelejtjük, hogy egy ország, egy város története nem csupán a dátumok és az ezek köré szerveződő események összessége, hanem intézményeké,
az oda kötődő csoportoké, szervezeteké is. Mindenek
előtt azonban az ott folyó munkáé. A közművelődés
hétközben és hétvégén egyaránt, azaz folyamatosan
zajló nem hétköznapi feladat. Léte, eredményessége
befolyásolja fogékonyságunkat, alakítja szemléletünket, szervesen összeköt bennünket szűkebb és tágabb
környezetünkkel, s nem utolsó sorban belőle sarjad
igen sok esetben a tehetség művészetté, kultúrává, s az
érdeklődés értéssé. Nem mindig látszik jól, nem mindig marad meg élesen emlékezetünkben az események,
az élmények, a sikerek hosszú sora, hiszen esemény
eseményt, élmény élményt követ, s közben cserélődnek generációk, új szereplők tűnnek fel, új sikereknek
örülhetünk, s van, akitől el kell búcsúznunk.
Ez a kiadvány ebben (is) segít nekünk. Élesíti a
kontúrokat, felidézi az elmúlt – nyugodtan állíthatjuk
– termékeny 35 év történéseit. Bepillantást nyújt a
„Ház” konkrét múltján keresztül, az érdi művelődés
évtizedeibe, s ez által alkalmat ad, az újrafelfedezés


örömére éppúgy, mint a rácsodálkozás élményének
átélésére.
Talán sokan vannak köztünk olyanok, akik egy-egy
régi újságot, könyvet vagy más kiadványt nézegetve
látnak bele egy település, egy-egy kor életébe. Ez a
kiadvány is egyszer majd – szakmai megalapozottsága alapján – alkalmat adhat arra, hogy általa ismerhessék meg Érdnek, ennek a családias nagyvárosnak
az életét, s mindazokat, akik alakították azt vagy
résztvevői voltak. Ezzel az összefoglalással egyben
tiszteletünket, s hálánkat is kifejezzük azok felé, akik
hosszú évek munkájával járultak hozzá városunk fejlődéséhez.
Értő közönség, értő közösség a közművelődés itt
tevékenykedő szakemberei nélkül nem alakulhatott
volna ki városunkban, s ettől több a Szepes Gyula
Művelődési Központ egy épületnél, s 35 éves falai
emiatt életre kelnek e kiadvány hasábjain, amely egyben meghívó is legalább az elkövetkező 35 évre szólóan. Olvassák szeretettel!
T. Mészáros András
polgármester



Születésnapi köszöntő

Hogy az érdi művelődési központ felavatása óta eltelt
évek az idén kerek évfordulót jeleznek-e vagy sem, ne
firtassuk, hiszen ki írta elő bárhol is, hogy csak nullával végződő alapítási évfordulók a megünneplendők?
Nem az számít tehát, hogy ez a szám kerek-e vagy
sem, hanem hogy érdemes-e beszélni erről az intézményről és harmincöt esztendejéről? Bizonyosan
vannak, akiknek mindkettő közömbös. Velük most
ne törődjünk, bár még esik szó róluk a későbbiekben.
Annál is inkább ne törődjünk velük, mert bizonyosan
sokkal többen vannak azok, akiknek viszont nemcsak
ez a három és fél évtized, hanem minden nap ünnep a
művelődés házáról szólván.
Bizony furcsa fintora a szakmatörténetnek, hogy az oroszok bejövetelét követően betiltott közösségi művelődési formák éppen a hazai kiszolgálóik által szorgalmazott, általuk a gondolkodásmentesség intézményének
szánt művelődési otthonokban élték túl azt a bizonyos
negyvenöt esztendőt. Az intézmények alaprajza is hűen
tükrözte a korabeli alapítói szándékot. Leginkább egy
olyan nagyterem is elég volt, ahová be lehetett terelni
(’56 után már persze behívni) az embereket. Az előttük
lévő pódiumra aztán felálltak az agitátorok (’56 után


A túlélés
helyszínei

már a báránybőrbe bújtatott manipulátorok) és mondták azt az igét, amit a hallgatóknak csak elfogadni lehetett. Jellemző, hogy még a ’70-es évek végén is arra
hivatkozva szüntették meg az idejüket véletlenül túlélt,
a régmúlt időkre hajazó tanyaközponti olvasóköröket,
hogy ott „nem lehet tudni, miről folyik a szó”. Mintha óvni kellett volna az ott élő néhány megfélemlített
idős embertől az ország belbiztonságát! – szó mi szó,
amikor ezzel csúfolódtam, valamelyik főhivatalnok annakidején kioktatott, hogy csak ne bohóckodjam! Komolyan gondolták tehát ezt a bornírt dolgot.
Kikapcsolódás
pihenés

A szovjetizálás negyvenöt éve alatt féltek az ellenőrizetlen szavaktól, a szabadon születő gondolatoktól,
nem vitás. Tán ebből is érzékelhető, hogy „frontvonal”
volt akkoriban a formálisan a szabadidő-szervezésre, a
helybéliek művelődésére és szórakozására kitalált és
elterjesztett művelődési otthon, legalábbis az intézményeket telepítők szándéka szerint. A helybéli népművelők kezén ez aztán sokszor átfordult valódi közösségi
művelődéssé, kapcsolatokat termő együttlétekké, de ez
a rendszer tömegesen előforduló hibája volt, korántsem
a hivatalos elvárás. Aki intézményi alkalmazottként átélte ezeket az éveket, jól tudja, hogy miképpen kellett
üres lózungokkal fedni, semmitmondó körmondatokkal védeni azokat a közösségi művelődési tevékenységeket, amelyek kinek-kinek hite és szakmai szándéka
szerint mégiscsak megszülettek és zajlottak a falak között, és amivel ha csonkán és szerényen is, de mégis
túlélte a szigorú időket a közösségi művelődés megelőző másfél évszázadának emléke és gyakorlata.
Mert hát mire is való ez az intézmény? Bizony, kikapcsolódásra és pihenésre is. Arra tehát, hogy ott valamit hallgatva és különösen valakikkel valamit együtt


közösen csinálva kikapcsolódjunk a mindennapokból;
olyan különleges órákat élve át, amelybe nem tolakszik be a munkahely, a napi gond, a főnök vagy akár
a bármiféle politika. Arra (is) való tehát, hogy pusztán
jól érezzük magunkat benne és általa, hogy hazatérve
megújultan kezdhessük el a másnapot. Nem hiszem,
hogy erről többet kéne szólni itt most, noha jól tudom,
hogy konferenciák és szakdolgozatok hosszú sorát ös�szegeztem ebben a pár mondatban, már tehát ami az intézmény szabadidő-szervezési, szórakoztató és andalító
funkcióit illeti. Az érdi művelődési központ is jócskán
mutat erre példát, minek is sorolnám, amikor az olvasó
helybéliek nálam sokkal jobban tudják, hogy mifélék
is ezek az ebbe csoportosítható rendezvények, társaságok, együttlétek, együttesek, szakkörök, klubok. Azt
hiszem, hogy az intézmények ebbéli feladatának ellátása kérdésében, mindennek szükségességében nincs is
vita senki között. Különösen, ha hozzágondoljuk, hogy
az intézmények térbeli és anyagi lehetőségeivel sok helyütt (mint ahogy Érden is) pótolni tudják a kulturális
ellátásbéli hiányokat, ami alatt azt értem, hogy helybe
hozzák az énekest, a vers- és prózamondót, a szomorú- és vígjátékot, a hangversenyt, a kiállító művészt,
vagy bármi-bárki mást, aki iránt a helybéli közönség
érdeklődik. (Tegyük hozzá, hogy közülük persze csak
azokat, akiknek helybe-jövetelét az intézmény meg is
tudja fizetni, bár születésnap idején nem illik prózai dologról, tehát a pénzről szólni. Ezért is tettem zárójelbe
az anyagi korlátokra való utalást.)
Persze ezen felül, ezen túl is van még intézményi
feladat. Korántsem a szójáték okán írom, hogy ezek
jobbára olyanok, amelyek nem ki, hanem éppen bekapcsolnak a mindennapokba; az olyan összefüggé

Nem ki-, hanem
bekapcsolnak

sekbe és tudnivalóba, esetleg ismeretanyagba, amikben mindenkinek járatosnak illik vagy éppen kell
lennie. Nincs értelme, de nem is lehet most mindezt
összeírnom különösen, hogy az ünnepelt intézmény is
jócskán tesz/szervez hasonlót. A művelődési otthonok
e tárgy szerinti tennivalói között ugyan vannak hasonlóságok, de ezek részleteikben mégis mindenütt mások. Egyszerűen azért, mert a másik, a szomszéd vagy
akár a távoli településen, ahol az intézmény működik,
eltérő az a helyi társadalom és a gazdasági-társadalmi
környezet, amiben tennie kell dolgát.
A helyi folyamatok
elemzése

Ebben a feladatcsokorban (tehát az emberek társadalmi folyamatokba való bekapcsolása során) ugyanis a
helybéli állapotok jobbítása, megváltoztatása az intézménynek és népművelőinek a feladata. Például a
munkanélküliség oldásának/szűkítésének segítése, a
munkavállalásra való képesség kialakítása különféle
ajánlatokkal, képzésekkel, tréningekkel. Vagy a közéleti és a közjogi tájékozatlanság csökkentése/eltüntetése információkkal, előadásokkal, beszélgetésekkel.
Vagy akár a helybéli gazdálkodók, vállalkozók vagy
a bármiféle szakmában érdekeltek közötti párbeszéd
megszervezése és biztosítása, az érdekeik mentén való
tennivalók megválaszolása. A nemzeti múlt értelmezése, a közelmúltról és a közeljövőről való párbeszéd. És
félreértés ne essék; nemcsak nemzeti és/vagy országos
léptékben, hanem regionálisan, megyeiben és helyiben
is, különösen, ami a jelenlegi állapotok értelmezését
és a jövőbeni lehetőségek taglalását jelenti. Bizony intézményi feladatnak gondolom a helybéli folyamatok
folyamatos őszinte elemzését a hatalom mindenkori
birtokosai (vagy nevezzük, ahogy manapság illik: a
település gazdái) és a helyben élő emberek, tulajdon

képpen választóik között. Sőt, én a népművelők közül
azokhoz tartozom, akik úgy gondolják, hogy éppen ez
a legfontosabb intézményi feladat, nem lévén helyben
más közintézmény, aki ennek bonyolításában/szervezésében közreműködhetne.
Mert bizony úgy gondolom, hogy az egész művelődési otthoni működés semmi másért nem létjogosult,
mintsem hogy közreműködjék a helybéli társadalom
barátságos, őszinte és szolidáris viszonyainak kiépítésében. Ehhez azonban elsősorban nyitott és őszinte közélet kell. Ezt persze jó lenne országosan is megélnünk,
de ha ezt (egyelőre) nem lehet, mert kialakítása meghaladja lehetőségeinket és képességeinket, legalább a
város léptékében kell azt megteremteni. Ha „fentről”
nem szólnak barátságos, őszinte szavak, ha az állam
és az önkormányzatok, tulajdonképpen az állam és az
emberek közötti szolidaritás hiánycikk, legalább ott,
ahol élünk, nekünk kellene ezeket maga-magunknak és
egymás között létrehozni. Az érdiek erre való igyekezetében sok mindenki más mellett jeles részt vállalhat
(minthogy már részben vállal is!) az intézmény.
Érd, a korábbi idők „legnagyobb magyar faluja” óriási területen fekszik, és ezt talán azok tudják leginkább,
akiknek ügyes-bajos dolgait kell helyben különböző
helyeken és címeken elintézni. Egy hajdani (megjegyzem, akkoriban ugyancsak illuzórikus, leginkább
a hatalmas kultúrcentrumokat építtető pártállam felelőseinek bosszantására fogalmazott) elképzelés szerint
a „közösségi terek” lakásközelben kell(ene) legyenek
úgy, hogy azokat otthonról rövid, mondjuk maximum
10 perces sétával el lehessen érni. A nyolcvanas évek
elején megismert nyugat-európai közösségfejlesztési
szakirodalom ugyanezt a távolságot „szomszédsági”


Szomszédsági
lépték

léptékűnek mondja. A „szomszédság” az a környék,
amelyen belül még ismerik egymást az emberek, a családok, a gyermekes anyukák, az idősebbek és mindenki
más ott lakó. Ahol még köszönnek egymásnak. Amely
„szomszédságban” élve még átmehet a feledékeny háziasszony tojást vagy petrezselymet kölcsönkérni, ahol
a ledorongolás kockázata nélkül meg lehet csodálni valakinek a kertjét, hiszen szívesen visszafogadják az érdeklődőt a náluk való bámészkodásra annál is inkább,
mert ismerik. És itt, a „szomszédságban” jól ismerik
egymást a fiatalok is, netán csapataik is az egy-helyütt,
a közelben lakás szerint szerveződnek.
Közös célok,
közös tető

Általunk általában nem értékelt és nem átgondolt, jobbára pusztán csak megélt állapot ez a helyben, a valakikhez közelben-lakás. Pedig olyan helyzeteket, állapotokat és értéket rejt, amit semmi másban és sehol
másutt a világon meg nem találunk. Az ismeretséget és
az ismertséget jelenti, a szoros egymáshoz-tartozást,
az olyan közeli együtt-élést, ami bár kötelezettségeket
nem, sajátos kötelességeket mégis hordoz. A legegyszerűbben úgy érthető meg ez az egész, ha most kiki átgondolja saját életterét, háza/lakása környékét és
környezetét, az odavalósi arcokat, a hozzájuk tartozó
életeket és sorsokat és azt a sajátos viszonyrendszert,
ahogyan hozzájuk és rájuk hangolódik. Jól meg- és átélhető mindez különösen akkor, ha hosszabb távollétet
követően a sok ismeretlen településen át haza igyekszünk; az otthon nem a kerti kapunál vagy az előszobaajtó mögött kezdődik, hanem már jóval előtte. Már
abba a bizonyos „szomszédságba” megérkezve.
Tulajdonképpen az lenne a jó, ha ezekben a szinte
mindenütt, és így Érden is még bizonyára feltáratlan
határú „szomszédságokban” élő emberekben meg10

erősödhetne a lokalitás értéke úgy, hogy tudatosuljon
bennük ez a különös helyi érték, és ennek elfogadása,
netán öröme. A hasonlóképp ott élők alaposabb megismerésének igénye és elfogadásuk, a velük való esetleges együttműködés. Ennek legegyszerűbb módja a
helybéliek, az egy környéken lakók egyesületei megalakításának szorgalmazása. Persze nem lehet „csak
úgy” együttműködést szorgalmazni/szorgalmaztatni;
ahhoz kell egy közösen felvállalt cél- és feladatrendszer, ami mentén kikristályosodnak nemcsak a tennivalók, hanem a még nem ismert vezéregyéniségek
és a különféle szerepeket betöltők is. Erre a legalkalmasabb (megjegyzem: egyidejűleg a leghasznosabb)
ürügy a helybéliek együttléte feletti közös „tető”, a
valamiféle számukra kialakított és általuk működtetett közösségi tér. Nem nagy intézményre gondolok,
csak egy-két szobára, esetleg kicsi kertre a környékbeliek közös nappalijaként a kisgyermekes anyukák,
a gyerekek, az ifjak, az ifjú felnőttek és például a horgászok, a kertbarátok, a modellezők és még bárki más
környékbeli mániákus, no meg az idősek, esetleg a
közös főzés, a közös név- és születésnap vagy bármi más örömteli összejövetel számára úgy, ahogyan
az elmúlt másfél évszázadban (a szovjet hadsereg
bejöveteléig) szokás volt ez szerte Magyarországon.
Vagy ahogyan az államkapitalizmustól, a szovjetektől
mentes európai országok mindegyikében természetes
a polgárosodás kezdeteitől mind a mai napig.
Egy adott „szomszédság” közösségi tere semmihez
és senkihez nem kell kapcsolódjék, ezek mindentől és
mindenkitől független (csak éppen a környékbelieknek
elkötelezetett) autonóm szerveződések. Ott kell, és persze csak ott lehet megszerveződniük, ahol azt a hely11

Autonóm
szerveződések

béliek közösen akarják; ez az intézményecske és tevékenységajánlata senki másnak, csak nekik alárendelt.
Mint hajdanán és mint említettem, a szovjetek bejövetele előtt szinte mindenütt, és mint a rendszerváltozás
óta több tucat településen szerte Magyarországon.
És persze nem kell (mint bármi más infrastruktúrát)
önkormányzatilag „kiépíteni” ezt, ettől Isten mentsen!
Ezzel éppen a dolog lényegének tartott önkéntesség
veszne el. Ilyen már volt Magyarországon akkor, amikor az állam felépítette (mint említettem, alapvetően
manipulációs célzattal) és mintegy adományként odalökte az intézményeket, ahová aztán szinte senki nem
ment be. A ’80-as években még az az őrület is előfordult, hogy a meglévő, de teljesen üres művelődési otthon közvetlen szomszédságában, annak tűzfalához építettek a helybéliek ugyancsak a közösségi művelődést
szolgáló egyesületi székházukat pusztán azért, mert
az a sajátjuk lett. Elegendő tehát, ha a város engedi és
segíti polgárai önszerveződését, és ezt folyamatosan
közhírré teszi némi, akár évente változó jellegű és ös�szegű támogatást ígérve/adva, ahogy ez Érden is megkezdődött a civil szervezetek támogatási rendszerének
kidolgozásával.
Önkéntesség
öntevékenység

Amennyiben néhány év, akár évtized múltán szerte a
városban kiépülne a „szomszédsági” léptékű közösségi terek hálózata, más értelmet, más funkciót nyerne
a ma ünnepelt intézmény is. A majdanán kialakuló
rendszer nem úgy hatna egymásra tehát, mint ahogyan
az a korábbiak, a telephely-logikával szervezett intézményrendszerek esetében előfordult nevezetesen,
hogy az általában a nagy, a központi intézmény nagy
ritkán „kitelepített” bizonyos szakmai szolgáltatásokat (ismeretterjesztést, műsoros estet stb.) kicsi telep12

helyére – ezt felejtsük is el. Ez a kulturális „gondoskodás” az állami ellátórendszerek logikája szerint való
volt, és teljesen nélkülözte azt, amiről most szólunk.
Ez pedig nem más, mint a polgári társadalmak alapja;
az önkéntesség, az öntevékenység, az önkormányzás,
az önigazgatás. Az elképzelt reménybeli rendszer valódi hozadéka éppen ennek újbóli megtanulása, elsajátítása. E nélkül a társadalmi gyakorlat nélkül képtelenség visszatérni az elfelejtetett magatartásformákra,
a polgári demokráciák magabiztos emberi habitusára,
ami itthon is sajátja volt minden országlakosnak.
A művelődési központ és az ajánlott „szomszédsági”
közösségi terek közötti szervezetszerű összefüggésre,
a kicsik központi/intézményi igazgatására, vezérlésére és befolyásolására tehát egyáltalán nem gondolunk.
Ám arra viszont igen, hogy az azokban felmerült bármiféle szakmai óhajt és igényt azonnal felkarolja a
„nagy” intézmény, és a maga felszereltebb és tehetősebb lehetőségeivel, és ekkor immár saját falai között
meg is szervezi, tehát biztosítja azt. És ekkor majd
azok, akiket a mai intézmény iránt közömbösnek emlegettem a bevezető sorokban, éppen e kicsikben, a
„szomszédsági” közösségi terekben találhatnak egymásra. Ha érdeklődésük rokon a másutt élőkkel, tehát
a más szomszédságokban megalakult és működő közösségi tereket használókkal, a nagy intézmény falai
között egymásra is találhatnak.
Mikor? Talán egy valóban kerek évforduló idején.
Beke Pál
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Felkarolni
az igényt

Szepes Gyula festőművész, a Képzőművész Szakkör egyykori vezetője,
az intézmény névadója
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Kell egy hely!
A művelődési központ története

Mai, pénzről, sikerről szóló világunkban hajlamosak
vagyunk elfeledkezni arról, hogy mennyire fontosak
a közösségek és a közösségi kapcsolatok. Azt gondoljuk, nincs szerepük az anyagi boldogulásban, a hivatásbeli előrejutásban. Az egyént hangsúlyozzuk, „a
csináld meg önmagadat”, „a légy a sikereid kovácsa”
szlogenekkel.
Majd körülnézünk és észrevesszük az utcán magányosan sétálókat, a közösségi tér hiányában a
plázákban ténfergő fiatalokat, a babakocsit egyedül
tologató, vásárlásba menekülő kismamákat.
Sokan sokszor és sokféleképpen élik, élhetik meg
a magányt, de nem mindig fogalmazódik meg határozottan, hogy mindez a közösség hiányából fakad.
Talán, mert olyan egyszerű lenne a megoldás, s talán
azért is, mert nem is az ember anyagi mivoltából eredő a válasz, hanem a lelkiekből. Abból a biztonságérzésből, hogy együtt lenni, jóízűen beszélgetni, közösen megélni eseményeket, megosztani az élményeket,
nemcsak hogy jó, hanem szükséges is. A közösség által az ember alkalmassá válik arra, hogy a kellemetlen
és változó világgal együtt tudjon élni, sőt esetleg még
irányítani és változtatni is tudja azt.
Az emberiség történetének kezdete óta keresi és
igényli a közösséget, s meg is teremti hozzá a feltéte15

A közösségi tér
hiánya

leket, legyen az a tűz melege, szakrális helyek, kaszinók, szalonok, klubok létrehozása. Korokat, időszakokat jellemeznek ezek az együttlétek, elég ha csak
a nem oly távoli múlt táncházaira, ifjúsági klubjaira
gondolunk.
Különlegességként említhetnénk a Szőnyi Zsuzsa
és férje által vezetett nagyhírű római „Triznya kocsmát”, mely egy a kort jellemző, az emigráció fájdalmasságát idéző közösségi térnek tekinthető.
Természetesen nemcsak a térre, de olyan katalizátorokra is szükség van, amelyek segítik a közösség
létrejöttét. A rendezvény, a program az, amely észrevétlenül ismerősi hálózatot teremt, a közös élmény az,
amely közösséget hoz létre, s mindez nem képzelhető
el olyan személyiségek nélkül, akik szervezőerőként
vesznek részt mindebben.
Érd kialakulására jellemzően olyan város, ahol a
helyi lakosság mellett a betelepülők vannak nagyobb
létszámban. Az ország minden részéből ide költözők,
elvesztették eredeti közösségeiket, ismerősi szálaikat.
Ahhoz, hogy újak jöjjenek létre, s hogy egy egész városra vonatkozóan alakuljon ki közösség, természetesen szükség van térre, esetleg terekre, szervező személyiségekre és alkalmakra, s nem kevés időre.
Otthon,
állandóság

Amikor a művelődési központ épületét 35 évvel ezelőtt átadták, a közösségek létrejötte és működése
egyik feltételeként a tér jöhetett létre, mely otthont,
állandóságot nyújthatott.
A közművelődés történetének érdekessége, hogy
abban az időszakban jött létre az épület, mely éppen a
közösségek együttléteinek ellenőrzés alatti szerveződését kívánta elérni. Visszatekintve azonban elmondható, hogy a közösségek, mint élő organizmusok, a
16

gyengédebb vagy erőszakosabb
kontroll ellenére vagy azzal
szemben is megteremtették az
egyén biztonságát, s az együttes élmény magadásával támaszt
nyújtottak számára.
A művelődési központ épületének alapkőletételére 1969. augusztus 19-én került sor, melyről
a Pest Megyei Hírlap augusztus
22-én, 193. számában így tudósított: „…ünnepélyesen lerakták
az új érdi kultúrotthon és mozi
alapkövét. Birinyi Ferenc, a
községi tanács elnökhelyettese
mondott ünnepi beszédet, majd
Gyüre László, a községi pártbizottság titkára és Máthé Dezső
tanácselnök elhelyezte a nemzeti
szalaggal átkötött makettet. Az
ünnepi eseménynél ott volt dr.
Stark Janka főorvos, országgyűlési képviselő is. Az Engels utcai
üres telken megkezdődött a munka. Az új kulturális létesítmény
közel 10 millió forintba kerül, és
a terv szerint a jövő év végén adják át az építők.”
Az épület átadására azonban még 1972. augusztus
20-ig várni kellett. Az ünnepélyes átadás nagygyűléssel kezdődött az intézmény előtt, az előtérben helytörténeti kiállítás nyílt, a vendégeknek bemutatták az
épületet, majd filmvetítések következtek, este pedig
az Ifjúsági Klub tagjai táncestet rendeztek.
17

Az alapkőletétel

Épül
a művelődési
központ

Érd nagyközség 1973. évi közművelődési tervében
a helyzetelemzésben számolnak be a művelődési ház
átadásáról, s mindazokról a tevékenységekről, melyek
az épületben otthonra találtak. „A lakosság közművelődési intézményekkel való ellátottsága nagymértékben javult, a közel 11 millió Ft összegű beruházással
létesített Művelődési Központ átadásával, melyben
korszerű, szélesvásznú xenon lámpás filmszínház is
helyet kapott. Korábban csak a helyiséghiánnyal
küzdő besorolatlan Művelődési Otthon és a Községi
Könyvtár állott a lakosság rendelkezésére. Az új intézmény örökölte a népművelés egyes hagyományos
tevékenységi formáit. A fiatalok ízlésének fejlesztését
képzőművészeti szakkör és zene tanfolyam működtetésével, testkultúrájának fejlesztését balett tanfolyam
szervezésével, a felnőttek ismereteit szabás-varrás és
különféle nyelvtanfolyamok rendezésével igyekezett
elősegíteni.”
Az összefoglaló anyag többször is említi, hogy a
közművelődési munkát a korábbi években a helyiség18

gondok mennyire hátráltatták. A megalakult csoportok
az általános iskolákban, a gimnázium, a tanácsháza
(ma a Magyar Földrajzi Múzeum) épületében, a Hivatalnok utcában (a mai könyvtárban) működhettek.
A korra jellemző TIT-előadásokat az iskolák mellett,
a gazdálkodó szervezeteknél, a városrészi párthelyiségekben tartották meg.
Az új művelődési központba mindazok a tevékenységek beköltözhettek, amelyek már az épület átadása
előtt a községi, majd nagyközségi művelődési otthonban megtalálhatóak voltak.
A Nagy Balog János Képzőművészeti Kört 1962-ig
Nagy Antal, 1963 áprilisától Szepes Gyula vezette. A
kör a rendszeres foglalkozásai mellett, kiállítást rendezett a résztvevők munkáiból, s mint közösség vonzó
volt azok számára is, akiket kevésbé a rajzolás, inkább
maga a képzőművészet érdekelt.
A Bukovinai Székely Népdalkör, még mint Pávakör 1971 decemberében jött létre, ekkor bízták meg az
együttes vezetésével Szentes Jánosné, Kóka Rozáliát.
A Bábszakkör az ünnepekhez kapcsolódóan készített műsorokat és az iskolákban mutatta be azokat, vezetője Kiszely Károlyné volt.
Az Irodalmi Kör és a Színjátszó Együttes folyamatos újjáalakulásáról számolnak be a korabeli írások valamint arról, hogy egy-egy ünnepségen milyen
értékes műsort mutattak be, részt vettek az irodalmi
körök találkozóin.
Az Ifjúsági Klub vezetésében is többször történt
változás, hiszen amikor egy korosztályt már a családalapítás foglal le, akkor a korosztályi közösségi kötődések meglazulnak, ilyenkor a következő korosztály
kezd érdeklődni a saját életkorú társak iránt, s új ve19

Régi és új
közösségek

zetőt is választanak. A klub programjában vetélkedők,
táncos estek, kirándulások, színház-, kiállítás- és múzeum-látogatások szerepeltek.
A legnépesebb csoport a nyugdíjasklub volt (1966ban 148 tagja volt), akik a rendszeres találkozásaik
mellett kirándultak, s számtalan más közös programot
rendeztek.
A művelődési otthon programjában meghatározóak
voltak a tanfolyamok, oktatások. A zenetanfolyam meghirdetése, tulajdonképpen a zeneiskolai munka kezdetét
jelentette, a gitár tanszakot Sass József vezette.
Több év programjában szerepel tánczenekar működtetése, mely az ifjúsági klubban és más táncesteken szerepelt. Népszerűek voltak és több csoportban
indultak a balett tanfolyamok. A közhasznú tanfolyamok között a szabás-varrás és az angol nyelv volt
népszerű. A honismereti munkát a Krónikaíró Szakkör végezte lelkiismeretesen, s őrizte meg több kötetben az egyes évek érdi történéseit.
Építési, műszaki
hibák

A művelődési otthon igazgatója és munkatársa egy
személyben Fizáry Kornél volt, aki 1963. január
1-jétől az első függetlenített kultúrigazgató. Az intézményi munka mellett, a tánctanfolyamokat is ő vezette, s később a művelődési központ átadásakor is többször ellátta az intézményvezetői feladatokat, amíg a
vezető kérdése megbízható módon nem rendeződött.
Az újonnan átadott művelődési központ működtetéséhez a Budai járás is hozzájárult, első intézményi
dokumentumait is a járási hivatal hagyta jóvá (működési rend, ügyrend), neve is utalt erre a tényre, Budai
Járási és Érd Nagyközségi Művelődési Központ.
Amikor igazgatója Ruttkai Imre és a népművelési
felügyelő Bíró Attiláné az éves közművelődési tervet
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összeállította 1973-ban, akkor az épületről ezt írták:
„Az intézmény átadása után olyan építési és egyéb
műszaki hibák jelentkeztek, amelyek jelentősen gátolják, hátráltatják a korszerű színvonalas közművelődési
gyakorlat kialakítását. A színpad színházi előadások
megrendezésére, színpadnyílás és függöny hiányában
nem alkalmas. A fűtési, világítási, vízellátási berendezések gyakran meghibásodnak. Az ajtók egy része megvetemedett, nem csukódik. Hiányzik a szellőztető berendezés, továbbá a klubszoba és szakköri helyiségek
falának alsó burkolata, a ruhatár fogas állománya. A
berendezés és alapfelszereltség csak mintegy 60%-os”.
Ez a problémafelsorolás kísértetiesen hasonlít a későbbi években az intézmény munkájáról készült összefoglalóknak azon szakaszához, amelyben a szakmai munkát nehezítő körülményeket írták le a népművelők.
1973-ban a statisztikai adatok alapján, a nehézségek
ellenére, a beköltözött közösségi tevékenységek újakkal egészültek ki. A tanfolyamok száma 18 volt, s új
csoportként jelentkezett a társasági tánctanfolyam, az
üzem- és mezőőrök továbbképzése, valamint a németnyelv-tanfolyam. A már működő szakkörök között
megjelenik a fotó, a rádióépítő, a repülő modellező
és a barkácsoló is, összesen 8 szakkört tartanak nyilván. A Pávakör mellett megalakul a Citerazenekar, a
Fúvószenekar, működik az Irodalmi Színpad, a Színjátszó Csoport, a Tusculanum Együttes, s egy tánckar, összesen hét csoport. Öt klub fogadja az azonos
érdeklődésűeket, van Gyermekklub, Ifjúsági Klub,
Fészekrakók Klubja, Olvasók Klubja, Népfrontklub.
Továbbra is nagy számban hirdetik az ismeretterjesztő előadásokat, melyekből előadássorozatokat is
összeállítanak, s úgynevezett akadémiákat hirdetnek
21

Új lehetőségek,
új programok

szülőknek, nőknek, munkásoknak, az ifjúságnak, ös�szesen tizenegyet. Bármennyire is nem kialakított a
színpadi technika, az új lehetőség új programokat is
jelent, rendeznek színházi előadásokat felnőtteknek,
bábszínházi bemutatókat a gyermekeknek, különböző
zenés műsoros előadásokat, könnyűzenei koncerteket.
Összesen 70 rendezvénye volt a központnak, melyből
40 alkalom a táncos program.
1974-től új igazgatója lett az intézménynek, Urbán
László, aki hosszabb időn át 1982-ig vezette a művelődési központot.
Teknősmenhely
és Új Tükör Klub

Sokan a közművelődés „hőskoraként” tartják számon
a hetvenes éveket, amikor nemcsak magának a területnek az elnevezése változott meg, s lett a népművelésből közművelődés, hanem annak szellemisége is
nyitottabbá vált, s intenzívebben fordult a közösség, a
helyi társadalom felé. Valóban erőteljes közösségi élet
jött létre a településeken, a szakmában is elindult a
„nyitott ház” kísérlet. Ekkor született meg az első jogszabály is a közművelődésről (1976. évi V. törvény).
Az 1970-es évek, ahogy Beke Pál, a Magyar Művelődési Intézet igazgatója írja tanulmányában „ha a
kor gyakorlata nem is, de hivatalos ideológiája közösség-orientált volt.”(A helyi társadalom intézménye.
In: A koronától a Kht-ig. Dombóvár 2004.).
A művelődési központ tevékenységében továbbra
is markáns vonulatot jelentett a képzőművészeti kör
és a hozzá kötődő kiállítások sora. 1975-ben Hincz
Gyula kiállításának megrendezése után a művész
ajándékaként került Barátság címet viselő gobelinje
az intézménybe.
Mindazok a közösségek, amelyek korábban megalakultak, továbbra is működtek, gyarapodott a film22

vetítések és rendezvények száma, mellettük azonban
újak is megjelentek.
Az ismeretterjesztő munka Gergelics László szervezésében az alkalmi előadásoktól, a különböző klubokon át (ejtőernyős klub, sárkányrepülő-szakosztály),
egy „Teknősmenhely” Hüllőtani Stúdió létrejöttéig
terjedt. A Stúdió a menhelyi funkció mellett, kisállat
kiállításokat, terrarista találkozókat, kirándulásokat és
gyűjtő utakat rendezett, táborokat tartott, folyamatosan
információkkal és ismeretanyagokkal látta el a tagokat,
az újságnak is tekinthető Körlevél terjesztésével.
A művelődési központ történetére visszaemlékezők
szívesen gondolnak vissza a Huszonévesek Új Tükör
Klubjára, melynek vezetője először Sárközi Zoltán,
majd Pató Simon volt. A klub a közösségi programok, kirándulások, táncestek mellett, beszélgetéseket
szervezett új film- és színházi bemutatókról, kiállításokról, kapcsolódott az akkor egyre népszerűbbé
váló táncházmozgalomhoz. Klubestjeire vendégeket hívott, művészeket (Kóka Rozália, Kéri Mihály,
Horóczy Margit, Birkás Árpád), szociológust (Szász
János), együtteseket (Pávakör, Rokolya együttes).
Az egykori dokumentumokból kitűnik, hogy a közösségek élete mellett, gazdag a rendezvények palettája. A kor előadóművészei és együttesei mind vendégei lehettek műsoraikkal, koncertjeikkel a városnak.
A teljesség igénye nélkül felsorolva koncertet adott
a Fonográf, az Apostol, a Vadmacskák Együttes, a
Tolcsvay Trió, a Neoton Família, Koncz Zsuzsa,
Vincze Viktória, Zalatnay Sarolta, Kovács Kati. Előadóesten szerepelt Básti Lajos, Zolnai Zsuzsa, Mikes
Lilla, Bilicsi Tivadar, Rátonyi Róbert, Bessenyei Ferenc, Fónay Márta, Bánffy György, Váradi Hédi.
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Gazdag
paletta

Újságcikkek számolnak be az új kezdeményezésekről, az olvasótáborról, a nótafatáborról, kiállítások
elhelyezéséről a pályaudvaron. A művelődési központ
munkájához tartozott a különböző politikai ünnepségek, s a majális megrendezése is.
Szívesen
vették igénybe

1975-re 24 közösség tarthatott itt foglalkozást, 10
tanfolyam (szabás-varrás, angol, német, gitár) indult,
11 kiállítás, 6 színházi előadás és közel 200 program
várta a különböző életkorúakat rendezvényre, táncestre, filmvetítésre. A település más intézményei és
szervezetei is szívesen vették igénybe az épületet, a
zeneiskola hangversenyekre, az iskolák ünnepségekre, az üzemek értekezletekre, közgyűlésekre, a Vöröskereszt véradásra.
1977-ben, az épület átadása után öt évvel, az intézmény szakkörei:
Képzőművész Kör, vezető: Szepes Gyula
Huszonévesklub, vezető: Pató Simon
Pávakör, vezető: Kóka Rozália
Rokolya Együttes, vezető: Kneifel Imre
Néptánc, vezető: Belecz Mária
Néptánc, vezető: Gyulai Gábor
Irodalmi színpad, vezető: Kéri Mihály
Nyugdíjasklub, vezető: Dági Zoltánné
Nyugdíjasklub, vezető: Gyepes Jánosné
Gyermekklub, vezető: Deák Béláné
Tizenévesklub, vezető: Pató Lajos
Irodalmi Kör, vezető: dr. Koltay Györgyné
Bábcsoport, vezető: Kolenkár Jánosné
Versenytánc, vezető: Bánáti Béla
Kézimunkaszakkör, vezető: Jáki Antalné
Balett, vezető: Lengyel Annamária
Sakk, vezető: Czakó László
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Az év során gitár, harmonika-, németnyelv- és
szabás-varrás képzés indult.
Egyre gyakoribb a diszkó,
mintegy 50 alkalommal
rendeztek az év során, programokat, előadóesteket 64
alkalommal hirdettek. A kiállítások száma 10, a színházi előadásoké hat. Továbbra
is szívesen veszik igénybe
az épületet más szervezetek, intézmények, összesen
42 alkalommal.
Érd várossá válásakor,
1979-ben az intézmény
neve megváltozott, Érd Városi és Járási Művelődési
Központra.
1982 őszétől rövid ideig
Bernáth István a művelődési központ igazgatója, őt követi 1983 márciusától l986
decemberéig Szabó Lajos.
A nyolcvanas évek közművelődésére is hatással
voltak a bekövetkezett társadalmi változások. A lakosság életszínvonalának emelkedése nem volt töretlen,
lakásgondok jelentkeztek, drágult az élet, ugyanakkor
a munkaidőn túl végzett munka, valamint az otthoni televíziózás egyre inkább elszólította az embereket a közösségektől, a nem otthonosságot árasztó és
nem színvonalas technikai adottságokkal rendelkező
művelődési intézményektől, azok rendezvényeitől.
A közművelődés helyi helyzetéről a Városi Tanács
Végrehajtó Bizottsága részére készült beszámolóban
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Rákóczi emlékére
fát ültet
a Huszonéves Klub
(1976)

ez szerepel: „A megváltozott társadalmi-gazdasági
körülmények, a munkaidő csökkenés, a túlmunka belépése nem járt a szabadidő növekedésével, illetve a
művelődési igény erősödésével.
Nehezíti munkánkat, hogy az intézményhálózat jelentős fejlődés ellenére is, elmarad az igényektől. A
közművelődési dolgozók létszáma, s ezen belül a technikai dolgozók számaránya, a szükségesnél alacsonyabb. Anyagi megbecsülésük javult, de nem éri el a
kívánatosat. Gondot jelent az elavult és tönkrement
víz- és csatornahálózat, a tetőbeázás, a színpadtechnika hiánya, a funkciótlan belsőépítészeti megoldások. A
Művelődési Központ állami támogatása az emelkedés
ellenére nem követte a közművelődésben is jelentkező
jelentős árváltozásokat (színész-, oktatói tiszteletdíjak,
közmű díjak, nyomdaköltség emelkedése).”
Az első
számítógép

A művelődési központ életében azonban azok a meghatározó elemek, amelyekre korábban is felépült a
tevékenység, megőrződtek. Markáns terület maradt a
természettudományos ismeretterjesztés, az Országos
Környezet- és Természetvédelmi Hivatal oktatóbázisaként is dolgoztak. Erőteljes volt a kiállítási tevékenység, az újonnan felépült pártbizottság épületében
is rendeztek tárlatokat. Megmaradt a Képzőművész
Kör és a Bukovinai Székely Népdalkör aktivitása, a
Népművészeti Tábor programja. Ebben az időszakban kezdődik meg a mozgásművészeti csoportok és
tanfolyamok iránti igény növekedése, mely mind a
mai napig tart. Kiemelkedő népzenei eseménnyé vált
a Bukovinai Székely Népművészeti Nap.
1985-ben már arról számolnak be, hogy pályázati
támogatással technikai eszközeik gyarapodtak, ekkor
lesz a művelődési központnak számítógépe és videója.
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Ekkor bővült a köznűvelődés színtere, Óvárosban
(1982) és Parkvárosban (1984) jött létre közösségi ház és került a művelődési központ szervezetébe,
mint telephely.
A járások 1983. december 31-i megszűnése után,
a művelődési központ neve ismét módosult, elmaradt
az a járási megjelölés, amely mögött akkorra már nem
is volt tartalom, hiszen az intézmény kifejezetten a
város lakosságára koncentrált. Az Érd Városi Művelődési Központ elnevezés jelölte a székhelyet és a hatókört is egyúttal.
Az intézmény vezetése az 1980-as évek közepén
hosszabb távra szólóan megfogalmazott stratégiát, s
ebben – a szakmában akkor még szokatlan, újszerű
módon – a szervezet funkcióit is meghatározták:
1. Városközponti funkció, mely szerint a művelődési központ, mint a város egyetlen közművelődési
intézménye, legyen egyúttal közéleti fóruma is, ahogy
az egyes városrészekben a közösségi házak is.
2. Életvitelt alakító funkció, melyen olyan mentálhigiénés tanácsadó szolgálat és közösségi élet kidolgozását, működtetését értették, mellyel az itt élők
életmódját, mindennapjait kívánták segíteni.
3. Képesség- és készségfejlesztő funkció meghatározás alá mindazokat a tevékenységeket sorolták,
melyek az egyéneknek, közösségeknek nyújtottak
olyan lehetőségeket, hogy képességeiket, ambícióikat, ismereteiket érdeklődési körüknek megfelelően
kifejthessék, alakíthassák, formálhassák.
A helyzetelemzésből kiinduló jövőkép egy olyan
szervezet kialakítását tűzte célul, amely a helyi lakosság élethelyzetén kíván segíteni, az akkor még nem
létező szociális ágazat hiányában, mint pl. a tanácsadó
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Stratégia
hosszú távra

szolgálat kiépítése, illetve a közéleti fórum megnevezéssel előrevetítette a ma oly elfogadott információs
központi szerepkört, az agora funkciót, s mindezek
mellett meghatározta a közösségi közművelődésben
betöltendő szerepét.

Antall József
miniszterelnök,
Kóka Rozália
és Harmat Béla
polgármester
Érden,
az I. Bukovinai
Székely
Világtalálkozón
(1991)

A társadalmi és tevékenységi változásokat a statisztikai adatok is tükrözik. 1986-ban a különböző műsorok színházi előadások száma 21, a tánctanfolyamok
mellett megjelennek a táncversenyek, melyek száma
5, kiállítást 11 alkalommal hirdetnek, s 46 alkalommal
rendeztek diszkót. A tanfolyamok között harmonika,
gitár, angol és német nyelv, valamint társastánc, művészi torna, akrobatikus torna, divattánc indul, több
csoportban. A város más intézményei és szervezetei
továbbra is szívesen hirdetnek programot a művelődési központ épületébe, összesen 33 alkalommal.
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A működő közösségek:
Bukovinai Székely Népdalkör, vezető: Kóka Rozália
Nótafaiskola, vezető: Kóka Rozália
Gyermek Citerakör, vezető: Gulyás Ferenc
Kóta Károly Pávakör, vezető: Mihály Sebestyén
Képzőművészkör, vezető: Eőry Emil
Fotószakkör, vezető: Lukács Zoltán
Minaret Kórus, vezető: Székely Miklós
Pedagógus Énekkar, vezető: Szabóné Bozóky Flóra
Konga Táncegyüttes, vezető: Klinda Dénes
Kertbarátkör, vezető: Hill Sándor
Méhészkör, vezető: Nagy Károly
Ifjúsági Klub (Sóher), vezető: Horváth László
Levelezőklubok (Teknőstartók, Hangvadászok, Sci-fi),
vezető: Gergelics László
A központi épületben és a telephelyeken is rendszeresen találkoznak a nyugdíjasok, megkezdődik a nyugdíjasklubok kiépülése városszerte.
Az 1987-es év elején az intézmény vezetését Fodor
Erzsébet igazgatóhelyettes látta el, majd 1987 májusától 1989 szeptemberéig Kóbory Gyula a művelődési
központ vezetője, akit Pató Lajos 1990. január 1-jétől
1991. február 28-ig követett. Megbízással történő vezetői feladatellátás után, 1992 januárjától Kéri Mihály
az intézmény igazgatója.
A nyolcvanas évek végén megváltozó politikai
helyzet, vagy ahogy a korabeli munkatervekben írták, a társadalom demokratizálódása, természetesen
hatással volt a közművelődés helyi intézményére is,
s ebben az új helyzetben kellett ismét megtalálnia a
funkcióját, megfogalmazni a szerepét.
Az 1989-es munkatervben értékelték az előző év
eredményeit, s erről a dokumentumban ez szerepel:
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Új helyzet,
új funkciók

„Összefoglalóan elmondható, a beütemezett feladatokat az elvárásoknak megfelelően megvalósítottuk.
Különösen jelentős ez akkor, ha figyelembe vesszük a
jelenlegi gazdasági helyzetet, az intézmény adta működési kereteket. A társadalomban található értékzavarokat, a művelődés presztízsének, a műveltség jelentőségének leértékelődését. Különös figyelmet kell fordítani
a társadalom demokratizálódási folyamataira.”
Még rendeztek békenapot, a hagyományos ünnepségeket, érezhető volt azonban az ideológiai lazulás,
a változás. A művelődési központ szervezésében, az
MSZMP székházában Szervátiusz Tibor Kalevala illusztrációk kiállítását Domokos Pál Péter nyitotta meg,
s az intézmény egyre gyakrabban vált a rendszerváltó
közösségek rendezvényeinek helyszínévé. A tevékenységszerkezetben új hangsúlyok jelentek meg, visszaszorult a Teknősmenhely tudományos munkája, majd
eltűnt annak teljes ismeretterjesztő tevékenysége. Megjelent azonban a néptánc, mint tanfolyam és mint művészeti csoport. Megkezdődött az utazások szervezése,
melynek a világban lejátszódó enyhülési folyamat, a
rugalmasabb határátlépési szabályok kedveztek.
Elindult az iskolai úszócsoportok szervezése, a
XXII. kerületi uszodába.
A csoportoké
a főszerep

1990-ben a művelődési központ életében a különböző
csoportok, együttesek és a tanfolyamok váltak meghatározóvá, ahogy az adatok is mutatják, s kevésbé a rendezvények. Műsoros előadást, koncertet 18 alkalommal
szerveztek, megrendezték a Székelybált, 3 ismeretterjesztő előadást, 2 kiállítást és 3 játszóházat tartottak.
Hirdettek angol-, németnyelv-tanfolyamokat, fotó-,
virágkötészeti, gépírás- és irodai, ügyviteli ismeretek oktatását, úszás- és harmonikatanítást. Több mozgásművé30

szeti lehetőségnek teremtettek alkalmat, volt gyermektorna, dzsessz-balett, művészi torna, társastánc, néptánc.
Az intézmény közösségei, művészeti együttesei:
Kóta Károly Népdalkör,
Bukovinai Székely Népdalkör,
Szirmok Pedagógus Női Kar,
Minaret Férfikórus,
Képzőművészkör,
Citerakör,
Tücsök Néptáncegyüttes,
Székely Kézművesműhely,
Versmondó Kör,
Lutra Csereklub,
Nyugdíjasklubok.
A rendszerváltozás nyílt légkörében másfajta közösségek is megtalálták a művelődési központot, mint az
eddig itt működők, melyek elsősorban a politika, a társadalom kérdései iránt érdeklődtek. Az intézmény azt
a befogadó jellegét hangsúlyozta ezekben az években
is, mely korábban is jellemzője volt. Nemcsak befogadta, de maga is a generálta a társadalmi megismerés
folyamatát, pl. az Érdi Páholy előadásainak, beszélgetéseinek megrendezésével.
Az intézményben dolgozók, már a 80-as években
látták, hogy az egyre növekvő lakosságszámú Érdnek
a központi épülete mellett, szüksége lenne a kerületekben közösségi házakra. A 90-es évek elején az
intézményi biztonság, az önkormányzati támogatás
növelése volt a fő cél. Az évtized második felében
egyre sürgetőbben jelentkezett az épület és az eszközök technikai fejlesztése.
Az intézmény munkatársait a megoldásra váró igények és az épület adottságainak megváltoztatása mel31

Közösségi
házak

lett, folyamatosan foglalkoztatta a város közösségi
fejlődése.
Talán nem véletlenül, a művelődési központ vezetői és munkatársai közül többen a rendszerváltozás
résztvevői, s a helyi demokratikus közélet meghatározó személyiségei lettek. Sokuk az MDF érdi szervezetének megalakulásában vett részt, Kóbory Gyula, Kovácsné Mogyorósi Erika, Urbán László, majd
váltak az önkormányzat képviselőivé, Harmat Béla
(a város polgármestere volt három cikluson keresztül), Kéri Mihály (képviselő, vakamint az oktatási és
művelődési bizottság elnöke), Szabó Lajos (bizottsági
elnök, alpolgármester).
Az intézmény három évtizedes múltján végighúzódik a közművelődés feltételeinek, a nem megfelelően kialakított helyszínnek a problémája, valamint az
anyagi támogatás mértékének a csekélysége.
1996 októberétől Szedlacsek Emília (e sorok írója),
az intézmény vezetője. Az intézményi tevékenység folyamatos változásai és hagyományossá válása közben
mindazok a nehézségek újból és újból felmerülnek,
amelyek a korábbi kollégák munkáját is akadályozták. A befejezetlen épület, a technikai hiányosságok,
a csekély számú és nem a tevékenységekhez igazodó
klubtermek.
Technikai
fejlesztések

Az elnyert pályázatoknak és az önkormányzati támogatásoknak köszönhetően azonban az utóbbi 10
évben a feltételek nagymértékben megváltoztak, s az
intézmény úrrá tudott lenni mindezeken az akadályozó tényezőkön. Bár nem történt teljes körű felújítás,
az elvégzett korszerűsítések azonban szélesebb körű
cselekvési lehetőséget nyújtanak, s kedvezőbb feltételeket a rendezvényekhez. A színházteremben elké32

szült a színpadi függönyrendszer, kiépítésre került a
világítástechnika. A látogatók komfortérzetének megteremtésére, a színházterem székei párnázottak lettek,
s felújításra került a vizesblokk. A galériaként is használt klubteremben is elkészült a kiállítási világításrendszer. A folyamatosan elhasználódott épületként
megnevezett Parkvárosi Közösségi Ház is megjelent,

mint helyszín a közművelődési programok között, helyiségei megújultak, programok, kiállítások rendezésére is alkalmassá váltak. A technikai eszközök között
általánossá vált a számítógép használata, a művelődési központ szintén pályázat útján gépek beállításával
tette lehetővé az ingyenes internethasználatot. Mivel a
termek számát nem tudtuk növelni a központi épületben, ezért a lakótelepen üzlethelyiségbe telepítettük a
Szövőműhelyt és a számítógépes oktatást.
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A Parkvárosi
Közösségi Ház

A művelődési központ tevékenysége során nemcsak
az infrastrukturális problémák jelentkeztek, hanem
hangsúlyos gondként szerepelt az is, hogy a város
közösségi élete nem kialakult, éppen a folyamatos
beköltözések miatt, melynek következtében a város
helyi társadalma folyamatosan módosul, s nem tudott
még igazán megformálódni.
Ezért az intézmény feladatai között első helyre tette
a közösségi funkciót, a közösségépítést.
Így vált fontossá, hogy Képzőművész Körének
egykori vezetőjéről, Érd festőjéről Szepes Gyuláról
nevezzék el a művelődési központot. A névválasztással hangsúlyozta az intézmény megbecsülését a közösségért dolgozók iránt, s felhívta a figyelmet a helyi
értékekre. Az önkormányzat határozatának megfelelően 2004-től az intézmény neve Szepes Gyula Művelődési Központ [284/2004. (XI. 25.) ÖK.)].
Civil közösségek
otthona

Határozott segítséget nyújtott a meglévő közösségeknek, művészeti együtteseknek, támogatta rendezvényszervező munkájukat, melyek tovább erősítették
a szervező csoport összetartását. A Bukovinai Székely
Népdalkör a Székelybál mellett népdaléneklő és mesemondó verseny, az Életmódklub egy egészségnap, a
Szövőszakkör kiállítások és képzés, a Képzőművészkör kiállítás, a Terra Mater Kör környezetvédelmi
programok, az énekkarok egy Pest megyei énekkari
találkozó, a táncegyüttesek versenyek, a Kertbarátok
Köre terménykiállítás, a Baba-mama Klub egy börze
gazdája lett. A meglévő közösségek mellett, újak szervezése is megkezdődött, működni kezdett a Rovásírásklub, a Fotókör, a Thália Ördögei Színjátszókör, a
Foltvarróklub, az Irodalomkedvelők Klubja, s természetesen mindegyikhez kötődik nagyobb kitekintésű
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rendezvény, találkozó vagy kiállítás. Az
azonos élethelyzetben lévők is elkezdték
találkozóik szervezését, s a nyugdíjasklubok, a vakok, a siketek, a mozgáskorlátozottak klubvezetői is létrehoztak egy közösséget, az Arany Ősz Társaságot, mely
a klubok tagjainak pályázatait készíti elő,
rendezvényeket, számítógépes képzést
szervez. A nem az intézmény által indított
civil közösségek is otthonra találtak vagy
helyszínt kaptak rendezvényeikhez, egyesületi életükhöz.
Ahogy a korábbi években is a társadalmi változások hatással voltak az intézmény
munkájára, úgy az utóbbi években is érezhető ilyen változás, elsősorban tanfolyami
területen. Kevesebb érdeklődő van a nyelvtanfolyamok iránt, s megváltozott a praktikus ismeretek iránti érdeklődés is. Vonzó
a természetgyógyászat, a gyermeknevelési
programok, a különböző játékos torna-, zenei és éneklő kurzusok, s természetesen a
legkülönfélébb tánctanulási alkalmak.
Számítástechnikai tanfolyamainkkal, a
felnőttképzési tanácsadás megszervezésével a leszakadóknak adunk esélyt egy új
ismeret átadásával, és lehetőséget ahhoz,
hogy információt szerezhessenek egyéni
élethelyzetük megoldására.
A közösségszervezés egyik eszköze,
katalizátora a rendezvény, ezért a művelődési központ programkínálatában iskolai, családi
vagy egyéni szervezésben lehet részt venni színházi
előadásokon és előadóesteken, filmvetítéseken, film35

A minaret látogathatóságáról a művelődési központ
gondoskodik

klubban, kiállításokon, bálokon, kézműves-foglalkozásokon, táborokon, versenyeken (szavaló, rajz, fotó),
vetélkedőkön (Ki, mit tud?), kirándulásokon.
Érdeklődő
színházi közönség

Az intézmény történetét áttekintve, láthatóan mindig
hangsúlyos helyet foglalt el az épület funkcionalitásával való törődés és az infrastrukturális helyzeten
való gondolkodás. Az épületet uraló gyakorlatilag
félbehagyott színházterem évtizedekig nem vagy alig
szolgálta azt a célt, amelyre létrejött, azaz a színházi
élmény nyújtását.
Az ezredfordulót követően azonban a színházi előadások és bemutatók meghatározó rendezvényekké
váltak. Az a helyi társadalom, amely korábban talán
szívesen járt be Budapestre színházba, ma már elvárja, hogy helyben is gazdag színházi élet és kínálat várja őt. Az érdi közönség érdeklődik az egyes színházak
új bemutatói iránt, kedvvel fogadja a közismert vagy
pályakezdő színészeket, az újító jellegű vígjátékokat
vagy drámákat.
A színház a néző számára egy más világba való
betekintést enged, ugyanakkor kitekintést is a saját
világából, annak hétköznapjaiból. Ezáltal segíti az
egyént problémáinak feldolgozásában, azok kezelésében. Nemcsak szórakoztató, ismeretszerző és
kulturális hatása, hanem a mentális kultúrát fejlesztő szerepe miatt is fontos a társadalom életében a
színház.
A közönségigény mellett, a megújult színházterem,
mint helyszín – amely egyre jobban megfelel mind a
nézők, mind az előadások elvárásainak – szintén segítette ennek a közművelődési lehetőségnek a megújítását. A feltételek megváltozását követően, az eseti,
alkalmi előadások szervezését rövid időn belül követ36

ték a színházi sorozatok, amelyek bérletes formában
kerültek megrendezésre.
A színházi élet sokszínűségét nemcsak a különböző korosztályoknak, gyerekeknek, felnőtteknek szóló
programok, az amatőr vagy a hivatásos előadók előadásai jelentik, hanem a társulatok váltakozásai is,
akik az ország bármelyik színházából, s még a határon túlról is érkeznek.
A színházi előadásokat több alkalommal elégedettségmérés követte, melyek támogató megjegyzéseit,
folytatására való ösztönzéseit olvasva, csak e tevékenység megtartása mellett dönthet az intézmény vezetése.
Épületünkön kívül rendezzük a Nyári Zenélő Udvar programjait a Magyar Földrajzi Múzeum kertjében és az Érdi Napok keretében az utcabált.
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Mindezek a rendezvények alkalmat teremtenek
a találkozásokra ismerősökkel és a nagyrendezvények esetében tágabb körben, az egész várost érintve. Ilyenkor a résztvevőkben az együtt töltött idő, az
együtt átélt hangulat adja a jó érzést, végső soron a
helyi társadalom közösségi kultúrájának fejlesztését,
a helyi társadalom kohézióját. Különösen fontos ez
egy folyamatosan változó város esetében.
A közművelődési feladatokon túl, a török kori torony, a minaret látogathatóságát, ismertető füzet kiadását is megszervezi az intézmény.
Jövőkép és
lokálpatriotizmus

A közművelődés szervezetének történeti áttekintése
jó lehetőséget kínál arra is, hogy megfogalmazzuk a
szervezet számára azt a jövőképet, amely az ezredforduló után számára a feladatokat megadja.
A Szepes Gyula Művelődési Központ továbbra is
centruma lehet a város közművelődésének, az évtizedek során megtartott és éltetett művelődési közösségekkel, alkalmakkal, amelyek meghatározóvá váltak
eddigi életében.
Továbbra is elindítója és megrendezője kell, hogy
legyen egy-egy közművelődési tevékenységnek,
együttműködőnek kell maradnia más intézményekkel,
szervezetekkel, a civil társadalommal. Segítenie kell a
helyi társadalom kapcsolatrendszerét, közösségi életét, érdekérvényesítését. Alkalmakat kell teremtenie a
közösségi életre közösségek működtetésével, a társasági életre koncertek, színházi előadások előadóestek
szervezésével, hogy segítse az egyéneket kapcsolatrendszerük bővítésében. Információs központtá kell
válnia, és az információkhoz való hozzájutást elérhetővé kell tennie mindenki számára.
Minden tevékenységét át kell hatnia a lokálpatrio38

tizmusnak, mert elő kívánja segíteni, hogy az ide települtek érdivé váljanak, legyenek közös érdi élményeik s majdan kulturális, közösségi emlékeik.
Intézményi filozófiája sem lehet más, mint az, hogy
egy település lelkét annak közösségei adják, tehát a
művelődési központ tevékenységszerkezetének a közösségek kellenek, hogy a meghatározói legyenek
Szedlacsek Emília

Nyári Zenélő Udvar
Egy programsorozat sikerét természetesen a résztvevői létszám alakulásával, annak növekedésével mérhetjük. A közművelődésben folyamatosan keressük az
indikátorokat, azaz a mutatókat, amelyekkel a munkánkról adhatunk információkat mérhető formában.
Mérhető-e azonban egy rendezvény jó hangulata, az
ott lévők kikapcsolódása, műveltségének gyarapodása, az a jó érzés, ami a közösen, az együtt eltöltött
időből és élményből táplálkozik?
Természetesen azt mondhatnánk nem, a kellemes
érzés, a jó hangulat, nem mérhető adatként. A Nyári
Zenélő Udvar programsorozat esetében azonban, annak egyik szervezőjeként kijelenthetem, hogy igen.
Ez a programsorozat már elindulásakor sikeres volt,
érdeklődés kísérte, amit természetesen tükrözött a
jegy- és bérletvásárlási kedv is. Tapasztalhatjuk, hogy
a vissza-visszatérő koncertlátogatók szinte személyes
ismerősként üdvözlik egymást és a szervezőket.
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Értékteremtő
szórakozás

A Nyári Zenélő Udvar programsorozattal a művelődési központ az értékteremtés mellett, egy olyan vonzó rendezvényt szervezett, amely együttlétet jelent
a zenét kedvelőknek a nyári időszakban a Magyar
Földrajzi Múzeum kertjében, mely szinte már elképzelhetetlen a koncertek nélkül, mert százak élvezik
hétről hétre, szombat esténként az élet harmóniájának
tekintett zenét. A hangulatos helyszínen bemutatkozó
kiváló előadók műsorai, nemcsak az érdieket, hanem
a kistérség lakóit is vonzzák.
Hagyományosan a nyár első koncertjét az érdi Bach
Kamarazenekar adja, s az is hagyomány, hogy minden évadban fellépnek érdi előadók. Hallhattuk már
műsorát Holl Zsuzsának, Szigeti Eszternek és Dizseri
Andrásnak, Szóka Júliának, Kóka Rozáliának, Holló Józsefnek, a Harmonia Vegyeskarnak. Fellépett a
Három Basszista (Deák Mihály, Király Miklós, Szécsi
Máté), a Bartók Béla Férfikar, a Four Fathers, a
Princess, a Benkó Dixieland Band, az Adagio, a Kormorán, a Beatles Emlékzenekar.
Az önálló esttel fellépő művészek felsorolása szinte
lehetetlen is. Vendégünk volt Kállay Bori és Fonyó Barbara, Csavlek Etelka, Kincses Veronika, Berkes János,
Szulák Andrea, Szentpéteri Csilla, Pitti Katalin, Bardóczy
Attila, Illényi Katica, St. Martin, Edvin Marton.
Sikerre számíthattak az irodalmi és zenei estek is,
nagy szeretettel fogadták az érdiek Kulka János, Détár
Enikő és Rékasi Károly, Ivancsics Ilona és Nemcsák
Károly, Bencze Ilona és Maros Gábor előadóestjét.
Újdonság volt, hogy 2007-ben egy teljes opera is
bemutatásra került. Mozart: A színházigazgató című
operáját Zsadon Andrea rendezte, s az énekesnő szerepét is ő énekelte. Partnerei voltak: Szolnoki Tibor,
Rupnik Károly és Taskovics Judit.
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A programok kísérő rendezvényei is mindig sikert
aratnak, a Hudák Családi Pincészet borkóstolóra,
Laisz András pedig koktélkóstolóra hívta a vendégeket.
Az ötödik éve megrendezésre kerülő sikeres zenei rendezvényt, évről évre magas látogatói létszám
és folyamatos érdeklődés kíséri. Pedig a művelődési
központ egy olyan évszakban rendezi, amely a nyaralás, az utazás időszaka, joggal gondolhatnánk, hogy
az érdiek is ezt teszik. Mégis a színvonalas műsorok,
a vonzó előadók, akik műfajuk kiválóságai, vonzóvá
teszik ezt az egész évszakon átívelő sorozatot.
Éltessék tovább is az előadók, a helyszínt adó és a
szervező intézmény, a közreműködő munkatársak, ezt
az értékes és nagyszerű programot!
Köszönet illeti Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát a folyamatos támogatásért.
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Közösségeink

Érdi Bukovinai
Székely Népdalkör
A csoport vezetője: Kóka Rozália
Az Érdi Bukovinai Székely Népdalkört 1971 őszén
kezdtem szervezni. Akkoriban már közel kétszáz bukovinai székely család élt Érden.
A dolgomat jelentősen megkönnyítette, hogy akkor
zajlottak a televízióban a Vass Lajos vezette Röpülj
Páva vetélkedők. A magyar népdalnak valami egészen
csodálatos tündöklése, újbóli felfedezése tartotta lázban
az országot. Felöltöztem bukovinai székely ruhába, és
lefényképezkedtem benne. Hancsovszki János érdi fotós készített rólam szép, színes fényképeket. Ezekkel
jártam házról házra, és hívtam a jó hangú székely lányokat, asszonyokat énekelni, akik jöttek is szívesen.
Húsz székely
lány és asszony

A falunkban az idő tájt nem volt se művelődési ház,
se mozi, se egyéb közművelődéssel foglalkozó intézmény, csupán egy kis könyvtár működött. Az akkori tanács vezetői örömmel fogadták együttesalapítási szándékomat. Nagy Margit közművelődési előadó 1971.
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december 1-jén írta alá szakkörvezetői kinevezésemet.
Először a könyvtár egyik szobácskájában próbáltunk,
majd Dizseri Sándor, a gimnázium igazgatója adott helyet, amíg fel nem épült a művelődési ház.
Húsz székely lánnyal, asszonnyal kezdtük meg a
munkát. Úgy gondoltam, hogy összegyűjtöm az általuk
ismert népdalokat, s azokból alakítjuk ki a repertoárunkat. Hamar kiderült azonban, hogy főként műdalokat,
nótákat tudnak, és legfeljebb néhány új stílusú népdalt.
Ekkor segítségért fordultam különböző szakemberekhez. Először is Marosi Júlia segített rajtunk. Szalagra
énekelte nekünk Kodály 1914-es, bukovinai gyűjtéseinek legszebb darabjait. Hamarosan dr. Martin Györgytől, a MTA Zenetudományi Intézetének munkatársától
is kaptunk egy magnótekercsnyi eredeti hangzóanyagot. Majd Sebestyén Ádám, Kakasdon élő gyűjtő, székely nótafa is megajándékozott néhány szép andrásfalvi
lakodalmas dallal. Ez az anyag bőségesen kitartott addig, amíg megerősödtünk, és én is elindulhattam a még
élő bukovinai székely nótafák felkeresésére.
A szakemberek által adott dalok zöme gyönyörű, régi
stílusú katonadal, ballada, keserves volt. Ezek a hazaszeretetről, hazáról, bujdosásról, szerelemről szóló
költői szövegeik már rég kikoptak az én korosztályom
emlékezetéből, sőt már a néhány évtizeddel előttünk
járók se emlékeztek rájuk. Együttesem tagjai eleinte
keményen ellenálltak, nem akarták megtanulni ezeket
a dalokat. Hiába érveltem, hiába hivatkoztam Kodály
Zoltánra, ők csak a fülbemászó, vidám, új stílusú
dalokat kedvelték és követelték. Ebben a kérdésben
nem engedtem. Jónéhányan ki is léptek a csoportból.
Mindössze tizenegyen maradtunk az első fellépésre.
Sok kérdés eldőlt akkor, 1972. március 23-án, az érdi
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Az első
fellépés

gimnáziumban megtartott előadáson. Tele voltam aggodalommal: vajon eljönnek-e a névre szóló meghívóval megtisztelt székelyek, hogyan fogadják a „reflektorfénybe” lépő székelyeket az érdiek, háromhónapos
tanulás után nem vallunk-e szégyent?
Minden eshetőségre számítva, meghívtuk közreműködőnek a szintén frissen alakult Sóskúti Szlovák Pávakört is. A pódium mögé, a falra Bartók Béla és Kodály
Zoltán arcképét függesztettük, a bukovinai székelyek
„szent szőttese”, a festékes fölé. A műsor nyitányaként
felolvastam Kodály Zoltán gyönyörű gondolatait a székely dalokról. Isten tudja, hányszor idéztem már azóta
is, felírtam az első nagylemezünk borítólapjára is:
„Mit akarok a régi székely dalokkal? El akarnám
vinni mindenhova, ahol „négy-öt magyar összehajol”,
hogy ne azt kérdezzék, miért is?, hanem azt mondják
ezért is, meg azért is, meg mindenért: élni érdemes és
kell. Az utcán állítanám meg vele az embereket, mikor
dúlt arccal loholnak a haszon után vagy a falat kenyér
után, hogy vigasztalást merítsenek a csodakútból.
És el akarnám vinni a világon mindenüvé, ahol
csak értenek a zene nyelvén, hogy ezen keresztül is
jobban tudják meg, amit oly rosszul tudnak, hogy mi
a magyarság.”
Országos
ismertség

Harmincöt év után, ma is meghatottan nézegetem az
akkor készült fényképeket, a zsúfolásig telt teremben
a feszülten figyelő közönséget. Ma is felsejdül bennem
az a lázas izgalom, amellyel először mondtam el pódiumon a népcsoportom történetét, Istensegíts és Fogadjisten mondáját, a tréfás meséket. Azóta is érzem a
hálát, amellyel a bukovinai székelyek megköszönték,
hogy szóltam értük, a nevükben. Ma is melegíti a szívemet az érdi emberek szeretete, amellyel minket akkor
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elfogadtak, s mellyel ma is körülvesznek. Mérföldkőnek tekintem személyes életemben is azt az előadást.
Akkor kezdődött előadóművészi pályám is.
Az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör hamarosan
országosan ismertté vált. Számos szakmai elismerést,
díjat, kitüntetést kaptunk az elmúlt három és fél évtized
alatt. Tíz országosan Kiváló minősítés, Európa-díj, Érd
városért kitüntetés stb. birtokosai lettünk. Illés Imréné
és én megkaptuk a Népművészet Mestere címet.
Több mint ezerszer léptünk fel az országban és külföldön. Példánk nyomán Tolnában, Baranyában és BácsKiskun megyében is sorra alakultak a bukovinai székely
együttesek. Bejártuk a völgységi, baranyai, bácskai, székelyek-lakta falvakat, felkerestük az Al-Dunánál, a DélErdélyben, a Kanadában élő bukovinai székely közössé45

geket is. Azután 1991. májusában, a bukovinai székelyek
hazatérésének 50. évfordulóján mindenkit meghívtunk
Érdre, az I. Bukovinai Székely Világtalálkozóra. Hagyományt teremtettünk. Azóta kétévenként, mindig más
településen megrendezik a székelyek ezt a találkozót. Itt
Érden minden évben nagy esemény a székelybál.
Repertoárunkat folyamatosan bővítettük, bővítjük.
Népdalokból, mondákból, élettörténetekből, mesékből, népszokásokból szerkesztettük a műsorainkat.
Az „Édes hazám, mit vétettem?” című előadásunkban népünk hányatott sorsát elevenítettük fel. Számos
alkalommal bemutattuk ezt a műsorunkat, gyakran kiváló személyiségek bevezetőjével. Domokos Pál Péter, Halász Péter, dr. Kriza Ildikó, Sára Sándor emelték előadásaink fényét.
1976-ban fáradságos utánjárással sikerült felelevenítenünk, s azóta is játsszuk az ötvenes években betiltott, hadikfalvi betlehemest. Hanglemez, hangkazetta,
CD, tévéfilm és könyv is készült belőle.
A Bukovinából megmentett kevéske tárgyunkat,
fotóinkat, iratainkat az érdi Magyar Földrajzi Múzeumban kialakított székelyszobában állítottuk ki.
Hézagpótló
küldetés

Kodály utolsó tanítványainak egyike, az Életfa-díjas
népzenekutató, dr. Olsvai Imre, a MTA Zenetudományi
Intézetének munkatársa együttesünk 25. évfordulóján
így jellemezte a tevékenységünket: „Az Érdi Bukovinai Székely Népdalkör fontos és hézagpótló küldetést
teljesít. Saját környezetében aktívan fenntartja hagyományuk identitását, ezzel a már itt született korosztályok esztétikai nemzeti nevelését szolgálja, az idősek
öntudatát és emberi-érzelmi kiteljesedését szilárdítja.”
Most, harmincötödik esztendőnket is elhagyva kívánhatunk-e magunknak ennél szebb hivatást?
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Képzőművész-szakkör
A csoport vezetője: Eőry Emil
A jelenlegi képzőművész szakkör 1977. őszén alakult
és azóta működik folyamatosan. Mivel a szakkör története ezidáig nem került leírásra, emlékezetemre hagyatkozva igyekszem azt feleleveníteni, s közben Érd
képzőművészeti életét is bemutatni.
Érd képzőművészeti életébe 1973-ban kapcsolódtam
be a helyi művészek kiállításán. Képzőművész kör a
korábbi években működött „Nagy Balogh János” néven, Szepes Gyula festőművész vezetésével, akkori
tagjai részben jelenleg is a város művészeinek soraiban
találhatóak Kéri Mihály, Márczi Kitti, Városi Ferenc,
Tóth Dezső. Az érdi művészek csoportja kettévált,
egyfelől Szepes Gyula, Domonkos Béla, Tóth Dezső,
másfelől Kéri Mihály, Pápai Gábor, Nagy László,
Márczi Kitti, jómagam, majd később Karsch Manfred
személyében (a többi itt élő művész, Rozanits Tibor,
Vincze Lajos, Wegenast Róbert ezekben az években
nem vett részt az érdi művészeti életben).
1974-ben Urbán László került a művelődési központ élére, aki többek között hozzákezdett a különböző klubok meg- vagy átszervezéséhez, képzőművészeti kiállítások rendezéséhez (Hincz Gyula, Mizser
Pál, Varga Hajdú István, majd később Rozanits Tibor
tárlata). A sikeresnek mondható kiállítások, megyei
és járási pályázatok, azok hatása felvetette egy képzőművész-szakkör létrehozásának igényét, melynek
szervezésével, megalakításával és vezetésével engem
bíztak meg.
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Felnőttek
és gyerekek

Az elképzelés akkor még kétirányú volt, egy gyermek- és egy felnőtt-, „haladó” csoport indítása. E két
csoport évekig párhuzamosan működött.
Alkotás
és befogadás

A képzőművész-szakkör elsődleges célja a képzőművészet megszerettetése, a befogadás igényének felkeltése. Továbbá szerettük volna a résztvevőkkel megismertetni a képzőművészetben használatos technikákat,
kifejezőeszközöket, a látás és a láttatás alapfogalmait.
Az első időkben mindkét csoport ideális létszámmal működött. Az akkori teremkialakítás lehetőséget
teremtett rajzbakok használatára, mintázásra, modellezésre, modell alkalmazására stb.
A személyi változásokkal, átszervezéssel, a társadalomban tapasztalható fokozatos értékvesztéssel
párhuzamosan a szakkör stabilitása is megingott, elkezdődött – főleg a felnőttcsoportban – a létszámcsökkenés, leépülés. Sokan úgy gondolták, egy-két hónap
alatt festők lesznek, mások meg hogy már nincs szükségük instrukciókra, korrekciókra, önálló alkotásokra
is képesek, ezért kiléptek a körből. (Úgy tapasztaltam,
hogy nemcsak a szakkör, de maga az amatőrmozgalom is válságba került ekkor.)
A felnőttcsoport megszűnése után (amely kb. a rendszerváltás időszakára esik) a szakkört illetően koncepcióváltásra került sor. Heti egy alkalomra (két óra)
csökkent a foglalkozások száma általános iskolás korú
gyermekeknek, de a legújabb gyakorlat szerint középiskolások a különböző felkészüléseikhez is igénybe veszik. Tehát a korábbiakban meghatározott cél bővült a
képzőművészeti pályára készülők felkészítésével.
Közel harminc év távlatából visszatekintve, a nem
dokumentált kiállításokat, a szakkörben való szereplésüket legtöbben csak emlékként tartják számon. Sajnos
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a résztvevőkről nincs teljes listám, csak azokról, akik
végül is a képzőművészet területén tevékenykednek
aktív művészként, rajztanárként vagy egyéb feladatot ellátva. Bernát Andrea szobrászművész, Buttinger
Gergely tervező grafikus, Ferenczi Vilmos grafikusművész, Kapuvári Klára rajztanár, Kiss Imre festő,
Lukácsi Andrea grafikus (Képzőművészeti Egyetem
2. évf.), Szabó Ákos festőművész, Vass Ádám Bence
festő (képzőművészeti szakközépiskola), Verba Andrea művészettörténész, Verba Erika festő–restaurátor.
A fenti névsor lehetne hosszabb is, rövidebb is, a
lényeges, a fontos az, hogy mindannyian gyerekként
a szakkörben kezdték, és különböző főiskolán, egyetemen folytatták tanulmányaikat. Vannak, akik elszármaztak, vannak akik az érdi művészi kollektívát erősítik, és vannak, akik még tanulmányaikat végzik.

MINARET FÉRFIKÓRUS
A csoport vezetője: Végh Katalin
A Minaret Férfikórus 1979-ben alakult Érd és Vidéke Takarékszövetkezeti Énekkar néven. Ilkits István,
Béres László, Fügedi József, Árpás Pál és Mácsai
József hívására 25 énekelni szerető férfi eleinte baráti társaságként jött össze, és végül megalakították
a férfikórust.
Első karnagyuk Székely Miklós, a segédkarnagy és
zongorakísérő Nagy Árpád volt. A kezdetekben négy49

szólamú kórusműveket, a kornak megfelelő mozgalmi dalokat tanultak. Felkéréseik üzemi és mozgalmi
ünnepségekre szóltak. A későbbiek során kiharcolták
helyüket az érdi kulturális életben, a művelődési ház
a működés feltételeit biztosította, így lehetővé vált a
folyamatos fejlődés.
Önbizalmat keltő
fellépések

Az egyre nagyobb rutint szerző együttes egyre nagyobb feladatokat vállalt, köszönhetően karnagyuk
kiváló zenepedagógiai munkájának. Így önbizalmat
keltő szereplésük volt az Esztergomi Keresztény Múzeumban az 1982-es márciusi koncert, mely az első
alkalom volt, hogy nem mozgalmi dalokat kellett
énekelniük. Ettől kezdve repertoárjuk több irányba
kezdett gazdagodni. Jöttek a világi, egyházi művek,
a népszerű operakórusok, a klasszikus kórusművek,
no meg a népdalok és népdalfeldolgozások. Mindezek nagy erőfeszítéseket kívántak az énekesektől,
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hiszen nem voltak képzett zenészek, sokan a kottát
sem ismerték, hallás után tanulták meg a műveket,
de lelkesedésük töretlen volt. A későbbiekben a kórus
karnagya volt Szabóné Bozóki Flóra és Feleki László
is, mindketten kiváló munkát végeztek. Az 1983-as
Szövetkezeti Országos Kórustalálkozón arany fokozatot kaptak, ebben az évben még rádiófelvétel is készült velük, majd 1985-ben kijutottak az NSZK-beli
Erlingheimbe is, az ottani Gesangverein Liederkranz
kórus érdi látogatását viszonozva.
Az 1987–88 években visszaesett a kórus látogatottsága, illetve kis időre meg is szűnt működni, majd
1992-ben éledt újra. A rendszerváltást követően más
alapokon, más körülmények között újra fejlődni kezdtek. A szerény lehetőségek közepette is sikert siker után
értek el, baráti-testvéri kapcsolatot tartva a társkórusokkal, egymást kiegészítve a törökbálinti Lendvai Károly
Férfikórussal, jó munkát, színvonalas előadásokat tudtak elérni. A csúcspont talán 1996-ban a zeneakadémiai
fellépés volt, Ádám Jenő születésének 100. évfordulóján. Händel Dettingeni Te Deum c. művét adták elő 100
tagú egyesített kórussal, nagyzenekarral.
Karnagyuk, Székely Miklós halálát követően, kis szünet után 2004-ben megtörni látszott a kórus fejlődése.
Már ekkor 64 év volt az énekesek átlagéletkora, ami
a gyakorlati munkát, az új művek megtanulását és a
fellépések rendszerességét jelentősen megnehezítette.
Ekkor Végh Katalin óriási áldozattal felvállalta a kórus vezénylését, és vezetésével időnként megmutatja magát a férfikórus, dacolva az idő múlásával, régi
kedves emlékeket idézve önmaguknak és hallgatóságuknak egyaránt.
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Dacolnak
az idő múlásával

Szövőszakkör
A csoport vezetője: Tamaska Józsefné Jakab Margit
A Szövőszakkör 1997 októberében alakult. A felnőtt
csoport mellett egy igen szorgalmas gyerekcsoport is
tevékenykedik. A kezdetekkor rajtam, a vezetőn kívül
senki nem tudott szőni, de a lelkesedésnek és a kitartó szorgalomnak köszönhetően mindenkinek sikerült
rövid idő alatt elsajátítani a szövés alapjait. Később
komolyabb feladatok következtek, aminek eredménye már 1998 őszén látható volt a Pest Megyei Amatőr Képző- és Iparművész Kiállításon.
Mitől különleges ez a csoport?
Minta, szín,
alapanyag

Olyan darabok készülnek folyamatosan, amelyek
nem egy kéz munkái. Hárman, négyen, néha többen
szőnek külön külön, otthon a saját eszközeiken, majd
a részeket összeállítva lesz egy darab belőle. Természetesen mindezt pontos tervezői munka előzi meg,
ami figyelembe veszi az alkotók képességeit.
A népművészeti mintákkal készült darabok mellett
találhatunk más terület mintakincseiből tervezett és
szövött darabokat is. A régészeti leletek geometrikus
mintái például nagyon szépen illeszkednek a mai lakáskultúrába.
Kiemelem, hogy a különböző területekről gyűjtött
minták gyakorlása során módot kerítettünk a ma beszerezhető alapanyagok kipróbálására. Tettük ezt a
lennel, kenderrel, ronggyal és a gyapjúval. Sok esetben a gyapjút magunk festjük meg növényi festékkel.
Nem kevés türelmet és hozzáértést követel a növények begyűjtése, szárítása, tárolása és felhasználása.
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Több éves tapasztalat alapján mi is arra a megállapításra jutottunk, mint elődeink, hogy a növényekkel
festett fonalak színei úgy simulnak egymáshoz, mint a
természetben a különböző növények színei.
A szövőszék és keret mellett szeretünk kipróbálni
más, rég elfelejtett eszközöket is. Ilyenek például a
madzagszövő, a kártyaszövő, a kendőszövő, a különböző fonások segédeszközei, a sprang stb. Fonunk orsóval és használjuk a rokkát is.
Minden kiállításon szerepelnek a gyermekek által
készített alkotások is.
Eddigi bemutatkozásaink:
1998 –	Pest Megyei Amatőr Képző- és Iparművészeti
kiállítás, Érd
2000 –	Pest Megyei Népművészeti Kiállítás, Gödöllő
2000 – Önálló kiállítás, Érd
2001 – Népi ízek fesztiválja, Gödöllő
2001 – Hilton Szálló, Matrica Múzeummal együtt,
Budapest
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Elfelejtett
eszközök

2001 – Vármegyefesztivál, Budapest
2001 – Önálló kiállítás, Érd
2003 – Matrica Múzeum, Százhalombatta
2003 – Önálló kiállítás, Érd
2004 –	Csuka Zoltán Városi Könyvtár, Érd
2005 – Szepes Gyula Művelődési Központ, Érd
2005 – Mezőföld Csücske Alkotóműhely és a
Sérültekért Alapítvány, Százhalombatta

Kézművesklub
A csoport vezetője: Tamaska Józsefné Jakab Margit
A szövőszakkör megalakulásával párhuzamosan 1997
októberétől működik a kézművesklub is. A mai napig minden hónap harmadik szombatján találkozunk,
s minden alkalommal más és más anyaggal és technikával dolgozunk. Szeretném ugyanakkor kiemelni,
hogy foglalkozásainkon elsődlegesen a hagyományos
kézművestechnikák szerepelnek. Különösen nagy
gondot fordítunk a karácsonyi és húsvéti ünnepekre
való készülődésre.
Pályázat
szorgos kezeknek

Nem kis meglepetésemre sok felnőtt is megfordul
klubunkban. Az okot egyikük így fogalmazta meg:
Nekem ez kimaradt a gyermekkoromból, de szeretném, ha gyermekemet meg tudnám rá tanítani. Ez
a gondolat indított arra, hogy írjunk ki kézműves
gyerekpályázatot. Sikerült is meghirdetni 2000-ben,
2001-ben és 2002-ben a Szorgos kezek kézműves-pá54

lyázatot. Külön örömöt okozott számomra, hogy nem
csak Érdről érkeztek a jelentkezők, hanem Tárnokról, Sóskútról, Százhalombattáról és Diósdról is. A
pályázatok értékelése után az alkotásokat kiállításon
mutattuk be. Csak néhány a témák közül: madáretető,
madárijesztő készítése, mézeskalácssütés, báb- és mesefigura készítése tojásfestés és -díszítés, kézimunka
(szövés, hímzés, minden elfelejtett technika).
Évről évre találunk olyan technikát, amit még nem
próbáltunk ki. Nemrég merítettünk papírt, s lesz alkalom, amikor papírmasé-edényeket készítünk.

Kertbarátkör
A csoport vezetője: Ács Kata
A Kertbarátkört a művelődési központban Vetőné
Pásztor Mária kertészmérnök-tanár hívta életre 2001ben. A célkitűzések között nagy súllyal szerepelt: a
környezettudatos kertészkedés elősegítése, az egészséges életmód, a hiánypótlás, mivel Érd akkoriban nagyobbrészt kertvárosi jellegű település volt sok gyümölcsös- és konyhakerttel.
A kéthetente ismétlődő foglalkozásokat többnyire
kiskerttulajdonosok, gyakorlott szakemberek, és tapasztalatlan, kertjüket szépíteni akaró lakosok látogatják. Tagdíjat nem kell fizetni, és az előadásokon,
vetítéseken is ingyenes a részvétel. A résztvevők a
felmerülő időszerű kérdéseket egymás között megvi55

Szakmai
előadások

tatják, tapasztalataikat kicserélik. Ezekre különösen
nagy szükség van például a kereskedelemben gyakran
változó növényvédő- és talajjavítószer-kínálat miatt.
Az ismeretszerzés elmélyítésére a kertbarátok egymás
kertjét is meglátogatják.
Különböző témakörökben felkészült szakemberek –
Makay Miklós, dr. Kajati István, Kelemen Mária, Végvári György – tartottak, tartanak előadásokat. A szakkör résztvevői is vállalkoznak előadások megtartására
– nagy tetszést aratva a szépszámú hallgatóság körében. Az elmúlt években érdekes, új ismeretek hangzottak el például: gyógynövényekről, fűszernövényekről,
mérgező ház körüli növényekről, a szőlőművelés fortélyairól, a madárbarát kert kialakításáról.
Csemete, palánta
ajándékba

A tapasztalatok gyűjtése során elért eredményeket az
évente megrendezett Érdi Napok keretében terménybemutatón láthatja az érdeklődő közönség. A kétnapos
bemutató időpontját úgy választjuk meg, hogy iskolások és óvodások is látogathassák. A kertbarátok kiállítanak itt mindenféle különlegességet, óriás karalábét,
hatalmas tököt, gyönyörű őszibarackot, fél méteres
ölesbabot, piros belű diót, csodálatos óriás begóniát,
varjúhájat, hibiszkuszt, virágba borult medvetalp kaktuszt. Kerti terményekből előállított készítményt, pl.
lekvárt, fűszerolajat, fűszeres ecetet, lekvárt melyet meg
is lehet kóstolni. A gyerekeket pattogatott kukoricával,
a felnőtteket cserepes dísznövénnyel, virághagymával,
szárított gyógynövénytasakkal ajándékozzuk meg.
Évről évre tavasszal a kertbarátok megrendezik az
ajándék csemete- és palántakínálatot, így annak is jut
palánta, csemetebokor, aki nem tud érte pénzt adni.
Évente több kertészeti kiállítást, árubemutatót tekintünk meg, továbbá közeli és távoli díszkerteket,
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arborétumot keresünk fel, ahol a növényritkaságok
látványának öröme párosul a kirándulás élményével,
gyakran gyermekek társaságában.
A Kertbarátkör szívesen segít, nem sajnálja a fáradságot, ha a környezet szépítéséhez szükség van kertészeti szakértelmükre, munkaerejükre és saját nevelésű
növényeikre. Ezzel a szemlélettel gondozzuk a művelődési ház előtti kőládákat, évről évre felújítjuk, beültetjük friss növényekkel. Néhány éve a Szent Mihály
Alapítvány tagjaival hozzáfogtunk a város országos
hírű műemléke, a minaret körüli kis park kertészeti
munkáinak elvégzéséhez.
Ahogy a város fejlődött, úgy a termő kiskertek is
átalakultak dísz- és pihenőkertekké. Manapság megnőtt az érdeklődés a virágok és dísznövények iránt
is. A haszon- és dísznövények mellett teret kapott a
kaktuszvilág. Ez a növénycsoport gazdag fajtaváltozatával kibújt a Kertbarátkör keretéből, és évről évre
önállóan mutatja meg magát egy-egy kiállításon. Mi57

vel a Kertbarátkör két éve nemcsak a művelődési központban tart foglalkozásokat, hanem alkalmanként a
Parkvárosi Közösségi Házban is, így kaktuszkiállítás
kétszer is van egy évben, tavasszal Parkvárosban a
Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesületével közösen, melynek fő szervezője Libnárné Herczeg Ilona. A másik kiállításra ősszel kerül sor az Érdi Napok
keretében Druzsin József szervezésében.
A Kertbarátkör programjai között többször szerepelt a madárbarát kert ismertetése és elterjesztése. Ez
magába foglalta a kialakítást, és a madarak gondozását a különböző évszakok figyelembevételével. Megvalósult egy régi álom, a Czabai-kertben a házigazda,
Czabai Balázs hozzájárulásával megkezdődött egy
madárbarát kertsarok kialakítása.
Másik, remélhetően maradandó tevékenység a művelődési központ oldalában létrehozott sziklakert, amely
télálló kaktuszok és alpesi növények gyűjteménye.

Baba–mama Klub
A csoport vezetője: Stibrányi Mártonné
Az 1998 tavasza óta működő Baba-mama Klub létrehozásával fő célkitűzésünk az volt, hogy a gyermekeiket nevelő kismamáknak lehetőséget adjunk
ismerkedésr, hasznos és kellemes időtöltésre.
Érden sok olyan viszonylag újonnan beköltözött
család él, amelynek tagjai többnyire nem ismernek
senkit, szüleik, barátaik, ismerőseik messze vidéken
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élnek. A Baba-mama Klubban e helyzeten sikeresen lehet változtatni. A kismamák között barátságok
szövődnek, megosztják egymással gondjaikat, tapasztalataikat, egymás gyerekeire vigyázva egy kis
kikapcsolódást tesznek lehetővé, közös programokat
szerveznek. Kéthetente találkozunk. A kismamák a
klubról a védőnőktől szereznek tudomást, de egymást
is invitálják. A légkör és hangulat baráti, oldott, a kismamák mindig szívesen jönnek és jól érzik magukat.
Korábban jó tapasztalatokat szereztünk különböző
témák szakembereinek – kozmetikus, orvos, pedagógus, szakács, cukrász, virágkötő – meghívásával. A
gyermeknevelés témája természetszerűleg gyakran felmerül, de egy-egy jó könyv egymásnak való ajánlása
nyomán is tanulságos beszélgetések alakulnak ki.
Jelenleg különböző kézimunka-technikák elsajátítása szerepel programjainkban: origami, üvegfestés,
agyagmegmunkálás, textiljátékok készítése. Ünnepek előtt asztaldíszeket készítünk. A szükséges
eszközök költségeit pályázat útján nyert pénzből
fedezzük. Igen jól sikerült legutóbbi farsangi rendezvényünk, mind a gyermekek, mind a kismamák
jelmezt öltöttek.
Rendszeresen figyelemmel kísérjük a lapokban a
legújabb ételrecepteket, megbeszéljük a hétvégi otthoni menüt. Foglalkozunk még sógyurmázással, farsangi díszek, jelmezek, s egyéb ünnepkör kapcsán
asztaldíszek készítésével. A program természetesen a
résztvevők ötletei alapján bővül és bővülhet.
A családias hangulat miatt a résztvevők létszáma
mindig magas, szorosabb barátságok is kialakultak,
gyakoriak az együtt meg tartott születésnapi bulik és
közös kirándulások.
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Családias
hangulat

VitalitásKlub
A csoport vezetője: Makai József
A klub 1999 őszén alakult a művelődési központ égisze alatt. Létrehozását az alábbiak indokolták:
– az alternatív gyógymódok hivatalossá tételével
városunkban is egyre többen lettek az alternatív gyógyítással foglalkozók;
– tartalmilag nem alakult ki kapcsolat a hivatalos
egészségügy képviselői és az alternatív gyógyítás művelői között, bár ajogszabályok ezt kötelezően előírják;
– az alternatív gyógymódok lehetőséget kínálnak a
prevencióra, mely nagymértékben segítheti az egészségügy meglévő anyagi problémáinak megoldását;
– a hagyományos orvoslás küzd a túlsúllyal, az alkoholizmussal, a droggal, ebben is jó partnerre találhat
az alternatív gyógyításban. (Pl. NADA-program.);
– az átlagos polgár számára nehezen szétválasztható a hivatalos természetgyógyászat és a kóklerség.
A vitalitásklub heti egy alkalommal tartja foglalkozásait. Programjában szerepel az egészségügy teljes
területe, az alternatív gyógymódok megismertetése.
Szabad klubként, belépő és tagsági díj nélkül működik,
az előadók nagy többsége is térítésmentesen tartja előadásait. Nem célunk a szelektálás a lehetőségek között,
inkább arra törekszünk, hogy minél szélesebb körben
(és természetesen objektíven) mutassuk be ezeket.
Már hagyományosnak mondhatók az úgynevezett
életmódnapjaink, melyek egyre nagyobb érdeklődésnek örvendenek. Ezeken elsősorban a városunkban
megtalálható lehetőségeknek szeretnénk teret adni,
hogy az Érden élők minél teljesebb körben megismer60

hessék az alternatív gyógymódokat. A klubfoglalkozásaink mindig jó hangulatúak, a csoport tagjai igazi
barátokként fogadnak minden új érdeklődőt.

Kinderfigura-gyűjtők Klubja
A csoport vezetője: Juhász Imre
A Kinder Surprise-t 1974-ben indította útjára az olaszországi Ferrero cég. A csokitojásokat a világ minden
táján forgalmazzák, jelen vannak Európában és a tengerentúlon egyaránt. A Kinder Surpise-ban található játékok az 1980-as évek végéig egységesek voltak, majd
az 1990-es évektől régiónként változnak. Nálunk 1992-
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től évente 130-150 féle játék és egy, illetve két kézzel
festett sorozat jelenik meg.
A művelődési házban 2000 óta működik a kinderklub,
az összejöveteleket a családi nap keretében rendezzük,
amikor a gyerekeket színházi előadás, kézműves-foglalkozás is várja. A kindergyűjtés lényege hasonló a bélyeggyűjtéshez, ahol sorozatokat kell gyűjteni. Vannak
4-6-8-12 darabos sorok. Akkor értékes egy-egy sor természetesen, ha minden darabja megvan. Létezik már katalógus, amelynek alapján össze lehet a sorokat állítani.
A budapesti Petőfi Csarnokkal van közvetlen kapcsolatunk, ahonnan gyűjtődobozokat, katalógust és hiányzó
figurákat is meg tudunk szerezni. A gyerekek a gyűjtés
által megtanulnak rendszerezni, gyűjteményt építeni, hasonló érdeklődésű társaikkal kapcsolatot építeni.

RovásíróKlub
A csoport vezetője: Varga Zoltán
A Rovásíróklub 2003. október 4-én alakult, amikor
Friedrich Klára és Szakács Gábor – a Forrai Sándor
Rovásíró Kör alapítói – tartottak előadást.
Ősi írásunk
öröksége

Célunk minél szélesebb körben megismertetni ősi írásunkat, mert aki e szellemi örökségünk birtokába jut, az
kül- és belföldi múzeumokban járva felfedezheti, milyen
gazdag is a tárgyi örökségünk. Az elmúlt három évben
igen neves előadók fordultak meg klubunkban, mely a
művelődési ház szervezeti keretei között működik.
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Marton Veronika sumirológus többször is, egy-egy
alkalommal pedig Kiszely István antropológus a magyarságról, Szörényi Levente és dr. Lánszki Imre a Pilis
titkairól tartott előadást. Koricsánszky Attila bemutatta,
hogy a Gesta Hungarorum egy levakart rovásírásos kódex lapjaira készült, Zsombori Sándor pedig az Árpádházi pénzek jelképeivel ismertetett meg bennünket.
Dr. Horváth István az ősi abc jellegzetességeiről
beszélt, dr. Kubassek János és Marton Veronika pedig
Kőrösi Csoma Sándor őseinket kutató útját mutatta be
más-más szemszögből. Tolcsvai Béla a hagyományőrzés fontosságáról beszélt, Varga Csaba matematikus
pedig bemutatta, hogyan alakultak ki a környékünkön
élő népek írásai a mi ősi írásunkból. Ajtai István klubtagunk, nyugdíjas rendőrtiszt a rejtélyes magyar királyhalálokról beszélt, Nyiri Atilla költő pedig „megszólaltatta” magyarul a románnak mondott Rohonci
Kódexet. Dittler Ferenc építész az összerovásokról,
illetve a rovásírásos szóképek kialakításáról tartott
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előadást. Ungváry Zsolt történész, publicista több alkalommal is járt nálunk, ő a magyar nyelv sajátosságaira hívta fel a figyelmünket.
Meghívásoknak mi magunk is eleget tettünk, egy
alkalommal másodmagammal az érdi nyári napközis
táborban – a honfoglalás-kori eseményekkel foglalkozó héten – ismertettük a rovásírást. Nyers Csaba
mesterszakács korabeli ételeket, tárgyi emlékeket
mutatott be, többek között tarsolylemezeket és egyéb
relikviákat. Klubunk tevékenységéről az Érdi Újság
fényképes interjúban számolt be, megjelent egy rövid
előadás az Érdi Tv-ben, illetve a Magyar Világ , a Magyar Demokrata és a Nemzetőr rendszeresen tudósít
programjainkról. Vendégkönyvünkbe dr. Kiszely István az alábbi Széchenyi idézetet írta: „Jó magyarnak
lenni igen nehéz, de nem lehetetlen.”
Szeretnénk elérni, hogy minél több tizenévesben ébresszük fel az érdeklődést ősi írásunk, ősi kultúránk iránt.
Mottónk: mindegy, mit tettek velünk, ha hagytuk…

Számítástechnikai tanfolyam
A csoport vezetője: Buchtáné Nagy Éva
A számítástechnikai tanfolyam 1998-tól működik vezetésemmel. Az első években a művelődési központ
épületében kapott helyet a számítógépterem, majd lehetőségünk nyílt arra, hogy átköltözhessünk egy minden szempontból előnyösebb helyiségbe, a lakótelep
egyik tízemeletes épületének földszintjére.
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A tanfolyamok célja már a kezdetekkor is a pályakezdők és a pályamódosítók segítése volt. A tanfolyamról szóló elismervényen kívül a tanulók számára
korszerű, piacképes tudást biztosítottunk, és ezt az Érd
környéki cégek is elismerték. Néhány cég, például a
Krause vagy az érdi zeneiskola, rendszeresen küldte
hozzánk az adminisztratív munkakörben dolgozó alkalmazottait továbbképzésre.
Az eredeti cél mára kis mértékben módosult. Mivel a
fiatalabb, pályakezdő korosztály már az állami oktatásban is erős számítástechnikai képzésben részesül, a
tanfolyamok egyre inkább a pályamódosításra kényszerülő középkorúak támogatását szolgálja. Újdonságként olyan tanfolyami modulokat is kialakítottunk,
mint a nem a hivatásos, hanem a hobbiszintű, vagy
otthoni számítógépkezelés elsajátítása. Ezeket nyugdíjasok is igénybe vehetik, áraikban, tematikájukban,
kialakításukban az ő igényekhez is alkalmazkodunk.
A tanfolyamokon 1998 óta több mint 700 tanuló vett
részt. Legnagyobb részüknek kifejezett előnyt jelentett a továbbiakban az itt megszerzett tudás. Néhány
igazán kiemelkedő tanítvánnyal is büszkélkedhetünk:
így Győryné Hanyecz Angélával, aki 50 évesen a mi
tanfolyamunkon ismerkedett meg a számítógép kezelésének alapjaival, majd az itteni sikereken felbuzdulva magasabb szintű szakképzésekkel is megpróbálkozott. Ma már gazdasági informatikusként dolgozik.
Több éven keresztül a környékbeli gyermekek számára nyári napközis számítógépes táborokat szerveztünk. A gyerekeknek korosztályuktól függően lehetőségük nyílt különböző játékokkal játszani, vagy a
programozás alapjaival ismerkedni, egyszerűbb számítógépes programokat elkészíteni.
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Munkához,
szórakozáshoz

Ingyen kurzus
nyugdíjasoknak

Tanfolyamaink árai évek óta nem emelkedtek, azonban az újabb modulok nyújtotta lehetőségek mellett
kedvezményeket is tudunk biztosítani nyugdíjasok,
gyesen lévő édesanyák és munkanélküliek számára.
Tavaly az érdi önkormányzat támogatásával a nyugdíjasok számára ingyenes tanfolyami képzést is tudtunk nyújtani. Az önkormányzat elismerő oklevéllel
jutalmazta a tanfolyamok Érd kulturális és közösségi
életében játszott szerepét.
A kezdetekkor még a DOS és a 3.1-es Windows keze
lése alkotta a tanfolyamok anyagának törzsét. Ahogyan
teltek az évek, mi is váltottunk, Windows 98-ra, Office
97-re, és a tematika is az újabb idők követelményeihez
idomult. Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány, az ECDL vizsgakövetelményei előtérbe kerültek,
majd irányadóakká váltak a tanfolyamok számára.

Terra Mater Kör
A csoport vezetője: Kiss Gyöngyi
„Senki nem követhet el nagyobb hibát mint az, aki
azért nem tesz semmit, mert csak keveset tudna tenni.” (Burke)
Szerencsésnek érzem magam, mert olyan korban születtem, amikor még meg lehetett tapasztalni a természet szépségeit. A hatvanas évek elején költözött ide
a családom egy bihari kis faluból, Kismarjából. Érdet akkoriban néhány ezren lakták, és Parkvárosnak
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alig volt állandó lakosa. Nem volt villany és vezetékes ivóvíz, de még szemét sem, és mi gyerekek élveztük a tágas teret. A természetben éltünk és így sok
élményben volt részünk, ami felkeltette az érdeklődésemet. Mindennek és tanáraimnak hatására lettem
biológia–földrajz szakos tanár. A Vörösmarty Mihály
Gimnázium nyári biológustáborai a Zemplénben és
hazánk csodálatos tájain tett túrák erőpróbáknak is
bizonyultak, ahol megértettem, hogy a természetet a
természetben kell megélni.
Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal támogatásával – Szalay Marzsó Enikő és mások
kezdeményezésére – alakult környezet- és természetvédelmi oktatóközpontok egyike Érden talált magának székhelyet a művelődési házban 1983-ban. A
cél az volt, hogy segítse a környezeti tudatosság és
érzékenység fejlődését
és környezettel harmóniában lévő magatartás
megerősítését az oktatás és nevelés területén.
Amikor 1986-ban elvállaltam az oktatóközpont
vezetését, még nem is
sejtettem, hogy milyen
nagymértékben befolyásolja majd ez a kezdeményezés az oktatást.
Más szervezetekkel együtt elértük, hogy az iskolai
oktatás szerves részét képezze a környezettudatos magatartás fejlesztése a tanórán és kötetlenebb formában
azon kívül is.
Oktatóközpontunk a környezeti nevelésen belül a
terepen végezhető megfigyeléseket és gyakorlatokat
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népszerűsíti a helyi nevelési intézményekben az óvodás kortól kezdve. A növény- és állatismeret a természetben, játékos formában életre szóló élmény lehet. A
megvizsgált élőhelyek a vízpart, a rét, az erdő és ezek
összehasonlítása szoros kapcsolatban áll a tanórákon
elhangzott tananyaggal. A különlegessége mégis a saját tapasztalat szerzésének a lehetősége, amit tantervi
keretek között ritkán lehet megteremteni.
Környezetvédelmi akcióinkkal pedig arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy néha egészen apró
dolgok meg tudják változtatni a dolgok menetét, hogy
személy szerint mindenki tehet valamit azért, hogy
a természet átalakításának, rombolásának folyamata
lassuljon. A globalizáció csapdáinak felismerése, tudatosítása az egyetlen fegyverünk, hogy megmentsük
gyermekeink jövőjét és a természetet számukra, és
így ők is megélhessék azokat az élményeket, amelyeket mi még megtapasztalhattunk környezetünkben. A
tiszta víz, az erdő, a madárdal számukra is természetes kell legyen a jövőben is, de ehhez a jelenlegi magatartásunkon, szokásainkon, kényelemhez szokott
életvitelünkön sokat kell változtatnunk.

Szirmok Női kar
A csoport vezetője: Szabóné Bozóki Flóra
Kórusunkat a városunkban dolgozó óvónők, tanítónők
és tanárok Érdi Pedagógus Női Kar néven alakították meg. 1984-től Szabóné Bozóki Flóra vezetésével
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működik, s már 1985-ben minősítő hangversenyen
vettünk részt, ahol arany fokozatot kaptunk. Később
a létszám nem pedagógus foglalkozású tagokkal is
bővült, és 1988-tól lett Szirmok Városi és Pedagógus
Női Kar az együttes neve.
Repertoárunk rendkívül széles. A középkortól (pl.
Palestrina) napjaink magyar zeneszerzőiig mindenféle
nőikari kórusművet énekelünk. Külön érdemes megemlíteni a ma is élő Karai József nevét, akinek műveit
gyakran lehet hallani koncertjeinken. Egy olyan művel is dicsekedhetünk, melyet Karai a mi kórusunknak
és karnagyunknak ajánlva írt, Csuka Zoltán érdi költő
„Esti harang” című versének megzenésítésével.
Szerepléseink sokrétűek. A városi rendezvényeken
rendszeresen részt veszünk, minden felkérésnek szívesen eleget téve. Kiállításokon, jótékonysági koncerteken, szoboravatáson, ünnepélyeken és számos más
rendezvényen énekelünk. Minden év decemberében
adventi és karácsonyi koncertet is adunk. Két alkalommal a Zeneakadémián is szerepeltünk, 1990-ben a Pedagógusok a békéért rendezvényen, 1997-ben pedig a
pedagógus kórusmozgalom 50. évfordulóján. Minden
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évben általában kétszer, tavasszal és ősszel az Országos Pedagógus Kórustalálkozókra készülünk. Ezeken
kiváló felkészültségű kórusokkal mérhetjük össze tudásunkat, így állandó a kórus megmérettetése.
Külföldre is eljutottunk: először 1989-ben a finnországi Jäppiläbe, ahol egy kamarakórus látott vendégül
minket. Ausztriában, Mödlingben nemzetközi fesztiválon szerepeltünk 2001-ben, Mariazellben pedig saját
koncertet adtunk 2003-ban. Kolozsvárra utazhattunk
2004 őszén, a kolozsmonostori református templom
kórusának meghívására. Velük testvérkórusi kapcsolatba léptünk. A kezdetektől több kórussal volt ilyen kapcsolatunk (pl. a hajdúnánási, csurgói, ajkai kórusok).
Himnuszok
a rögbimeccsen

A kórus a 10 és a 20 éves évfordulóját is méltón megünnepelhette. Ezekre a rendezvényekre testvérkórusainkat is meghívtuk. 2005 áprilisában együtt ünnepelt Érd
három kórusa: a Minaret Férfikar 25 éves, a Szirmok
20 éves és a Harmonia Celestis 5 éves jubileumát. A
vendégek között ott volt az érdi Fúvószenekar, az Ajkai
Női Kar, a Csurgói Női Kar, a Kolozsvári Református
Kórus és a törökbálinti férfikar is. Ebben a hónapban
még egy különleges esemény történt, a felnőtt magyar
és horvát rögbiválogatott világkupa selejtező mérkőzésén énekeltük a magyar és horvát himnuszt, ez utóbbit
természetesen horvátul. 2006 legérdekesebb rendezvénye a Körösi Csoma Sándor Általános Iskolában megrendezett hangverseny volt, amelyen részt vett Érd angol testvérvárosának, Poyntonnak St. George’s Singers
nevű kórusa. Tőlük meghívást kaptunk Angliába.
Kórusunk 23. éve működik, köszönhetően a tagok
és a kórusvezető kitartó, színvonalas szerepléseket
biztosító munkájának, a város önkormányzata és támogatóink hozzájárulásának. Közösségünket az ének70

lés szeretete tartja össze, örömmel járunk a próbákra,
és azon kívül is összejövünk baráti beszélgetésekre,
éneklésre. Ez adja számunkra a legfőbb értéket, és ezt
folytatjuk a jövőben is, ahogy eddig. Szívesen látjuk
körünkben azokat a lányokat, asszonyokat, akik szeretnek és tudnak énekelni, hogy önmaguknak és másoknak örömet szerezhessenek vele.

Harmonia Vegyeskar
A csoport vezetője: Végh Katalin
Az Érdi Újságban megjelent hirdetés alapján jó hangú, zenét kedvelők és énekelni szeretők határozták el,
hogy vegyeskart alapítanak. Érd város történetében
először vetődött fel a gondolat, amit Rékasi Csaba röpített szét a városi újságban azzal a céllal, hogy a már
meglévő női és férfi szólamokat egy-egy kórusba tömörítő művészeti csoportok mellett vegyeskar jöjjön létre.
Ilyen indíttatással alakult meg a vegyeskar 2001-ben
Harmonia Caelestis Kórus Egyesület néven, mely 2003tól Harmonia Vegyeskar Egyesület néven működik.
A kórus bemutatkozására, különböző eseményekhez kapcsolódó fellépésekre már a kezdetektől is kínálkozott alkalom. A vegyeskar híre elterjedt, léte állandósult a városban. Ennek köszönhetően kórusunk
a különböző városi és állami ünnepségek műsorának
közreműködője lett.
Rendszeresen fellépünk a város önkormányzatának szervezésében meghirdetett állami és társadalmi
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ünnepségeken és a művelődési központ egyes rendezvényein. Így szerepeltünk többek között az Érdről
ártatlanul elhurcoltak emléknapján tartott koszorúzási
ünnepségeken, a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezéseken, a karácsonyi hangversenyeken, több
szomszédos település kórusával együtt közreműködtünk a város kezdeményezésével létrejött jótékonysági
előadáson, mely a Srí Lankában bekövetkezett szökőár
károsultjainak megsegítésére szerveződött, valamint a
Nyári Zenélő Udvar programjában.
Az érdi templomok, plébániák meghívására esetenként koncertet adtunk és passiót énekeltünk, külön
felkérésre egy-egy házasuló ifjú pár templomi esküvőjén is énekeltünk.
Több alkalommal adtunk műsort nyugdíjasok és
idős emberek részére (Ráckeresztúr), felléptünk nőnapi és anyák napi ünnepségeken (Dinnyés), szerepeltünk falunapon (Pusztavám), valamint a börtönben
fogva tartottaknak is énekeltünk (Baracska).
Résztvettünk és közreműködtünk Budapesten a
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XXX. Bárdos Lajos Zenei Hetek rendezvényein, vidéken – Recsken, a IV. „Fúj sövölt a Mátra szele”
Nemzetközi Kórustalálkozón, valamint a Tárnokon
megrendezett kórustalálkozón, továbbá határainkon
túl, Erdélyben (Parajd) szintén egy nemzetközi kórustalálkozón.
Harmadik alkalommal szerepeltünk a Világosító
Szent Gergely tiszteletére Zuglóban tartott megemlékezésen, melyre a Budapesten működő örmény kisebbségi önkormányzatoktól kaptunk meghívást.
A kórus műsorában a magyar népdaloktól a feldolgozott zenei műveken át szinte minden korszakból
szerepelnek kórusművek, így széleskörűen kialakított repertoárral rendelkezünk. Többször vállaltuk
Csepregi György, a fiatal érdi zeneszerző kórusműveinek ősbemutatóját, illetve műveinek megszólaltatását.
A vegyeskar több alkalommal szerepelt az érdi fúvószenekar közreműködésével egy-egy kiemelt ünnepi
előadáson. Az elmúlt évben csatlakoztunk a Magyar
Kórusok és Zenekarok Szövetségének (KÓTA) és a
Seprődi János Kórusszövetsége tagszervezeteihez.
Tagtoborzó ars poetikánk: „Szálljon fel énekünk, úgy
szálljon, hogy dallam a szívnek éltető új erőt adjon /
Mert boldog aki énekel, / vidáman, / hogyha szívből jő
a szép dal. / Minden bút bánatot elűzünk, úgy örvend a
szívünk sok boldog órán. / Hát jöjjetek vélünk, és zengjük a boldogság nagy szent dalát!” (Pitoni)
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„Szálljon fel
énekünk”

BONTON Tánc Sport Egyesület
A csoport vezetője: Bóna János, Bóna Jánosné
„Egy táncművészeti alkotás létrejötte a jéghegyhez
hasonlítható, sokkal több van a víz alatt, mint amen�nyi kilátszik belőle!”
A kezdetről annyit: tettük a dolgunkat, amiben örömünket találtuk. Akadtak, akik ebben partnereink voltak. Mi táncot tanítottunk, Ők pedig tanultak. Gyűjtőfogalom lett a nevünk: BONTON (divatos, korszerű,
illemtudó).
Hagyományterentő
táncgála

Táncklubunk 1989-ben alakult. A Bonton Tánc Sport
Egyesület 13. éve működik. 2001 áprilisától közhasznú egyesületként gazdagítjuk városunkban a kulturális és szabadidősport palettáját.
Első lépéseinket 18 évvel ezelőtt a művelődési központ igazgatója, Pató Lajos segítette. Nagyon jó munkakapcsolatban voltunk és vagyunk a Szepes Gyula
Művelődési Központtal.
Az elmúlt 18 év alatt Érden túl, elsősorban kistérségünkben népszerűsítettük tevékenységünket. A környező településekről is jelentkeztek egyesületünkbe.
Felléptünk Érden, Ercsiben, Diósdon, Százhalombattán, Pusztazámoron, Budapesten a Gellért Szállóban, a Margit-szigeti Nagyszállóban és a Sportcsarnokban, Gárdonyban, Gödöllőn a Királyi Kastélyban,
Győrben a Sportcsarnokban, Tatán, Jánosházán,
Makrigialosban.
Célunk kapcsolatokat kialakítani hasonló profilú
művészeti csoportokkal.
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2006. április 30-án a Szepes Gyula Művelődési
Központtal együttműködve Fiatalok az Európai Unióban címmel a tánc világnapján hagyományteremtő
programot készítettünk elő, egyben szerepeltünk is a
helyi, valamint a testvérvárosi művészeti csoportokkal közösen. 2007-ben újra gálát szerveztünk az érdi
táncegyüttesek részvételével a tánc világnapján.
A tanévzárót követően nyaranta megrendezzük
Tánc-lánc elnevezésű edzőtáborunkat.
2006 szeptemberében görögországi bemutatkozó
szereplésünk előkészítette a későbbi, remélhetőleg
hosszabb távú csereprogramunkat. 2006 novemberében a Pest megyében működő, nem versenyző társastánccsoportok bevonásával bonyolítottuk le hagyományteremtő céllal a BontonTársastáncfesztivált.
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Büszkék vagyunk, hogy minden korosztály részére
tudunk kulturális és sportolási lehetőséget biztosítani,
az évek során pedig tartós közösséget sikerült kialakítanunk. A Bonton-híd generációkat köt össze.
Az alapoktól
a bemutatókig

Oktatók, asszisztenseink az elmúlt 18 évben: Bóna János, Bóna Jánosné, Bóna Eszter, Bóna Ildikó, Faddi
Ferenc, Hajdani Boróka, Urbán Zoltán, Varga Tamás,
Bogdán Róbert. Oktatunk az alapoktól a bemutatókig
a latin-amerikai és standard táncok, hip-hop, salsa,
karaktertáncok, showfomáció műfajokban.
Volt tanítványunk Dorisz (Skultéti Dorottya) írta:
„Biztosan ismerős sokaknak ez a gondolatsor. Valaki
még csak az elején tart, valaki már sokat tapasztalt, és
valaki eljutott egész a végére is. Számtalan élménnyel
lettem gazdagabb azáltal, hogy a Bonton kötelékében
táncoltam, és egyáltalán semmit nem bántam meg…”

Frutti Tánc Sportegyesület
A csoport vezetője: Farkas Bea
Az együttes 1995-ben Frutti Jazzbalett néven alakult
azzal a céllal, hogy az óvodás és iskolás korosztály
részére moderntánc-oktatást tartson, a tehetséges gyermekek számára fellépési, versenyzési lehetőséget adjon. 1997-ben lett a Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség, és ezen keresztül az IDO – International Dance
Organization (Nemzetközi Táncszövetség) – tagja.
A csoport 2002-től Frutti Tánc Sportegyesület néven,
76

bejegyzett közhasznú társaságként működik. Egyesületünk minden évben kiemelkedő eredményeket ér el
a Magyar Divat- és Sporttánc Szövetség által rendezett
versenyeken, az ország különböző városaiban. A versenysorozatot a magyar bajnokság zárja. A hazai versenyeken elért kvalifikáció nyomán a csapatunk évek óta
eredményesen szerepel az Európa- és világbajnokságokon, bizonyítottak már Németországban, Szlovákiában, Csehországban és Horvátországban.
A Frutti táncosai a versenyzés mellett rendszeresen
eleget tesznek megtisztelő meghívásoknak, és nagy
sikerrel szerepelnek különböző rendezvényeken.
Nyaranként napközis táborban, vendégtanárok
részvételével gyarapíthatják tánctudásukat. A Frutti
edzőtábort az ország legszebb tájain rendezzük meg
minden augusztusban. Itt a tánctanulás mellett közös
játékokra, vetélkedőkre is sor kerül. A gyerekek felejthetetlen élményekkel térnek haza e táborból.
Az oktatás Érden, Százhalombattán, Tárnokon és
Törökbálinton folyik utánpótlás- (óvodás, kisiskolás),
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gyermek- és junior korosztályban. A tehetséges gyermekek a sportegyesület tagjaként versenyzőként mutathatják meg tudásukat hazai és nemzetközi versenyeken, a következő kategóriákban: showtánc, discotánc,
electric boogie, break dance, hip-hop. Oktatók: Farkas
Bea (kétszeres nívódíjas koreográfus) Hepp Sándor
(Snake) electric boogie magyar bajnok, 2005.

MajorettE-Együttes
A csoport vezetője: Oláhné Rozsi Magdolna
A majorette-csoport 6 éve alakult érdi kisiskolásokból. Az első évben pom-pommal, majd egy bottal táncoltak és meneteltek. Az eszközkezelés fejlődésével a
repertoár két bot használatát igénylő koreográfiákkal
bővült. A botok látványos pörgetése, dobálása, a szabályos térformák létrehozása, a zenére történő mozgás nagy ügyességet igényel a majorettektől.
Fellépéseikkel színesítik a városi rendezvényeket. A
Kilométeres Utcabál, alapítványi és szezonális bálok,
rendezvények, iskolai műsorok, táncgálák, sportrendezvények, megnyitók rendszeres fellépői. Visszatérő
vendégei a Budafoki Borfesztiválnak. A menettáncokban magyar, német és amerikai indulókra készített koreográfiákkal szerepelnek, fúvószenekari kísérettel.
Show kategóriában színpadi táncokkal, modern
koreográfiákkal is megörvendeztették már a nézőket.
Próbáikat hetente egy alkalommal tartják a művelődési központban.
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Csermely Táncegyüttes
A csoport vezetője: Nagy Anikó, Tóth László
A Csermely Táncegyüttes a százhalombattai Pesovár
Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény keretei
között működik, de foglalkozásainak otthona a Szepes
Gyula Művelődési Központ. A csoport 2003-ban alakult, s minden évben csatlakoztak hozzá új tagok is,
jelenleg 41-en táncolnak az együttesben, akik javarészt az érdi Bolyai János Általános Iskola tanulói, de
vannak közöttük más érdi iskolákból is gyerekek.
A 2007-es esztendő nagy sikert hozott a táncosoknak, hiszen először mutatkoztak be országos versenyen
szakmai zsűri előtt. Április 22-én, Százhalombattán
rendezték meg az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület és a Közép-magyarországi Folklórszö-
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vetség szervezésében a gyermektáncegyüttesek Pest
megyei csoportjainak a bemutatóját. A megmérettetés
tétje a regionális versenyre való továbbjutás volt, amit
a Csermely Táncegyüttes sikeresen teljesített.
A gyerekcsoport már több alkalommal fellépett
különböző városi rendezvényeken, többek között a
Kilométeres utcabálon, a Majálison, rendszeres résztvevője a Tánc Világnapjára szervezett gálának és a az
érdi Mezőföldi Vásár népművészeti programnak.
A csoport – és természetesen az egész művészeti
iskola – elsődleges célja, hogy szűkebb hazánk, a Mezőföld kultúráját, ezen belül táncait és zenéjét megismerjék és közvetítsék a közönség felé.
Feltétlenül meg kell említenünk a gyerekek és szüleik szeretetteljes, pozitív hozzáállását a csoport művészi munkájához és közösségi életéhez. A szakmai
munkán túl igyekszünk segíteni egy népi műveltséget
ismerő és értő, nemzeti kultúráját tisztelő és megbecsülő generáció felnövekvésében.
Az együttes vezetője és az intézmény igazgatója:
Szigetvári József.

Gyermektánc-színház
A csoport vezetője: Szilágyi Erzsébet
A csoport létrehozásával az volt a célom, hogy a gyermekek tánctudásukat színházi produkció keretében
mutathassák be. A képzés tanfolyami keretek között
zajlik, heti 2-3 alkalommal. A tánctanulást akár óvo80

dáskorban el lehet kezdeni, ami nemcsak azért jó,
mert heti rendszerességgel mozognak a gyermekek,
hanem még iskoláskoruk előtt megszokják a rendszerességet és a közösségbe való beilleszkedést. Az órák
játékosan és vidáman telnek, és ezzel párhuzamosan a
gyermekek testileg is fejlődnek. Szeretném megőrizni
és fejleszteni a gyermeki lélekben lévő kreativitást.
A tanítás felelősségteljes feladat, ezért nagyon pontosan és helyesen kell megtanítanunk a gyermekeket
arra, hogyan is használhatják a testüket. A tánclépések
még csak ezután következnek...
A kisiskolás korúak tanításában is megmarad a játékosság, de már ügyességi feladatokkal és komolyabb
tánctechnikai képzéssel párosul. 13–14 éves kor felett
pedig csak a táncosok szorgalmán és kitartásán múlik, hogy milyen szintig jut el tánctudásuk. Ha valaki
kisgyermek kortól kezdve kitartóan tanul táncolni,
nemcsak fizikailag fejlődik, hanem kialakul egyfajta
értékrendje, zenei ízlése, önkifejezési módja.
Természetesen nem lesz mindenkiből profi táncművész, de nem is ez a lényeg. Az alapvető cél, hogy a
gyermekek jól érezzék magukat és ezzel együtt testük
egészségesen fejlődjön, s táncot, művészetet szerető, értő felnőtt váljon belőlük. Véleményem szerint a
leghitelesebb és leghatásosabb példamutatás, ha gyermekek mutatnak be táncelőadást saját kortársaiknak.
Fontosnak tartom a csoportos koreográfiák készítését,
hiszen így minden gyermek szerepet kap az előadásban. A kiemelkedő képességűek pedig szóló, duó,
vagy kiscsoportos formában is bemutatkozhatnak. A
koreográfia mindig az adott csoport karakteréből születik, ennek köszönhetően a gyermekek magukénak
érzik a produkciót, és ettől sokkal erőteljesebb lesz a
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Zenei ízlés,
önkifejezés

színpadi előadás. Az év során több, 2-3 perces koreográfia születik, amelyek külön-külön is gyöngyszemek, és jó dramaturgiai fonalra fűzve megalkotják az
előadást. A rövid részek nevezhetők versenyre, ahol
az ifjú táncosok összemérhetik tudásukat.

Thália Ördögei
Színjátszó Társulat
A csoport vezetője: Fellner Gréti
A Szepes Gyula Művelődési Központ színjátszó társulata ötvennyolc 9–32 éves fiatal részvételével kezdett el dolgozni 2006 szeptemberében. Öt hónapon át
légzés-, beszéd-, mozgástechnikát tanultak, illetve a
színjátszás alapjaival ismerkedtek. Szakmai vezetőnek a művelődési központ Fellner Gréti színművészt
nyerte meg, aki nagy lelkesedéssel, odaadással és
hozzáértéssel vezeti a fiatalokat.
2006. novemberében házi vizsgát tartottak, ahol a
kötelező technikai feladatokon kívül szabadon választott verssel mutatkoztak be a fiatalok a művelődési
központ vezetésének, illetve az érdeklődő szülőknek.
Az első
bemutató

2007. március 9-én tartották első bemutatójukat, telt
ház előtt. Carlos Solórzano: A bábuk című darabját az
eredeti mű alapján színpadra alkalmazta és rendezte:
Fellner Gréti. Szereplők: Bábukészítő: Vass Eszter, Kislány: Németh Ágnes / Szőke Brigitta, A bábuk:
Nagyfejű: Németh Katalin, Művész: Munkácsi Pé82

ter, Bölcs: Ostorházi Bernadett, Nő: Paróczai Réka,
Anya: Almási Judit / Gergely Hajnalka, Rosszindulatú: Gaudi Noémi, Macsó: Pénzes János, Buta: Réti
Orsolya, Naív: Kovács Dóra, Gyáva: Mohos Csilla,
Ifjú: Pintér Dávid, Júdás: Németh Ágnes / Tyorján
Lili, Gyerekbábu: Mészáros Balázs, Kerettörténet:
Engler Zita, Győri Bea, Koczka Nóra, Krajnyik Cintia,
Magyari Alexandra, Bozó Patrik, Tóth Nikolett, Tóth
Zsófia, Veidinger Zsófia Veszprémi Katalin. A kerettörténetben „statisztaként” mniden fiatal szerepelt.
Koreográfia: Szilágyi Betti, Díszlet: Bozó Krisztián,
Jelmez: a szereplők keze munkája
2007. május 20-án a Magyar Szín-Játékos Szövetség
minősítő fesztiválján vett részt a csapat, s a sikeres
szereplés eredményeként bronzminősítést kapott.
2007. május 25-én Julika történetét mutatták be,
Molnár Ferenc Liliom című darabjának felhasználásával összeállította Fellner Gréti
Szereplők: Julika: Krajnyik Cintia / Győri Beatrix, Liliom: Munkácsi Péter, Muskátné: Gergely
Hajnalka, Marika: Tóth Zsófia / Veszprémi Katalin,
Ficsur: Pénzes János
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2007 júniusában a művelődési központban színjátszó
fejlesztőtábort tartottak a következő előadókkal és programmal: Zirig Emese logopédus és drámapedagógus:
logopédiai foglalkozás és drámapedagógiai foglalkozás,
hippi kommuna építés, tervezés, viselkedés. Fülei–Szabó András művészettörténész: színháztörténet. Atlasz
Gábor mozgásszínházi rendező, pantomim művész, a
Phoenix színitanoda tanára: akrobatika, kontakttánc,
színpadi mozgás, jellemábrázolás csak mozgással, mozgásszínház alapjai. Trömböczky Péter drámapedagógus,
filmrendező: stresszoldás, személyiségünk színeinek kibontása és megmutatása két percben. Frenkó Zsolt színész, dramaturg, rendező (a GNM Színitanoda tanára):
instruálás, átélés, színek, szintek, ívek.
2007 szeptemberében regionális műkedvelő színházi találkozót szervezett a társulat Érden tucatnyi
színjátszó társaság szereplésével.

Duna–Art Fotóklub
A csoport vezetője: Adorján József
A fotóklub 1998-ban alakult. Vezetője Vimola Károly
volt, akitől Kasza Gábor vette át később a csoport vezetését. 2000-ben felvettük a Duna–Art Fotóklub nevet, tagja vagyunk a MAFOSZ-nak.
A művelődési házban létrehoztuk a Fotógalériát,
ahol évente 3-4 kiállítást rendezünk, a tagok által feldolgozott témákban. A Parkvárosi Közösségi Házban
Érdet bemutató állandó kiállítást, Százhalombattán
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pedig a klub tagjainak fotóiból egy bemutatkozó kiállítást rendeztünk.Készítettünk érdi képeslapokat és fotós füzetkiadványokat: „Természeti értékeink” és „DélBuda környéki kistérség I., II.”címmel. Részt vettünk
több fotósétán, -túrán, melyek anyagából kiállításokat
készítettünk.
Fotografáltunk parkokat, arborétumokat, de készítettünk
képeket a Tétényi fennsíkról, a Budakeszi Vadasparkról,
a Háros-szigetről, az érdi Magaspartról, a Fundokliavölgyről. A fotóklub több pályázatot is nyert, a pénzből
képeslapokat és füzeteket adtunk ki.
A hagyományos technikák mellett szerepelt programunkban 3 dimenziós, térhatású képek készítése és
kiállítása is.

Foltvarrásklub
A csoport vezetője: Magyari Krisztina
Sokan patchwork vagy foltmozaik néven ismerik ezt
a hazánkban mindössze 15–20 éve elterjedt kézimunkázási lehetőséget. A klubfoglalkozások a régi fonók
hangulatát idézik. Lányok, asszonyok számára remek
lehetőség egy kis kikapcsolódásra. Kellemes beszélgetések közben hódolhatnak szépérzékük, jó ízlésük kifejezésének. Közben nemcsak elsajátítják a patchwork
alaptechnikákat, de kézi, gépi varrástudásuk is fejlődik
és a már használhatatlan, kidobás előtti textíliákat hasznosítani tudják. A klub 2007 januárjában alakult.
85

Pályázatokat
nyertek

Irodalomkedvelők Klubja
A csoport vezetője: Mód Lajosné
A klub Rendik Zsuzsa és Mód Lajosné kezdeményezésére 2007. április l3-án alakult.
Rövid idő alatt összekovácsolódott kis társaságunk.
Az esteken felolvasásokat tartunk saját, illetve más költők és írók műveiből. A közösségi együttlétek mellett,
előadók meghívásával irodalmi rendezvények szervezését is megkezdtük. Önkormányzati segítséggel meghívtuk Dinnyés Józsefet, aki 500 év magyar verseiből
ad elő szabadiskolai formában. Ezeken az esteken iskolai csoportok is szívesen vesznek részt.Vendégül láttuk
Szeghalmi Elemér írót és Elmer István költőt, Császár
Angela és Szersén Gyula színművészeket.
Együttléteink segíthetik mind az alkotókat azzal,
hogy alkalmat teremtenek a bemutatkozásra, mind az
irodalmat kedvelőket, mert mindig van lehetőség a
megbeszélésre, a művek elemzésére.
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