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Február 9. hétfő
10.00  Híradó – ism.
10.15  Négyszemközt – ism.
10.30  Érdi Panoráma – ism.
10.55  Tea két személyre – ism.

19.00  Híradó
19.15  Négyszemközt
19.30  Esti mese
19.40  Felpörgető
20.05  Kaleidoszkóp
20.30  Érdi Panoráma – ism.
21.00  Tea két személyre – 
ism.
21.30  Felpörgető – ism.
22.15  Híradó – ism.
22.30  Négyszemközt – ism.
22.45  Kaleidoszkóp – ism.

Február 10. kedd
10.00  Híradó – ism.
10.15  Négyszemközt – ism.
10.30  Felpörgető – ism.
10.55  Kaleidoszkóp – ism.

19.00  Híradó
19.15  Négyszemközt
19.30  Esti mese
19.40  Artista
20.05  Földközelben
20.30  Halvízió – ism.
21.00  Tea két személyre – 
ism.
21.25  Felpörgető – ism.
22.00  Híradó – ism.
22.15  Négyszemközt – ism.
22.30  Artista – ism.

Február 11. szerda
10.00  Híradó – ism.
10.15  Négyszemközt – ism.
10.30  Artista – ism.
10.55  Földközelben – ism.

19.00  Híradó

19.15  Négyszemközt
19.30  Esti mese
19.40  Mozgás!
20.05  Polgár-társ
20.30  Artista – ism.
21.00  Földközelben – ism.
21.30  Polgár-társ – ism.
22.15  Híradó – ism.
22.30  Négyszemközt – ism.
22.45  Mozgás – ism.

Február 12. csütörtök
10.00  Híradó – ism.
10.15  Négyszemközt – ism.
10.30  Mozgás! – ism.
11.00  Polgár-társ – ism.

19.00  Híradó
19.15  Négyszemközt
19.30  Esti mese
19.40  Mutasd magad!
20.05  Gyorsítósáv
20.30  Kézilabda-mérkőzés
21.30  Földközelben – ism.
21.55  Híradó – ism.
22.10  Négyszemközt – ism.
22.25  Gyorsítósáv – ism.

Február 13. péntek
10.00  Híradó – ism.
10.15  Négyszemközt – ism.
10.30  Mutasd magad! – ism.
10.55  Gyorsítósáv – ism.

19.00  Híradó
19.15  Négyszemközt
19.30  Esti mese
19.40  Érdi Panoráma
20.05  Mojito
20.30  Mutasd magad – ism.
21.00  Gyorsító sáv – ism.
21.30  Mojito – ism.
22.00  Híradó – ism.
22.15  Négyszemközt – ism.
22.30 Érdi Panoráma – ism.
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A Shaolin Kung Fu 32. gene-
rációjánk fiataljai fergeteges 
show-val lépnek porond-
ra a 120 éves Fővárosi Nagy-
cirkuszban egész február 15-
ig. De tudja-e mindenki, hogy 
Érden, a Vörösmarty Mihály 
Gimnáziumban is lehet ismer-
kedni ezzel a legősibbnek 
mondott kung fuval?

Érdemes belehallgatni az 
edzésbe, mert ilyen és hasonló 
mondatokat hallhatunk: Miért 
is fontos a helyes légzés? Úgy 
van, azért, hogy átmelegítsük 
a testet és a belső szerveket… 
Odafele nyuszi, visszafelel 
pók, odafele nyuszi, visszafe-
lé rák…  Úgy jársz, mint egy 
púpos koldus... Egyenesen 
járj, Martin… – és így tovább. 
Folyik az edzés. 

Egy esztendeje indult a 
Vörösmarty Mihály Gim-
náziumban négy fővel, most 

már egy 15 fős kitartó mag ala-
kult ki, de folyamatosan lehet 
jönni a hétfőnként és szer-
dánként 16-17.30-ig tartó kung 
fuzásra. Jöhetnek ide kicsik öt- 
éves kortól, kisiskolások, tinik, 
fiatalok és felnőttek, fiúk és 
lányok. Edzőjük, Balogh Péter 
jól összefogja  legkülönbözőbb 
tudásszintű tanítványait, akik 
elsajátítják saját képességük-
nek megfelelően az akrobati-
kus alapokat. A gyakorlatokat, 
az alapmozdulatokat tehát 
mindenki saját magához ala-
kítja az edző segítségével. Aki 
akar, és megvan hozzá a tehet-
sége is, akár olyan ugrásokat 
is elsajátíthat, amiket most 
a cirkuszban mutatnak be a 
szerzetesek. 

A tai chi (relaxációs rend-
szer, meditációs mozgás és 
harci művészet) hazájából jöt-
tek a kung fusok, a másfél ezer 

éves kínai spirituális központ-
ból, a shaolin templomból. Ez 
egyrészt kolostor, ahol a budd-
hizmussal ismerkednek, medi-
tálnak, másrészt pedig edzésre 
alkalmatos hely. A VMG-ben 
edző fiatalok a kínai Honan 
tartománybeli shaolin temp-
lomhoz tartoznak, az ottani 
gyökerekből táplálkozik tudá-
suk.

Balogh Péter bő tíz éve foglal-
kozik a Shaloin Kung Fuval. A 
Magyarországon élő egy kínai 
és egy magyar mester tanítvá-
nya, mindketten 32. generá-
ciósak: Shi Xi Hong mesteré 
illetve Serflek Józsefé – ő szer-
vezőként, konferansziéként 
is közreműködik a Fővárosi 
Nagycirksz Shaolin Kung Fu 
show-jában. Bővebb informá-
ció: www.erditornaclub.hu és 
Balog Péter 06-20/332-1991.

 Bodrog Beáta 

A Harmonia Vegyeskar Végh 
Katalin karnagy vezetésével 
minden szerdán 18 órakor pró-
bál a művelődési házban.

– Kik a tagjai a kórusnak?
Végh Katalin karnagy: 
– Egyszer újsághirdetésre 

tizenvalahány ember jelent-
kezett. Azóta minden szerdán 
együtt vagyunk. Ma már 35-
40 között van a kórus tagsága. 
Többen hozták a családtagjai-
kat, barátaikat, ismerőseiket is. 
Van, aki fellépéskor hallotta a 
kórust, aztán jelezte, hogy ő is 
szeretne járni. Jöttek tanítvá-
nyaim az érdi iskolákból is. Ez 
egy amatőr kórus, ezért lelke-
sebb is az átlagnál. Zenészeink 
nincsenek, de vannak, akik 
tanultak hangszeren játszani. 
A legifjabb tagunk gimnazis-
ta, talán 16 éves, a legidősebb 
pedig 84, tehát nagy a szórás. 
Munka szempontjából ugyanez 
a helyzet: könyvelőtől szaká-
csig, tanártól orvosig mindenfé-
le foglalkozású és érdeklődésű 
ember jár közénk.

– Van felvételi?
– Nincs. Semmit nem kell 

tudni, az egyetlen kitétel, hogy 
a jelentkező szeressen énekel-
ni. A legtöbben a gyakorlás 
során belejönnek az éneklésbe. 
Néhányan gyerek- vagy fiatal 
korukban más kórusban is éne-
keltek, tanultak zenét, valamely-
est a kottát is ismerik. Ők segítik 
azokat a tanulásban, akiktől ez 
idegen dolog, de jó a hallásuk, 
és szeretnek énekelni.

– Milyen fellépési lehetőségei 
vannak a kórusnak?

– A városi rendezvénye-
ken rendszeresen fellépünk. 
Nyaranta a művelődési ház szer-
vezi a Zenélő Udvar elnevezésű 
sorozatot, azt nagyon szeretjük, 
szerencsére oda mindig meg-
hívnak minket. Templomokban 
is énekelünk. Az amatőr kórus-
mozgalmat összefogó szervezet, 
a KÓTA, a Kórusok és Zenekarok 
Országos Szövetsége is rendez 
találkozókat, fesztiválokat. A 
Seprődi János Kórusszövetség, 
a Magyarországon kívüli, de 
magyarlakta területek kórusa-
it fogja össze. Általuk voltunk 
egyszer Erdélyben a Parajdi 
Kórustalálkozón. A közös uta-
zás, a készülődés, az ottani 
fellépés nagy élmény volt szá-
munkra. 

– Mi vonzza a tagokat a műve-
lődési házba szerda esténként?

– Sajnos az iskolákban egyre 
kevesebb az énekóra. Akik ide-
járnak, azoknak hiányzik az 
éneklés, főleg akkor, ha ifjú- 
korukban esetleg még jó tapasz-
talatokat szereztek. Sok tagunk-
nak már nagyobbak a gyerekei, 
így marad egy kis szabadidejük, 
ilyenkor jólesik kikapcsolódni. 
Minden kórustag azt mondja, 
hogy szeret énekelni és szereti 
a társaságot is. A szerdai esték a 
lelki felüdülés napjai.

– Egyébként is összetart a 
kórus?

– Igen. Szoktunk szervez-
ni ősszel és tavasszal egy-egy 
kirándulást, amit néha össze-
kötünk templomi fellépésekkel. 
Néha csak az erdőt járjuk, évad-
zárásként pedig valamelyikünk 
kertjében jövünk össze. Igényli 
a kórus tagsága, hogy ne csak 
énekeljünk, ne csak dolgoz-
zunk, hanem a baráti összejö-
veteleket is szorgalmazzuk.

– Ön mióta foglalkozik zené-
vel? 

– Hatéves korom óta. Ének-
zene tagozatos iskolába jártam, 
már ott szerettem énekelni, úgy-
hogy egyenes út vezetett odáig, 
hogy énektanár legyek. Húsz 
éve végeztem a Zeneakadémián, 
azóta tanítok és kórusvezető 
vagyok. 

– Mióta próbál a Harmonia 
Vegyeskar Érden?

– 1999 óta. Hosszú évekig a 
Bolyai iskolában kaptunk egy 
termet, szerencsére két éve átjö-
hettünk a művelődési házba, 
amit azért köszönünk, mert itt 
van bőven helyünk, zongoránk 
és szekrényünk. Kényelmesen 
elférünk, úgyhogy nagyon sze-
retünk itt lenni.

A Ringató nem más, mint kis-
gyermekkori zenei nevelés a 
kodályi elvek alapján: éne-
kes, mondókás foglalkozások 
a születéstől az óvodáig, kis-
gyermekeknek és szüleiknek 
minden szerdán 9.30–10.00 és 
10.10–10.45 között. A csoport-
hoz folyamatosan lehet csat-
lakozni, tájékozódni pedig a  
www.ringato.hu honlapon. A 
Ringató foglalkozásvezetője:  
Bauerné Tóth Katalin (06-30/ 
658-8823)

– A Ringató kit ringat el? A gye-
rekeket vagy a szülőket?

Bauerné Tóth Katalin énekta-
nár-foglalkozásvezető: 

– Mindkettőjüket! A foglal-
kozás az óvodáskort megelőző 
kisgyermekeknek és szüleiknek 
szól. Családi programról van 
szó, apukákat, nagymamákat 
és nagypapákat, de a nagyobb 
testvéreket is nagy szeretettel 

várunk. Jött már anyuka pocak-
kal, aztán miután megszületett 
a baba, őt is elhozta. A Ringató 
foglalkozásokon az anyuka rin-
gatja a babáját, a kisgyermekét.  

– Volt már, aki elaludt?
– Persze! A kisbabák még 

akkor is elalszanak, ha 40-en 
vagyunk, és nagy a hangzavar. 
Elfáradnak a picik a figyelem-
től.

– Milyen eszközöket használ-
nak?

– A legfontosabb eszközünk 
az énekhangunk: az anyuká-
ké és a foglalkozásvezetőé. 
Majdhogynem eszköztelen a 
foglalkozás, ugyanis a gyere-
keknek ebben a korban még 
nincs szükségük hangszerre. 
Furulyát szoktam használni, 
triangulumot, ritmushangszere-
ket. Ezeket a kicsik az óra végén 
az anyukákkal megfoghatják, 
kipróbálhatják, de ennek a kor-
osztálynak a zenehallgatás az 
élő zenét jelenti. Nem haszná-
lunk gépzenét se, mi énekelünk, 
tapsolunk, ritmusvisszhangokat 
játszunk.

– Milyen dalokat énekelnek a 
babáknak?

– A néphagyományból indu-
lunk ki, számunkra az a legfon-
tosabb. A dalanyagunk elsősor-
ban a magyar népzenére épül, 
de énekeljük más népek dalait 
is, illetve egyszerű műdalokat. 
Főképp Kodály szerzeményeit. 
Nagyon bőséges a választék, 
ezért minden foglalkozásnak 
más az anyaga, de sokat ismé-
teljük a már tanultakat is. A 
dalokon kívül „ölbeli játéko-
kat”, főleg magyar népi gyer-
mekjátékokat játszunk. Nagyon 
fontos ennek a korosztálynak ez 
az intim kétszemélyes játék. Itt 
sokat, sokan gyakoroljuk együtt, 
így megtanulják a szülők, majd 
otthon nyugodt környezetben 
már csak ketten játsszák. 

– Mióta létezik a Ringató?
– A most már országos prog-

ram 15 évvel ezelőtt indult el. 
Jelenleg Magyarországon mint-
egy 30 foglalkozásvezető tart 
több mint 80 helyszínen Ringató 
foglalkozásokat. Többen két 
éve végeztük el a módszerta-
ni tanfolyamot, mely a kodályi, 
zenei nevelési elvekre támasz-
kodik. A kisgyerekek számára 
a legfontosabb az emberi ének-
hang, elsősorban az édesanyjuk 
hangja. Később kialakul az ő 
énekhangjuk is, olyankor már 
énekelgetnek, „hangicsálnak”, 
kisiskoláskorban pedig, már szí-
vesen vesznek a kezükbe hang-
szereket is. Minden gyereknek 
a saját anyukájának a hangja 
a legszebb. Nincs olyan, hogy 
valaki csúnyán vagy rosszul 
énekel. Nagyanyáink, dédanyá-
ink otthon, kettesben játszottak 
a babákkal, így adták át a tudá-
sukat, a mai anyukákat erre már 
tanítani kell. 

A módszer másik fontos célja, 
hogy a felnőttek újból átérez-
zék a közös éneklés örömét. Én 

Szakkörök, klubok a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban

Harmonia és Ringató

A kórustagok szeretnek énekelni és szeretik a társaságot is
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A dalanyag elsõsorban a magyar népzenére épül

A gimnáziumban és a cirkuszban 

Shaolin Kung Fu

énektanár vagyok, tudom, hogy 
az emberek egyre kevesebbet 
énekelnek, de itt, nálunk kinyíl-
nak a szülők. Emlékeznek rég 
elfeledett dalokra, sok minden 
eszükbe jut. Amikor 15-20-an 
együtt énekelünk, az a babák-
nak és az anyukáknak is öröm. 
Mi itt elsősorban a felnőtteket 
tanítjuk, a gyerekek itt van-
nak velünk, mindent hallanak. 
Azok, akik hónapok vagy évek 
óta járnak hozzánk, már velünk 
együtt mondják a mondókákat. 
Ezek a mondókák a gyerekekre 
lelkileg is jó hatással vannak. 
Tudjuk, hogy a zene a többi 
készséget – például a matema-
tikát, a logikát – is fejleszti, sok-
rétű hatása van. A legfontosabb 
az érzelmi hatás, mert a zene 
felemel és elvarázsol.

– Milyen visszajelzéseket kap-
tak eddig?

– Megszámlálhatatlan pozi-
tív visszajelzést kaptunk eddig. 
Akik régóta járnak hozzánk, 
nagy csodákról számolnak be, 
melyek otthon történnek meg. 
A foglalkozáson történik, ami 
történik. Lehet, hogy a kicsi 
nyűgös is, de otthon előadja 
a macijának azt, amit itt hal-
lott. Az ide járó gyerekeknek 
sokat segít a közös együttlét. 
Könnyebben illeszkednek be a 
bölcsődébe, az óvodába. A fog-
lalkozásokon körülvesszük őket 
zenei ingerekkel: nekik semmi 
kötelezettségük nincs, csak itt 
vannak anyával, és jól érzik 
magukat. Semmi sem pótolja az 
édesanya hangját, becézgetését, 
ölelését, mosolyát, érintését.

 Ozsda Erika
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