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Szombatonként 10 és 11 óra 
között a Majorettcsoport 
próbál a művelődési házban, 
Oláhné Rozsi Magdolna veze-
tésével. 
A csoportba 10 és 16 év közötti 
lányok év közben is jelentkez-
hetnek. Információ a 365-490 
telefonszámon kérhető.

– Milyen régi tánc és honnan 
ered a majorett?

Oláhné Rozsi Magda: 
– Tudomásom szerint a 

majoretteket még az amerikai 
Észak-Dél háborúban találták ki, 
amikor katonákat toboroztak. 
Férfiak már nem nagyon voltak, 
ezért a nők mentek az utcákra 
dobokkal, és először a dobve-
rőkkel csináltak különböző pro-
dukciókat. Európában a fran-
ciák foglalkoztak vele sokat, 
azután terjedt el mindenfelé a 
világon. Ez nem is annyira tánc, 
mert tánclépés viszonylag kevés 
van benne. Elől megy a majorett-
csoport, mögötte a fúvós zene-
kar és a lányok az eszközökkel, 
folyamatosan, menet közben 
mutatnak be különböző gya-
korlatokat. A  sor és az alak-
zatok tartása a fontos. Zenére 
haladnak, tartják az ütemet, és 
menet közben dobják, forgat-
ják, a botokat. A  show-táncot a 
színpadon vagy álló helyzetben 
mutatják be, olyankor tánco-
sabb jellegű a mozgás.

– Nehéz egy magyar gyökerek-
kel egyáltalán nem rendelkező 
táncot meghonosítani nálunk?

– Viszonylag egyszerű volt, 
már csak azért is, mert nagy 
igény volt rá. Könnyű műfaj, 
könnyen megtanulható. Azoknak 
ajánlom, akik érdeklődnek a 
mozgás, a zene és a közösség 
iránt. Jó ritmusérzékkel és kéz-
ügyességgel rendelkező 10 és 16 
év közötti lányokat várunk, akik 
meg tudják tanulni a botforga-
tási és dobási technikákat.

– Mióta próbálnak Érden?
– 2000 óta. Még vannak 

alapító tagok köztünk, de a 
lányok folyamatosan nőnek 
ki. Befejezik a középiskolát, és 
tovább már nem tudják vállalni 
a rendszeres próbákat, fellépé-
seket. Szeretik egymást a gye-
rekek, örömmel jönnek ebbe a 
közösségbe, mert jó kis csapat 
alakult ki.

– Hogy készülnek a ruhák?
Egy vagy két ruhánk van, 

amelyeket a szülők varratnak. 
Ha kinövik a gyerekek, nehéz 
pótolni, mert sokba kerül. 
Egységesnek kell lennie a vise-
letnek. A  csizmának, a sapká-
nak, botnak és mindennek.

– Milyen zenét használnak?
– Többfélét. A menettánchoz 

fúvós zenekari művekből vagy 
indulókból válogatnak a zene-
karok. A színpadon a show-
tánchoz bármilyen zene hasz-
nálható. Az előzőek mixe is 
lehet, vagy a könnyűműfajból 
választott valamelyik zeneszám. 
A gyerekek nagyon szeretik 
azokat a zenéket, amelyekre a 
koreográfiák készülnek. 

– Hol nyílik lehetőség megmu-
tatni a tanultakat?

– Elsősorban városi fellépések 
vannak. A   kilométeres utcabá-
lon minden alkalommal lehető-
séget kapunk. Az a leglátványo-
sabb fellépésünk, azt nagyon 
szereti a közönség is, a lányok 
és a szüleik is. A  nagyobb sza-
badtéri programokon általában 
megjelenünk. Zárt előadásokon, 
tehát színpadon, a tánc világ-
napján. Egyébként mindenhová 
szívesen elmegyünk.

– Hogy került kapcsolatba a 
majorettel, mióta foglalkozik 
vele?

– Én táncpedagógus vagyok, 
hosszú évek óta a Nádasdy 
Kálmán Művészeti Iskolában 
tanítok, ahol fúvószenekar is 
van. A karnagyuk kérdezte meg 
15 éve, hogy foglalkoznék-e 
majorettekkel, mert a fúvósze-
nekar elé kellene egy csoport. 
Utánanéztem, hogy mi lenne a 
feladat. Akkoriban még nagyon 
keveset lehetett tudni róla. 
Azóta megválasztottak a szövet-
ség alelnökének. Rendszeresen 
járok az ország különböző 
helyeire csoportokat bírálni, 
zsűrizni.

– A mi érdi lányaink is részt 
vesznek versenyeken?

– Nem, ők nem. Egyrészt, aki 
zsűrizik annak a csoportja nem 
versenyezhet, a másik ok, hogy 
mi nagyon keveset próbálunk. 
Ahhoz, hogy versenyeken meg-
jelenjünk, a heti egyszer egy 
óra kevés. Ahhoz elég, hogy 
rendezvényeken, elfogadható 
színvonalon fellépjünk. Egy 
komoly versenyhez minimum 
heti háromszor három óra gya-
korlás kell, tükrös teremben, 
hogy a lányok a mozgásukat 
is lássák. A mi terveink között 
most zászlós koreográfiák beta-
nulása szerepel, ami azt jelenti, 
hogy a mostaninál hosszabb 
bot lesz a kezükben, végén egy 
zászlóval. Azt fogják pörgetni, 
dobálni, forgatni. A zászló ter-
mészetesen a ruhához színben 
illő lesz.

Csütörtökönként délután öt 
órától Eőry Emil szobrász-
művész vezetésével a kép-
zőművészet iránt érdeklődő 
gyerekeket és felnőtteket vár-
ják a művelődési központba. 
Információ a 365-490 telefon-
számon kapható.

– Kinek a szándéka érvé-
nyesült, amikor létrejött a 
Képzőművészeti Szakkör? Az 
öné vagy azoké, akik festeni, 
rajzolni szeretek volna?

Eöry Emil: 
– Előttem már működött egy 

képzőművész kör, Nagy Balogh 
János néven, Szepes Gyula bácsi 
vezetésével, akinek a nevét vise-
li a ház. A szakkör aztán valami 
miatt megszűnt. Hincz Gyula, 
főiskolai tanár tervezte azt a 
nagy szőnyeget, amit az elő-
térben, a falon látunk. Először 
őt, aztán a tanítványait is meg-
hívták kiállítani, így elkezdő-
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 9.00 Hit és Élet ism.  Per helyett ism. Fény-Kép ism. Hit és Élet ism. Felpörgető ism. 
 9.30 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism.  

10.00
Imeretlenek I–II.  
dok.film rend-op.:  
Gulyás János  
105’ 

Földközelben ism. Vitalitás ism. 

 Az Önkormányzat  
közgyűlése  
élő közvetítés 

Földközelben ism.   

10.30  Ifipark ism. Hit és Élet ism. Ütköző ism. Mikrofonláz ifjúsági 
magazin 

Hit és Élet vallás és civil 
társadalom 

11.00
 Kézilabda-mérkőzés ism.

Per helyett ism. Vitalitás ism. Mojito ism.  Mikrofonláz ism. 

11.30 Érdi Panorama ism. Ütköző ism. Tea 2 személyre ism. Felpörgető ism. Érdi Panoráma ism. 
15.00 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. Mikrofonláz ism. 

Az oroszlán ugrani 
készül magyar film  
R.: Révész György  
Sz.: Bujtor István 113’ ism. 

15.30 Halvízió ism. Hit és Élet ism. Fény-Kép ism. Vitalitás ism. Felpörgető ism. 4 szemközt ism. 

16.00 Ifipark ism. Per helyett ism. Érdi Panorama ism. Halvízió ism. Ütköző ism. 
Érdi Panoráma heti 
események össze-
foglalója

16.30 Földközelben ism. Fény-Kép ism. Tea 2 személyre ism. Hit és Élet ism. Fény-Kép ism. Vitalitás ism. 

17.00 Hit és Élet ism.
Ismeretlenek  
dok. film I–II.  
rend.-op.:  
Gulyás János  
105’  ism. 

Ifipark ism. Ifipark ism. Vitalitás ism. Fény-Kép ism. Érdi Panoráma ism. 

17.30  Tea 2 személyre ism. Vitalitás ism. Fény-Kép ism. Földközelben ism. Mojito ism. Hit és Élet ism. 

18.00
Szibéria 13-14. Bayer Zsolt 
dok. filmje. ism.

Törvénytelen 
Muskátli  
I. rész Dok. Film  
R.: Kisfaludy András 
59’ ism.

Mozgás ism. Szibéria 13–14.  
Bayer Zsolt  
dok. filmje.  
ism.

Kézilabda-mérkőzés 
ism. 

Szibéria 15–16.  
Bayer Zsolt  
dok. filmje

18.30
Tea 2 személyre ism. 

18.45

19.00 
Híradó Esti mese Híradó Esti mese Híradó Esti mese Híradó Esti mese Híradó Esti mese

A FEKETE VÁROS  
II. rész  
R.: Zsurzs Éva,  
Sz.: Bessenyei Ferenc, 
Venczel Vera  
100’  
ism. 

19.15

Érdi Panoráma ism. 
19.30 4 szemközt beszélgetés 

aktuális témákról
4 szemközt beszélgetés 
aktuális témákról

4 szemközt beszélgetés 
aktuális témákról

4 szemközt beszélgetés 
aktuális témákról

4 szemközt beszélgetés 
aktuális témákról

19.45 

 Kézilabda-mérkőzés

Fény-Kép kulturális 
magazin Mozgás sport magazin Felpörgető film  

és program ajánló
Mojito buli, szórakozás, 
programok Mikrofonláz ism. 

20.00

20.15 Vitalitás életmód 
magazin 

Magyarok  
magyar film  
R.: Fábri Zoltán  
Sz.: Koncz Gábor  
95’ 

Ütköző közéleti  
vitaműsor

Az oroszlán ugrani 
készül  
magyar film  
R.: Révész György  
Sz.: Bujtor István  
113’ 

A FEKETE VÁROS  
I. rész  
R.: Zsurzs Éva,  
Sz.: Bessenyei 
Ferenc,  
Venczel Vera  
100’  
ism. 

20.30
20.45 

Törvénytelen 
Muskátli  
I. rész Dok. Film . 
R.:  Kisfaludy András  
59’

Földközelben környezet 
védelmi magazin Ismeretlenek,  

III. rész dok.film  
Rend.-op.: Gulyás János  
76’

21.00 
 Per helyett jogi esetek

21.15
Felpörgető ism.

21.30 Ifipark ism. 

21.45 Érdi Panoráma ism.

22.00 Híradó ism. Híradó ism. Híradó ism. Híradó ism. 

Házibuli klipműsor22.15 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. 4 szemközt ism. Híradó ism. 
Hit és Élet ism. 

22.30 Per helyett ism. Fény-Kép ism. Mozgás ism. Földközelben ism. 4 szemközt ism.

22.45 Ütköző ism.  Mojito ism.

2009.  április 20-tól április 26-ig

Szakkörök, klubok a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban

Majorettcsoport és Képzõmûvészeti Szakkör
dött egy képzőművészeti kiál-
lítás-sorozat, ami fölvetette egy 
képzőművészkör létrejöttének 
az igényét. Mivel én ezeken 
a kiállításokon megjelentem, 
megkérdezték, hogy elvállal-
nám-e a vezetését. Erre 1977 
őszén én is, és az akkori igazga-
tó, Urbán László is rábólintott. 
A szakköré lett a galéria, ott vol-
tak fönn a mintázóállványok, 
lenn pedig a felnőttek minden 
héten modell után dolgozhat-
tak. A  gyerekek mindig egy-egy 
megadott feladatra koncentrál-
tak. Mikor elindult a szakkör, 
a szoba tele volt gyerekekkel, 
szülőkkel. Emlékszem, a Verba 
testvérpár is idejárt. Andrea 
akkoriban alsós volt, ma már 
neves művészettörténész, a 
húga pedig óvodás volt, de őt 
is elhozták. A rendszerváltással 
az értékrend rossz irányba moz-
dult el a kultúra minden terü-
letén. Ezt mi is megéreztük. 
Fölborult az egész képzőmű-
vész társadalom. A legtöbben 
besoroltak valahová, néhányan 
– köztük én – kívülállók marad-
tunk. Eljutottunk odáig, hogy 
megszűnt a felnőttkör. Át kellett 
gondolni, mi az, amit megcéloz-
hatunk a gyerekekkel, mi legyen 
a kör későbbi tevékenységének 
a célja. A teremben többféle fog-
lalkozást is tartottak, ezért nem 
lehetett hosszabb távra beren-
dezkedni. A kisgyerekekkel egy 
órát, a nagyobbakkal két órát 
töltünk itt. 

– Ki kellett találni a folyta-
tást, át kellett gondolni, hogy 

ez az idő mire elég. Úgy dön-
töttem, hogy a kicsi gyerekek, 
a negyedik-ötödikesek úgy raj-
zolnak, ahogy tudnak. Adok 
egy átgondolt témát, amit jól 
és mozgalmasan lehet megje-
leníteni. Ők nagyon vidámak 
rajzolás közben. Nekik ter-
mészetesen még nem a kom-
pozícióról beszélek. Ötödik 
osztálytól kezdenek kiválni a 
tehetségesebbek. Azoknak jön 
a stúdium, szigorúan zsírkré-
tával, a nagyobbaknak ceruzá-
val. Elviszem őket a nyolcadik 
osztályig, míg egy ilyen irányú 
iskolába jelentkeznek, segítek, 
hogy megfeleljenek a felvételin. 
Ha valaki nyolcadik utolsó fél-
évében jön, hogy készítsem föl 
a felvételire, azt nem vállalom. 
Ahhoz idő kell.

– Ez alatt a 32 év alatt hányan 
fordultak meg a képzőművészeti 
szakkörben?

Évente 10-12 gyerek, ennyi idő 
alatt az körülbelül… 300-400 fő. 
Előfordul az is, hogy egyszerre 
20-an vagyunk. Épp idén maradt 
el egy kislány, aki már harmadi-
kos a főiskolán. Időhiány miatt 
nem tud jönni. Volt, aki egyszer 
eljött, azt hitte, hogy ő Picasso 
és többet nem láttuk. Van egy 
nyugdíjasunk, aki meg belebe-
tegszik, ha nem jöhet. Sokan 
megfordultak itt, akik csak a 
véleményemre voltak kíván-
csiak az eddigi tevékenységük-
ről. Én mindenkit tájékoztatok, 
hogy mit tudok én itt, ebben a 
másfél-két órában adni, milyen 
szintre tudom eljuttatni. Aki 

idejön, az az alapvető techniká-
kat szeretné megtanulni, ezen-
kívül látni és láttatni.

– Szerveznek kiállításokat a 
szakkörbe járóknak?

– Persze. Tavaly két növen-
déknek egészen jó kiállítása 

volt, de én is állítottam már ki a 
tanítványaimmal.

– Több mint három évtizedes 
tanítás után önnek még mi ad 
örömöt?

– Sokan azt hiszik, hogy a 
művészet örömszerző tevé-
kenység. Csalódniuk kell, mert 
ez nem így van. Azt szoktam 
mondani, ha valaki boldog és 
mindig örömködik, akkor ott baj 
van. Az ember minél mélyebbre 
ás, annál több a miértje. Annál 
több kérdésre nem kap választ. 
Akkor éltem a legnagyobb bol-

dogságban, mikor keveset tud-
tam a művészetről. A Kós Károly 
Szakközépiskolában 21 évig taní-
tottam, ide 32 éve járok. Van 
az emberben egyfajta kötelesség-
tudat, hogy egy-egy tehetséges 
gyerek miatt el kell jönnie. Persze 

– tudom én – más is meg tudná 
ezt csinálni. Nekem egyre nehe-
zebben megy. Csütörtökönként 
már nem is szoktam otthon 
dolgozni. Azért jövök ide, mert 
ez a hely – ebben a szellemi 
sivatagban – egy kis oázis. 
Köldökzsinór, ami kulturálisan 
itt tart, bár már gondolkodom 
azon, hogy továbbadom a stafé-
tabotot… Mert nemcsak a köte-
lesség hozza ide az embert. Az 
is, hogy soha nem tudja, kiben él 
tovább. 

 Ozsda Erika


