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Kézmûves foglalkozásoktól a daltanulásig

Tavaszi családi táncház
Az „Ága-Boga” Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2009. április 18-án, szombaton tar-
totta hagyományos családi táncházát. A helyszínt – már megszokottan – az érdi 
Vörösmarty Mihály Gimnázium adta.

A rendezvény minden kor-
osztály számára kitűnő hét-
végi programnak bizonyult. 
A gyermekek Szente János 
néptáncoktató közreműkö-
désével játékokat, dalokat, 
táncokat tanulhattak, a szü-
lők – amennyiben nem vettek 
részt a mulatságban – ettek-
ittak, beszélgettek, vagy csak 
a távolból nézték csemetéiket. 
Volt, aki először, volt, aki már 
rutinos szereplőként vett részt 
az eseményen. Kezdőknek és 
haladóknak egyaránt maradan-
dó élményt nyújtott a program.

A délután folyamán a lelkes, 
ügyes gyerekek – és szüleik – 
bepillantást nyerhettek a mold-
vai csángó, a magyar csárdás 
és a többi néptánc világába. 
Az egyes táncok között pedig 
a mesemondásé és a közös 
éneklésé volt a főszerep. Az 
esemény idején ingyenes büfé 
működött.

A rendezvény résztvevői 
különböző vidékek hangsze-
reivel is megismerkedhettek. 
Olyan zeneszerszámok szó-
laltak meg, mint a hegedű, a 
bőrduda, a tekerő, az ütőgardon 
vagy a bőgő.

Egy másik teremben mind-
eközben kézműves foglal-
kozás várta az érdeklődőket. 
A gyerekek saját kezűleg készít-
hették el emléktárgyaikat. 
A kétórás rendezvény tombo-

lával zárult, ahol sok kedves 
ajándék talált gazdára.

A rendezvény vendége dr. 
Szabó Endre, a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületének (NOE) 
elnöke volt – nem mellékesen 
erdélyi népzenegyűjtő, aki 
gyimesi csángó dallamokat szó-
laltatott meg furulyáján. 

A remek, oldott hangulat meg-
teremtéséről a – számos ország 
(Mexikó, Kanada, India, Japán, 
Kína, USA) világzenei színpadán 
kimagasló sikert arató – TÉKA 
együttes gondoskodott. Az 1976 
óta működő zenekar a magyar 
népzene eredeti hangzásvilágát 
ismertette meg az egybegyűl-
tekkel. A tagok mindenkori célja 
– a dallamok és a játékstílus 
megőrzése mellett – tudásuk 
átadása a fiatalabb generáció-
nak. Művészeti iskolákban, 
zeneiskolákban tanítanak, hogy 
segítsék a magyar népzenei élet 
utánpótlásának kialakítását.

A Nagycsaládosok Országos 
Egyesületének Érdi Csoportja 
2006 novemberében tíz család 
összefogásával alakult meg. 
A társulás népszerűségével 
létszáma is egyre növekedett. 
A 2007. év sikeresnek bizo-
nyult: újabb és újabb családok 
csatlakoztak a szövetkezéshez, 

a szervezett programokat egyre 
többen látogatták. Számos ren-
dezvény a tagokon kívül is, 
minden érdeklődő számára 
elérhetővé vált.

Saját alapszabályukat 2007 
novemberére készítették el, 
és létrehozták a NOE tag-
jaként működő önálló köz-
hasznú szervezetet, az „Ága-
Boga” Nagycsaládosok Érdi 
Egyesületet. A szövetség céljai 
széles körűek: a nagycsaládo-
sok egymást segítő közössé-
gekké szervezése, a közösség 
működtetése; az élet és az anya-
ság tiszteletére való nevelés; a 
házasságért, a családért, a gyer-
mekekért érzett felelősség erő-
sítése. Ugyancsak céljaik közé 
tartozik a nagycsaládok által 
képviselt értékek felmutatása 
a társadalom felé, érdekeinek 
képviselete és szolgálata.

Az „Ága-Boga” Egyesület szá-
mos programot szervez erre az 
évre. Népzenei táncházat leg-
közelebb 2009. november 7-én, 
szombaton tartanak.

A mostani rendezvény 
támogatói Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, az érdi 
Vörösmarty Mihály Gimnázium, 
a Soós Pék-Gép Kft. és az Osys 
Kft. voltak. Kovács Renáta
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Elvesztettem zsebkendõmet – népi játék

Kézmûves foglalkozás

A várható több száz (2009 fő!? 
De ehhez Te is kellesz!) kerék-
páros balesetmentes felvonulá-
sát a rendőrség, a polgárőrség 
és az érdi motoros egyesület 
segíti. Mellettük azonban szük-
ség van szervező bringásokra 
is, akik a menetben vonulva 
a felvonulás résztvevőit az út 
felezővonalának jobb oldalán 
tartják, hiszen itt nincs teljes 
útzár, csak szervezett, tömeges 

félpályás úthasználat, a többi 
közlekedő partner lehető legki-
sebb akadályoztatásával. 

Minél többen vagyunk, annál 
nagyobb odafigyelést és össze-
hangolt szervezést igényel a 
felvonulás. 

Figyeljünk egymásra – ebben 
segíts! Jelentkezz a teker.go@
freemail.hu címen, vagy reggel 
9 órakor a rendezvény hely-
színén keress meg bennünket, 

hogy így légy aktív részese az 
Érd Körbe sikerének. 

És ha nagyon „bejön” a ren-
dezvény légköre, keresd a szer-
vezőket, és akkor a következő 
esemény előkészületeibe már 
nemcsak bepillantást nyerhetsz, 
hanem segíthetsz is a megszer-
vezésben. Hajtsunk együtt a 
biztonságos kerékpározásért! 

Tekergők-Érd Körbe 
szervezői

Érdkörbe – légy Te is szervezõ!

Óvodások adtak mûsort az idõseknek

Süni-mûsor a Szent József Otthonban 
Noha a legkisebbek az elsõ pillanatokban még félszegen fogták a dadus szoknyáját, 
percekkel késõbb már õk is lelkesen kapcsolódtak be abba a rövid, ám annál ked-
vesebb verses-dalos mûsorba, amellyel a Szent József Idõsek Otthona lakóit jöttek 
köszönteni. A Szivárvány Óvoda Bem téri intézményének Süni csoportja immár 
harmadszor örvendeztette meg a Gyula utcai szépkorúak otthona lakóit. Tavaly egy 
õszi vásári jelenettel, majd karácsonyi összeállítással köszöntötték az idõseket.

Az ötlet Gergely Katalin óvónőtől 
ered, de – mint mondta – a meg-
valósításhoz nem kis támogatást 
kapott Simonics Gabriellától, a 
Szivárvány Óvoda vezetőjétől, 
Gyotár Istvánné dadától, vala-
mint a kicsinyek szüleitől is. Az 
apróságok ezúttal is lelkesen 
gyakoroltak a fellépésre, műso-
ruk nemcsak a tavasz érkezé-
sét üdvözölte, hanem egyben az 
éltető természet megóvására is 
felhívta a figyelmet. A produkció 
végén a gyermekek különleges, 
saját készítésű, rajzolt, jelképes 
cserepes virággal ajándékozták 
meg az otthon lakóit.

– Az óvodások vidám műsora 
rendkívül kellemessé tette az itt 
élő szépkorúak délelőttjét – nyi-
latkozta lapunknak Hideg Mária, 
a Szent József Otthon vezetője. 
– Láttam, többen is elérzékenyül-
tek, amikor az apróságok a saját 
készítésű ajándékukat átnyújtot-
ták nekik. Sajnos, vannak köztük 
olyan idős emberek, akik nagyon 
magányosak, mert vagy nincs élő 
hozzátartozójuk, vagy egyáltalán 
nem látogatja őket a családjuk. 
Sokuknak talán a saját apró uno-
kájuk juthatott eszébe a tavasz-
köszöntő műsor láttán, de a kicsi-
nyek egyébként is közel állnak az 
idős emberek szívéhez, ezért is 
örültünk, amikor Gergely Katalin 
azzal keresett meg bennünket, 
hogy az óvodások időnként ellá-
togatnának hozzánk, és műsorral 
is kedveskednének lakóinknak. 

A Szent József Otthonban 
eközben átépítési munkálatok 

folynak. Hideg Mária – aki több 
mint egy évtizede vezeti a MÁV 
Óvoda épületéből kialakított, 
kezdetben az Idősek Otthona 
Alapítvány által működtetett, 
majd a Betegápoló Irgalmas Rend 
által fenntartott szociális intéz-
ményt – elmondta, hogy az 1995-
ben idősek otthonává alakított 
épület állaga alaposan megrom-
lott. Szükségessé vált a hőszige-
telés, a fűtés- és csatornarend-
szer, valamint a homlokzat fel-
újítása, de ezzel együtt a lakószo-
bák komfortosítását is elvégzik. 
A költségeket teljes egészében a 
fenntartó, Kozma Imre atya veze-
tésével működtetett Betegápoló 
Irgalmas Rend viseli.

Az otthon igazgatójától azt is 
megtudtuk: szinte folyamatosan 
telt házzal működik az intéz-
mény. Jelenleg hetvenen lakják, 
köztük jóval több a nő, mint a 

férfi, a korosztály pedig hatvan 
évtől százig terjed. Ha van is üre-
sedés, kizárólag a legalább négy-
órás ápolásra szoruló beteget 
tudják felvenni. A bentlakásért a 
nyugdíj 80 százalékát, illetve 57 
ezer forintot kell fizetni, cserébe 
24 órás felügyelet és rendszeres 
ápolás is jár. 

A beteg, zömében mozgásuk-
ban is korlátozott, idős emberek 
számára – akiknek a hétköz-
napjait természetesen az otthon 
közös foglalkozásai is színesítik 
– mindig kivételes élményt jelent 
a legkisebbekkel való találkozás, 
de a Bem téri Óvoda Süni cso-
portja is igen lelkesen készül a 
fellépésekre. 

Az ovisok legközelebb anyák 
napján szeretnék majd köszön-
teni a Szent József Otthon vala-
mennyi hölgy lakóját. 

 Bálint Edit 
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A gyerekek hamar feloldódtak az idõs emberek társaságában


