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A mandala 
varázsa

Tegnap egy remek programon voltam. Csak 
véletlen keveredtem oda, mivel egy társa-
mat kísértem le, ott volt dolga. Eredetileg 
totem-álarcfestésre ment volna, ami volt is 
persze, csak mire leértünk, már az összes 
álarc elfogyott, pedig szívesen festettem 
volna egyet. De felajánlották, hogy a másik 
asztalnál lehet mandalát színezni. Még volt 
időm, így hát nekifogtam egy-
nek. 

Szebbnél szebb motívu-
mok voltak. Alig bírtam 
választani,de végül talál-
tam egy nekem tetszőt. 
Miközben színeztem, ren-
geteg infót hallottam róluk 
és eléggé különbözőeket. Volt, 
aki azt mondta, hogy kívülről befelé 
kell haladni, mint ahogyan a tudat szűkül. De 
volt, aki pont az ellenkezőjét mondta, miszerint 
belülről kifelé kell haladni, mert úgy nyitunk, 
úgy tárulnak elénk újabb és újabb dolgok, és 
mire befejezzük a művet, elérjük a teljes lelki 
kielégülést. Közben elmesélték azt is, hogy a 

mandalákat eredetileg szerzetesek 
készítik méghozzá színes 

homokból. Szertartá-
sokhoz használják, 

fel, aztán azt szét-
söprik. A mandalák 

az élet körforgá-
sát jelképezik, 

ezért kör alakúak 
(persze vannak ki-

vételek) és szimmet-
rikus geometriai ábrákat 

használnak. Azt is beszél-

ték még közben, hogy 
ha falra kirakjuk, ak-
kor nyugodtságot, 
harmóniát áraszt, 
állítólag jobb lesz 
a közérzetünk 
tőle.
Én mindezektől 
függetlenül színez-
gettem a kis ábrámat. 
Nagyon lefoglalt, aztán annyira belemerültem, 
hogy elkéstem egy találkáról. De megérte, 

mert egyrészt nem sokkal később értem oda 
a megbeszélt időpontra, másrészt, nagyon 

tetszett a végeredmény. És ezzel nem 
csak én voltam egyedül, ott mások is 
dicsérgették a munkámat.
Annyira ráéreztem erre a mandala fes-
tegetésre, hogy ma is lementem a falu-

ba, hogy ujjat készíthessek. Ám amikor 
megérkeztem csalódnom kellett. Egy da-

rab mandala sem volt, na jó most hazudtam, 
mert volt kettő, de nem már megkezdettek vol-
tak. Biztosan az eső mosta el a programot. 
De helyette volt ott egy 
srác, aki csillagjegy 
állást szerkesztett. 
Csupán egy szü-
letési dátumot, 
időpontot és egy 
helyet kellett 
mondani neki. 
Ebből ő kiszámol-
ta, hogy a születésük 
pillanatában éppen 
hogyan álltak a csillagok. A 
körbe való berajzolás élményét pedig ránk bíz-
ta, miután elmagyarázta. Közben elárulta, hogy 
kinek mi az aszcendense és a kínai horoszkóp 
szerint mi a csillagjegyünk.

Erdõs ANita                                                                          
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Játszóházi titkok
Egy újabb játszóház sok-sok gyerekkel és 
most az jönne, hogy sok-sok játékkal, de 
nem. Itt játékok helyett kézműves tevé-
kenységeket folytatnak a kissrácok. Bár ez 
is a játék egy formája, de ebben legalább 
kiélhetik kreativitásukat, kézügyességü-
ket. 

A téma a Színes házak meséi volt. Hamarabb 
ott voltam mielőtt elkezdődött volna, így 
egész az elejétől belekukkanthattam a mun-
ka folyamatába. Az első asztalnál még csak 
ültek a gyerekek, elvétve szülők is, akik úgy 
csináltak, mintha csak a porontyaikra vigyáz-
nának közben titokban ők is munkálkodtak és 
közben vártak az alapanyagokra. A másik asz-
talnál már megérkeztek az eszközök, ott már 
nagyban rajzolták a körvonalakat a csempére. 
Különböző virágmotívumok jelenetek meg 
mindenhol. A harmadik asztal amolyan ka-
kukktojás féle volt, mivel ott gyöngyöt fűztek, 
méghozzá szitakötős nyakláncot, de volt, akik 
lepkés gyűrűt készítettek, ott tartott legelő-
rébb a munka. Elvétve már egy-két kész darab 
is díszelgett az asztalon. 

Aztán újra visszatértem az első asztalhoz, 
ahol már szintén voltak a munkához szüksé-
ges anyagok, sőt mára szülők is „segítettek” a 
gyerekeiknek. Csak a furcsa az volt számom-
ra, hogy a csemetéik előtt is volt munkada-
rab. Amivel persze nincsen baj, de miért kell 
még hangosan hozzátenni, hogy: „Nézd csak 

kisfiam, így kell 
csinálni, tessék 
próbáld meg!” 
– aztán azzal a 
mozdulattal, mel-
lyel odanyújtják, 
pont úgy vissza is 
veszik maguk elé, 
hogy még vala-
mit kijavítsanak, 
és persze javítani 
való mindig akad.

Újra a második 
asztalnál voltam, 
ott egy kisebb fajta civakodás tört ki a mintá-
kért. Az egyik kislány elrontotta a körberajzo-
lást, és amíg letörölte a csempéjét, félretette 
a lapot, melyen a virágmotívum volt. Közben 
egy másik kislány el akarta venni, hogy ő azt 
akarja körberajzolni, de a radírozó lányka köz-
beszólt, hogy az neki kell, ne vigye el, majd ha 
kész van, megkapja. A másik csajszi persze ki-
csapta a hisztit, hogy nem akarja odaadni neki 
a mintát. Az egyik felügyelő nő odament és 
mondta a lánykának, hogy adja oda a lapot, 
mert ő úgysem dolgozik rajta, de talpraesett 
és határozott volt a kislány és megmondta, 
hogy nem adja oda, mert miután letörölte újra 
kezdi a rajzolást. Így nyert az igazság. 

Aztán sajnos időm szűkében ott kellett hagy-
nom az eseménnyel teli játszóházat, mert egy 
másik helyszínen, újabb kalandok vártak rám.

Erdõs ANita
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Teknőcmentő akció
Hoffer Erik ez év februárjában Indiába láto-
gatott egy különleges teknős mentőakció 
résztvevőjeként. Erről számolt be a kíváncsi 
közönségnek a kapolcsi Zöld Udvarban. 

Hoffer Erik egyedüliként vágott neki Indiának 
közép-európaiként. Mint mesélte, ekkor körül-
belül mínusz nyolc fok lehetett kishazánkban, 
de ő rövidnadrágban és pólóban vágott neki a 
hosszú útnak, a Ferihegyre látogatók megdöb-
benésére, akik egyébként nagykabátban álldo-
gáltak. 

Összesen mintegy negyvenen vágtak neki 
ennek az útnak a világ különböző részeiről, 
mindannyian egy osztrák utazási irodával utaz-
tak. A Green Peace kiemelten fontosnak minő-
sítette a küldetést, így kemény pénzeket ölt 
bele az akcióba. 

A kampány célja egy különleges teknős 
faj megmentése a kipusztulástól. Mindössze 
negyvenezer példány él már csak a Földön. En-
nek oka, hogy rengetegen az indiai partoknál 
dolgozó halászok áldozataivá válnak. Sokan a 
halászok közül beugranak, hogy kimentsék a 
hálókba beragadt teknősöket, de sajnos ez rit-
kán fordul elő. A hatóságok is próbáltak tenni 
ez ellen, mert betiltották a halászatot ezen a 

területen, de ide, ha nincs őrködés a halászok 
illegálisan bár, de visszatérnek. 

A kampány alatt kétezer teknőstetemet fotóz-
tak le, amelyeket egy-egy méter hosszú papírra 
nyomtatták ki, és így egy, két kilométer hosszú 
kiállítást hoztak létre. Ezt a kiállítást a Föld több 
országába kívánják elvinni, hogy ezzel is felhív-
ják az emberek figyelmét a veszélyre. 

Ezeknél a teknősöknél az a szokás, hogy 
együtt több ezren, egyszerre rakják le tojása-
ikat, amelyek száma negyven-ötven millióra 
tehető. Ezek nagy részét, hatvan-hetven szá-
zalékát a ragadozók kikelésük után elkapják és 
megeszik. Az is szerencsésnek titulálható, ha 
egy fészekből egy teknős eléri a vizet. Az akció 
egyik részeképpen próbálták megmenteni a ki-
csi tojásokat, de hiába, mert akármit csináltak a 
kutyák és rákok kiásták a fészekből a tojásokat. 

A beszélgetésre sajnos kevesen mentek el, 
ami szerintem a félreérthető cím miatt tör-
ténhetett meg. Számomra, amikor olvastam a 
programfüzetet, nem volt világos, hogy a föld 
energiái cím alatt egy teknősfaj megmentéséről 
lesz szó. Akit további információk érdekelnek, a 
német Green Peace oldalán megtalálhatja.

Balog Dávid
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Szentesi utcaszínház
A szentesi Horváth Mihály gimnázium ex-
drámatagozatosok által készített előadások 
után, a közönség megcsodálhatta a még di-
ákok műsorát. A rendezvényre sokan elláto-
gattak a zseniális beharangozónak köszön-
hetően.

A szentesi drámatagozatos diákok saját mű-
sorukat adták el a kapolcsi Malomszigeten. A 
kezdés előtt negyed órával nagy toborzásba 
vágtak. Elkezdték járni a falut, és szétkürtöl-
ték, hogy előadás lesz. Ennek meg is lett az 
eredménye, hiszen szép számmal érkeztek 
érdeklődők. Voltak, akik trombitával hívták 
fel a nagyérdemű figyelmét a műsorra, má-
sok pedig énekükkel. 

A kezdeti izgalmakat egyesek közös já-
tékkal próbálták csitítani, mások pedig ör-
dögbotoztak. Az előadás elején hatalmas 
ujjongás köszöntötte a nézőket, valamint 
így merítettek bátorságot a közelgő produk-
cióhoz. 

Az előadás pontosan öt órakor kezdődött. 
A közönség gyűrűjét használták fel a színpad 
széleinek jelöléséhez. Az előadásra nagy-
részt fiatalok látogattak el, de idősebbek is 

szép számmal megjelentek. A legtöbb sze-
replő ki is volt festve, én úgy vettem észre, 
hogy bohócokat próbáltak imitálni közülük 
néhányan. Az előadásnak az Akarsz-e játsza-
ni címet adták. Voltaképpen egy nagy játék 
volt az egész, amin a közönség nagyon jól 
szórakozott. Ezt látni is lehetett az arcukon. 

A fiatalok nagyon kitettek magukért. Lát-
szott rajtuk, hogy amit csináltak,abban szí-
vük és lelkük egyaránt benne volt. Élvezték 
is a szereplést, amit a közönség felé tett 
gesztusaikkal mutattak. Az előadáson fel-
harsant nem egy ismerős dal is. Gondolok itt 
például a sokak által kedvelt Gedeon bácsi 
című számra, és a Miszter Alkoholra is. A két 
ifjú leánynak, akik minden átvezető részt át-

daloltak, csodaszép hangjuk volt. 
A közönség az előadás lezárásaként hatal-

mas vastapsot adott a fellépőknek. Ha valaki 
kedvet kapott az előadás megtekintéséhez, 
látogassa meg augusztus negyedikén követ-
kező előadásukat, ami szintén öt órakor fog 
kezdődni. 

Balog Dávid
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A beszélő média hibáit próbálta feltárni Pap 
János és Bojtor Márta a kapolcsi katolikus 
templomban. Hatalmas bakiknak, nyelvbot-
lásoknak lehettünk fültanúi, továbbá ráéb-
resztettek minket: a sztárok nem is sztárok. 
Ők csak olyan emberek, akikből a média 
„sztárt” fabrikált.

A műsor elején kicsit érthetetlennek véltem Pap 
János beszédét, mivel a hangosítás hagyott némi 
kívánnivalót maga után, de ezt az idő múlásá-

val meg lehetett 
szokni. A „mű-
sorvezető” társa 
Bojtor Márta volt, 
a közszolgálati rá-
dió szerkesztő-ri-
portere. Pap János 
Mártát a HÉV-en 
ismerte meg, a ri-

porterasszony mindig könyvet olvasott, eközben 
jóízűen nevetett, s ez felkeltette a férfi érdeklődé-
sét. Mártáról érdemes tudni, hogy Debrecenben 
vált rádióssá, eleinte félt a tájszólás legyőzésétől, 
mert azért mégsem előnyös, ha valaki enyhe 
tájszólással beszél – még a helyi rádióban sem. 
Neki a sziszegős hangokkal kellett megküzdenie, 
többször is kell vizsgázni, mire azt mondhatja az 
ember: ő leküzdötte ezt a problémát. Érdekesség, 
hogy állítólag Boros Lajos úr megbukott ezen a 
vizsgán.

Megtudtuk, hogy a háttérrádiózást is megszok-
ja az ember, s akármennyire azt mondja, hogy 
„nekem csak úgy megy az a hülyeség”, ha nincs, 
akkor bizony elkezd hiányozni az a hülyeség.

A mai médián belüli divatról is szó esett, ezek 
szerint ma nagyon gyorsan beszélnek a tévében, 
rádióban, ez azonban nem előnyös a magyar 
nyelvnek, az idegen nyelvek sokkal jobban képe-

sek elviselni a gyors beszédet, mint a magyar. Ezen 
kívül rendkívül gyakori az ironizálás, valamint a 
beszédhibák, például a pöszeség, ezzel kapcso-
latban egy filmrészletet is megtekintettünk.

Manapság a média manipulálja a nézőket, a 
showműsorok előtt mindig megtapsoltatják, 
megnevettetik a nézőket, hogy ezeknek az effek-
teket be tudják vágni a megfelelő helyekre, eze-
ket hívják hangkonzerveknek.

A műsor részét képezte a nyelvbotlások be-
mutatása is, rengeteg mókás jelenetnek voltunk 
fültanúi, a legemlékezetesebb számomra, amikor 
a kedves műsorvezető a légkondicionált szóval 
nem tudott megküzdeni, ezért a helyiséget lég-
hűtöttnek nevezte.

A sztárvilág valójában nem sztárokról szól, ha-
nem olyan hétköznapi emberekről, akiket sztár-
ként kiáltottak ki, ezért a közönség imádja őket. 
Nem kizárt, hogy holnap épp belőled lesz sztár, 
mert valaki ezt akarja. A valóság- és felfedező-
show-k menetrendje is meg van tervezve, a kö-
zönségszavazás csak formalitás.

A hang és humoriskola az egyik legszórakozta-
tóbb program volt, amin részt vettem. Javaslom 
mindenkinek, hogy menjen el, garantáltan jól fog 
szórakozni, és nem szeretné majd abbahagyni a 
tapsolást. 

Körtvélyes Zsolt

Humor felsőfokon

Kapolcs
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Bharatanatyam
Jayanthi Subramaniam, indiai mester első-
nek lépett fel Magyarországon, nagyszínpa-
don magyar tanítványával, Bittner Dórával.

A Bharatanatyam indiai klasszikus színpadi tánc, 
amelyben zene, tánc, színészet, költészet és 
spiritualitás elválaszthatatlan egységet alkot. A 
Bharatanatyam kifeje-
zés bhava (érzelmek), 
raga (dallam), tala 
(ritmus) és natyam 
(tánc). E táncforma 
két fő alkotóeleme - 
a nritta - avagy tiszta 
tánc, melyet a nyak és 
a szem finom mozgá-
sát ellenpontozó erő-
teljes lépések, hajlá-
sok és virtuóz, eleven 
lábmunka jellemez, 
illetve - az abhinaya 
- amely arcjáték és 
kézmozdulatok speciális gesztusnyelve az ér-
zelmek kifejezésére.

Elsőként Bittner Dóra lépett a színpadra, de 
csak bemutatni mesterét, és elmesélje mit fo-
gunk elsőként látni. Egy felajánlást, Síva urat 
dicsőítő éneket, feleségével való táncát, és lát-

hatjuk Sívát a felnö-
vekvő holddal.

Jött Jayanthi, akin 
a legszembetűnőbb 
a két bokáján lévő 
csörgő volt. Ez bar-
na volt, kis arany 
csörgőkkel. A ru-
háján több színek 
pompáztak. Zöld, 
piros és arany. Az 

öve is aranyszínű volt. 
Ugyanúgy a karkötője 
és a nyaklánca is, ami 
gyöngyökből állt. Na-
gyon hosszú fekete 
haja volt, tovább, mint 
a derekáig ért. A fején 
valamilyen különle-
gesség volt, ami fölül 
összefogta a haját, és 
fehér gyöngyökből 
állt. Mindkét tenyerére 
piros pötty volt festve, 
kicsit kisebb a homlo-
kára. Kifestve a szeme 
volt, és pirossal a szája.

Az előadása nagyon érdekes volt az elején. 
Kicsit erőltetettnek tűnő mosollyal táncolt és 
közben színészkedett, mert egyfajta színpadi 
produkció volt. Mindig odaképzelt  valakit, és 
azzal kommunikált. Sokszor azt hittem, hogy 
rám néz, ez kicsit félelmetes volt, de legalább 
volt alkalmam ilyen helyzetben lefényképez-
ni. Egy szám szerintem nagyon sokáig tartott. 
Amikor lement a színpadról, imádkozó pozíci-
óba tette a kezét. 

A következő tánca szinte ugyanolyannak 
tűnt. Legalábbis a mozdulatok és az arca.

A harmadik számot a tanítványa adta elő. Az 
Ő ruhája kicsit különbözött csak mesterétől. 
Nem volt benne zöld, csak piros és arany. Róla 
se hiányoztak a nyakláncok és karkötők. Az Ő 
lába a lábujjaknál viszont ki volt festve piros-
ra. Az előadása nagyjából nem különbözött az 
előzőektől. Ugyanúgy az erőltetett mosoly és 
mozdulatok. 

A végén angolul beszélt hozzánk a mester, 
köszönte, hogy itt lehetett. Ekkor már a kö-
zönség egy része nem volt bent, nem bírták 
tovább…

                                                            Szalay Gabriella
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Tömeg a katolikus templomban
Itt valami megint nem az átlagos!

Csak pár perccel négy előtt érkeztem meg a 
helyszínre, és rögtön tudatosult bennem vala-
mi, amint a kapuhoz értem. Remélem, még be 
fogok férni- gondoltam magamban. Végül is 
befértem, de a jó helyek már mind foglaltak vol-
tak. Az oltár előtt állt egy hangszer. Nem pon-
tosan tudtam, mi is az. Legjobban a zongorára 
hasonlított, de tudtam, hogy ez azért valami 
más. Hamar megtudtam, hogy ez a gordonka, 
amin Kállay Ágnes fog játszani. Azonban nem 

csak gordonkakon-
cert volt várható, 
hanem egy olyan 
különleges fellépés 
lesz ez, amiben egy 
gordonka és egy 
cselló fog különle-
ges hanghatásokat 
kelteni.

Nem sokkal ez 
után felállt egy férfi, 
és röviden elmond-
ta nekünk a két ze-
nész munkasságát. 
Megtudtuk például, 
hogy együtt jártak a 
konzervatóriumba, 
és gyakran szoktak 
együtt zenélni. 

Pár perc múlva bejöttek a zenészek, odaültek 
hangszereikhez, és játszani kezdtek. Először 
Johan Sebastian Bach- tól játszottak, a g- moll 
szonátát. Nagy sikert arattak. Amikor vége lett 
a közönség tanácstalan volt. Most tapsoljanak, 
vagy ne?

Végül nem tapsoltak, hanem eljátszottak 
még két művet Bach- tól. Ezután megálltak, és 
akkor óriási tapsvihar lett úrrá a templomban. 
Mindenkinek tetszett, egészen kisgyerektől a 
nyugdíjasig. Már ekkor vastapssal ünnepelték a 
zenészeket, pedig még alig játszottak.

Így ment ez minden hármas szett után. Leg-
alább két percen keresztül tapsoltak a nézők. 
Elhangzott a szonátakoncert alatt Boccherinitől 
a G- dúr szonáta is, nekem ez nyerte el legjob-
ban a tetszésemet. Korábban nem ismertem 
ezt a művet, de nagyon tetszett a játékossága, 
hangulata.

Az utolsó zenemű egy Vivaldi szonáta lett 
volna. El is játszották, nagyon tetszett min-
denkinek, borzasztóan érdekesek voltak ben-
ne a hangulati váltások. Mikor befejezték, 
hosszú vastaps és kéretés után visszajöttek 
zenélni. Ahogy láttam, nagyon örültek a sike-
rüknek, biztos jó lehet egy templomnyi em-
berrel szembenézni, miközben istenítik őket, 
és szinte könyörögnek, hogy zenéljenek még. 
Azt hiszem, ez az igazi elismerés egy művész 
életében.

Dávid Szandra

Kállay Ágnes és Csillagh Katalin

Kapolcs
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Segítség!
Kegyetlen ez a világ.
Mindig történik valami katasztrófa.
Valaki mindig segítségre szorul.
Vajon mit teszünk mi, magyarok?

A katolikus templomkertben áll egy sátor, ami be-
mutatja nekünk, mennyit segítenek a magyarok 
azokon a területeken, ahol válsághelyzet van. Há-
ború, természeti katasztrófa, éhínség. Mind olyan 
helyzetek, ahol segíteni kell embertársainknak. 
Hiszen ha mi kerülnénk ilyen helyzetbe, nekünk is 
jól jönne a segítség.
Beszélgettem Adányi Lászlóval, a Karitász főtitká-
rával, aki tájékoztatott engem a rendezvényről:

- Milyen céllal hozták létre ezt a sátrat?
- Van egy program, Magyar segítség a Föld 

körül, három nem kormányzati szervezet 
fogott össze, hogy bemutassa a Nemzetkö-
zi Fejlesztési Munkát, ezen belül a szerveze-
tek lehetőségeit. A programot a Külügymi-
nisztérium támogatja. A Katolikus Karitász 
az egy segélyszervezet, humanitárius se-
gítséget nyújtunk és projekt alapú támoga-
tást, ami azt jelenti, hogy a legkülönbözőbb 
területeken (szociális, egészségügyi, ipari 
vagy kereskedelmi) segítséget nyújtunk 
ott, ahol erre rászorulnak. A Külügyminisz-
tériumnak van egy Nemzetközi Fejlesztési 
Politikája, amit a civil szervezetekkel közö-
sen dolgozott ki. Ebben van egy cél ország 
sor is, Szerbia, Montenegró szerepel az első 
helyen. A második szervezet a Planet alapít-
vány, önkéntesek számára nyújt informáci-
ót a világban, különböző helyeken lehet 
önkéntes munkát végezni. Felkészítik az 
olyan önkénteseket, akik ide el szeretnének 
menni. Különböző önkéntes programok 
vannak. Vannak, ahol a jelentkezőknek kell 
kifizetni az útiköltséget, de van, ahol telje-

sen ingyen el lehet jutni különböző orszá-
gokba. Most van például egy Dél- Amerikai 
lehetőség. A harmadik szervezet a Bocs, ők 
évek óta támogatják az indiai iskolákat. A 
segítségnyújtás nem egy adományt jelent, 

amit egyszer oda adunk és el van intézve, 
hanem készséget próbálunk adni, hogy az 
emberek életük folytatására képesek legye-
nek, utána saját magukat el tudják tartani. 
Az igazi adomány az, ami tényleg hosszú 
távon tud segíteni.

- Milyen foglalkozásokkal várják az ide érkező-
ket?

- Verbuválunk önkénteseket, és a legjobb 
verbuválás az, ha olyanokkal beszélhetnek, 
akik önkéntesként dolgoztak. Ki lehet szá-
molni az öko- lábnyomot, ami azt jelenti, 
hogy a Föld energiaforrásaiból egy átlag 
magyar ember mennyit használ föl. Lehet 
bablabdát varrni, társasjátékozni, és a ven-
dégeinket meg tudjuk kínálni teával, amit 
Méltányos Kereskedelemből szereztünk 
be (Fair Trade). Ez nem elsősorban kiállítás, 
hanem emberi kapcsolatok teremtésére al-
kalmas hely.

                                          Dávid Szandra
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Ezer-jó-fű 
játszóház

Csütörtökön délután Vigántpetenden elláto-
gattam a Zöld udvarba, az Ezer-jó-fű játszóház-
ba.

A gyerekek ragadós papírokra virágmintában 
fűszereket szórtak, ami nagyon jól nézett ki. 
Később kint volt egy játék, hogy mindenkinek 
különböző színeket kellett szednie a természet-
ből, és rárakni egy szintén ragadós papírra. Az-
után, párosával kellett állni és az egyik tagjának 
be kellett csukni a szemét, a másiknak elvezetni 
egy fához, és a csukott szeműnek jellemezni 
kellett, milyen is az a fa. Ennyit láttam. 

Riportot az egyik segítővel készítettem: 
- Milyen programokkal vár-

ják a gyerekeket ide?
- Részben játékokkal 

készültünk. A különböző 
témakörökhöz egy-egy já-
ték tartozik akkor, hogyha 
összegyűlik annyi gyerek, 
akikkel már el lehet játszani 
a különböző játékokat. De 

egyébként többnyire kéz-
műves foglalkozásokkal 
várjuk a kicsiket. Ennek az 
a  specialitása, hogy csu-
pa természetes anyaggal 
dolgozunk, és minél ke-
vesebb       alapanyag fel-
használásával, minél egy-
szerűbben, minél szebb 
dolgot csináljunk, akár 
újrahasznosítással is.

- Hányadik alkalommal vannak itt, a Művésze-
tek Völgyében?

- Én először vagyok, egyébként a többiek öt-
ször-hatszor már voltak.

- Hogy tetszett így elsőre, mi volt a benyomá-
sa?

- Nekem nagyon tetszett, szerintem a gyere-
keknek is. Tehát, aki idejött, az mind nagyjából 
jól érezte magát. Nagyon hangulatos ez az ud-
var, mindenféle érdekes látnivalóval a szülők-
nek, itt meg a gyerekekkel játszunk. Délelőtt is 
vannak gyerekprogramok.

- Esetleg jövőre van kedve eljönni?
-Persze, ha ráérek, akkor nagyon szívesen. 

Tehát én, személy szerint minden nap két órát 
játszottam itt, ami nagyon kellemes időtöltés.

- Milyen úton jutott el ide?
- Nekem egy rokonom, a nagynéném a Függet-

len Ökológiai Központban dolgozott régen, és Ő 
kérdezte meg, hogy lenne-e kedvem. Egyébként 
már tartottam másfelé is hasonló foglalkozáso-

kat, azért gondoltak rám.
- Főállásban is gyerekekkel fog-

lalkozik?
Még tanuló vagyok, de gyer-

mekpszichológus leszek.
Ezután már elment a sok gye-

rek, üres lett a játszóház.
           

Szalay Gabriella

Vigántpetend
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Veress Dóra

Deti Picasso

Egyre többen haladnak Vigántpeted felé. A 
kis falu végén, a fehér sörsátorban minden 
padon ül már valaki, így kénytelen vagyok 
leülni a földre, a színpad elejéhez.  Vártam a 
tömeggel, hogy elkezdődjön a Deti Picasso 
koncert.
 Az orosz származású együttes öt tagja már 
akkor zenélt, mikor odaértem. Azt hittem el-
késtem, de végül kiderült, hogy csak próbáltak. 
Ez megnyugtatott. Elkezdtem nézni a nézőse-
reget, hátha ebből, azaz a hallgatóságból, tu-
dok következtetni arra, hogy milyen is a zene. 
Ugyanis én még egyszer nem hallottam ennek 
a zenekarnak a munkáját. A tömegben fiatalok 
voltak többnyire, volt egy nagyon érdekes kék 
szakállú ember is, bár ez itt a völgyben nem ka-
var nagy port, Pesten talán többen kapnák fel a 
fejüket az elég bizarr látvány láttán.. Miközben 
így forgolódtam, és az embereket vizsgáltam, 
hirtelen valami éles hang sértette meg a fülem. 
Az együttes frontembere, az énekesnő köszön-
ni próbált, csak a technika kicsit eltorzította a 
hangját.
Ezt pillanatok alatt korrigálták., és az érdekes 
arcú fekete ruhás nő belekezdett az első szám-
ba. Nem is tudom mihez lehetne hasonlítani ezt 
az előadást, hogy érdekes, az biztos. Ugyanis az 

énekesnőnek volt egy sajátos mozgásvilága, 
amit az éneklés közben előadott, illetve arcjá-
tékával is megfűszerezte a produkciót. Mindez 
számomra elég erőltetettnek hatott, de megle-
het, hogy ebben az alternatív rock irányban ez 
megszokott, csak nekem nem az.  Az együttes 
többi tagján is volt valami nem mindennapi, 
legalábbis a két gitároson. Az egyik minden-
képp úgy játszott, hogy fejet le, a haja lógjon 
bele, de ezt úgy csinálta egész végig, hogy 
véletlenül se fedje fel arcát. A másik meg csak 
szimplán az öltözékében tért el a megszokot-
tól, illetve a haja is más volt, színes cuccokban 
énekelt, és érdekes raszta frizurája volt. Körül-
belül húsz-harminc perc telhetett el, míg így 
eltűnődtem. Ekkor már indulnom kellett a kö-
vetkező faluba, várt Kapolcs.
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Közös improvizatív 
zenélés a Jurta 
teaházban
Augusztus 3-án, csütörtökön, közös  
improvizatív, önmegvalósító és tomboló zenélés 
volt érdekesebbnél érdekesebb hangszerekkel 
Vigántpetenden, a mongol jurtában. 

Mikor beültem, pontosabban bepasszíro-
zódtam az emberekkel teli jurtába még nem 
tudtam, hogyan is működik az improvizatív 
zenélés. Aztán rájöttem, hogy leginkább se-
hogy és egyben „mindenhogy”. A lényeg, hogy 
valamennyire a ritmusra, de sokkal inkább ön-
magadra figyelve zenélj azzal, és úgy, amivel és 
ahogy csak tudsz.

Azért persze volt két „főzenélő”, aki a hang-
szereket is hozta. (Egyébként érdeklődők is hoz-
hattak és hoztak is magukkal.) Ennek a nőnek 
és férfinak van egy zeneboltja Budapesten, de 
itt is árulnak Kapolcson. A szervezők őket hívták 
el, hogy zenéljenek nekünk, zenéljünk együtt.

Volt már hasonló program, két napja, ének-
kör néven futott. Az egy közös éneklés volt. 
Hangokat adtak ki az emberek, kevés hang-
szer kíséretében, mindenki arról énekelt, amit 
érzett. Először sötétben, mivel vadidegen em-
berek előtt eleinte nehéz megszólalni, sőt még 
egy csörgőt megrázni is, ezt tapasztaltam én is. 
Aztán egy szép, több órás együttlét lett belőle.

Még várható két hasonló program, pén-
teken és szombaton. Előbbinek a központi 
hangszere a dorong lesz, utóbbinak az auszt-
rál didjeridoo.

Most is voltak érdekes hangszerek. Afrikai 
csörgők, dobok. Mindegyik természetes anyag-
ból készült: kagylóból, fából, bőrből.

Hogy mi a lényege ezeknek az összejövete-
leknek? Mindenki beleénekli, belezenéli, amit 
érez. Egyfajta terápia. Engem például nagyon 
felszabadított, és sikerült egy idő után minden 
gátlást levetkőzni és csak a zenére összponto-
sítani. 

Nem tudom mi történt abban a háromne-
gyed órában, abban a jurtában, leginkább sem-
mi különös, de mégis felejthetetlen. Már azért 
megérte bemenni, mert sokkal jobb érzésekkel 
távoztam, mint amikkel érkeztem.

                                                          Tamás Anna

Vigántpetend

1�
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Óriás 
mandalák
Augusztus 3-án, csütörtökön, mandala készítő 
program volt Vigántpetenden, a Jurta teaháznál.  

Először nem tudtam, merre keressem azokat 
a mandalákat. A programfüzet szerint Föld-
anyánk gyümölcseiből készültek, így gondol-
tam, körülnézek a kertben. Jól gondoltam, meg 
is találtam az almákból, virágokból és más nö-

vényekből összerakott mandalákat. Az biztos, 
hogy gyönyörűek és erőt sugárzóak, de mik is 
ezek valójában? Erről kérdeztem az előadást 
tartó lányt. Sajnos, nem tudtam szóra bírni, de 
írásra igen, így el kellett fogadnom azt, amit le-

írt nekem. Ez a következő volt:
„A mandala az Univerzum diagramja, képe. A 
belső és a külső világ rendjét foglalja magába, a 
tudat és a természet elemeit bontakoztatja ki. A 
színek és a formák összehangolása, a világunk, 
tudatunk egyszerűségét, tisztaságát mutatják. 
Meditációs, belső megismerésekre használt 
gyönyörű eszköz, amely az ember harmóniáját 
segíti. Ez így magában nagyon tömény, de ez a 
rövid lényege.”
Eddig csak azt tudtam, hogy a mandala egy 
keleti meditációs jel és kör alakú. Van, hogy 
már-már csicsás rengeteg színe és formája mi-
att. De ezt is kevesen tudják, mivel sokan csak 

beleteszik a spirituális izé ka-
tegóriába. 
Ahogy utánanéztem, renge-
teg írást és képet találtam 
róla, sőt, több száz weblapot. 
Van olyan is, hogy kiválasztják 
a hónap mandaláját. Itt min-
den hónap másról szól, így a 
júliusi a belső örömről, arról, 
hogy képesek vagyunk mind-
nyájan az örömre a külvilág 
nélkül is, és felhívja a figyel-
münket arra, hogy ne kívülről 
várjuk az örömöt, hanem ön-
magunkat jobban megismer-
ve, az emberi állapotunkat 
elfogadva, a belső örömünket 
használva teremtsük meg az 
öröm- és boldogságteli pil-
lanatokat magunk és mások 
számára. Ez is nagyon tömény 
értéket közvetít, pedig csak 
egy kép. 

De ha nem hiszünk az ilyen dolgokban, egysze-
rűen fordítsuk le hétköznapi igazságokra, mert 
a lényeg egy és ugyanaz, és mindenképp meg-
gondolandó.

Tamás Anna
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A vigántpetendi jurta batikolt táskákkal díszí-
tett falai közt csütörtökön alig tudtam letenni 
a rongyszőnyeges padlóra a fényképezőgépe-
met, annyian voltak. Igaz, a jurta eléggé kicsi, 
de méretéhez képest nagyon népszerű hely. 
Annyira, hogy még az ajtóban is belógó fejek 
lökdösték egymást, hogy megnézhessék a 
Koresz Katalin és Fehér Károly által készített 
harmincöt perces dokumentumfilmet a tuare-
gek „Essakane” elnevezésű zenefesztiváljáról. 

Kata és Károly már ötször voltak nyugat-Afrikában. 
Utolsó látogatásukat az Essakanén töltötték, 
melyről egy amatőr, de ahhoz képest igen jó 
rövidfilmet készítettek, mely bemutatja a fesztivál 
eseményeit. A videó alatt tipikus tuareg zene ment, 
a narrációt pedig Katától hallhattuk, mely egy kissé 

monoton volt ugyan, de roppant információdús.  
A tuaregek több száz éve nomád módon élnek 

Algériában, Nigerben, Maliban, Mauritániában, 
Líbiában, Burkina Fasóban és Nigériában. A 
legtöbb tuareg nomád állattenyésztő, vannak 
köztük kovácsok, tevetenyésztők, karavánvezetők. 
Matriarchális társadalomban élnek. A férfiak arcából 
csak a szemük és orruk látszik, fejüket (fonetikusan 
ejtve) „ses” tekeri körbe, melynek kétféle indoklását 
hallottuk. Az egyik verzió az, hogy kiszáradna a 
bőrük a sivatagi levegőtől. A másik, hogy a tuareg 
illemkódexre hivatkozik. Harcitevéik legendásak. 
A teve a tuaregek egyik legfőbb szimbóluma, 
azon kívül, hogy a sivatag hajója. Népük „papíron” 
muzulmán, de az előadók szerint nem nagyon 
gyakorolják komolyan a vallásukat. 

Az Essakane a világ egyik legkülönlegesebb 
zenei fesztiválja. A rendezvény évről évre egyre 
népszerűbb világszerte. Az előzőn körülbelül 
négyszáz-ötszáz európai vett részt. A belépő 130 
euró, az odautazás pedig igencsak körülményes, 
így ha kedved támad odalátogatni, egy kicsit 
több zsebpénzt vigyél magaddal, mint amennyit 
a Völgyre viszel.   

ESSAKANE

Nagy Rozália

Vigántpetend
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Mivel már három napja rendszeresen esik az eső, 
és szürke felhők takarják el a Völgy elől a Napot, 
a legideálisabb ötletnek a „Vízálló Kiállítás” tű-
nik. A Néprajzi Múzeum tárlata Vigántpetenden 
nézhető meg az egész fesztivál alatt. A kiállítás 
a hétköznapi életben használt vízhatlan tárgyait 
gyűjtötte össze, melyek a mindennapjainkban 
unalmasnak, érdektelennek tűnnek, nem figyel-
getjük bennük a művésziességet, viszont itt mű-
vészi kontextusban láthatjuk a gumikesztyűt is. 

A kertbe belépve vízálló madárijesztők fo-
gadnak, amik esőkabátos mivoltukkal eléggé 
nyomasztó hatást keltenek. Majd belépve az 

épületbe egy hos-
szú folyosó Feczkó 
Ágnes nejlonszatyor 
gyűjteményével van 
kitapétázva. A zacs-
kók a hetvenes évek-
ből valók, ami persze 
meg is látszik rajtuk. 
Nem átlátszóak és 
kék csíkosak, mint 
manapság, hanem 
igényes, dizájnos 
mintákkal, rajzokkal 
és reklámokkal dí-

szítettek, melyek talán most már nyomasztóak, 
de az akkori viszonylatban biztosan pofásak.

Továbbhaladva a nem túl nagy épületben 
egy kis szobába jutunk, ahol alternatív látás-
módban megjelenített műanyag tárgyak képei 
borítják a falat, az ajtótól jobbra egy kirakati 
baba áll érdekesen felöltöztetve, vele szem-
ben pedig - a szoba sarkában - egy „Hidegsarki 
csoszogás” nevű kétszemélyes játéktábla, mely 
igazából az egyszerű malom kreatív álcázása. 

Egy bizonyos műanyag, mini joghurtos palack 
használtatik bábuként, melyeket kifestettek fe-
ketére vagy fehérre, és kidíszítették a feketéket 
pingvineknek, a fehéreket jegesmedvéknek. 

Ezeken kívül még két szobában csodál-
hatjuk a fali díszként funkcionáló strand-
papucsokat, a zuhanyfülke függönyök 
sorakozóját, a felfújható foteleket, a seb-
tapaszt, az esernyőgyűjteményt, a plasztik 
dossziékat és mindent, ami apró és vízálló. 

Habár az eső folyton esik, gumicsizmát és 
esőkabátot ne nagyon vigyél, ha odaláto-
gatsz, mert még kiállítási darabnak néznek.

V Í Z Á L L Ó

Nagy Rozália
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Ebből a névből valami frissen alakult pop-
bandára következtetnék először, tehát annál 
nagyobb meglepetés volt nekem a Másfél 
vigántpetendi koncertje, ami a pesti est szín-
padán került megrendezésre. 

A Másfél a Magyar undergound zene egyik 
neves képviselője. A csapat 10 albumot ho-
zott össze 1993-as alakulásuk óta, és az óta is, 
a magyar partykultúra szerves része. 

Zenéjük instrumentális, csak hangszerek-
kel állítják elő, és számítógépekkel befolyá-
solják a hangzást.

Következő koncertjük a Szigeten várható 
augusztus 11.-én pénteken, a !Wan2 színpa-
dán, 00:50-kor. A Másfél, a Sziget megalaku-
lása óta lép fel, töretlen lelkesedéssel.

Németi Fanni

Taliándörögd

Másfél
„A Másfél olyan instrumentális muzsika, melyben a zene egésze kap főszerepet és nem az 
énekest pótolandó hangszerszólók. Kedveli az erős, dinamikus megszólalást, a váratlan vál-
tozásokat, a páratlan ritmusokat, de a „pszihedelikus utazást”, vagy a jókedvű gúnyolódást is. 
Mára a zenei stílusok közötti határvonal elmosódott, természetes módon keverednek külön-
féle irányzatok. Letagadhatatlanul hat az együttesre a funkrock, az acid jazz, a trash, a techno, 
a disco, a csárdás, a new wave, a no wave, sőt a villamos monoton kattogása vagy egy náthás 
kínai ritmikus tüsszögése a buszmegállóban.”

(diaksziget.hu)
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Huszonkét lány, talpig menő, és laza szer-
kóban. A piercingek, falatnyi topok, nap-
szemcsik, és az adidas fénykorát éljük. 
Valóban ilyen lenne a jelen fiatalsága? El-
nyomott érzések, és kényszerűség…

A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium nö-
vendékei, káprázatos színészi tehetségről 
téve tanúbizonyságot, Taliándörögdön adták 
elő egyik modern-kori darabjukat. A fő téma a 
mai fiatalkorúak szélsőséges viselkedési szo-
kásainak kiparodizálása. A darab érdekessé-
ge viszont, hogy ezt a parodizálást úgy teszi, 
hogy mindenki ráébredhessen, mennyire is 
szánalmas dolgokat művelnek. Mások külső 
alapján való megítélése, internet-függőség, 
plázázás, mániákus fogyni akarás, drogok, 
és az a folyamat, ami magába szippantja a 
normális gondolkodású fiatalokat is, ebbe az 
érzelemtől szegény világba. Fiatalokat, akik 
nem az alapján választanak párt, hogy a ki-
szemelten milyen márkájú póló van, és hány 
darab, másik lánynak tetszik még.

A darab inkább a lányok gyengeségeit vet-
te célba, szóval nem is olyan meglepő, hogy 
fiúk nem szerepeltek. 
A művelődési ház előtti füves téren renge-
teg érdeklődő gyűlt össze, szóval nehéz volt 
olyan helyre verekednie magát az embernek, 
ahonnan fotózhat. 
Kellemesen csalódtam a darabban, ugyanis 
a lányokkal közös helyen van a szállásunk, 
és nem tudtam mire vélni az udvaron való 
csoportos rapeléses-vonaglásos megnyilvá-
nulásokat. 
Most már tudom, hogy csak gyakoroltak, 
és lerombolódott bennem azon kép róluk, 
hogy mániákus idióták. Szerintem ez a darab 
nagyon zsír volt!
                                                         Németi Fanni

“Z s í r
         vagy
   vaZZe”
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Hazai Védegylet
A Védegylet ismét egy misszióba kezdett a 
természet elpusztítása ellen. A helyszín a 
taliándörögdi óvodakert. Mivel nem sikerült 
leszállíttatni a kiállításra szánt darabokat, 
csak Interaktív kiállítás kötheti le a látoga-
tót. Végül is az egész kiállítás lényege, hogy 
tudatosuljon az emberekben, miként is zaj-
lik a nagyvilágban a pusztítás. 

A kiállítás arról szól, hogy a hétköznapi hasz-
nálatban milyen típusú fák vannak leggyakrab-
ban. Például parketta, különféle bútorzatok és 
ehhez hasonló házban, kertben egyaránt meg-
található tárgyak. Megtudhatjuk a tárgyakról, 
honnan származnak, milyen fából készítették 

el ezeket. Szó esett az erdőgazdálkodásról is. 
Megtudtam például hogy, a WC papírt tarki-
vágásos módszerrel állítják elő. A tarkivágás 
annyit tesz, hogy a kiszemelt erdőt a földdel 
teszik egyenlővé és azon a területen több fa 
nem fog nőni. Ilyenkor nincs utánpótlás. Köz-
tudott, hogy a fák felfogják a csapadékot, fel-
szívják a gyökerükön keresztül, és lassan enge-
di vissza a földbe,  ezzel megakadályozzák  az 
árvízképződést. A társulat 2000-ben alakult. A 

megalakulás oka az volt, hogy a Tiszába tömér-
dek mennyiségű cián került. Gondolom min-
denki emlékszik arra az évre. Kiderült, hogy a 

McDonald’s a sok szemét előállítása mellett 
az erdőket is nagy mennyiségben pusztítja. 
Köztudott, hogy a marhahúst előszeretettel 
használják és a négylábút, a hízlalás miatt a le-
égetett esőerdőkre viszik legelni. Véleményem 
szerint, ez ellen senki sem tud mit tenni, mert 
egy hatalmas étteremláncot, nem fognak tud-
ni leállíttatni. Azt hiszem, erre mondják, hogy 
„Pénz beszél, kutya ugat.”   Úgy gondolom, 
hogy az egész környezetvédős dologból nem 
lehet megélni. Különböző pályázatokra adnak 
be kérelmet, melyeket általában meg szokták 
nyerni. Próbálkoznak külföldön, az Európai Uni-
óban más tagállamaiban, de a hazai vizeken is 
tesznek erőfeszítéseket. Kiderült, hogy a termé-
szet védelem mellett, a háború jelentőségével 
is foglakoznak. A helyen, ahol megrendezésre 
került a program, megvásárolhatóak különbö-
ző könyvek is, melyek érdekesnek bizonyultak, 
az ottani érdeklődő arcokat látva.

Purwánto Enrico Sebastian

Taliándörögd
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Hittanbor
Érdekfeszítő beszélgetésnek lehettünk 
szem és fültanúi Taliándörögdön. A „Bor s a 
nélküle nem létező szakmák” című program 
az Ősök Házában került megrendezésre. A 
négy vendég személyében, Muray Gábor 
(Magyar Nemzet), Heimann Zoltán (borász), 
Szabó Mihály (lelkész) és Sanyipap beszél-
getnek egymással.

A beszélgetés valójában, egy hittanórára ha-
sonlít. Persze, mivel két „Isten szolgája” személy 
is a beszélgetők sorai között van. A társalgás, 
a hitvilágban emlegetett borról szól, hiszen az 
utolsó vacsora emlékezetes a hívők számára, 
mikor Jézus a vizet borrá változtatta. A Kánai 

menyegzőn történt a dolog. Kevesen tudják, 
hogy az a víz mennyiség hatszáz literre tehető. 
Ez bizonyára nagy szám, főleg ha borról van 
szó, mert hatszáz liter bor nem kevés egy társa-
ságnak. Valójában, ha jobban belegondolunk, 
ha tíz napos a lagzi, egy főnek, egy liter nedű 
jut naponta. Ez arányaiban nem nagy, szóval 
nem kell azt hinni, hogy akkoriban halálra it-
ták magukat az emberek. Felmerül viszont az a 

kérdés, hogy a bor, szesztartalommal rendelke-
zett e, vagy sem. Egyes protestáns teológusok 
kizárják, hogy szesztartalmú bort ittak akko-
riban. Mindenesetre tudjuk, hogy ez a liturgi-
kus utolsó vacsora mindig kérdés marad. Az is 
kérdés, hogy a Bibliában milyen bor szerepel. 
Akkoriban  a zsidók a mustot felforralták és ez 
volt a bornak nevezhető lötty. Persze ez mára 
teljesen megváltozott, mert nem ugyanaz az 
akkoriban bornak nevezett ital, mint manap-
ság. A beszélgetésbe becsúszott egy két vicces 
történet is. „Egy részeg öregember feküdt egy-
szer egy árokban, a pap ezt meglátván odasie-
tett és elmondta, hogy csak akkor kap megbo-
csátást az Úrtól, ha a legnagyobb ellenségétől 
kér bocsánatot. A részeg, e mondatot hallván, 
kért egy pohár vizet, mert állítólag ez volt neki 
a legnagyobb ellensége.” Ehhez hasonló vicces 
megszólalások mellett szól a beszélgetés.  „Ha 
nincs bor, nincs szentmise.”  Bor helye a zsidó-
ság megjelenésétől, körülbelül Krisztus előtti 
1800-as évekre vezethető vissza. Felolvasásra 
került Paska György misebor gyűjteményéből 
is egy-két történet. A közönség, mosolyogva 
hallgatta, egy pohár bor iszogatása mellett. 
Nem tudni, hogy a nézők az előadást élvezték, 
vagy csak a bor mámorító hatása befolyásolta 
a publikumot.

Purwánto Enrico Sebastian
1�
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Petrás Mária csángó képzőművész is tart ki-
állítást a Művészetek Völgy keretén belül. Az 
öcsi Faluház felső szintjén tekinthetjük meg 
kerámiáit.

A Művésznő Diószénben született egy 13 gye-
rekes családba. Itt Moldvában teljesen más az 
életfelfogás, és a mindennapok is eltérőek a mie-
inktől. Egy család gazdagságát az jelentett, hogy 
legalább 8-10 gyerek van. Hétköznap azért dol-
gozott az ember erővel és szorgalommal, mert 
előtte állt egy-egy ünnep. Az emberek megbo-
csátanak egymásnak, misére mentek szép, ün-
neplő ruhában, és délután felkeresték egymást. 
Tudták, hogy mi a dolga a világnak, mert a nap, 
a hold, a csillagok, az idő járása és a mélységes 
istenhitük útbaigazították őket. Az ő képüket 
szeretné Petrás Mária példaként a világ elé tárni.

Alkotásai vallásos témájú, kerámiából készült 
fali képek voltak. Nem egysíkúak, szoborszerű-
ek. Talán a legtöbb kép Szűz Máriát ábrázolta. 
A saját művei mellett édesanyja kézzel készített 
terítőit is kiállította, melyek között volt horgolt, 
csipkézett is, de az egyiken még gyöngyökből 
álló dekorációt is találtam. A kiállítás szép volt, 
sok ember látogatta meg. Az általam bejárt kiál-
lítások közül tán itt voltak a legtöbben az érdek-
lődők. Fiatalok, idősek, középkorúak egyaránt 

megfordultak. Kérdezgették egymást, ki mit tud 
a művésznőről, mi milyen technológiával készült. 
Sokan fotózták is a kiállítást. Egy-két embernek 
annyira megtetszettek a keresztény gondolko-
dást sugalló szoborféleségek, hogy arra szánták 
el magukat, megveszik valamelyiket. Ám sem a 
kerámiák, sem a terítők nem voltak eladóak. 

Egész egyedinek tartom ezeket az alkotáso-
kat, máshol még nem találkoztam ilyenekkel. 
Érdeklődtem is, hogy pontosan milyen techno-
lógiával készítik őket, de nem nagyon kaptam ki-
elégítő választ, senki sem tudta pontosan. Ebből 
is látszik, hogy ilyennel szinte csak Petrás Mária 
foglalkozik. 

Petrás Mária kiállítása

Solymosi Márton

Taliándörögd
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Öcsön lépett fel a Szigony nevű zenekar, akik 
moldvai csángó népzenét játszanak. A kon-
cert a Csángóvölgy-programok keretein belül 
történt, és a Faluház udvarában volt. 

Kerényi Róbert „Szigony” nevű zenekara mára 
összefonódott a gyimesi és moldvai furulyamu-
zsikával. A virtuóz fúvóstechnika magyarországi 
térhódítását többek közt neki is köszönhetjük. 
Zenekara a műfaj legjobbjai közé tartozik. 

Furulyán a már említett Kerényi Róbert játszik, 
Benke Félix dobol és cicél, Horváth Gyula penge-
ti a kobozt, és üti a gardonyt, és Tintér Gabriella 
énekel. 

Csodálatosan játszottak, mindenki élvezte a 
zenéjüket. Nekem is nagyon bejött. Épp azon tű-
nődtem, hogy a népzene is milyen jó műfaj, és a 
fiatalok közül mégis csak kevesen szeretik. A kö-
zönség soraiban kevés fiatalt láttam, és az a kevés 
is a muzsikálás utáni Csángó felvonulás résztve-
vője volt. Ám itt a Művészetek Völgyében talán 
érthető, hogy a bulizós kedvű fiatalok inkább a 
sörsátrakban vedelnek, vagy valami rock koncer-
ten ugrálnak. De ez a csángó népzene is nagyon 
pörgős, és jó, csak talán a hangulata tér el a mo-
dernebb zenéktől. 

Na és a hangzásviláguk is. Az furulya szinte 
énekelt, és a magasabb regiszterben madárcsi-
csergéssé vált, ami még gyönyörűbb. Benke Félix 

általában a kolompokkal ellátott nagydobon ját-
szott, ami egy kisebb fajta dobszerkóként műkö-
dött, hisz egyik kezével a mély hangokat, a másik-
kal pedig a magasabb hangú kolompokat ütötte. 
Ezen kívül még cicélt is, ami egy picike lap tulaj-
donképpen, és érdekes magas hangja van, néha 
egy madár hangjához hasonlít. Horváth Gyula ko-
bozon pengette az akkordokat, amiknek persze 
szép fényes hangjuk volt. A többi darabban pedig 
a bőgő testéhez hasonló gardonyon játszott. A 
két vastag húrt a vonóféleséggel ütötte, a maga-
san szóló vékony húrt pedig a másik kezével tép-
kedte. Ő tehát inkább kíséretet játszott, mint fő-
dallamot, amit a furulyás és a cicélős játszott. Ezen 
kívül még Tintér Gabriella éneklése dominált a 
muzsikájukban. Igazi parasztasszony hangja van, 
annak ellenére, hogy viszonylag fiatal. Bár egy ot-
tani csángó táncos lány, akit megkérdeztem, azt 
mondta, ez az énekhang nem illik ehhez a zené-
hez, nekem nagyon tetszett. Sőt, még azt is meg-
tudtam tőle, hogy mi az csujogatás. Két versszak 
között hangzik el, és táncolás közben kiabálnak 
egymásnak vicces sértéseket, ritmusosan.

Bennem ez a koncert azt erősítette meg, hogy 
a népzene nagyon jó, és a mögötte rejlő kultúra is 
nagyon érdekes, csak hát egyre kevesebb ember 
ismeri fel benne a szépséget. 

Szigony Együttes koncertje

Solymosi Márton
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Van, aki azt sem tudja értékelni az életben, 
amilye van, pedig egészséges.
Ehhez képest élnek olyanok is, akik szerin-
tünk csak féléletet élnek, mégis boldogok 
tudnak lenni, és örülni mindennek.

Monostorapátiban, a Katolikus Templomban 
adott koncertet ma a Zene Mindenkié Parafó-
nia Zenekar. 

Még csak a próba zajlott, amikor megérkez-
tem, de örülök, hogy azt is végignézhettem.

A Parafónia Zenekar tizenkét tagból áll, akik 
középsúlyos értelmi fogyatékosok.

A próba rendezetten, összehangolva folyt. 
Mindenki feszesen figyelt a tanárnőjükre, és 
száz százalékosan koncentrált, egy hibát sem 
lehet véteni. És nem is volt hiba.

Körülbelül fél ötkor kezdték a többi embert 
beengedni leülni. A templom ülőhelyeinek het-
ven százaléka már foglalt volt, amikor öt óra 
után pár perccel bejöttek a zenészek újra, és 
felcsendült a muzsika is.

Az első szám után megtudhattuk a tanár-
nőtől, hogy nemcsak itthon érnek el sikereket, 
kapnak meghívásokat, hanem tavaly ősszel kül-
földre is megnyíltak a kapuk. 

Voltak Hollandiában, Belgiumban, Németor-
szágban, és kétszer Bécsben. Kiadták első le-
mezüket, Karácsonyra jön a következő, és már 
a harmadikra való anyag fele is készen áll. Köz-
ben még filmezésre is maradt idő. Szóval azt is 
lehetne mondani, hogy zajlik az élet, siker után 
siker, idén pedig egyedszer vannak a Völgyben.

Minden tábor alatt négy új dalt tanulnak 
meg, melyek közül kettőt már hallhattunk is 
a mai előadáson. A mai fő attrakció egy japán 
vendégművész volt, aki velük zenélt.  

A közönség minden tagja lélegzetfolytva fi-
gyelt. A komolyzenei darabok mellett, népda-
lok is felcsendültek, de még külföldi dalok is. 

Megfigyeltem, hogy nem kottáról játszanak, 
hanem a hangszereiken különböző színű pöt-
työk találhatóak, és a „kotta” ez alapján van ne-
kik elkészítve. 

Személy szerint, bár nem vagyok egy érzel-
gős típus, mégis könny szaladt a szemembe 
egy párszor.

Mikor ilyen embereket látok, akkor örülök 
neki igazán, és csak akkor fogom fel, milyen jó 
is egészségesnek lenni.

Bár ők nem tűntek szomorúnak, sőt, nagyon 
is boldogok voltak minden tapsnál. Szeretik ezt 
csinálni, és nem gondolják, hogy az ő életük 
nem teljes.

 Csodálatraméltónak tartom.

   Balogh Katalin

Parafónikus élmény

Taliándörögd
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Látszólag semmi köze sincs a kettőnek 
egymáshoz, ma mégis volt.
Annyi, hogy egy előadás keretében volt 
szó mind a kettőről.

Kalandos úton érkeztünk meg, mert másik he-
lyen volt a beszélgetés, mint ahova azt kiírták.
De egy kis segítséggel eljutottunk a Kultúrház-
ba, pont a kezdésre.

Egy ősz hajú bácsi állt mikrofonnal a kezé-
ben, és halkan beszélt valamiről, amiből csak 
foszlányokat lehetett érteni, és így próbáltam 
meg összerakni a dolgokat.

Ebből annyi sikerült, hogy Magyarország na-
gyon nagy borkultúrával rendelkezik.

Többezer hektárnyi termesztési terület, és 
nagyon jó minőségű borok. Ezek a hazai té-
nyek.

Mi tőlünk ered a 
vérszerződés ha-
gyomány. Ilyen-
kor az történik, 
hogy az egymás-
sal szerződő felek 
mindegyike egy 
csepp vérét eresz-
ti egy kupa borba, 
aztán mindenki 
iszik belőle.

Nagyon sok ha-
gyomány is fűző-
dik a borhoz. Töb-
bek között régen 
egy-két helyen az volt a házasságkötésnél a 
szokás, hogy a szertartás után áldást mon-
danak a párra, ők pedig úgy koccintanak 
erre, hogy a férfi saját termesztésű borából 
iszik egy kortyot, majd odaadja a mennyas-
szonynak, aki visszaadja neki.

Köszöntőknél, ünnepségeken, sikeres tár-
gyalások után, szóval rengeteg alkalommal 
iszunk bort. A gond csak abból van, hogy ma 
már inkább veszik meg az emberek az olcsó, 
rossz minőségű bort, minthogy adjanak az 
igazi ínyencségeknek esélyt. 

A másik beszélgetés a malmok kezdeteiről 
és fejlődéséről szólt, mely ugyan csak elég 
száraz téma.

Alig ültünk páran a teremben, és láthatóan 
ficeregtek is néhányan. Pedig ehhez még ve-
títés is volt. Viszont ez a mai napi program rá-
ébresztett arra, hogy el lehet rontani a műsort, 
csupán a nem megfelelő hangosítással.

Mivel nem értettük, miről van szó, így nem 
is kezdtünk érdeklődni. Pedig kár érte, biztos 
érdekes lett volna.

                                    Balogh Katalin

Borok és malmok
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Öcs és Dörögd határában vagyok. Ott a 
kanyarban ahol el lehet menni Talián-
dörögdre, Kapolcsra és Öcsre. Ez utóbbi 
felé veszem az irányt, a Szputnyik felé 
tartok.

Kapolcsról az elágazásig nagyon gyorsan 
felvettek stoppal, most még gyalogolok, 
és egy hasonló fuvarban reménykedem. 
Várakozásom nem volt hiábavaló, tíz perc 
múlva már egy kocsiban ültem. Miközben 
haladtunk az Űrbázis felé egyre sötétebb 
lett és az eső is elkezdett esni. Ennek na-
gyon nem örültem,de hát mit tudok tenni. 
A fehér kisbusz ami felvett megállt. Megér-
keztünk, én megköszöntem a segítségüket 
és elindultam a kocsitól a kapuig ahol a je-
gyet szedték az aznapi …..előadásra. Ahhoz 
ugyanis, hogy megnézzük a Krétakörös szí-

nészek játékát a napi- vagy hetijegy mellé 
még egy kiegészítő jegyet is kell vennünk, 
ötszáz forint értékben. Nem olyan vészes, 
mert elviekben kárpótolják ezt egy két órás 
darabbal, azaz megéri fizetni.

Elviekben.. Kilencre volt kiírva  a kez-
dés, és én csak vártam, vártam. Az időjá-
rás meg csak nem akart javulni, sőt egyre 
nagyobb cseppekben esett. Egy hölgy el-
kezdett műanyag zacskókat osztani a vá-
rakozó embereknek, azzal, hogy majd arra 
üljenek. Most már vagy húszan állhattunk 
egy kikötött madzag és egy biztonsági 
ember előtt egy zöld zacskóval. És az eső 
még mindig nem hagyta abba. Az embe-
rek elkezdtek aggódni,hogy akkor most 
mi lesz. Ugyanis maga az előadás nyílt te-
repen játszódik. A nézők aggodalma nem 
volt alaptalan, az időjárás csak romlott. 

Taliándörögd

Ne eső!Ne!
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Veress Dóra

Ekkor egy hölgy állt a várakozó nép elé és 
elkiáltotta magát:

,, Na, a helyzet az,hogy ha így esik nem 
tudjuk elkezdeni az előadást, de mi várunk 
félórát ha eláll, belefogunk, ha nem, akkor 
vissza lehet a jegyeket….”

Hát szuper. –gondoltam, és leültem, 
egy kis sátor alá, ahol babzsákok voltak. 
Szinte mindenki ide ült, csak ez a kis tér 
volt fedett. Ledőltem 
a lábamra pihenni 
egy kicsit. Kikapcsol-
tam az agyam egy kis 
időre, míg vártam és 
csak az esőcseppeket 
hallgattam, amik a 
felettem lévő ponyv-
ára csapódtak. És csak 
csepp,csepp,csepp…
Ennyit hallottam. 
Nem volt jó jel, mert 
aztán ez a hang egy-
re többször követte 
egymást. A harminc-
perces várakozásnak 
vége lett, az esőnek 
nem. Így az emberek, 

velem együtt elindultak az Űrállomástól 
kifelé. Valaki még gyorsan visszaváltotta a 
jegyét mielőtt elhagyta volna a helyszínt. 
Volt aki megtartotta és a másnapi előadás-
ra jön el,reménykedve abban, hogy az már 
meg lesz tartva.  
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Már azt sem tudom mikor voltam utoljára 
színházban, de biztos, hogy nagyon régen. 
Ezért is örültem a Szentesi Horvát Mihály 
Gimnázium utcaszínházának, amit a Bárka-
kertben lehetet megnézni. Aki lemaradt az 
pedig ne csüggedjen, mert még játsszák, 
csak másik faluban. 

 Hát mit mondjak, egy meglehetősen fur-
csa előadás volt. Bár én már láttam részlete-
ket, amikor gyakoroltak, akkor nem nézett ki 
valami izgalmas dolognak. Mondjuk a zenék 
az akkor is kiválóak voltak. A darabot Michael 
Ende német író Momo című regénye alapján 
készítették el. Az előadás nem egy minden-
napi dolog volt. Inkább hasonlított egy tánc 
bemutatóhoz, mert fejezetekre volt osztva és 
minden fejezet egy kis monológból és tánc-

ból állt. Persze nem tánc bemutató, hanem 
„mozgásszínház ”volt, ami azt jelenti, hogy 
amennyire csak lehet leszűkíteni a monoló-
gokat, és inkább mozgással próbálják meg 
a darabot bemutatni. A kedvencem egy hajó 
volt, amit a diákok improvizálták. A színészek 
egymás kezét fogva alkották a hajóorrt, szé-
ken állók, pedig a fedélzetet, és lent a földön 
ülők pedig a hullámot. Persze hullámoztak is. 
Nagyon jól nézet ki. A másik favorit pedig egy 
vonat volt. Ezeket az elemeket színészek egy 
más közt a drámás résznek nevezik.

 A könyv történetébe a hősnő egy Momo 
nevű kócos, árva kislány, aki egy különleges 
teknősbéka segítségével próbálja felvenni a 
harcot a félelmetes Szürke Urak seregével, 
akik ellopták az emberektől az időt. Ezek a 
gonosz teremtmények valójában belőlünk 
élnek, amit elvesznek tőlünk, az tartja őket 
életben. Rászednek minket, ígérnek fűt-fát, 
hogy lemondjunk azokról a dolgokról, amik 
széppé és tartalmassá teszik az életünket.

 Az előadáson nem voltak olyan sokan, ami 
a rossz idő számlájára írható, de az a kevés 
néző felért ezerrel. Igazán lelkesek voltak, 
úgy, hogy a szentesiek büszkék lehetnek ma-
gukra. 

Szentesi Utcaszínház
Írta: Khurelbator Anar

Taliándörögd
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Akarsz-e játszani?
Akarsz-e játszani? Ez Kosztolányi Dezső 
versének címe, s egyben a szentesi Horvá-
th Mihály Gimnázium kilencedikesei pro-
dukciójának címe. A mű feldolgozása a mai 
világot tárja elénk, szerelem, megcsalás, s 
olyan problémák, mint az alkohol és a drog 
kerülnek szóba. Az előadás a vigántpetendi 
sörsátorban került megrendezésre.

A mű első jelenetében úgymond a „Minden-
ható” megbabonáz két lányt, hogy akarjanak 
játszani, a két hölgy pedig hívja barátait a já-
tékra. A színpad – amely igazából nem léte-
zett, ugyanis a színpad előtti téren játszottak 
a színészpalánták – egy nagy kavalkáddá válik. 
Ezután dalra fakadnak, a Játékország című nó-
tát hallhatja a nagyérdemű. A dal végeztével 
már egy óvodában vagyunk, az óvónő leszidja 
Gáborkát, amiért nem énekelte a dalt, ezután 
pedig tipikusan óvodás jeleneteknek lehetünk 
szem- és fültanúi, hisztizés, veszekedések, stb.
Az előadáshoz kapcsolódóan pozitívumként 

említeném meg, hogy élőzene volt, nem valami 
hanghordozót alkalmaztak.

A jelenetek között mindig egy-egy dalt éne-
keltek, ezeket használták átvezetésként. Ge-
deon bácsi szerepét bizonyos Alex játszotta, ő 
próbált megszerezni magának egy hölgyet, ter-
mészetesen sikerrel járt. Az ehhez a számhoz 
kapcsolódó jelenetben három barátnő beszéli 
meg szerelmi ügyeit, s kiderül, hogy mindhár-
muk szerelme egy és ugyanazon fickó: Alex. 
Mikor ez kiderül, pontosan akkor jelenik meg 
az „emlegetett szamár”, a lányok pedig rávetik 
magukat. Ezután megérkezik az asszony is, ha-
talmas patália, mindent egymás fejéhez vág-
nak, majd Alex kiakad, és lelép.

Az előadás végéhez közeledve előkerültek az 
állandó problémák, így az alkohol és a drog. Mun-
ka után a férfi hulla részegen érkezik haza, felesé-
ge kiakad, ordibál vele, a szomszéd gyereke fel-
ébred, a nő átjön, ő is kiordítja magából minden 
baját. Újabb házaspár tűnik fel, melynek férfitagja 
be van szívva. A két nő megbeszéli, mit tegyenek, 
s úgy döntenek, hogy az egyik elviszi megfürdet-
ni a másik férjét, eközben a „háziasszony” leteperi 
vendégét. Természetesen a barátnője rajtakapja 
őket, újabb balhé van kialakulóban.

Ennyit ízelítőként, aki kíváncsi, nézze meg az 
előadást. Garantáltan jól fog szórakozni, renge-
teg humor, szép dalok, jó színészi teljesítmé-
nyek. Már csak az a kérdés: akarsz-e játszani?

KörtvélyesZsolt
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Bortúrák némi tortúrával, 
második felvonás

Monsotorapáti iskolájának kertjéből indult a 
„Bortúrák némi tortúrával” című séta, melynek 
célja a falu szőlőültetvényeinek feltárása és egy 
jó borozás volt. Túravezetőnk a polgármester 
volt, aki szeretettel fogadta, vezette és itatta az 
összes borbarátot.

Egy pici utcán indultunk el felfelé, ahol lassan 
fogyni kezdtek a házak, és lassan belesétál-
tunk egy erdőbe. Innen kiérve megálltunk egy 
dombnál, ahol miután megvártunk mindenkit 
a polgármester úr beszédbe kezdett, miután 
köszöntött mindenkit röviden elmesélte a falu 
történetét. 

A monostor szó meredek lejtőt, meredek-
séget jelent, az apáti az itt élő bencés apátság 
miatt került a névhez, akkor még apáthy-ként. 
A szerzetesek főleg szőlővel foglalkoztak. A tö-
rökök aztán lerombolták az apátságot, a mara-
dékot is elhordták a falulakók.

A hegyen körülbelül 450 pince van, tehát 
minden családnak van egy. A nyugati és déli 
fekvésű szőlők a legjobbak, tehát igyekszik 
mindenki itt vásárolni. A maga 200 hektárával 
ez a Balaton-felvidék legnagyobb összefüggő 
szőlője. 

A hegynek három szintje van, melyeket ke-
resztek választják el egymástól. A szőlő csak a 
középső szinten (Nyílhegy fennsík) terem meg, 
alatta és fölötte lefagy.  

A helyiek elve a borkészítéssel kapcsolatban, 
hogy inkább kevés jó, mint semmit érő sok. 

Tovább sétáltunk, következő állomásunk a 
Marton kút volt. Ebből nagyon tiszta és finom 
forrásvizet ihattunk a borozgatás előtt. A je-
lenelevőknek tetszett, de már jöttek a vicces 
megjegyzések, hogy „Polgármester Úr, csinál-
jon a vízből bort!” meg „nem víz, hanem bor-

túrára jöttünk.” Innen elindultunk visszafelé a 
pincébe.

Megérkezés után mindenki rögtön az asz-
talhoz rohant, és megtámadta a három boros 
kannát. Én az olasz rizling cuvet kóstoltam meg 
először. Isteni volt, pedig nem vagyok borpárti. 

A polgármester pohárköszöntőt mondott, 
melyben megdicsért minket, hogy gyorsak és 
kitartóak vagyunk. Ekkor egy kisfiú jelent meg 
egy nagy fatálcával, mely tele volt rakva almá-
val, sajttal és karikára vágott kiflivel. „Új borhoz 
új szájíz kell” mondta a vezetőnk. Hamar elfo-
gyott az étel, de rögtön jöttek is az újabb tálca 
finomságok. Később kolbász is, ami nem tu-
dom, milyen húsból lehetett, de nagyon külön-
leges íze volt. Eszegetés után megkóstoltam a 
szürkebarátot is. Ez már kevésbé ízlett, de meg-
iszogattam egy kis almával kísérve. 

Kellemes, családias és barátságos hangulatú 
borozgatás volt, ismeretlenek is beszélgettek, 
nevetgéltek egymással. A borok megvásárlásá-
ra is volt lehetőség, volt, aki három-négy üve-
get is teletöltetett.

A visszafele séta is nagyon jó volt, rengete-
get nevettem az ott lévőkkel. Érdemes volt el-
menni!
	 	 magyar	ajna

Monostorapáti
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Godot dumaszínház 
Monostorapátiban

Ha	 az	 embernek	 rossz	 kedve	 van,	 este	
menjen	 a	 Godot	 Dumaszínházba,	 és	 az	
biztos,	 hogy	 sok	 felejthetetlen	 vicces	 tör-
ténet	után	jókedvűen	fog	távozni.	Nevetés	
határok	nélkül,	lehetne	ez	is	a	jelszó.		

Nem nagyon tudtam mire számítsak az 
előadás címe alapján. Volt néhány elkép-
zelésem, de nem túl sok.

Először Kovács András Péter jött a szín-
padra felkonferálni az estét. Elsütött né-
hány poént, és felhívta Badár Sándor mű-
vészurat. 

Badár Sándor a szentesi Horváth Mihály 
gimnáziumból került a színészi pályára. 

Rengeteg nagysikerű magyar filmben ka-
pott már szerepet, mint például az Európa 
kemping (1992), Országalma (1998), Hely-
foglalás, avagy a mogyorók bejövetele 
(1999), Tündérdomb (2000), Anarchisták 
(2000), Kontroll (2003), Zsiguli (2004), 
Nyócker (2004), Csudafilm (2005) és a  Cso-

dálatos vadállatok (2005).
Épp történet mesélés közben volt, amikor 

megjelent a színpadon Szőke András. Elsé-
tált mögötte egyszer, majd még egyszer. 
Aztán még kétszer megismételte ezt a mű-
veletsort, majd épp amikor Badár a poén 
felé járt, fejbe dobta egy pulcsival. Hatal-
mas taps, Szőke rögtön beszélni kezdett.

Az emberek, akik nem fértek be, kinn áll-
tak a szakadó esőben, és kivetőn nézték és 
hallgatták az előadást.

Miután Szőke befejezte a bemutatkozó 
beszédet, Badár még elmesélte az előző 
története végét. A sztori a szerint Badár 
és Szőke egyszer nekiindultak stoppol-
ni a Völgyben, csakhogy senki nem vette 
fel őket. Először Szőke Andrásnak támadt 
remek ötlete, az elemlámpájával megvi-

lágította a hüvelykujját, hogy az 
autósok lássák, hogy stoppol. Vi-
szont így se kerültek be egy autó-
ba sem, így új módszerhez folya-
modtak. Elemlámpával rendőrök 
által használt mozdulatokkal 
intették le az autókat. Rengeteg 
kocsi áll már az út szélén, amikor 
egyszer csak egy rendőrautót si-
került leinteniük. „Fejezze be a 
tevékenységet”- mondta Badár 
eltorzított hangon a történet vé-
gére. A közönség jót nevetett a 
sztorin, nem nagyon gondolkoz-
tak a realitásán, de nem is erről 

szólt az este.
Badár elment kávéért, addig Szőke éne-

kelni és gitározni kezdett. Vicces volt ez is, 
megint mindenki röhögött, ahogy eddig 
végig az előadás alatt. Jó estét töltöttünk 
Monostorapátiban, a Godot Kávézóban.   
	

magyar	ajna
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Ébredj kisleányka
Egy reformáus templom, és egy 
innen kivált zenekar. Azt hiszem, 
minden velem egykorúnak 
ugyan azt jelenti: egy óra unalom!

Ma szó szerint elszenvedtem magam Öcs-
re, ugyanis a Csigabusz nem jött, és egy 
autó sem akart felvenni. Szóval az utam 
elég kalandosan indult. Öcs felé menet 
találkoztam egy Balaton Volános busszal, 
és a sofőr látta, hogy szenvedek, és így 
elvitt Taliándörögdre, kemény harminc 
forintért. Dörögdön újra stoppolnom kel-
lett, de ekkor már szerencsére felvettek, 
és egyenesen a református templomhoz 
vittek.

A zenekar kicsit késett, hiszen túl sokan 
jöttek el a koncertre, így nem fértünk el a 
Templomban. Az egészet át kellett költöz-
tetni a közeli pajtába. Mikor felálltak a ze-
nekar tagjai, azonnal megijedtem, hiszen 
tőlem ez a stílus irtózatosan távol áll. Már 
a nevük is ledöbbentett, hiszen a Talitha 
Kúmi annyit tesz, mint: ébredj kisleány. 
Ezt állítólag Isten mondta, de hogy kinek 
is, azt nem tudtam megjegyezni, így nem 
akarok butaságokat mondani! 

Voltaképpen a banda hat tagból állt: 
egy dobos, két gitáros, három énekes. 
Köztük egy nő volt csak, és szerintem az ő 
hangja frissítette fel az egészet.

Az énekük voltaképpen csak a köszö-
netről szólt Isten felé, de nekem ez sem-
mit sem jelentett, hiszen nem hiszek a 
Mindenhatóban. A műsör eredetileg egy 
órás lett volna, de én nem tudtam végig-
hallgatni, hiszen pont ütközött egy másik 
koncerttel. Nem akarom őket bántani, 
mert valóban szép, amit csinálnak, de én 
ilyen műsorra soha többé nem akarok be-
ülni. Persze, ha valakit ez érdekel, hát ak-
kor hajrá!

Ma megint találkoztam a Murphy tör-
vénnyel, ugyanis pont akkor kezdett el 
zuhogni az eső, mikor épp igyekeztem 
Lakatos Róbert és a Rév koncertjére. Ezen 
szinte már meg sem lepődtem!

                                               Fandohan Mira

Öcs
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      Csángó felvonulás 
              és táncház
Öcsön ma rendezték meg másodjára a csán-
gói felvonulást, mely a Faluháztól indult, és a 
Katolikus templomnál ért véget. 

     Öcsön ezelőtt még nem jártam, úgyhogy az 
egész környezet új volt számomra. A Faluházat 
könnyen megtaláltam, mivel stoppal pont oda 
érkeztem meg. 
    Kicsit megijedtem, mikor láttam, 

hogy nincs ott senki, de 
amikor meghallottam a 

nagy zsivajt, és meglát-
tam az egész utcát el-
árasztó tömeget, tud-

tam merre menjek. 
Gyorsan odafutot-
tam, nehogy lema-
radjak valamiről. 

     Közelebbről néz-
ve nem is tűnt 

olyan nagynak 
a tömeg. Arra 

s z á m í t o t -
tam, hogy 

sokkal többen lesznek. Szépen lassan mentünk, 
a zenészek játszottak különböző fura, nem 
mindnnapi  hangszereiken. A lányok táncoltak, 
és énekeltek még menet közben is. Az áradat 
sodort 
magával. Egyszer-kétszer meg is álltunk, és pár 
percig egy helyben voltunk. Ez nekem nagyon 
jól jött, mert jobban tudtam fényképezni… 
     Volt ott egy bácsi, aki hegedült, de olyan fa-
pofával, hogy az hihetetlen. A többiek körülöt-
te vigyorogtak, ő meg csak állt ott, és húzta a 
vonót teljesen semleges ábrázattal. 
    A templomhoz érve kis időre leállt minden, el-
vileg vártunk valakire. De azt még mindig nem 
tudom, hogy pontosan kire is, mert megunták a 
várakozást, és inkább elkezdték. Egy bácsi kiállt, 
és több perces monológba kezdett. Ha rögtön-
zött beszéd lett volna, akkor még azt mondom 
tetszik, de sajnos eléggé látszott rajta, hogy 
betanult szöveg. Nem baj, az előadás módja 
viszont tetszett. 
    A zenekar megint zenélésbe, a népi ruhá-
ba öltözött asszonyok és férfiak pedig tánc-
ba kezdtek. A közönségnek nagyon tetszett, 
ahogy körülnéztem, mindenkin azt láttam, 
hogy mosolyog és próbálja utánozni a lépése-
ket. A gyerekek vidáman lépkedtek, ugráltak a 
tánctér szélén.
    Hamar vége lett a nagy mulatozásnak, mert 
már nagyon a levegőben lógott az eső lába. 
Így elég gyorsan abbahagytak mindent, és egy 
idős ember elkiáltotta magát: „Tánchááááz!” 
Erre sokan már nem csak a helyükön, hanem a 
tánctéren is ropták. 
    Eltelt 10 perc. Esni kezdett. Ennyit a jó han-
gulatról…

                                              Radó Alexandra 
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Népzenei koncert egy nagyon lelkes és mű-
értő közönséggel.

Az öcsi Katolikus Templomból régi dallamok 
szűrődnek ki. Ezt mintha tanultam volna még 
az iskolában. Hát persze ez a Pünkösdi rózsa. 

Hatalmas tömeg fogadott az épületben, min-
denki figyelte és hallgatta a három zenészt: Ivá-
novics Tündét, Fábri Gézát és Lipták Dániel.

Ivánovics Tünde 
újvidéki népdaléne-
kes, aki már húsz 
éve szerepel közön-
ség előtt. 2001-ben 
a Népművészet Ifjú 
Mestere címmel 
tüntették ki. Fábri 
Géza is egy újvidéki 
zenész, aki a Vízöntő 
és a Hívogató nevű 
zenekarok alapító 
tagjaként vált is-
mertté. Egy különle-

ges hangszeren játszik, amit koboznak hívnak. 
Ez egy régi magyar pengetős, lanthoz hasonló 
zeneszerkezet, melyet a moldvai csángók és ro-
mánok a mai napig használnak.

A nézők nagy része végigtátogta a koncertet, 
mert hangjukat nem merték kiengedni, nehogy 
elnyomják az énekesnő hangját, ami gyönyörű 
volt, beleremegett minden porcikám, amikor 
megszólalt. Az ismert népdalok szövegeit szin-
te mindenki tudta, de azért hallhattunk jó pár 
ismeretlen számot. Nagyon jó hangulat uralko-
dott. Talán csak akkor esett vissza a lelkesedés, 
amikor egy 23 perces művet játszottak és a vé-
gére már kicsit lefáradtak a hallgatók.

Utána viszont kárpótoltak mindenkit azzal, 
hogy nagyon pörgős dalokba kezdtek bele. 
Felfedeztem bennük rock & roll-os stílusjegye-
ket is, ami nagyon furcsán hatott rám, mert így 
másképpen fogok meghallgatni egy rock & roll 
számot, hiszen már tudom, hogy sokat vettek a 
népdalokból is. 

Kétszer is visszatapsolta a tömeg a triót, na-
gyon nehezen engedték el őket. Már a műsor 
közben látszódott, hogy élvezik ezt a zenét, de 
nem hittem volna, hogy ennyire. 

A legszebb az volt az egész műsorban, hogy 
az öreg néni és a pólyás csecsemő is ugyanúgy 
jelen volt.

Az első koncertem, ahol még egy szellemi fo-
gyatékos gyerek is mindenkivel együtt énekelt.

Népzene
Öcs

Kiss Máté
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Magtárlap

Fordul a kocka

Egy éjszakai program, aminek köze sincs 
koncerthez. Végre alakalom adódik, 
hogy részünk legyen a völgy nyugodt 
éjszakáinak hangulatában, mikor távol 
minden hangforrástól a csendes erdők-
ben, ahol csak a fák halk reszketése van 
jelen, denevérvadászatra indulunk. 

Mikor a kora esti órában a 
pulai buszmegállóba, az 
indulási pontra érek még 
egy árva lelket sem találok 
a fák menedékében éppen 
álló busz mellett. Leülök 
egy átázott padra, és az út 
túloldalát kémlelem. Az eső 
áztatta úton emberek gyűlnek egy csoportba, 
mindnyájukon esőkabát, különböző sapkák és 
hátitáska. 

Pár perccel később, mikor az eső csepereg-
ni kezd, a völgykapun kívülről egy zöld színű, 
sok időt megélt járgány közeledik, oldalán egy 
természetet magasztaló matricával, mely izga-
tottságra ad okot. Az autó majdnem előttem áll 
meg, majd két talpig zöldbe öltözött alak száll 
ki, mire az út túloldaláról felénk özönlik az ed-
digre összeverődött tömeg. A buzgón áramló, 
denevérismeretségre vágyó emberek közül 
kitűnik egy fiatal srác, akinek borotvától még 
megkímélt hajcsomói rasztatincsek formájá-
ban lógnak alá igénytelen, szakadt felsőjére, 
mely különböző alkoholtartalmú italok aromá-
jától szagos. 

A két férfi a kíváncsi résztvevők kérdéseire ad 
válaszokat, egy kislány fényképezi családja töb-
bi tagját, mindenki elfoglalja magát, de nem in-
dulunk. Az eső egyre inkább, és egyre nagyobb 
cseppekben zúdul a nyakunkba. Felmerül az a 
kérdés is, hogy esetleg el sem megyünk a kü-

lönleges túrára. Erre a gondolatra méreg fog el. 
Nem a szervezőkkel szemben, annál inkább az 
időjárás miatt leszek ideges. Az elmúlt hét verő-
fényes, forró hangulatú napjai után most bárkát 
kívánó vízmennyiség hömpölyög Pula utcáin. 

Mire pont bőrig ázunk, megszületik a döntés. 
A tűzoltószertárban tartanak rövid diavetítést, 

emellett szóban bemutatják az éjszakai állatok, 
köztük a denevérek életét. 

 A kis helyiségben a sok néző kissé 
csalódottan telepedik le a padlóra. A vászonhoz 
legközelebb a csemeték ülnek, akik nem túlzot-
tan bánják a hosszú, erdei séta elmaradtát. A 
vetítés alatt a sötétben ülő, ázott emberek kis 
társaságot alakítva boldog, családi hangulatot 
teremtve nézik az éjjel aktív állatok képeit. 

Az illuminált állapotú fiatalember bizonyítja 
hozzáértését, többször magyaráz meg egyes 
felmerülő kérdéseket, persze csak saját, csekély 
szókincséből merítve. Az előadó kedves hangja 
kellemes, meleg hangulatot varázsol. 

Ismét született egy új társaság, akik együtt 
töltöttek egy – ugyan denevérmentes -, de kel-
lemes órát. 

   Farkas Levente

Pula
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