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Balás Eszter szobrász- és éremművész 
első kiállítása 1967-ben látott napvilá-
got a budapesti Stúdió Galériában. Az-
óta több szobrát is megtekinthették az 

érdeklődők. Művei jártak már többek 
között Balassagyarmaton, Mohácson, 
Leányfalun, Pécsett, Celldömölkön és 
Budapesten is. Érdemeit egykori taná-
rának, Somogyi Józsefnek is köszön-
heti, aki a Magyar Képzőművészeti Fő-
iskolán vezette be Esztert az anyagok 
rejtelmeibe. 

Kapolcson, a Pincegalériában Üres-
ségek címmel rendeztek kiállítást, ami-
re olyan szobrokat készített a szobrász-
művész, ami a saját gondolatvilágát 
öleli fel. Bevallása szerint a Semmi nem 
létezik, így az ő üressége tartalommal 
teli.

Munkásságában fellelhetőek kis-
plasztikák, érmék, monumentális szob-
rok is. Portréi az egyiptomi szobrászat 
merevségét idézik, amiket hasábszerű 

geometriai testekkel tett még látvá-
nyosabbá.

Kisplasztikáinak anyaga kő, bronz, 
márvány, terrakotta és gipsz. Az 
utóbbi időben színes, összefüggő 
szoboregyütteseket készített a mű-
vésznő. Munkásságát egyfajta meg-
magyarázhatatlan irónia jellemzi, vala-
mint a változatosság, és a bonyolultság 
egyvelege. 

Ezt a kiállítást nem a hagyományos-
ság jellemzi, mert az anyagokat úgy 
alakította ki, hogy 
mindenkinek több 
jelentést sugározzon. 
Az anyagokkal való 
játék egy furcsa, meg-
magyarázhatatlan él-
ményhez juttatja az 
érdeklődőket, hiszen 
elképzelni sem lehet, 
hogy különböző anya-
gokból ilyen hihetet-
len szobrokat lehet 
elkészíteni. 

Munkásságát nem-
csak a nagyérdemű 
értékeli, de az ahhoz 
értők is, hiszen Balás 
Eszter 1994 óta a Munkácsy-díjas mű-
vészek közé tartozik. A művészetét 
próbálja átadni a fiatalabb generáci-
óknak, hiszen a budapesti Képző- és 
Iparművészeti Szakközépiskola tanári 
karának a tagja.

Balás Eszter, az anyagok mestere

Adamicska Edina
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Július utolsó napján a szentesi Hor-
váth Mihály Gimnázium dráma ta-
gozatos diákjai adtak elő egy há-
romórás műsort a Malomszigeten. 
Az előadás összesen négy rövidebb 
darabot foglalt magába. A tanulók a 
műveket itt a Völgyben próbálták el 
először, és itt gyakoroltak nap mint nap. 
Kitartásuk azonban meghozta gyü-
mölcsét, a műsor elkészült. A Ma-
lomszigeten már az előadás kezdete 
előtt megtelt minden férőhely, annak 
ellenére, hogy a padok a tűző napon 
álltak. A kánikula tehát nem vette el 
az emberek kedvét, szembeszálltak a 
meleggel. Volt, aki vizet locsolt a hajá-
ra, mások hideg sört kortyoltak, a gye-
rekekre pedig kicsi színes sapkát adtak. 
Az előadó diákok is nehezen viselték 
a meleget, és persze izgultak is egy ki-
csit. Elérkezett a várva várt pillanat, a 
nézőtér elcsendesedett, a színpadon 
pedig megjelentek az ifjú színészek. 
Az első darabot az elsősök adták elő, 
melyben az emberek jó és rossz tulaj-
donságait próbálták más fényben meg-
világítani. Kis színpadrendezés után a 
harmadikosok darabja követke-
zett, melyben a Pál utcai 
fiúk című regényt 
dolgozták fel. 
Újabb 

szünet után következtek a másodikosok, 
majd a végzős osztály adta elő művét, 
melynek témája a magyar politika volt. 

A közönséget elnézve úgy gondo-
lom, a végzős osztály darabja volt a 
legjobb, hiszen a közönség tagjait 
is bevonták a színjátszásba, a néző-
teret pedig színpadnak használták. 
A műsor egészének az volt a különle-
gessége, hogy a darabokban nem hasz-
náltak díszletet. Így növelték az egyéni 
játék fontosságát. A szentesi diákok 
minden évben itt vannak Kapolcson, 
hogy újabb és újabb előadásokkal káp-
ráztassák el a Völgy látogatóit. Fellépé-
seiket minden alkalommal hatalmas 
tapsviharral jutalmazza a közönség.

Igazi „dráma” a 
Malomszigeten
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A kapolcsi Gástya színpad minden 
évben a legjobb programoknak hely-
színéül szolgál: színházi előadások és 
különféle alternatív koncertek mutat-
kozhatnak be itt napról napra. Idén 
sincsen ez másképp. Bár a 2008-as 
fellépők között nagy számban akad-
nak amatőr zenészek, és a nézőszám 
is mintha egyre csökkenne, a Gástya 
programjai közt fellépők a legtöbb-
ször sok érdeklődőt vonzanak és fer-
geteges hangulatot teremtenek.

A csütörtök este a könnyed blue-
szenéé volt. Először a Blúz tér 10 nevű 
formáció kapta meg a színpadot, majd 
az este főzenekara, a Blues Project ze-
nélt. Az együttes, amely 2005 őszén 
alakult vidéki és budapesti fiatalok 
közreműködésével, leginkább blu-
es-, alternatív és népzenei elemekkel 
átszőtt zenét játszik, amelyet alapve-
tően meghatároznak magyarországi 
kedvenceik, a Kimnowak és a Hobo 
Blues Band. A koncerteken előadott 

számok azonban nem magyar, ha-
nem külföldi példaképeik alkotása-
inak átdolgozásai közül kerülnek ki, 
így repertoárjukon szerepelnek Eric 
Clapton, Jimi Hendrix, Gary Moore és 
a Beatles klasszikusai.

A zenekar vezetője, Bárth János 
szerint a névválasztás idején nem 
gondolkodtak előre, ugyanis, bár a 
nevükben szerepel a „blues” szócska, 
stílusuk irányvonalai nagyban eltér-
nek ettől. Névváltoztatáson azonban 
egyelőre nem gondolkoznak, hiszen 
hallgatóik még így, egy kis hibával is 
elfogadják őket.

Közönségük természetesen legin-
kább a fiatalabb korosztály köreiből 
kerül ki, hisz könnyű és dallamos sa-
ját számaikkal, valamint a sok fiatal 
által nagyra tartott „elődök” zenéjével 
vonzzák őket. Megmutatkozott ez a 
Gástya színpad előtt kezdetben ül-
dögélő, majd később táncba kezdők 
között is.

A mostanában az ország legtöbb 
pontján koncertező Blues Project, bár 
még nem találta meg saját, kiforrott 
stílusát, jó úton halad afelé, hogy egy 
idő után már ne csak hobbizenekar-
ként működjön tovább, ugyanis a ze-
nészekből semmi sem hiányzik ahhoz, 
hogy egy idő után profikká váljanak: 
fiatalok, jól képzettek és koncertjei-
ken általában remek hangulatot te-
remtenek.

Blues Project a Gástya színpadon

Kovács Janka
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Minden lényeg más pohár,
mit át, a lét fénye jár,
minden csepp más színelegy.
Csepp ezer van -
fény csak egy.
(Lao Ce)

Ezzel a mottóval nyílt meg Kapolcson 
a vásári forgatag közepén Püspök 
Anita festőművész, látványtervező 
kiállítása. A festőnő öt évvel ezelőtt 
ismerte meg a Művészetek Völgyét, 
ekkor döntötte el, hogy egyszer el-
jön ide. 

A festmények lelki mélységekről, érzé-
sekről szólnak, mindig egy pillanatnyi 
megérzés ihleti alkotójukat. A képeken 
sokat számít a színek hangulata is, a 
sötét és világos árnyalatok váltakozása. 
A kiállítást kísérő zenét is ő választotta, 
misztikus és szenvedélyes hangulata 
miatt. A néha kicsit templomi hangzá-
sú dallam jól illik a képekhez, megadja 
a kellő hangulatot a forgalmas utcák, 
vásárok után.

A képeket 2000 és 2008 között 
készítette el. Ezek főleg olajképek, 
amiket farostra festett fel, de vannak 
közöttük tusrajzok és pasztellek is. 
Kisebb képek – és a nagyobbak kicsi-
nyített változatai – megvásárolhatóak 
nála 28 000 és 180 000 forint közötti 
áron.

A képeket mindenkinek vagy éppen 
senkinek sem készítette – ezt nem 
tudja pontosan, de annyi biztos, hogy 
mindegyik az érzelmeiből, emlékeiből 
született, ezért talán érthető, hogy 
nehezen válik meg tőlük. Szeret éjsza-
ka festeni, amikor csönd és sötét van, 
és tud a saját érzéseire koncentrálni a 
világ zajain kívül. A tárlat mellett köz-
vetlenül megtalálhatjuk a művésznő 
standját, ahol természetes anyagok-
ból készített szappanokat árul. Ezeket 
is ő készíti, és mindenki találhat ma-
gához illő változatot: van levendulás, 
epres és csokis illatú, illetve minden-
féle – érzékeny vagy épp könnyen zsí-
rosodó – bőrtípushoz való szappant 
kaphatnak a VölgyLátogatók, ami 
nagyszerű ajándék lehet az otthon 
maradottaknak.

A kiállítás mindennap megtekint-
hető reggel tíztől este nyolc óráig a 
Taliándörögdre vezető Jókai utcában.

Kiss Katalin

Új fény
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Kapolcson az Örökségvölgyben 
tombolt a hőség, de odabent, a 
kissé hűvösebb Kastélyban gyűl-
ni kezdtek az emberek. Kis szoba, 
tele székekkel, a székeken emberek. 
Mind Okrutay Miklós előadásának 
kezdetét várták. Végül négy órakor 
elkezdődött a műsor. Fényképek 
vetítésével, és hozzá illő magya-
rázattal kísérhettük végig a hazai 
sportépítészet remekműveit, vagy 
éppenséggel szégyenfoltjait. Volt 
ott minden a leglepukkantabb sta-
dionoktól a legnagyobbakig.

Az előadás elején Okrutay Miklós 
tisztázta a sport fogalmát: „Meghatá-
rozott célú mindennapos tevékeny-
ség, a mindennapoktól különböző 
környezetben; célja a versenyzés, a 
szórakozás, eredmény elérése, a ké-
pességek fejlesztése vagy ezeknek 
kombinációja.” De a sport eredetileg 
nem ebből jött létre.

Az amfiteátrumok az ókori gla-
diátorok küzdőterei voltak, ahol a 
„sport” még életre-halálra ment, 
mégis ez az egyik gyökere néhány 
mai versenynek is. De ott van példá-
nak a hadviselés. Amíg folytak a har-
cok, az emberek a csata szellemétől 
vezérelve tanultak meg íjászkodni, 
lőni, vívni, még lovagolni is. Csak a 
háború után lett ezekből sport. 

Az előadásból kiderült, hogy a leg-
több hazai stadion, sportépítmény 
nincs eléggé megbecsülve. Elhanya-

goltak, egyesek már omladoznak is, 
pedig Angliában például minden kis 
falunak van saját stadionja, amit óv 
a közösség. 

A sportokat három plusz egy ka-
tegóriába sorolhatjuk be. Az első a 
versenyzés, amibe tartozik például 
az úszás, futás, evezés. A második 
az ellenféllel való küzdés: futball, 
boksz, kosárlabda. A harmadik a tel-
jesítmény elérése, ilyen a lövészet, 
testépítés, súlylökés. A negyedik 
kategória ezek tetszés szerinti kom-
binációja, példának vehetjük az at-
létikát. 

Átfogó, teljes képet kaphattunk 
az Örökségvölgyben a sportról, és 
a hozzá kapcsolódó épületekről. 
Aki érdeklődik a téma iránt, annak 
érdemes elmennie Okrutay Miklós 
következő előadására. 

Keller Zsuzsa
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A Kapolcsi Bűvészetek Napok talán 
legkikapcsolóbb programja a Játék-
udvar. Itt hetven-nyolcvan különbö-

ző fajtájú játékot próbálhatunk ki.
Most ne számítógépes játékokra gon-
doljunk, hanem kártyára, bábura, táb-
lára, azaz társasjátékra. Napjainkban 
már nem szokás az, ami régen, hogy 
barátok, családok összeülnek és kár-
tyáznak. Ha ide vesszük az egész vilá-
gon eluralkodó pókert, akkor mond-
hatjuk, hogy mégis fennmaradt ez a 
„népszokás”. Ide lejöhetsz akár egyedül, 
akár a barátokkal, itt mindig lesz vala-
ki, akivel le tudsz ülni egy asztalhoz és 
tudsz játszani egy jót. Tényleg az egyik 
legnépszerűbb a programok között. 
Először a tavalyi évben rendezték meg 
a Játékudvart. Már olyan állandó, visz-
szatérő vendégek is vannak, akiknek a 
kisujjában van az összes játékszabály 
és már ők magyaráznak a „kezdőknek”. 
A kezdés előtt mindig elmagyarázzák, 

hogyan folyik a játék menete. De nem-
csak szórakoztató, még fejlesztő hatású 
is lehet. A stratégiai elgondolkodtat és 
vannak, akik ezt szeretik. És ez jó dolog, 
mert nem otthon ülnek a televízió, vagy 
a számítógép előtt, hanem lejönnek az 
Örökségvölgybe és játszanak. A program 
délután hatig várja a látogatókat, de mi-
vel nagy az érdeklődés, volt már olyan 
eset, amikor fél kilencig(!) túlóráztak. Ha 
jól szórakozik az ember, gyorsan repül 
az idő…

Ha véletlenül otthon unatkoznál – 
ami a Völgyben elképzelhetetlen – és 
társasjátékozni van kedved, hívd fel pár 
barátodat és ugorjatok le a Játékudvar-
ba. Kettőtől tíz személyig mindenkit vár 
egy-egy szabadon választott „doboz”, 
amiben az unaloműző eszközödet ta-
lálod. Itt nem nézi senki, hogy hány-
szor nyersz vagy veszítesz, csak egy a 
lényeg, amit az egyik törzsjátékos is 
mondott: ”A játék lényege az, hogy jól 
szórakozzunk!” 

             Lovász Krisztián
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„A Rigodon zenekar  
játékához a kanadai 
népzenét veszi alapul 
- ez az ír kocsmazene 
és a francia örömzene 
keveréke. Ez a zene, 
amit általában nem 
lehet a rádióban hal-
lani, de hatására egy-
szer csak azt veszi ész-
re, hogy jár keze-lába 
a ritmusra, és hogy 
ismét rózsaszínben 
látja a világot.”

Az együttes kilenc tagból áll. Eléggé 
fiatal zenekarnak mondható, hiszen 
még nincs egy éve, hogy megalakul-
tak. A zenekar különféle hangszereket 
szólaltat meg a színpadon, például 
játszanak tangóharmonikán, trombi-
tán és pozanon is. A magyar embe-
reknek idegenül hangzó dallamokat 
mégis barátságosabbá tették a szá-
mok között elhangzó viccesebb kö-
tőszövegek, valamint a közönség és a 
zenészek közt kialakult baráti viszony. 
Az együttes a kanadai, pontosabban 
a Quebec-ben és környékén játszott 
népzenét dolgozza föl. Ez keveréke az 
ír és francia zenei hagyományoknak. 
A zene sokszínűsége mutatja azt is, 
hogy funky-s fúvós-szekció is helyet 
foglal a zenekarban. 

A koncert legelején összegyűlt né-
hány emberből a végére egy kisebb 
tömeg alakult, ami a jó hangulatnak 

volt köszönhető.  Ilyen zenét Magyar-
országon nem  lehet hallani, ezért volt 
jó,  hogy ide, a Kapolcsi Bűvészeti Na-
pokra ellátogatott a Rigodon zenekar.  
Megalakulásuk óta a fellépéseken egy-
re több az érdeklődő, egyre többen kí-
váncsiak a kanadai kultúrára, és mivel 
ez egy olyan zene, amit az emberek ír 
vagy skót zenének titulálnak, francia 
szöveggel nagyon egzotikusnak és 
idegennek hat, és az ilyet szeretik az 
emberek.   

A tagok legtöbben profi zenészek 
és ez a felállás mindegyiküknek csak 
hobbiszinten működik, de mindany-
nyian remélik, hogy csak egyelőre, 
hiszen szerintem ilyen újszerű zenével 
és megfelelő lelkesedéssel még sok 
mindent elérhetnek ebben a formáci-
óban. 

Márkus Vera

Rigodon -koncert a Malomszigeten
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A Kapolcsi Gástya Színpad már ren-
geteg koncertnek adott otthont. Volt 
rock, világzene, de legtöbbször jazz-
formációk koptatják a színpadát. Csü-
törtökön a TeaMe nevű együttes játé-
kát élvezhették a jazzkedvelők.

A zenekar csupa fiatalokból áll, hi-
szen a Kodolányi János Főiskola Mű-
vészeti Tanszakán tanulók-
ból verbuválódott 
össze. Egy iskolai 
feladat volt 

az együtt zenélés, 
ám a tanárok annyi-

ra jól válogatták ösz-
sze a négytagú bandát, 

hogy önálló életre kelt és 
TeaMe néven koncerteznek 

országszerte. Nem véletlen 
a TeaMe elnevezés sem, a gyö-
nyörű hangú énekesnő, Tóth 
Timi után keresztelték el a 
zenekart. Az ötlet Fenyves 
Márktól, az együttes gitá-
rosától származik. A zene-
kart Bodnár Balázs dobos és 
Sebestyén Áron billentyűs erő-
síti. Ugyan nem a zenekar tagja, 
de Kiss G. László basz-
szusgitáron kísérte a 
fiatalokat.

Az énekesnő régi 
álma volt fellépni 

itt a Völgyben, ami idén sikerült is, ki-
sebb-nagyobb sikerrel. A zenei játék-
kal ugyan semmi gond nem volt, kicsit 
félszeg volt a társaság a színpadon, de 
a zenéjük igényességét nem kérdő-
jelezheti meg senki. Azonban ezen a 
csütörtöki délutánon kevés hallgató 
gyűlt össze. Na persze nem volt any-
nyira kínos a helyzet, mint egyes más 

koncerteken, ahol a hallgatók szá-
ma az egyet is nehezen haladta 
meg. De azért nem volt tumul-
tus a nézőtéren. De hát jazzre 

csak a legelszántabbak ülnek be 
délután, és a zenekarnak sem volt 

ideje nagyobb népszerűségre szert 
tenni, hiszen az év elején alakult. Még 
csak most kezdik fontolgatni, hogy ko-
moly zenésztársasággá álljanak össze, 
hosszabb időre, és ne csak hobbiként 
tartsák fenn a zenekart.

További koncertekről nincs informá-
ció, ha valóban komolyra fordul 

a zenekar sorsa, interneten 
fel lehet majd kutatni őket. 
Tehát aki ott volt a koncer-
ten és tetszett neki, az ne 
felejtse el: TeaMe. Lehet, 

hogy hamarosan újra 
hallhatunk róluk.

TeaMe, azaz Tóth Timi 
zenekarának koncertje

÷rdˆg 
ZsÛfi
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A Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal (a KÖH-
Örökségvölgy) szer-
vezésében idén is volt 
Kapolcsi kultúr- kerengő. 
A túra céljaként tűzték ki 
a figyelemfelhívást, még-
pedig azokra az értékek-
re, amelyekkel nemcsak 
Kapolcs és a környező 
falvak rendelkeznek, 
hanem az egész ország-
ban gazdagon találkozhatunk velük. 
Az emberek többsége nincsen tisztá-
ban azokkal az értékekkel, amelyeket 
birtokolnak és egy felújítás során tel-
jesen tönkretehetnek, ha nem megfe-
lelően, eredeti állapotát helyreállítva 
vagy legalábbis arra törekedve kez-
denek neki a rehabilitációnak. A főbb 
állomásokon kívül több épületnél is 
megállt a túravezető, hogy pár szóban 
beszéljen róluk. Voltak az építmények 
között olyanok, amelyek felújításra 
várnak, amelyeket már csodásan fel-
újították (eredeti állapotához hason-
lóan), de nem volt ritka az sem, ha a 
régi értékeket figyelmen kívül hagyva 
kerül sor a felújításra.

A falu központjából a sétát először 
a kovácsműhely felé vette a csoport. 
Onnan a Dörögdi úton visszatértek az 
evangélikus templomhoz, a gyüleke-
ző helyszínére. A templom megtekin-
tését követően a Falumalmon keresz-
tül a kastély mellett a római katolikus 

templom volt a következő állomása a 
túrának. A zsidó temetőben néhányan 
visszafordultak, ugyanis a meredek 
lejtő és a hatalmas aljnövényzet nagy 
megpróbáltatást jelentett például a 
papucsban túrázóknak. Egy domb-
oldalon áthaladva megtekintették 
Kapolcs fekvését a Völgyben. A főút 
túloldalán szemügyre vették a falu 
másik malmát, majd legvégül az egyik 
túrázó vendégül látta a csoportot a 
családja birtokában lévő műemléknek 
számító házánál. A kertben a kedves 
úr mindenkit megkínált egy kis pálin-
kával, aki teljesítette a közel kétórás 
körutat a faluban.

A túrákat kultúr-kerengő névvel 
először három évvel ezelőtt szervezte 
meg az Örökségvédelmi Hivatal. Az-
óta minden évben a Völgy apropóján 
az összes faluban legalább egy alka-
lommal útra kel a kultúr-kerengő.

Nagyfi Tamás

Kapolcsi kultúr-kerengő
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Már évek óta minden évben hallottuk 
azt a bizonyos mondatot: „Idén nem lesz 
Kapolcs.” Természetesen ennek is megvan 
az oka, erről beszélgetett Márta István, az 
Új Színház igazgatója, valamint a Völgy 
szervezésének kulcsfontosságú tagja.

Márta Istvá-
non kívül illik 
m e g e m l í t e n i 
Hoffner Tibort 
– aki éveken át 
Ta l iándörögd 
polgármestere 
volt, jelenleg 
pedig a Völgy-
központ veze-
tője -, valamint 
„Lunapapá”-t, 
az internetes honlap vezetőjét. 

A Művészetek Völgye rendezvényre 
a legkevésbé sem jellemező a profitori-
entáltság. Valószínűleg lenne rá igény 
– a falvak részéről -, de ennek ellenére 
soha sem nyert olyan hatalmas bevé-
teleket, mint más európai fesztiválok. 
Egyrészt, mert nincs meg a környezet 
hozzá – azért lássuk be, hat falvat ösz-

szekötni, biztosítani az 
infrastrukturális felté-
teleket, nem egyszerű. 
Ezenkívül, ez nem egy 
elkerített terület, hiába 
kell napijegyet venni, 
nem igazán lehet ellen-

őrizni – arról nem be-
szélve, hogy nincs 

az ellenőrzéshez kellő számú ember 
sem.

A kapolcsi Kávéházban rengeteg 
ember gyűlt össze, nagyon sokan 
voltak kíváncsiak arra, mi is történik 
valójában most, itt körülöttük - Már-

ta István pedig 
türelmesen vá-
laszolt a kérdé-
seikre. Nagyon 
sokan nem 
értették, mi-
ért történt így, 
miért lett így 
szervezve idén 
a Völgy. A leg-
nagyobb gond 
természetesen 
a pénz. „Általá-

ban a fesztiválok három lábon állnak. 
Az egyik nagyon fontos és erős láb az 
az önkormányzati segítség. Ez a forrás 
a Völgyben a fennálló viszonyok miatt 
kiesik. Ez után következnek az állami 
támogatások – pályázatok, kiírások. A 
harmadik pedig a saját bevétel” – me-
sélte Márta István.

Az, hogy lesz-e Völgy, bizonytalan, 
mint ahogy eddig is, minden évben 
az volt. Mivel ez egy nonprofit feszti-
vál, amelyet valóban a kultúráért és 
a művészetekért rendeznek meg, és 
amelyet már húsz éve rengetegen lá-
togatnak.

Jelen, múlt, bizonytalan jövő

Rapali Vivien
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A szentesi Horváth Mihály Gimnázium 
dráma szakos tanulói, mint minden 
évben, idén is készültek néhány szín-
darabbal. Egy-másfél hétre leköltöznek 
a Völgybe, és ittlétük alatt felépítenek 
egy nagyjából félórás előadást. Az első-
sök, a másodikosok és a harmadikosok 
lepik el a Vigántpetendhez közel lévő 
Csórompusztát, és töltik be hangjukkal 
a környező területet.

Idén a másodikosok első előadásán 
voltam jelen a vigántpetendi cirkuszi 
sátorban. Annak ellenére, hogy a sátor-
ban a forróság miatt alig volt levegő, 
egész sokan érdeklődtek a program 
iránt. A darab a régi és a mai meséket 
hasonlította össze. A régiekben mindig 
egyértelmű volt, hogy van egy jó és 
egy rossz szereplő, a maiak sokkal mo-
dernebbek és teljesen más az erkölcsi 
tanítás is.

Az egyik szereplővel beszélgettem 
az előadásuk utáni napon, ő elmondta, 
úgy jönnek le, hogy semmi elképzelésük 
az előadásról. Ennek ellenére a tanáruk 
arra kérte őket, hogy egy mesekönyvet 
mindenki hozzon magával, szóval az ő 

fejében már volt egy elképzelés a fellé-
pésről. 

A diákok nagyon élvezik a szereplést, 
és bár fárasztó egész álló nap a tűző na-
pon elpróbálni újra és újra az adott jele-
netet, végső soron megérte. A petendi 
cirkuszi sátorban többször is visszatap-
solták őket, ők pedig lelkesen futottak 
vissza a színpad közepére ismételten 
meghajolni.

A Völgy ideje alatt egy helyen lakunk 
a szentesiekkel, és bár nem sikerült 
megbékélnem azzal, hogy a reggeli 
kávé alatt azt hallgassam, hogy „mesél 
az erdő, mesél az erdő…”, élveztem az 
előadásukat, és magamban el kellett 
ismernem, hogy mégiscsak tudnak va-
lamit a hajnali közösen éneklésen kívül.

UtcaszÌnh·z

PintÈr Edina

12

V
ig

á
n
t
pe

t
en

d



13

V
ig

á
n
t
pet

en
d

Újabb nagyszerű koncertet rendez-
tek meg Vigántpetenden a Cirkusz 
sátor színpadán. A fellépő ugyanis 
Másik János és csapata volt. 

Nagy sikert aratott mind az idősebbek, 
mind a fiatalok körében Másik János és 
zenekara, a Rock In Side. Annak ellené-
re, hogy nem teljesen telt meg a néző-
tér a Cirkusz sátorban, nagyon kellemes 
volt a hangulat a koncerten. Kis tech-
nikai beállás után elkezdődött (kb. ne-

gyed óra késéssel) a koncert. A zenekar 
a következő felállásban játszott: Hudák 
Zsófia nagybőgőn, Kovács Norbert do-

bon, Frankie Látó hegedűn és Másik 
János pedig gitáron és bandoneonon 
játszott. 

Másik János már több alkalommal 
lépett fel az eddigi Művészetek Völgye 
fesztiváljain. Több zenekarral: járt már 
itt a Heart Rock Company nevű csapa-
tával és Cseh Tamás szerzőtársaként is. 
A mostani alkalommal új formációjával, 
a Rock In Side-dal lépett fel. 

A koncerten elhangzott egy dal, 
melynek szövegében az élelmesek fel-
fedezhették Kapolcs és Vigántpetend 
neveit. Ennek utána Márta István köszö-
netét fejezte ki az ún. ”zsíroskenyeres” 
fellépőknek, akik ingyen léptek fel az 
idei Völgyprogramon. Másik János telje-
sen természetesnek tartotta a fellépést. 
A nézők ezt nagy tapssal jutalmazták. 
Nagyon megható pillanatnak lehettünk 
a tanúi. Másik a koncert után elmondta, 
nagyon szereti mind Vigántpetendet, 
mind a Völgy összes települését, elköte-
lezett fellépője és tisztelője a Völgynek. 
Már visszajáró, bennfentes vendégnek 
számít itt, és jól ismeri a fesztivált. Ezért 
is vállalta el a fellépést. 

A közönség és a zenekar között ösz-
szehangolt volt a viszony, hiszen a sá-
tor zártsága és a viszonylag kevés néző 
garantálta a családias légkört. Az este 
kellemesen telt mindenki számára, és a 
hallgatóság teljesen elégedetten hagy-
ta el a helyszínt nem sokkal 11 előtt.

  Balogh Ágnes

Másik János és csapata a Cirkuszban
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