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PARABOLA* /nem antenna!/ 

Hol volt, hol nem volt, volt egy igen gazdag 
herceg. Csodás palotában lakott, gyönyörû örökké 
zöldellô kertje volt, tele különbnél különb színû, 
illatú virágokkal, bokrokkal, sehol máshol nem 
növô hatalmas fákkal. Bámulta-örülte mindenki, aki 
arra járt. A herceg maga gondozta. Egy napon aztán, 
mikor érezte – mint mindnyájan fogjuk – hogy eljött 
az ideje búcsút venni mostani testétôl, magához 
hívatta egyetlen fiát, s reábízta a kertet, gondozza ô. 
Azzal kilehelte a lelkét, s meghalt. A fiú eltemette 
– ahogy illik – apját, s onnantól ô vigyázta a kertet. 
Fölkelt elôbb, mint a Nap, meglátogatta a virágokat, 
becézgette ôket, kezével szedte le szárukról, levelükrôl 
a tetveket, parfümös vízzel meg is spriccelte, hogy 
jobban illatozzanak, körüljárta a bokrokat, nem tö-
rôdve a tövisekkel letördelte a vad hajtásokat, fényesre 
símogatta levelüket, megtörölgette a fák kérgét, 
leszedte róluk a törzsükön szaladgáló rovarokat… Így 
ment ez sokáig, ám egyszer csak hervadni kezdtek a 
virágok, fonnyadni a bokrok, elveszítették leveleiket a 
fák. Elfelejtette meglocsolni a gyökereket… 

Így… 

Az emberek úgy tûnik gondoskodnak egymásról, 
de elfelejtik a lényeget; meglocsolni a gyökereket. S 
mi történik azzal a növénnyel, melyet nem gondoznak 
figyelmesen, amely nem kap táplálékot hosszú idôn 
át? Kiszárad a törzse, belül elkorhad, s az elsô kisebb 
szellô is kidöntheti… Ám az a virág, az a bokor, az a 
fa, melyet nem csak becézgetnek (polgárom, népem, 
választóm, pártom), símogatnak, de gyökerét rend-
szeresen locsolják, akár évszázadokon át is élhet, és 
a természet rendje szerint virágokat hoz, gyümölcsöt 
terem. Meghálálja a gondoskodást… 

( Balgaság**? Nem! – gondoljuk mi –. ) Ideírtam én:
           BalGa***
       (galkóbalázs)
*Parabola: mat.: olyan nyílt görbe vonal, amelynek bár-
mely pontja egy adott ponttól, és egy rajta kívül lévô 
egyenestôl egyenlô távolságra van, irodt.: Példázat 
példabeszéd, szimbólum. (Értelmezô kéziszótár)

**Balgaság: valakinek, vagy valaminek az a tulajdonsá-
ga, hogy balga…(Értelmezô kéziszótár)
***Balga: gyermeteg, együgyû… (Értelmezô kéziszótár)

A Fesztivál fôvédnöke a Közönség, vendége Jirí Menzel


Programmes for internationals as well

Programme auch für internationale Gäste
ˆ



A Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, 
valamint Kapolcs, Vigántpetend, Taliándörögd, 
Monostorapáti, Öcs és Pula települések polgárai, 
egyházközségei, civil szervezetei, önkormányzatai 
mellett a rendezvényt támogatták: 

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Nemzeti Kulturális Alapprogram

Informatikai és Hírközlési Minisztérium

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztérium

Szeged Város Önkormányzata

Veszprém Megyei Önkormányzat

Brau Union Sörgyárak Rt.

matáv

E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.

Fôvárosi Ásványvíz és Üdítôipari Rt.

Nescafé

Ford Motor Hungária Kft.

Új Színház

Független Ökológiai Központ

Balaton Volán Rt.

Somló Volán Rt.

MTA Szociológiai Kutatóintézet

Hunguest Hotel Pelion

Outdoor Közterületi Reklámügynökség Rt.

Szentendrei Papírgyár



Pakticomp Számítástechnikai Kft.

Ceramic Center

Bakonyi Erdészeti és Faipari Rt.

Copy Cat

Magyar Posta Rt.

Hotelinfo

Filmmúzeum

Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezô Kht.

Ortega y Gasset Társaság

Járdányi Pál Zeneiskola, Tapolca

Kuti Csaba, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke

Csizmadia Ferenc, Papkeszi

Gödrös Frigyes, filmrendezô

Török Gyôzô, Monostorapáti

Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda

Médiatámogatók

mtv1

Magyar Rádió Rt.

Népszabadság

Pannon Lapok Társasága

Budapest Rádió

Pesti Mûsor

Magyar Színházi Portál

szemtanu.hu

origo.hu

Külön köszönet a támogatásért Tolvaly Ferencnek!



KAPOLCS
ZÖLD UDVAR: CSIGAHÁZ

Szervezôk: Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság (BfNPI), BOCS Alapítvány, 

CATS Egyesület, Független Ökológiai Központ 
(FÖK), Hulladék Munkaszövetség (HuMuSz), 

Természetjáró Fiatalok Szövetsége (TFSZ), 
Zöld-Híd Alapítvány

MINDENNAPI PROGRAMOK

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK 
10.00-18.00
Ellopott pillanatok a természet tárházából

Természetfotó kiállítás a fotósok 
kommentárjaival

Állati játszótér – állatformájú fajátékok Salföldrôl, 
a Majorból

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park kiadványainak 
árusítása, turisztikai információ

A HULLADÉK MUNKASZÖVETSÉG 
(HUMUSZ)
11.00-16.00
Játékok: kirakós, csomagolásolimpia, 

zsákbamacska, hulladékpeca,...
BeNEMvásárló központ építése (antireklámok 

és fogyasztáscsökkentési javaslatok kitalálása a 
résztvevôkkel)

Cserebere-börze a Kukabúvár Egyesület 
szervezésében: hozott tárgyak csereberéje
Augusztus 31-én a megmaradt tárgyak 
tombolasorsolással megnyerhetôk!
Ezen kívül a Humusz 5 fôdíjat is kisorsol.

TÚRA-AJÁNLATOK, TANÁCSADÁS, 
FELSZERELÉSEK a CATS Egyesület és 
Természetjáró Fiatalok sátrában

NAPENERGIA-BEMUTATÓ ÉS 
TANÁCSADÁS

Dr. Fülöp László, a Zöld-Híd Alapítvány 
szakértôjével
HétközNAPközben a Csigaház zöld udvarán

PET-END kapolcsi PET-palack gyûjtôhelyei: 
Malom-sziget és Fôtér. Részletekrôl érdeklôdjön a 
Zöld Udvar munkatársainál!

ELÔADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK
2004. július 25. és 28-31.
„Az élet minôsége” – beszélgetéssorozat
Szervezô: Független Ökológiai Központ (FÖK)

A sorozat célja, hogy ezt a manapság oly gyak-
ran – a Nemzeti Fejlesztési Terv oldalain is 
– emlegetett fogalmat körüljárhassuk többféle 
szempont és szakterület felôl. Az élet minôsége hi-
vatott a végtelen gazdasági növekedéssel el nem ér-
hetô, gazdasági eszközökkel meg nem valósítható 
közjavakat összefoglalva biztosítani.

2004. július 26-30.
Merre tart a világ? – beszélgetéssorozat
Szervezô: Zöld-Híd Alapítvány (Pécs)

„Ha az ember eltûnik, marad-e reménye a goril-
lának, ha a gorilla eltûnik, marad-e reménye az 
embernek?” (Daniel Quinn: Izmael)

A sorozat célja, a különbözô szakterület képvise-
lôinek a globális jövôképre megfogalmazott né-
zôpontjainak megismertetése a nagyközönséggel. 
Fontosnak tartjuk, hogy azoknak, akik a hétköz-
napok szorongásain, bizonytalanságain túllépve 
a Föld jövôjével kapcsolatos eltérô szakterületek 
nézeteit is szeretnék megismerni, erre teret és lehe-
tôséget kapjanak.

JÚLIUS 23. (péntek)

CSIGAHÁZ – ZÖLD UDVAR
10.00-13.00 Filmvetítés: Válogatás a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park videofilmjeibôl

13.00-14.00 Filmvetítés: India – tekintetek. 
Simonyi Cecília kisfilmje (BOCS Alapítvány)

14.00-16.00 Elôadás: Az evolúció, az emberré-
válás folyik tovább: kik lesznek a jövô siker-
emberei? Elôadó: Simonyi Gyula, közgazdász, 
teológus, a BOCS Alapítvány elnöke

16.00-18.00 Elôadás: Bemutatkozik a CATS 
Egyesület és a Természetjáró Fiatalok 
Szövetsége (TFSZ)
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JÚLIUS 24. (szombat)

CSIGAHÁZ – ZÖLD UDVAR
10.00-16.00 Filmvetítés: Válogatás a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park videofilmjeibôl

13.00-14.00 Filmvetítés: India – tekintetek. 
Simonyi Cecília kisfilmje (BOCS Alapítvány)

14.00-16.00 Elôadás: Az evolúció, az 
emberréválás folyik tovább: kik lesznek a 
jövô sikeremberei? Elôadó: Simonyi Gyula, 
közgazdász, teológus, a BOCS Alapítvány 
elnöke

16.00-18.00 Elôadás: A Mura- és a Kerka-mente 
természeti értékei. Skandináviai nemzeti 
parkok – úti beszámoló 
Elôadó: Lelkes András (BfNPI)

Napi túraajánlataink: (Indulás a Csigaház Zöld 
Udvarából (részletesen lsd. a Zöldtúráknál)
10.00-14.00 Jelzésfestô túra I. 

10.00-15.00 Gyalogcsiga játék 

15.00-18.00 Jelzésfestô túra II. 

13.00-13.30 I. Balaton-régió Bringafesztivál 
Gyülekezô a Nosztalgia-futam felvezetô 
felvonulására.

JÚLIUS 25. (vasárnap)

CSIGAHÁZ – ZÖLD UDVAR
10.00-13.00 Filmvetítés: Válogatás a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park videofilmjeibôl

13.00-14.00 SZEMÉT egy FILM – a fogyasztó 
társadalom jellemzô pillanatairól.
A film után beszélgetés a HuMuSz 
szervezésében

14.00-16.00 Elôadás: Az evolúció, az 
emberréválás folyik tovább: kik lesznek a 
jövô sikeremberei. Elôadó: Simonyi Gyula, 
közgazdász, teológus, a BOCS Alapítvány 
elnöke

16.00-18.00 Az élet minôsége – Ötletroham a 
Nemzeti Fejlesztési Terv egyik kulcsfogalmáról 
a Völgyben dolgozó zöld szervezetek 
részvételével, a FÖK szervezésében.

Napi túraajánlataink: (Indulás a Csigaház Zöld 
Udvarából (részletesen lsd. a Zöldtúráknál)

10.00-11.30 Kapolcs-környéki zöldberuccanás 
gyerekeknek 

10.00-15.00 Gyalogcsiga játék

16.00-17.30 Kapolcs-környéki zöldberuccanás 
gyerekeknek

JÚLIUS 26. (hétfô)

CSIGAHÁZ – ZÖLD UDVAR
10.00-13.00 Filmvetítés: Válogatás a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park videofilmjeibôl

13.00-14.00 Filmvetítés: India – tekintetek. 
Simonyi Cecília kisfilmje (BOCS Alapítvány)

14.00-16.00 Merre tart a világ a filozófus 
nézôpontjából? Elôadássorozat a Zöld-
Híd szervezésében Elôadó: Bányay Géza, a 
Budapest Klub elnöke

16.00-18.00 Elôadás: A Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park természeti értékei Elôadó: 
Kovács Béla (BfNPI)

JÚLIUS 27. (kedd)

CSIGAHÁZ – ZÖLD UDVAR
10.00-13.00 Filmvetítés: Válogatás a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park videofilmjeibôl
13.00-14.00 SZEMÉT egy FILM – a fogyasztó 

társadalom jellemzô pillanatairól. A film után 
beszélgetés a HuMuSz szervezésében.

14.00-16.00 Merre tart a világ az ökológus 
nézôpontjából? Elôadássorozat a Zöld-Híd 
szervezésében Elôadó: Takács Sánta András, az 
ELTE oktatója

16.00-18.00 Elôadás: Szelektív gyûjtés – szelektív 
lelkiismeret Elôadó: Szilágyi László, 
a Kukabúvár szerkesztôje

Napi túraajánlatunk: Indulás a Csigaház Zöld 
Udvarából (részletesen lsd. a Zöldtúráknál)
16.00-17.30 Kapolcs-környéki zöldberuccanás 

gyerekeknek

JÚLIUS 28. (szerda)

CSIGAHÁZ – ZÖLD UDVAR
10.00-12.00 Filmvetítés: Válogatás a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park videofilmjeibôl
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12.00-13.00 Elôadás: A Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park geológiai értékei
Elôadó: Korbély Barnabás (BfNPI)

13.00-14.00 Filmvetítés: India – tekintetek. 
Simonyi Cecília kisfilmje (BOCS Alapítvány)

14.00-16.00 Merre tart a világ a közgazdász 
nézôpontjából? Elôadássorozat a Zöld-Híd 
szervezésében Elôadó: Dr. Kiss Tibor, egyetemi 
docens – PTE Közgazdaságtudományi Kar

16.00-18.00 Az élet minôsége – Beszélgetés a 
Nemzeti Fejlesztési Terv egyik kulcsfogalmáról 
a FÖK szervezésében. Elôadó: Monostori 
Judit, szociológus

Napi túraajánlatunk: Indulás a Csigaház Zöld 
Udvarából (részletesen lsd. a Zöldtúráknál)
16.00-18.00 Nézzünk a lábunk alá! És a fejünk 

fölé… – A Király-kônél geológus szemmel 

JÚLIUS 29. (csütörtök)

CSIGAHÁZ – ZÖLD UDVAR
10.00-13.00 Filmvetítés: Válogatás a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park videofilmjeibôl

13.00-14.00 SZEMÉT egy FILM – a fogyasztó 
társadalom jellemzô pillanatairól. A film után 
beszélgetés a HuMuSz szervezésében

14.00-16.00 Merre tart a világ a fenntartható 
település nézôpontjából? Elôadássorozat a 
Zöld-Híd szervezésében. Elôadó:Dr. Borsos 
Béla, állatorvos-ökológus

16.00-18.00 Az élet minôsége – Beszélgetés a 
Nemzeti Fejlesztési Terv egyik kulcsfogalmáról 
a FÖK szervezésében. Elôadó: dr.Kopp Mária, 
a SOTE Magatartáskutató Intézet vezetôje

JÚLIUS 30. (péntek)

CSIGAHÁZ – ZÖLD UDVAR
10.00-12.00 Filmvetítés: Válogatás a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park videofilmjeibôl

12.00-14.00 Elôadás: Tíz nap az Olympic Nemzeti 
Parkban (USA) Elôadó: Kovács Béla (BfNPI)

13.00-14.00 Filmvetítés: India – tekintetek. 
Simonyi Cecília kisfilmje (BOCS Alapítvány)

14.00-16.00 Merre tart a világ egy háziasszony 
nézôpontjából? Elôadássorozat a Zöld-Híd 

szervezésében Elôadó: Dr. Hajnal Klára 
adjunktus – PTE TTK Földrajzi Intézet

16.00-18.00 Az élet minôsége – Beszélgetés a 
Nemzeti Fejlesztési Terv egyik kulcsfogalmáról 
a FÖK szervezésében. Elôadó: Dr. Lánszki 
Imre, ökológus

JÚLIUS 31. (szombat)

CSIGAHÁZ – ZÖLD UDVAR
10.00-12.00 Filmvetítés: Válogatás a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park videofilmjeibôl

12.00-14.00 Elôadás: Csodálatos rovarvilág 
Elôadó: Tóth Szabolcs (BfNPI)

13.00-14.00 SZEMÉT egy FILM – a fogyasztó 
társadalom jellemzô pillanatairól. A film után
Tombolasorsolás: A HuMuSz egész heti 
cserebere-börzéjén megmaradt tárgyak és 
további 5 fôdíj kisorsolása.

14.00-16.00 Elôadás: Az evolúció, az 
emberréválás folyik tovább: kik lesznek a 
jövô sikeremberei Elôadó: Simonyi Gyula, 
közgazdász, teológus, a BOCS Alapítvány 
elnöke

16.00-18.00 Az élet minôsége – Beszélgetés a 
Nemzeti Fejlesztési Terv egyik kulcsfogalmáról 
a FÖK szervezésében. Elôadó: Jávor Benedek 
(PPKE Jog- és Államtudományi Kar)

15.30 KÉSZEN-LÉT I. Installáció
Kapolcson a késztermékek kertjében konzervek és 
befôttek teremnek. Termények betakarítása!

Napi túraajánlataink: Indulás a Csigaház Zöld 
Udvarából (részletesen lsd. a Zöldtúráknál)
07.00-10.00 Teljesítménytúra 40 km-es táv 

indítása 

08.00-11.00 Teljesítménytúra 25 km-es táv 
indítása 

12.00-18.00 Völgytakarítás – Szemétszüret 
Kapolcs-Vigántpetend-Pula útvonalon 
a Rügyecskék, a HuMuSz és a CATS 
szervezésében a teljesítménytúrázók 
nyomában. Kesztyût, zsákot biztosítunk, a 
belevalókat keressük...
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AUGUSZTUS 1. (vasárnap)

CSIGAHÁZ – ZÖLD UDVAR
10.00-14.00 Filmvetítés: Válogatás a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park videofilmjeibôl
14.00-18.00 Ki merre lát!? – A CATS Egyesület 

és a Természetjáró Fiatalok Szövetsége várja a 
Völgyvendégek jövô évi Völgytúra-javaslatait.

TALIÁNDÖRÖGD
ZÖLD UDVAR: RÉGI ISKOLA
(„Lehet más a társadalom” udvar)

Szervezôk: Védegylet, Rügyecskék, Zöld Fiatalok

Fontosabb helyszínek, események:
„LEHET MÁS A TÁRSADALOM” UDVAR
július 24. – augusztus 1.

„Magyarországon ma semmit sem tesz, aki csak 
a hatalom ellenôrzését vagy gyakorlását tûzi ki 
célul, és nem valami merôben mást ért politikán: 
kezdeményezô részvételt a társadalom minden-
napi életét újjáformáló törekvésekben, a mélyeb-
ben munkáló szociális mozgalmak és érdekek 
szolgálatát, befolyásolását és képviseletét. (…)
Ehhez azonban hatalmi politikát folytató pártok 
helyett valami másra, szegényes, szerény, földhöz 
ragadt és személyes politikára van szükség. Ami a 
kicsiségeken fennakad, nem nemzetgazdaságban, 
nem európai házban, világkiállításban, paktu-
mokban, makrostruktúrákban kezdi a gondolko-
dást, de családban – nem is családban, de gyerek-
ben, apában és anyában –, iskolában – nem is 
az iskolában, de tanítóban és tudásban –; olyan 
politikára volna szükség, ami a betegnek gyógy-
szert visz, tejet a kisgyereknek, szomszédokat össze-
békít, és a magányosnak jó társaság, mert maga 
is magányos, tehetetlen, gyönge, ha nincs velünk. 
Olyan politika segíthetne rajtunk, amin csak mi 
segíthetünk, mert ránk van utalva (nem a szava-
zatainkra, nem csak a beleegyezésünkre.)
(Részletek Lányi András: Lentrôl címû esszéjének 

fejezeteibôl – 1989.)

FALUHÁZ
2004. július 24.
„FENNTARTHATÓ MAGYARORSZÁG, 
FENNTARTHATÓ VÖLGY” KONFERENCIA
Szervezô: Független Ökológiai Központ (FÖK)

A konferencia célja, hogy az ökológiai fenntartha-
tóság fogalmait a legkiválóbb meghívott elôadók 
segítségével Magyarországra alkalmazva tekintsék 
át a résztvevôk. A konferencia második felében 
pedig e fogalmakat – a gondolkodás további decent-
ralizálásával – a Balaton-felvidék és a Dörögdi-
medence kapcsán is értelmezzük azokkal a szakembe-
rekkel, akik már másfél évtizede dolgoznak e térség 
szerves fejlesztésén. A konferencia ajánlásait a FÖK 
összegzi és átadja az önkormányzatoknak.

ÓVODAKERT ÉS FALUHÁZ
2004. július 24.-25.
„Magyarország vendégváró Nemzeti Parkjai”
Szervezô: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

„Vendégváró nemzeti parkok, kézmûvesek, természet-
ismereti játékok”. Egy hétvégére az Óvodakertbe köl-
töznek Magyarország legelragadóbb és legféltettebb 
tájai és hagyományôrzô lakói: kópickötô, nemezelô, 
szalmafonó, mézeskalács készítô… A Völgyvendé-
gek kipróbálhatják fogásaikat és válogathatnak 
portékáikból. A kicsik a természet apró részleteivel 
ismerkedhetnek, a nagyok virtuálisan bebarangol-
hatják nemzeti parkjainkat.

MINDENNAPI PROGRAMOK

„LEHET MÁS A TÁRSADALOM” UDVAR
Infostand: Három aktivista, tanácsadás, 

szórólapok, kiadványok és laptop a 
legfontosabb honlapokkal, hogy a betérôk 
kérdéseire kielégítô válaszokat adhassunk.

Teázó: Egész nap ingyen hûtött 
teakülönlegességek – feltétel: saját pohár.

Oázis: Vizes hordók, hideg víz és árnyék: hogy 
élvezzük a nyarat.

09.00-10.30 Jóga – Lukácsy Dorkával és Vida 
Viktorral.

10.00-11.00 Komolyzene Both Miklós, zenész 
válogat. Nem slágerlistás darabok korán 
kelôknek

11.00-13.00 Capoeira: edzés és bemutató

14.00-15-00 Filmvetítés

15.00-17.00 Gyerekfoglalkozás és 
kézmûvesprogram: kétórás festékes, gyurmás, 
színes-papíros rumli, ribillió, hacacáré, hepaj, 
grimbusz nem csak gyerekeknek
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18.00-20.00 Etno Varieté: Ismeretlen kultúrák.
A világ népei – a világ zenéi. Beszámolók, 
képek, diavetítés. Mûsorgazda: Keszthelyi 
Imre, Tilos Rádió – népzene

23.00-00.00 Filmvetítés

00.00 Közös zenélés

PET-END akció 
taliándörögdi PET-palack gyûjtôhely: Lôtér

JÚLIUS 23. (péntek)

„LEHET MÁS A TÁRSADALOM” UDVAR
09.00-10.30 Jóga 

10.00-11.00 Komolyzene

11.00-13.00 Capoeira

14.00-15.45 Filmvetítés: A Titanic szobalánya 

15.45-17.00 Beszélgetés: A pletyka és a 
közösségek. Meghívott vendég: Szvetelszky 
Zsuzsa, pletykakutató (ELTE)

15.45-17.00 Gyerekfoglalkozás és 
kézmûvesprogram 

17.00-18.00 Rügyecskék bábelôadás
Újrafalvi Kaland (17.00-17.30)
Az erdô lakói Koszvárosból menekülnek, gyôz a jó, de 
a szemét-hegyekkel a harc még csak most kezdôdik

18.00-20.00 Etno Varieté: Ismeretlen kultúrák

23.00-00.00 Filmvetítés: Lehet más a Világ 
Noam Chomsky Budapesten 

00.00 Közös zenélés

Napi túraajánlatunk: Indulás a „Lehet más 
a társadalom” udvarból. (részletesen lsd. a 
Zöldtúráknál)
16.00-18.00 Barkóca túra

JÚLIUS 24. (szombat)

FALUHÁZ
10.00-13.00 és 15.00-kb. 21.00 „Fenntartható 
Magyarország, fenntartható Völgy” konferencia

10.00-13.00 FENNTARTHATÓ 
MAGYARORSZÁG
Bioszféra és ember – Vida Gábor, akadémikus 
(MTA Ökológiai Intézet, igazgató)
Fenntartható vidékfejlesztés – Nemes Csaba 

(Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 
fôosztályvezetô)

Ökológiailag fenntartható gazdaság 
– Kerekes Sándor, egyetemi tanár (BKÁE 
Gazdálkodástudományi Kar, dékán)

15.00-18.00 FENNTARTHATÓ 
VÖLGY
Fenntartható táj a Balaton-felvidéken – Illyés 
Zsuzsa (Pagony Táj- és Kertépítészeti Iroda)

Az integrált mezôgazdaság lehetôségei 
a Balaton-felvidéken – Tóth Eszter 
(Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
Veszprém megyei Kirendeltség, munkatárs)

A fenntartható turizmus a Balaton-felvidéken
– Dr. Kopek Annamária (Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park Igazgatóság, osztályvezetô)

A megújuló energiaforrások optimuma a 
Dörögdi-medencében – Ertsey Attila (KÖR 
Építész Stúdió)

20.00-tól Kötetlen, nyitott beszélgetés a témáról

ÓVODAKERT
„MAGYARORSZÁG VENDÉGVÁRÓ NEMZETI 
PARKJAI A MÛVÉSZETEK ZÖLDJÉBEN”
10.00-10.30 Megnyitó: A tíz nemzeti park közös 

bemutatkozását Balogh László, a BfNPI 
igazgatója és Hoffner Tibor, Taliándörögd 
polgármestere nyitja meg

10.30-18.00 A vendégváró nemzeti parkok 
kínálatának bemutatása, kézmûvesek 
bemutatója, természetismereti játékok
Ismeretterjesztô kiadványokat, turisztikai progra-
mokat kínálunk. A gyerekeket a természetrôl szóló 
játékos feladatokkal várjuk. A Völgyvendégek 
kipróbálhatják a nemzeti park igazgatóságok mû-
ködési területérôl érkezett mesteremberek fogásait, 
válogathatnak portékáik közül.

10.30-18.00 Dörögdjáró játék gyerekeknek
Nézz körül! Térképvázlat segítségével felfedezheted 
a falu érdekességeit. „Dörögdjáró” lapot a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park standjánál kapsz, a 
megfejtést is itt értékeljük!

FALUHÁZ, IFJÚSÁGI KLUB
13.00-14.00 Termesztett és vadon növô 

kincseink
Mészáros András (BfNPI) elôadása
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a diavetítésen. Az extenzív gyümölcsösök növény- és 
állatvilágáról hallunk és látunk egy természetvé-
delmi ôr elôadásában. Borízû alma, nagy gombafû, 
méhbangó, csillagos ôszirózsa, tömjénillat, nagy 
pávaszem, farkasalma lepke, diófa cincér…

14.00-15.00 Egy természetvédelmi ôr válogatott 
fotói és történetei – Vers József (BfNPI)
A fotók tíz év alatt gyûltek össze. A nagyrészt „te-
repen” dolgozó hivatásos természetvédô képei nem 
csak gyönyörködtetnek, de sok mindent elárulnak 
természeti értékekben gazdag, megôrzendô vilá-
gunkról.

16.00-17.00 Gyermekprogram, 
természetismereti játék
Mitôl „lisztes” a lisztes kankalin? Tud szállni a bö-
lömbika? No és a túzok? Mibôl van az „arany” az 
Aranyházon? Találkozhatsz a természet csodáival, 
és kipróbálhatod tudásodat!

„LEHET MÁS A TÁRSADALOM” UDVAR
09.00-10.30 Jóga 

10.00-11.00 Komolyzene 

11.00-13.00 Capoeira

12.00-14.00 Környezetjogi Tanácsadás
Két ifjú jogász segítségével kereshetik a kijáratot a jog 
útvesztôibôl. „Joggal, körömmel” a megoldásért...

14.00-15.00 Filmvetítés: Lehet más a Világ. 
Noam Chomsky Budapesten

15.00-17.00 Beszélgetés: Übermensch, „faji” 
megkülönböztetés a gazdaságban.
(A vállalatok jogai és felelôssége). Meghívott 
vendég: Almássy Tamás, közgazdász, másként 
gondolkodó nagyon kis vállalkozó.

15.00-17.00 Gyerekfoglalkozás és 
kézmûvesprogram

17.00-18.00 Rügyecskék bábelôadás
Újrafalvi Kaland (lsd. júl. 23.)

18.00-18.30 Kiállításmegnyitó
Molnár Zoltán „Aspektus: Körösfeketetó 
2003” címû fotókiállítását Kô Boldizsár, 
grafikusmûvész nyitja meg

18.30-20.00 Etno Varieté: Ismeretlen kultúrák

23.00-00.00 Filmvetítés: A meghódított Kárpát-
medence

00.00 Közös zenélés

Napi túraajánlataink: Indulás a „Lehet más 
a társadalom” udvarból (részletesen lsd. a 
Zöldtúráknál)
10.00-15.00 Gyalogcsiga játék 

16.00-18.00 Barkóca túra a Tik-hegyen 

15.00 I. Balaton-régió Bringafesztivál
Nosztalgia-futam: Taliándörögd-Öcs

JÚLIUS 25. (vasárnap)

ÓVODAKERT
„MAGYARORSZÁG VENDÉGVÁRÓ NEMZETI 
PARKJAI A MÛVÉSZETEK ZÖLDJÉBEN”
10.00-18.00 A vendégváró nemzeti parkok 

kínálatának bemutatása, kézmûvesek 
bemutatója, természetismereti játékok
(Lsd. július 24. szombat, 10.30, Óvodakert)

10.00-18.00 Dörögdjáró játék gyerekeknek
(Lsd. július 24. szombat, 10.30, Óvodakert)

FALUHÁZ
10.00-15.00 „Vendégváró nemzeti parkok 

találkozója”
Fotókkal illusztrált elôadásokat hallhatunk nem-
zeti parkjainkról, a védett természeti értékek be-
mutatásáról. Az elôadássorozat végén beszélgetés 
a témáról. Moderátor: Dr. Kopek Annamária 
turisztikai és oktatási osztályvezetô (BfNPI)

10.00-10.20 Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Balogh László igazgató

10.20-10.40 Aggteleki Nemzeti Park
Berecz Béla

10.40-11.00 Bükki Nemzeti Park
Pilisyné Barta Orsolya

11.10-11.30 Hortobágyi Nemzeti Park
Nagyné Oláh Mariann

11.30-11.50 Körös-Maros Nemzeti Park
Domokos Andrea 

11.50-12.10 Kiskunsági Nemzeti Park
Tóth Endre

12.10-13.00 Ebédszünet

13.00-13.20 Fertô-Hanság Nemzeti Park
Szabó Renáta

13.20-13.40 Ôrségi Nemzeti Park
Kevy Albert 
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13.40-14.00 Duna-Ipoly Nemzeti Park
Elôd Réka 

14.10-14.30 Duna-Dráva Nemzeti Park
Enyedi Gábor 

14.30-15.00 Összegzô elôadás, beszélgetés
Lingauer János természetvédelmi 
igazgató (Országos Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Fôigazgatóság)

„LEHET MÁS A TÁRSADALOM” UDVAR
09.00-10.30 Jóga 

10.00-11.00 Komolyzene

11.00-13.00 Capoeira

14.00-15.00 Filmvetítés: A meghódított Kárpát-
medence 

15.00-17.00 Beszélgetés: Visszapillantás 
katasztrófáinkra – ökológiai válságunk 
gyökerei. Meghívott vendég: Takács-Sánta 
András, biológus (ELTE, Védegylet)

15.00-17.00 Gyerekfoglalkozás és 
kézmûvesprogram

17.00-18.00 Rügyecskék bábelôadás
Újrafalvi Kaland (lsd. júl. 23.)

18.00-20.00 Etno Varieté – Ismeretlen kultúrák

23.00-00.00 Filmvetítés: Globális Falu vagy 
Globális Faló? 

00.00 Közös zenélés

Napi túraajánlataink: Indulás a „Lehet más 
a társadalom” udvarból (részletesen lsd. a 
Zöldtúráknál)
10.00-15.00 Gyalogcsiga 

14.00-18.00 Völgytakarítás – Szemétszüret
Taliándörögd környékén a Rügyecskék és a 
HuMuSz szervezésében. Kesztyût, zsákot biztosí-
tunk, a belevalókat keressük...

16.00-18.00 Barkóca túra a Tik-hegyen

JÚLIUS 26. (hétfô)

„LEHET MÁS A TÁRSADALOM” UDVAR
09.00-10.30 Jóga

10.00-11.00 Komolyzene. 

11.00-13.00 Táncház és tánctanítás

12.00-14.00 Környezetjogi Tanácsadás

Két ifjú jogász segítségével kereshetik a kijáratot a jog 
útvesztôibôl. „Joggal, körömmel” a megoldásért…

14.00-15.00 Filmvetítés: Globális Falu vagy 
Globális Faló?

15.00-17.00 Beszélgetés: A globalizációkritikai 
mozgalom. Meghívott vendégek: Csillag 
Gábor (a Zöld Fiatalok szóvivôje), Vida Viktor 
(Indymedia, és az Akció! fôszerkesztôje)

15.00-17.00 Gyerekfoglalkozás és 
kézmûvesprogram

17.00-18.00 Rügyecskék bábelôadás
Újrafalvi Kaland (lsd. júl. 23.)

18.00-20.00 Etno Varieté: Ismeretlen kultúrák

23.00-00.30 Filmvetítés
Koyaanisqatsi – Kizökkent világ 

00.30 Közös zenélés

JÚLIUS 27. (kedd)

„LEHET MÁS A TÁRSADALOM” UDVAR
09.00-10.30 Jóga 

10.00-11.00 Komolyzene

11.00-13.00 Táncház és tánctanítás

14.00-15.30 Filmvetítés
Koyaanisqatsi – Kizökkent világ 

15.30-17.00 Beszélgetés: Felelünk-e személyesen 
az ezredvégi válságért? Ökológia és filozófia. 
Meghívott vendég: Jávor Benedek, biológus 
(Védegylet)

15.30-17.00 Gyerekfoglalkozás és 
kézmûvesprogram

17.00-18.00 Rügyecskék bábelôadás
Újrafalvi Kaland (lsd. júl. 23.)

18.00-20.00 „Akkor szép az erdô, mikor zöld”
Képes Természetjáró: Diavetítéses barangolás 
Ajandisz Zsolttal és Pertis Szabolccsal 
Magyarország természeti értékei között

23.00-00.00 Filmvetítés: Tong tana

00.00 Közös zenélés
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JÚLIUS 28. (szerda)

„LEHET MÁS A TÁRSADALOM” UDVAR
09.00-10.30 Jóga

10.00-11.00 Komolyzene

11.00-13.00 Táncház és tánctanítás

12.00-14.00 Környezetjogi Tanácsadás
Két ifjú jogász segítségével kereshetik a kijáratot a jog 
útvesztôibôl. „Joggal, körömmel” a megoldásért…

14.00-15.30 Filmvetítés: Tong tana 

15.30-17.00 Beszélgetés: Globális? Civil? 
Társadalom? Meghívott vendégek: Boda Zsolt, 
közgazdász (MTA-PTI), Scheiring Gábor, 
közgazdász (Védegylet)

15.30-17.00 Gyerekfoglalkozás és 
kézmûvesprogram

17.00-18.00 Rügyecskék bábelôadás
Újrafalvi Kaland (lsd. júl. 23.)

18.00-20.00 „Akkor szép az erdô, mikor zöld” 

23.00-00.00 Filmvetítés: Delta Force 

00.00 Közös zenélés

JÚLIUS 29. (csütörtök)

„LEHET MÁS A TÁRSADALOM” UDVAR
09.00-10.30 Jóga 

10.00-11.00 Komolyzene 

11.00-13.00 Közösségi improvizációs játék 
gyerekeknek: „Este jó, este jó!”

14.00-15.00 Filmvetítés: Közösségi források 

15.00-17.00 Beszélgetés: Közösségek a 
gazdaságban: alternatív gazdaság. Meghívott 
vendégek: Almássy Tamás, közgazdász, 
másként gondolkodó nagyon kis vállalkozó

15.00-17.00 Gyerekfoglalkozás és 
kézmûvesprogram

17.00-18.00 Rügyecskék bábelôadás
Újrafalvi Kaland (lsd. júl.  23.)

18.00-20.00 Közösségi improvizációs játék 
felnôtteknek:  Alternatív kapitalisták?
Modern tanmesék, komolynak tûnô környezeti 
problémákról, ahol mi írjuk a történetet…

23.00-00.00 Filmvetítés: A Zengô a 
természetvédôk szemével 

00.00 Közös zenélés

JÚLIUS 30. (péntek)

„LEHET MÁS A TÁRSADALOM” UDVAR
09.00-10.30 Jóga

10.00-11.00 Komolyzene

11.00-13.00 Közösségi improvizációs játék 
gyerekeknek: Tündérkert

14.00-15.00 Filmvetítés: A Zengô a 
természetvédôk szemével 

15.00-17.00 Beszélgetés: Ökopolitika, és a Zengô 
esete a NATO-val. Meghívott vendégek: Vay 
Márton, aktivista (Védegylet), Herbert Tamás 
(Civilek a Zengôért)

15.00-17.00 Gyerekfoglalkozás és 
kézmûvesprogram

17.00-18.00 Rügyecskék bábelôadás
Újrafalvi Kaland 

18.00-20.00 Közösségi improvizációs játék 
felnôtteknek
Gondolkozom – tehát cselekszem
Modern tanmesék, komolynak tûnô környezeti 
problémákról, ahol mi írjuk a történetet…

23.00-00.30 Filmvetítés: Világok Arca – Baraka 

00.30 Közös zenélés

Napi túraajánlatunk: Indulás a „Lehet más 
a társadalom” udvarból (részletesen lsd. a 
Zöldtúráknál)

16.00-18.00 Barkóca túra a Tik-hegyen 

JÚLIUS 31. (szombat)

„LEHET MÁS A TÁRSADALOM” UDVAR
09.00-10.30 Jóga 

10.00-11.00 Komolyzene 

11.00-13.00 Közösségi improvizációs játék 
gyerekeknek: Állati mesék. 

12.00-14.00 Környezetjogi Tanácsadás.
Két ifjú jogász segítségével kereshetik a kijáratot a jog 
útvesztôibôl. „Joggal, körömmel” a megoldásért…

14.00-15.30 Filmvetítés: Világok Arca – Baraka 
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15.30-17.00 Beszélgetés: Új kultúra, új értékek
’68-tól 2004-ig. Meghívott vendégek: Sükösd 
Miklós, politológus (CEU), Székely Mózes, 
szociálpszichológus (ELTE, Védegylet)

15.30-17.00 Gyerekfoglalkozás és 
kézmûvesprogram

17.00-18.00 Rügyecskék bábelôadás

18.00-20.00 Közösségi improvizációs játék 
felnôtteknek – Ökotópia
Modern tanmesék, komolynak tûnô környezeti 
problémákról, ahol mi írjuk a történetet…

23.00-00.00 Filmvetítés: Ezrek mennek, 
beszélgetnek 

00.00 Közös zenélés

Napi túraajánlatunk: Indulás a „Lehet más 
a társadalom” udvarból (részletesen lsd. a 
Zöldtúráknál)

09.00-12.00 Teljesítménytúra
15 km-es táv indítása

AUGUSZTUS 1. (vasárnap)

„LEHET MÁS A TÁRSADALOM” UDVAR
09.00-10.30 Jóga

10.00-11.00 Komolyzene

14.00-15.00 Filmvetítés: Ezrek mennek, 
beszélgetnek 

15.00-17.00 Beszélgetés: Részvételi demokrácia 
Meghívott vendégek: Schiffer András, 
ügyvéd (Védegylet, TASZ), Szikinger István, 
alkotmányjogász és Nagy Nikolett (Humanista 
Mozgalom)

15.00-17.00 Gyerekfoglalkozás

17.00-18.00 Rügyecskék bábelôadás

VIGÁNTPETEND
ZÖLD UDVAR: ÖREG ISKOLA

Szervezô: Független Ökológiai Központ (FÖK)

MINDENNAPI PROGRAMOK

ÖREGISKOLA – TÁJVÉDELMI 
OKTATÓKÖZPONT
Július 24.-31.

10.00-18.00 HÁZÖKÓ bemutatók és tanácsadás
Tanácsadás és bemutatók a fenntartható építésrôl 
és a megújuló energiaforrások hasznosításáról a 
fenntarthato.hu internetes portál partnereinek és 
támogatóinak segítségével. Mûködô berendezések: 
napelemes játékok és akkutöltés, napkollektoros 
melegvíz, stb.

Szabadtéri kemence építése is nyomon követhetô 
lesz az Öregiskola udvarán a Pangea Egyesület 
kezei nyomán.

16.00-18.00 Balaton játszóház 
A foglalkozásokat vezetô tanárok: Molnár 
Mária és Vásárhelyi Judit
A Balaton-játszóház célja, hogy játékos módszerek-
kel ismertesse meg a gyerekekkel és az ôket kísérô 
szülôkkel a vízgyûjtô fogalmát, a vízgyûjtôben élô 
ember szerepét, felelôsségét, a Balaton természeti 
és közösségi értékeit, a Balatont érô biológiai és 
társadalmi hatások kölcsönhatásait, valamint elfo-
gadtassa a társadalommal a természetes vízjárású 
tavat, az idônkénti sekély vízállással együtt.

PET-END akció
a vigántpetendi PET-palack gyûjtôhelyek: 
Csoromvölgy és Tókert 

JÚLIUS 23. (péntek)

ÖREGISKOLA – TÁJVÉDELMI 
OKTATÓKÖZPONT
14.00-16.00 Szakmai bemutató a HÁZÖKÓ 

kiállításon

16.00-18.00 Balaton játszóház
Hagyományok és mesterségek: a halász, 
a borász, a nádvágó

TEMPLOMDOMB
21.00 Diaporámák Zsila Sándor és a Fényecset 

Fotóklub munkáiból 

JÚLIUS 24. (szombat)

ÖREGISKOLA – TÁJVÉDELMI 
OKTATÓKÖZPONT
14.00-16.00 Szakmai bemutató a HÁZÖKÓ 

kiállításon

16.00-18.00 Balaton játszóház
A Balaton története, kecskeköröm és a visszhang
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udvarából (részletek lsd. a Zöldtúráknál)

10.00-15.00 Gyalogcsiga játék 

09.30-13.00 Túra az Öreg Bükkhöz 

12.30-13.00 I. Balaton-régió Bringafesztivál
Gyülekezô a Nosztalgia-futam felvezetô 
felvonulására

TEMPLOMDOMB
21.00 Diaporámák Zsila Sándor és a Fényecset 

Fotóklub munkáiból

JÚLIUS 25. (vasárnap)

ÖREGISKOLA – TÁJVÉDELMI 
OKTATÓKÖZPONT
14.00-16.00 Szakmai bemutató a HÁZÖKÓ 

kiállításon

16.00-18.00 Balaton játszóház: „Élô térkép”

Napi túraajánlataink: Indulás az Öregiskola 
udvarából (részletesen lsd. a Zöldtúráknál)

10.00-15.00 Gyalogcsiga játék 

09.30-13.00 Túra az Öreg Bükkhöz 

TEMPLOMDOMB
21.00 Diaporámák Zsila Sándor és a Fényecset 

Fotóklub munkáiból

JÚLIUS 26. (hétfô)

ÖREGISKOLA – TÁJVÉDELMI 
OKTATÓKÖZPONT
14.00-16.00 Szakmai bemutató a HÁZÖKÓ 

kiállításon

16.00-18.00 Balaton játszóház
A nádas és a madarak.

JÚLIUS 27. (kedd)

ÖREGISKOLA – TÁJVÉDELMI 
OKTATÓKÖZPONT
10.00-18.00 Szabadtéri kemence építése az 

udvaron

16.00-18.00 Balaton játszóház
Vízi jármûvek – rajz és hajtogatás

JÚLIUS 28. (szerda)

ÖREGISKOLA – TÁJVÉDELMI 
OKTATÓKÖZPONT
10.00-18.00 Szabadtéri kemence építése az 

udvaron

16.00-18.00 Balaton játszóház
A hínár és az algák élete és a homokzátony

JÚLIUS 29. (csütörtök)

ÖREGISKOLA – TÁJVÉDELMI 
OKTATÓKÖZPONT
10.00-18.00 Szabadtéri kemence építése az 

udvaron

16.00-18.00 Balaton játszóház
Felhôk és viharok

Napi túraajánlatunk: Indulás az Öregiskola 
udvarából (részletesen lsd. a Zöldtúráknál)
09.30-13.00 Túra az Öreg Bükkhöz 

JÚLIUS 30. (péntek)

ÖREGISKOLA – TÁJVÉDELMI 
OKTATÓKÖZPONT
10.00-18.00 Szabadtéri kemence építése az 

udvaron

14.00-16.00 Szakmai bemutató a HÁZÖKÓ 
kiállításon

16.00-18.00 Balaton játszóház
A vízgyûjtô: esô, patak, folyó, tó, felhô

JÚLIUS 31. (szombat)

ÖREGISKOLA – TÁJVÉDELMI 
OKTATÓKÖZPONT
10.00-18.00 Szabadtéri kemence építése az 

udvaron

14.00-16.00 Szakmai bemutató a HÁZÖKÓ 
kiállításon

16.00-18.00 Balaton játszóház
Hagyományok és mesterségek:
a halász, a borász, a nádvágó.

KÉSZEN-LÉT II. Installáció
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Napi túraajánlatunk: érinti az Öregiskola udvarát 
(részletesen lsd. a Zöldtúráknál)

12.00-18.00 Völgytakarítás – Szemétszüret
Kapolcs-Vigántpetend- Pula útvonalon a 
Rügyecskék, a HuMuSz és a CATS szervezésében 
a teljesítménytúrázók nyomában. Kesztyût, 
zsákot biztosítunk, a belevalókat keressük.

PET-END akció
19.00 Csigabontás Csoromvölgyben

AUGUSZTUS 1. (vasárnap)

ÖREGISKOLA – TÁJVÉDELMI 
OKTATÓKÖZPONT – ZÖLD UDVAR
10.00-14.00 HÁZÖKÓ kiállítás bontás közben

MONOSTORAPÁTI
ZÖLD UDVAR: ALSÓ ISKOLA

(Állatbarátság udvar)

Résztvevôk: Fauna Egyesület, Magyar 
Természetvédôk Szövetsége

MINDENNAPI PROGRAMOK

ÁLLATBARÁTSÁG UDVAR – AZ ALSÓ 
ISKOLA UDVARÁN
Fókuszban a fenntartható mezôgazdaság és az 
állatvédelem

11.00-20.00 Játékok, kreatív programok
a gyerekek, fiatalok és a felnôttek számára 
is többféle állatvédelmi teszt és totó 
nyereményekért

Információs stand állatvédelemmel, 
természetvédelemmel, a fenntartható 
mezôgazdasággal és a genetikai manipulációval 
kapcsolatos kiadványok és szóróanyagok, 
illetve ugyanezen témákban tanácsadás és az 
egyéni cselekvés lehetôségei.

Aláírásgyûjtés a Brojlercsirke kampányhoz.

16.00-17.30 Beszélgetések
(egy-egy témát körbejárunk rövid elôadás és 
hosszabb beszélgetés formájában)
A tervezett témák (A napi témák megtekinthetôk a 
zöld udvarokban és a www.fauna.hu honlapon):
– Verespatak (beszélgetés + film)
– Természetvédelem, agrár-környezetvédelem 

(beszélgetés) 

– Génpiszka, globalizáció (beszélgetés) 
– Fejlesztési bankok és a környezetvédelem 

(beszélgetés és filmek)
– Alternatívák a biológiában az állatkísérletek 

kiváltására
– A brojlercsirkék és tojótyúkok jövôje

– a Fauna új kampánya
– Hol vannak a báránykáim? – az állatok 

hosszú távú szállítása
– Kulturált városi kutyatartás
– Hozzunk szégyent a bundára!

– a szôrmeellenes mozgalomról

Július 23.-25.
21.30 Filmvetítések

ANIMA-ció: Állatvédelmi és környezetvédelmi 
témájú magyar és japán rajzfilmek, válogatás 
a WWF természetfilmjeibôl, Mi és a háztáji 
állatok, WTO és állatvédelem, Élôállat-
szállítás, Zavaros vizek: a bálnák védelmérôl 
(18 éven felülieknek)

Július 23.-25.
11.00-20.00 Információs stand és játékok 

16.00-17.30 Beszélgetés 

21.30 Filmvetítés

Július 24.
08.00-11.00 Madármegfigyelés az Apáti 

víztározónál. Messzelátók elônyben.

12.30-13.00 I. Balaton-régió Bringafesztivál
Gyülekezô a Nosztalgia-futam  felvonulására

Július 26.-31.
11.00-20.00 Információs stand és játékok

16.00-17.30 Beszélgetés

Napi túraajánlataink: Indulás az Állatbarátság 
udvarból (részletesen lsd. a Zöldtúráknál)

ÖCS 
ZÖLD UDVAR: JÁTSZÓTÉR

Szervezôk: Ökoszolgálat (Bp), Tudatos Vásárlók 
Egyesülete( Bp), Pest Környéki Madarász Kör (Bp.), 

Göncöl Alapítvány (Vác), Süni Egyesület (Bp.)

Az Öcsi Barlangkutató Múzeum programjait
(a Barlangkutató Iskola elôadásai, a felszíni 
túrák és a feltáró túrák a mélyben) a múzeum 
létrehozója, a Kardos család szervezi és bonyolítja.
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MINDENNAPI PROGRAMOK
JÁTSZÓTÉRI ZÖLD UDVAR
Ökoszolgálat Zöld Boltjában megvásárolhatók 

környezetvédelmi, természetvédelmi könyvek 
és környezetbarát termékek, tisztítószerek, 
kozmetikumok

Ökoszolgálat információs standja ingyenes 
kiadványokkal és környezetvédelmi 
tanácsadással szolgál. A Tudatos Vásárlók 
Egyesületének kérdôíves felmérése, tesztje 
és annak folyamatos kiértékelése, valamint 
fogyasztóvédelmi tanácsadás

Esônap esetén, illetve az igényeknek megfelelôen 
a Faluházban vetítünk: Szemét egy film
(a HuMuSz antireklámjai), Bolygó Kapitánya 
c. rajzfilm – „Védd a tengert” epizódja, Afrika 
vadvilága 

Egyéb programok: Madárgyûrûzés, elôadások 
(Pest Környéki Madarász Kör),
Elôadás/pódiumbeszélgetés a tudatos/etikus 
vásárlásról és a fogyasztóvédelemrôl

BARLANGKUTATÓ MÚZEUM 
10.00-18.00 Kiállítás

„ Az Ôsember mûvészete a barlangokban"
Kardos Virág, Kardos Ibolya, Sarkady Anita

10.00-12.00 Barlangkutató iskola
Mindennapra egy téma az általános 
barlangtanból

16.00-18.00 Barlangkutató színpad – mászófal
Tíznapos Mammut vadászat a völgylakó 
Ôsember ivadékainak, azaz a gyermekeknek a 
Mamutos mászófalon mászási lehetôség
Mászó bajnokság, értékes kôdíjakkal, szervezô: 
Kardos Boglárka

10.00-18.00 Barlangkutató feltáró túrák
(lsd. Barlangolások)

14.00-16.00 Barlangkutató felszíni kirándulások
(lsd. Barlangolások)

JÚLIUS 23. (péntek)

JÁTSZÓTÉRI ZÖLD UDVAR
14.00-17.00 Puzzle játékok kirakása

állatfotókból, képeslapkészítés hulladékokból, 
állatos betûjáték, rejtvények 

BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
20.00-24.00 Barlangkutató tábornyitó, tábortûz, 

nyársalás, beszélgetés, éneklés

JÚLIUS 24. (szombat)

JÁTSZÓTÉRI ZÖLD UDVAR
Napi túraajánlatunk: Indulás a Játszótérrôl 

(részletesen lsd. a Zöldtúráknál)
10.00-11.30 Macitúra túranaciban a Nagy-tóhóz 

– gyerekeknek

JÚLIUS 24.-JÚLIUS 31.
JÁTSZÓTÉRI ZÖLD UDVAR
10.00-12.00 Környezetvédelmi totó és 

környezetvédelmi játszóház ajándékokkal

14.00-17.00 Puzzle játékok kirakása
állatfotókból, képeslapkészítés hulladékokból, 
állatos betûjáték, rejtvények; játék természetes 
anyagokkal, termésképek és díszüvegek, bábuk 
készítése. Az alkotásokat készítôik magukkal 
vihetik!

JÚLIUS 26. (hétfô)
BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
10.00-12.00 Barlangkutató iskola

Keletkezési elméletek, földtan, barlangok 
keletkezése
(Kardos Annamária, Kardos Boglárka)

JÚLIUS 27. (kedd)
BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
10.00-11.00 Barlangkutató iskola

Barlangföldtan, ember a barlangokban
(Kardos Annamária, Kardos Boglárka)

JÚLIUS 28. (szerda)
BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
10.00-12.00 Barlangkutató iskola

Barlangjárás, barlangi baleset megelôzés, 
barlangi mentés
(Kardos Annamária, Kardos Boglárka)
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JÚLIUS 29. (csütörtök)
BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
10.00-12.00 Barlangkutató iskola

Barlangkutatás, barlang dokumentáció
(Kardos Annamária, Kardos Boglárka)

JÚLIUS 30. (péntek)
BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
10.00-16.00 Barlangkutató iskola

A világ nagy barlangjai, barlangi 
környezetvédelem
(Kardos Annamária, Kardos Boglárka)

20.00-21.00 Barlangkutató Színpad
Csodabirodalom
Az elsô természetvédô, barlangkutató rockopera
Effekt Együttes – Holdosi Sándor (ének), 
Bujdosó János (dob), Árvai József (szólógitár), 
Balog József (billentyû), Balló Tamás 
(ritmusgitár), Holdosi Attila (basszusgitár, 
ének), Kis Maris Barlang-Ász Rock Vokál 
– Kardos Ibolya (bekezdô), Kardos Annamária 
(krónikás), Kardos Boglárka (mesélô), Nagy 
László (az Úr hangja), Kardos Virág, Sarkady 
Anita (ének)
Mûvészeti vezetô: Watremez Marie Pierre, 
a színi növendékek a völgylakó Ôsember 
ivadékok és a Mamut vadászokból álló 
rögtönzött helyi csapat, névsor utólagosan.

AUGUSZTUS 1. (vasárnap)

JÁTSZÓTÉRI ZÖLD UDVAR
10.00-12.00 Természetismereti és 

környezetvédelmi társasjáték ajándékokkal

BARLANGKUTATÓ MÚZEUM 
18.00-24.00 A Barlangkutató Múzeum zárása

záró tábortûz
Barlangkutató kórus koncert
könnyes búcsú és aztán pá!

PULA
ZÖLD UDVAR: „SÓSVÁLYÚ”

Résztvevô szervezetek:
Reflex Környezetvédô Egyesület (Gyôr), 

Debreceni Környezet és Természetvédelmi 
Egyesület, Ökológiai Stúdió Alapítvány (Gyôr)

MINDENNAPI PROGRAMOK

ZÖLD UDVAR
Tervezett tevékenységeink központjában a környe-
zeti szemléletformálás, környezeti nevelés áll, ezen 
belül szakmailag az energiahatékonyság, meg-
újuló energiák, hulladék és fogyasztóvédelem.

10.00-17.00
Tanácsadás, kiadványok: energiahatékonyság, 

megújuló energiaforrások, hulladék és 
fogyasztóvédelem

Zöld játszótér: a környezeti nevelés 
leghatékonyabb része mikor az érdeklôdôk 
– kicsik és nagyok – gyakorlatban 
ismerkedhetnek meg egy-egy témával
A Pulára tervezett tevékenységeink célkeresztjébe 
a zöld játszóteret helyeztük, ahol a résztvevôk 
kezeiket is megmozgathatják. A papírhulladék 
újrahasznosítására ad lehetôséget „papírtégla 
mûhelyünk” –, ahol alapanyag (papírhulladék) 
fejében mindenki elkészítheti saját maga papír-
tégláját. Számos játékos feladvánnyal és teszttel 
várjuk az érdeklôdôket, melyek a hulladék kelet-
kezésének megelôzését, a szelektív gyûjtés népszerû-
sítését és a lehetséges alternatív megoldásokat veszi 
nagyító alá. „Keresd a párját” játékunk például 
a csomagolási hulladékok témakörét járja körül; 
segítségével a vállalkozó kedvû érdeklôdôk megis-
merkedhetnek a különféle csomagolás típusokkal 
és azok környezetre gyakorolt hatásaival. A köz-
kedvelt „Szemétpeca” ezzel szemben a szelektív 
gyûjtést hivatott illusztrálni; itt a játékosnak a 
vízbôl kipecázott hulladékfajtákat kell beazono-
sítania és a megfelelô szelektív gyûjtô edénybe 
helyeznie. A megújuló energiák népszerûsítése 
mellett, szintén egy lehetôség a hulladék újrahasz-
nosítására, a program ideje alatt hulladékokból 
tervezett „Naptorony” makett felállítása, melybe 
bármely érdeklôdô bekapcsolódhat.
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KAPOLCS
Nézzünk a lábunk alá! És a fejünk fölé…

A Királykônél geológus szemmel
Indulás: július 28-én 16.00-kor a Csigaház 
udvaráról
Érkezés: 2 óra múlva ugyanoda
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik legszebb 
földtani képzôdményéhez, a Király-kôhöz kalau-
zol el a nemzeti park igazgatóság geológiával 
foglalkozó szakembere. Barnabás lendületesen és 
közérthetôen mesél a környék földtörténetérôl, a lá-
bunk alatt lapuló kôzetekrôl, a fölénk tornyosuló 
sziklák kialakulásáról, és arról, hogy miért is fon-
tos a földtani természetvédelem. 
Túravezetô: Korbély Barnabás
Szervezô: BfNP Igazgatósága

Kapolcs-környéki zöldberuccanás – gyerekeknek
Indulás: július 25-én 10.00-kor a Csigaház 
udvaráról
26-án és 27-én 16.00-kor a Csigaház 
udvaráról
Érkezés: 1,5 óra múlva ugyanoda
A túravezetô mesél a csapat útjába kerülô virá-
gokról, pillangókról, az erdôrôl és lakóiról. Az 
Óriások hatalmas kôzsákokat hordtak a hegy 
tetejébe, aki eljön, saját szemével láthatja, és meg 
is mászhatja!
Túravezetô: Vókó László
Szervezô: BfNP Igazgatósága

TALIÁNDÖRÖGD
Barkóca-túra a Tik-hegyen

Indulás: július 23-án, 24-én, 25-én
és 31-én 16.00-kor a „Lehet más a 
Társadalom” udvarból
Érkezés: 2-3 óra múlva vissza Dörögdre
A Balaton-felvidéki Nemzeti park természetvédel-
mi ôre hagyományos gyümölcsfa fajtákhoz (citrom 
alma, besztercei szilva, búza körte) viszi – esôben 
is! – a csapatot. A Tik-hegyen összefuthatunk bir-
kával, öreg bükkfákkal, bogarantyúkkal. Kullancs 
is lehet, hosszúnaci, zárt cipô nem árt!
Túravezetôk: Mészáros András, Vers József, 
Simon Pál
Kapcsolódó elôadás: július 24. Dörögd Ifjúsági 
Klub, 13.00-14.00
Szervezô: BfNP Igazgatósága

PULA
Macitúra túranaciban a Farkas-árokhoz 

– gyerekeknek
Indulás: július 24-én 16.00-kor a zöld 

udvarból

Érkezés: 1,5 óra múlva vissza Pulára

Falu végén Farkas-árok…egy fenyvesbôl nyílik ez 
a hûs sziklaszurdok, ahol Moha és Páfrány várja 
a gyerekcsapatot. A BfNP-nál dolgozó túravezetô 
sokat mesél majd az állatok és növények világáról. 
Ha elfáradtunk, visszafordulunk!
Túravezetô: Szekeres Zsófi

Szervezô: BfNP Igazgatósága

ÖCS
Macitúra túranaciban a Nagy-tóhoz 

– gyerekeknek
Indulás: július 24-én 10.00-kor a játszótérrôl

Érkezés: 1,5 óra múlva vissza Öcsre

Kis kacsa fürdik öcsi Nagy-tóban… Ha eljössz, 
és szerencséd van, láthatsz szürke gémet, vad-
kacsákat – akik igazából récék, és többféle van 
belôlük -, békát és varangyot. A BfNP-nál dol-
gozó túravezetô sokat mesél majd az állatok és 
növények világáról. 
Túravezetô: Szekeres Zsófi

Szervezô: BfNP Igazgatósága

VIGÁNTPETEND
Túra az Öreg Bükkfához

Indulás: július 24-én, 25-én és 29-én 
9.30-kor az Öregiskola udvaráról

Érkezés: 3-4 óra múlva vissza Vigántpetendre

A BfeNP természetvédelmi ôre mesél – esôben 
is! – a környék növényvilágáról, az erdôkrôl, ro-
varokról, természetvédelemrôl. Lópacik a csicsói 
erdei iskolánál, pihenés a Hamuházi-forrásnál, 
jókívánságok az Öreg Bükkfának. Zárt cipô, 
hosszúnadrág ajánlott.
Túravezetô: Simon Pál

Szervezô: BfNP Igazgatósága
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MONOSTORAPÁTI
Madármegfigyelés a Hegyesdi-víztározó 

környékén
Indulás: július 24-én reggel 8-kor az 
„Állatbarátság udvar” elôl
Érkezés: 3 óra múlva vissza Apátiba
A túra során bepillantást nyerhetünk a környezô 
területek erdeiben, valamint a víztározó és környé-
kén élô madarak világába. Aki tud, hozzon magá-
val távcsövet! Nálunk is lesz néhány. A hegyesdi 
várhegy bazaltkúpja szép hátteret ad a túrának, 
amit Apátiban fejezünk be.
Túravezetôk: Nagy Lajos, Vókó László
Szervezô: BfNP Igazgatósága

KAPOLCS-MONOSTORAPÁTI
Jelzésfestô túrák az Almádi monostor romjaihoz

Indulás: július 24-én 10.00 és 15.00 órakor 
Kapolcsról, a Csigaház zöld udvaráról
Érkezés: Monostorapátiba kb. 4 órával késôbb
A délelôtti túra során a lelkes csapat járhatóvá teszi 
az ösvényt (ahol kell) és felfesti a turistajelzések 
fehér alapját. A délutáni túrán a jelzésfestôk befe-
jezik az elôttük járók munkáját. A fehér alapokra 
rákerül a sárga kereszt-jelzés, ami ezután elvezeti 
a túrázót az Almádi monostor romjaihoz. Közben 
a túravezetô bevezeti ôket a jelzésfestés rejtelmeibe, 
mesél a turistajelzésekrôl, a szervezett természet-
járásról. Tarisznyájából nem csak az ecsetet, 
hanem Veszprém megyei túraajánlatokat is elôhúz. 
Felszerelés van, festéket tûrô ruházat ajánlatos!
Túravezetô: Baross Gábor elnök, Veszprém 
Megyei Természetbarát Szövetség

TALIÁNDÖRÖGD, KAPOLCS 
– VIGÁNTPETEND – PULA

Völgytakarítás
Indulás: július 25-én 14.00-kor 
Taliándörögdrôl Taliándörögdre
július 31-én 12.00-kor Kapolcsról 
Vigántpetenden át Pulára.
Szemétszüret a patakmedrek mentén. Kesztyût, 
zsákot biztosítunk, a belevalókat keressük. A 
pontos helyszínekrôl, útvonalról érdeklôdj a zöld 
udvarokban!
Szervezôk: Rügyecskék és Hulladék 
Munkaszövetség (HuMuSz)

KAPOLCS, TALIÁNDÖRÖGD, 
VIGÁNTPETEND

Gyalogcsiga játék
Indulás: július 24-25. 10.00 és 15.00 óra 
között Kapolcsról (Csigaház), Taliándörögdrôl 
(„Lehet más a társadalom” udvar) vagy 
Vigántpetendrôl (Öregiskola)
Érkezés: Legkésôbb július 25-én 15.00-ig kell 
leadni a kitöltött füzetet az indulás helyén!
Nézz körül a Völgyben! Vedd észre, amit évrôl-
évre kihagytál! Ha felcsapsz gyalogcsigának, 
kellemes meglepetésekben lehet részed. A játék 
a Gyalogcsiga Indítóktól kezdôdik, ahol egy kis 
füzetet (200 Ft) magadhoz véve felfedezheted a 
rejtôzködô kincseket. Ha elég csigapontot gyûjtesz, 
tiéd a kitüntetés!
Szervezô: Bauxitkutató Természetjáró 
Sportegyesület (BXTSE)

MÛVÉSZETEK VÖLGYE 
TELJESÍTMÉNYTÚRA
Idôpont: július 31. szombat
Aki a nevezési díjat befizeti, igazolófüzetet kap, 
amelyet a benne felsorolt helyszíneken személyesen 
le kell igazoltatni. A füzetben útleírás, a túra 
során szalagok segítik a helyes tájékozódást. A 
leigazolt füzetet a célban bemutatva a résztvevô 
teljesítményéért oklevelet és kitûzôt kap elisme-
résül. Nevezési díj mindhárom távon 300 Ft/fô, 
családoknak 250 Ft/fô. Szintidô nincs, de a cél 
mindhárom távon 20 órakor zár!
Rendezô: CATS Egyesület, TFSZ

15 km: Taliándörögd, „Lehet Más a 
Társadalom” udvar – Kulcsosház – Monostor-
apáti – monostorrom – Kapolcs, Csigaház
Indulási idô: 9 – 12 óra

25 km: Kapolcs, Csigaház – Vigántpetend 
– Kinizsi-forrás – Pula – Öcs – Taliándörögd
Indulási idô: 8 – 11 óra

40 km: Kapolcs, Csigaház – Vigántpetend 
– Kinizsi-forrás – Pula – Öcs – Taliándörögd 
– Kulcsosház – Monostorapáti – monostorrom 
– Kapolcs, Csigaház
Indulási idô: 7 – 10 óra

A túrával kapcsolatban érdeklôdni lehet:
Bódai Miklós, 06304747192; Radó Péter, 

06705269771 e-mail: catsmail@freemail.hu
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A BARLANGKUTATÓ 
MÚZEUM

(ÖCS, SZABADSÁG U. 13) 
TÚRÁI A FELSZÍNEN

ÉS A MÉLYBEN

Gyülekezô: a Barlangkutató Múzeumnál

10.00-18.00 Barlangkutató feltáró túrák.
Túrafelszerelés ajánlott! 

14.00-16.00 Barlangkutató felszíni kirándulások 

JÚLIUS 26. HÉTFÔ
14.00-16.00 Barlangkutató felszíni kirándulás

túrafelszerelés, autó
A túrák célja a vidám szemétgyûjtés hegyeken-
völgyeken által
Útvonal: Kapolcsi Pokol-lik, Taliándörögdi 
Pokol-lik
Vezetô: Kardos Annamária, Kardos László

10.00-18.00 Barlangkutató feltáró túra
Helyszín: Baglyas 1-2 víznyelôbarlang
Elôreláthatóan egy új barlangszakasz feltárása 
várható.
Már hallani a tovább vezetô járat vízeséseit, (hu-
zat van), aminek a Mûvészetek Völgye kanyon 
nevet adtuk, csak fel kell még tárni. Az eredmé-
nyekrôl napi beszámoló: A fiúk a barlangban 
kutatnak címmel.
Kutatásvezetô: Kocsis Ákos, Romhányi Balázs

JÚLIUS 27. KEDD
10.00-18.00.Barlangkutató feltáró túra

Helyszín: Baglyas 1-2 víznyelôbarlang
Kutatásvezetô: Kocsis Ákos, Romhányi Balázs

14.00-16.00.Barlangkutató felszíni kirándulás, 
túrafelszerelés, gyalogtúra
Útvonal: Öcs környéki látnivalók, ôsforrások, 
tavak, lápok
Téma: A környék hidrogeológiája
Vezetô: Kardos Annamária, Kardos László

JÚLIUS 28. SZERDA
10.00-18.00 Barlangkutató feltáró túra

Helyszín: Baglyas 1-2 víznyelôbarlang
Kutatásvezetô: Kocsis Ákos, Romhányi Balázs

14.00-18.00 Barlangkutató felszíni kirándulás, 
túrafelszerelés, autó
Útvonal: Pulai bazalt-barlang, Farkas-árok és 
barlangjai
Vezetô: Kardos Annamária, Kardos László

JÚLIUS 29. CSÜTÖRTÖK
10.00-18.00 Barlangkutató feltáró túra

Helyszín: Baglyas 1-2 víznyelôbarlang
Kutatásvezetô: Kocsis Ákos, Romhányi Balázs.

13.00-16.00 Barlangkutató felszíni kirándulás, 
túrafelszerelés, autó
Útvonal: Padragi-sziklák-barlangja, Csárda-
hegyi-barlang
Vezetô: Kardos Annamária, Kardos László

JÚLIUS 30. PÉNTEK
13.00-16.00 Barlangkutató felszíni kirándulás, 

túra felszerelés, autó
Útvonal: Kab-hegy és barlangjai
Vezetô: Kardos Annamária, Kardos László

JÚLIUS 31. SZOMBAT
10.00-16.00 Barlangkutató feltáró túra

barlangkutató felszerelés, autó
Helyszín: Baglyas-víznyelôbarlang
Indulás: Barlangkutató Múzeumtól
A tervezet Újbarlangba való belyukadás.
Vezetôk: Kardos László és családja, Kocsis 
Ákos, Romhányi Balázs és még sokan mások

AUGUSZTUS 1. VASÁRNAP
10.00-16.00 Barlangi kirándulás

túra felszerelés, autó
Helyszín: Bújólik
Vezetô: Kardos Annamária, Kardos László
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GÁSTYA ÁROK – SZÁRÍTÓ-ban egy héten át a 
Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház-
nak és barátainak elôadásai, koncertjei, kiállításai 
láthatók.

„….A beregszászi társulat olyan, mintha egy 
szigeten élne. Különlegessége, hogy bár státusa 
állami színház, munkássága, elôadásai, az alkotók 
élet- és szemléletmódja sokkal közelebb áll az alter-
natívokéhoz, mint a struktúrán belüliekéhez. Sôt, 
ahogy elôadásaikat készítik, az egyenesen a hetvenes 
évek amatôr színházainak gyakorlatát idézi fel. Az 
akkori (kelet- és nyugat-)európai színházi szabadcsa-
patoknál nehezen lehetett szétválasztani az életet és 
a mûvészetet, az elôadásokba belejátszott az, ahogy 
az együttes tagok éltek, politizáltak, szerettek. Nem 
biztos, hogy minden játékos egyformán tehetséges 
volt, de a rendezôk egyrészt tanultak Grotowskitól, 
s a színészek testi tulajdonságaiból kiindulva dolgoz-
tak, számításba vették kinek-kinek civil tulajdonsá-
gait, képességeit, mi több: hibáit is, másrészt amit 
nem sikerült megvalósítani színészileg, megtették a 
különféle teátrális effektusok, a kollektív megjele-
nítés segítségével. A beregszászi elôadásokat nézve 
ugyanezt az alkotói attitûdöt érzem.

Kérdés: meddig tartható fenn ez az állapot? Meddig 
lehet a legnagyobb nélkülözések közepette a hiva-
tásnak élni? Mikor csábítja el az üzleti színház a 
szent színház elvét vallókat? Mikor és milyen kö-
vetkezményekkel következik be az új generáción 
belül is óhatatlanul lejátszódó minôségi-mûvészi 
szelekció? El tud-e tartani a kárpátaljai kétszázez-
res magyar kisebbség egy önálló mûvészszínházat? 
Összeegyeztethetô-e hosszú távon egy társulaton 
belül a népszínházi és a mûvészszínházi szemlélet? 
Súlyos kérdések, amelyek többsége nemcsak a bereg-
szászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház jövôjé-
vel kapcsolatban fogalmazható meg.”

Nánay István (Ellenfény, 2001/4)

„Elôadásaimban mindig igyekszem valami olyan ér-
téket felmutatni, amelyet leginkább a hit fogalmával 
tudnék rokonítani. Ez az értékek devalválódását el-
fogadó, a jelenségeket csak kétkedve és ironikusan, 
netán cinikus távolságtartással kezelô kor viszont 
nem tud mit kezdeni az érték igenlésével.” 

Vidnyánszky Attila Kapolcsi Kulturális 
és Természetvédelmi Egylet24
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MINDENNAPI PROGRAMOK

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
JÚLIUS 23. – AUGUSZTUS 1.
10.00-18.00 „Varázslatos Kövek Kertje”

(A programot a Kapolcsi Római Katolikus Egy-
házközség támogatásával a  i Katolikus Ifjúsági 
Alapítvány és a Tranzit Szupervíziós, Fókusz-és 
Spirituális Felnôttképzô Központ szervezi)

10.00 reggeli meditációs ima a templomban

10.00-17.00 Katonai tábor (stratégiai játék), 
Fogadó (benne „lelkifröccs”), Remete-lak 
(beszélgetés a „bölcs öreggel”), Mutatványos 
sátor (önismereti játék), Sárkányfészek 
(papírsárkány készítés, eregetés), Kôfestô 
(meditációs kô és mandala festés), Kastély-
képtár (meditációs fotókiállítás), Várkápolna 
(a csend helye)

közben: 12.00 – meditációs ima 

17.30 – szentmise (koncert esetén más idôben)

Szombattól szerdáig (július 24.-28.)
11.00-12.00 Gyémántcsiszoló Mûhely

(csoportfoglalkozás – személyiségfejlesztô, 
kommunikációs, stb. gyakorlatok)

FELSÔ ISKOLA
JÚLIUS 23. – AUGUSZTUS 1.
10.00-20.00  eMagyarország Pont

Szabad internetezési lehetôség mindennap! 
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával

JÁTÉKUDVAR
JÚLIUS 26. – AUGUSZTUS 1.
11.00 – 18.00 Társas, táblás és egyéb remek 

játékok
Saját fejlesztésû játékkészletre építhetô játékok, 
amelyben megtalálhatóak logikai társasjátékok, 
ügyességi játékok, ôsi táblás játékok, síkbeli és 
térbeli formakirakók, különleges képességfejlesztô 
játékok.
A résztvevôk egy idô után különbséget tudnak 
tenni az értékes és értéktelen, a tartalmas és hamis 
varázslattal lódító eszközök között.
Tervezte, készítette és a programot vezeti:
Lôrincz József – játékteremtô

CSIGAHÁZ 
JÚLIUS 24. – AUGUSZTUS 1.
17.00 Galkó Balázs pletykafészek

KÁVÉHÁZ
JÚLIUS 23. – JÚLIUS 31.
19.00-21.00 „9” – Hangszer és Zene Estek

– beszélgetések a zenérôl
A Hangszer és Zene magazint megalkotói egy évvel 
ezelôtt indították útjára, célul tûzve ki maguk elé, 
hogy a zene teljességérôl írjanak, tudósítsanak. A 
Hangszer és Zene Esteken beszélgetünk a zenérôl 
és közben zenélünk. A meghívott vendégek között 
van zeneszerzô, elôadómûvész, hangszerészmester 
és marketing szakértô. Hallunk zenét fuvolával, 
élô elektronikával, tekerôvel, mandolinnal, gitár-
ral, hegedûvel és lanttal. Az Estek célja, hogy meg-
értsünk, megérezzünk valamit a zene (elveszett) 
egységébôl. (Domokos Máté fôszerkesztô)

JÚLIUS 26. – JÚLIUS 31.
21.30 Moziéjszakák a Pajtamozgóban. 

Házigazda: Gösrös Frigyes

JÚLIUS 26. – JÚLIUS 31.
24.00 Filmmúzeum – éjszakák

Mi kapcsolja Kapolcshoz a Filmmúzeumot, a szí-
nes televíziót? Elsôsorban a Filmmúzeum hangja, 
a búgó hangú bariton, Galkó Balázs, aki a Völgy 
egyik legfôbb szervezôje a kezdetektôl fogva. Ám 
ettôl az évtôl már nem csupán Galkó Balázs lesz 
az összekötô kapo(l)cs: a Filmmúzeum Televízió 
maga is jelen lesz a Mûvészetek Völgyében.
A Filmmúzeum elsôsorban a régi magyar filmek 
sugárzásával vált népszerûvé a közönség körében. 
A magyar játékfilmeken kívül európai és amerikai 
klasszikusokat, dokumentum- és privátfilmeket va-
lamint egyéb filmes relikviákat tûz mûsorára.
A Mûvészetek Völgyében gazdag privátfilm-
gyûjteményünkbôl mutatunk be néhányat. A 
nézôink által beküldött amatôrfilmekbôl Pri-
vátfilm-múzeum címmel évek óta sugárzunk 
összeállításokat, kis filmes etüdöket. A harmincas 
évektôl a hetvenes-nyolcvanas évekig – többnyire 
szupernyolcas kamerával készült mozgóképek 
felölelik az élet majd minden területét a családi 
születésnaptól a külföldi utazásokig. 
A filmeket élô zongorakíséret festi alá, amelyet a 
Filmmúzeum által rendezett Elsô Magyar Bárzon-
gorista Verseny döntôsei szolgáltatnak.

CSIPSZER KERT
JÚLIUS 23. – AUGUSZTUS 1.
23.00 Völgyhíradók
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... folytatás

A budapesti Szent László Gimnázium tömegkommu-
nikáció szakos diákjainak 5 (!) forgatócsoportja im-
már 10 (!) éve, helyben készítik (forgatják, montíroz-
zák, feliratozzák, stb.) és vetítik naponta a Völgyhír-
adókat, amelyeket megtekinthet a nagyérdemû a 10 
Völgynap minden estéjén. A Híradók természetesen 
mindig az aznapi fellépésekrôl készültek. Vagyis, sen-
kinek ne fájjon a szíve, ha nem tud egyszerre több 
helyen ott lenni, a HÍRADÓKBÓL MINDENRÔL 
TUDOMÁST SZEREZHET…

MALOMSZIGET
JÚLIUS 24. – AUGUSZTUS 1.
07.45 Közös jóga

A reggeli közös jógázások során a legegyszerûbb 
ászanák és légzôgyakorlatok mellett lépésrôl-lépés-
re megtanulhatjuk a Surya Namaskara, vagyis a 
Napüdvözlet gyakorlatsorát. Ezt a tizenkét elem-
bôl álló gyakorlatsort érdemes elsajátítani azok-
nak is, akiket érdekelne a jóga, de a hétköznapi 
életükben kevés idejük jut a gyakorlásra. A reggeli 
program befejezô részében a Jóga Nidra elnevezé-
sû relaxációs módszert gyakoroljuk, amely még az 
elôzô éjszaka fáradalmait is elfeledteti. Az igazán 
kitartóak megismerhetnek néhány ôsi, jógikus tisz-
títógyakorlatot is. Ezek az úgynevezett shatkarma 
gyakorlatok nagyban hozzájárulnak ahhoz, amit 
egyszerûen csak egészségnek nevezünk. A jóga 
szerint ez nem más, mint a harmónia a test és a 
lélek, az anyagi és a szellemi világ között.

Magyar László (Satyananda Yoga Központ)

JÚLIUS 23. – AUGUSZTUS 1. 
11.00 -19.00 Élô Mesterségek Mûhelye 

A Kenderkóc Hagyományôrzô Mûhely 
játszóháza gyerekeknek és felnôtteknek 
A játszóházban minden nap más-más régi és még 
ma is élô népi kismesterség felelevenítése mesterem-
berek, iparmûvészek közremûködésével.
Ötvös és tûzzománc készítô, lemezdomborító 
– Kerti Eszter; lószôr- és szaruékszer készítô 
iparmûvész – Libisch Zsóka; nemezkészítés 
és fonás rokkán – Nagy Bozsoki Ildi és Török 
Gizi; kosárfonó – Sík Péter; bôrmíves – Simon 
Csaba; népi hangszerkészítô – Katona Ferenc; 
gyöngyszövô – Bérczes Csilla; rovásírás 
és rovás, a régi magyar írás felelevenítése 

papíron ceruzával, krétával és fán különféle 
technikákkal – Fiastyúk és Hét Leánya 
Alapítvány 

11.00-18.00 Mindent járó malom – avagy 
lelemények nagyapáink világából
Játékok olyan régvolt malommechanikákkal, me-
lyekben a hajdanvolt világ mûszaki ismereteinek 
színe-java sûrûsödött, s melyek a mai napig ámu-
lattal töltik a rácsodálkozót. Segítségükkel sokféle 
régi malommeghajtási mód összeállítható: száraz 
– tipró – szél – vízimalom. Mindezek élôben ki-
próbálhatók.

JÚLIUS 26. – AUGUSZTUS 1. 
11.00 – 18.00 Paprika Jancsi csúzlizdája

A nagyhangú célbalövöldés, tölcséres, sallangos bó-
déját felveri a réten, céloz és irányoz… Mezei idô-
utazás a vándorló mulattatók hôskorába…

10.00 – 12.00 és 13.00–14.00 Gyerekjátszó
Halmos Katával és a FAKUTYA zenekarral
Hétfôn – hetibe, Kedden – kedvibe, Szerdán 
– szérübe, Csütörtökön – csûribe, Pénteken 
– pitvarába, Szombaton – szobájába, Vasárnap 
az Isten Házába

HANGSZERKÉSZÍTÔK ZENEPAVILONJA
– NÉPI HANGSZER-KÉSZÍTÔK BEMUTATÓI
Július 23. – augusztus 1. 

Népi fúvós hangszerek – Bán György 
(furulya) és Kozák József (duda)

Július 27. – 28.
A citera napjai – Gáts Tibor, a népmûvészet 
mestere

Július 29. – 30. 
A duda és a tekerô napjai – Istvánfi Balázs 
dudakészítô és Szerényi Béla tekerôkészítô 
mester

Július 31. – augusztus 1. 
Különleges hangszerek napja – Lakatos László 
és Kovács Emil hangszerkészítô mester
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JÚLIUS 23. – AUGUSZTUS 1.

10.00-20.00 VI. ORSZÁGOS KAPOLCSI 
FAZEKAS ÉS KERÁMIKUS TALÁLKOZÓ 
ÉS VÁSÁR
A Kézmûvesek Völgye programsorozat támogatói:
CERAMIC CENTER – Nádastó Kft.
Szurdi Éva Kapolcsi Fazekasmûhelye és Galériája
8284 Kapolcs, Kossuth u. 16. Tel./fax 87 437-458
Kapolcsi Önkormányzat

JÚLIUS 23. (péntek)

MALOMSZIGET
11.00-19.00 Élô Mesterségek Mûhelye

és Hangszerkészítôk Zenepavilonja
11.00-18.00 Mindent járó malom

FELSÔ ISKOLA
10.00-20.00 eMagyarország Pont

Szabad internetezési lehetôség mindennap!
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00-18.00 Varázslatos Kövek Kertje

MALOMSZIGET
17.00 A 16. MÛVÉSZETEK VÖLGYE 

FESZTIVÁL ÜNNEPÉLYES 
MEGNYITÓJA

KÁVÉHÁZ
19.00 „9” – Hangszer és Zene estek

A FUVOLA ÉS A HANGOK  
– A BAROKKTÓL A KORTÁRSIG
Közremûködik: Móré Irén, fuvolamûvész
Az esten elsôsorban szóló fuvola darabok lesznek 
hallhatóak és beszélgetünk a darabokról, az elô-
adásról, a fuvolatechnika fejlôdésérôl. A hangszer 
számtalan szín és effektus megszólaltatására ad 
lehetôséget, amelyet a kortárs zeneszerzés elôsze-
retettel használ.

CSIPSZER KERT
23.00 Völgyhíradó

JÚLIUS 24. (szombat)

MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga

FELSÔ ISKOLA
10.00-20.00 eMagyarország Pont

Szabad internetezési lehetôség mindennap!
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00-18.00 „Varázslatos Kövek Kertje” 

MALOMSZIGET
11.00-19.00 Élô Mesterségek Mûhelye

és Hangszerkészítôk Zenepavilonja 

11.00-18.00 Mindent járó malom

CSIGAHÁZ
17.00 Galkó Balázs pletykafészek

KÁVÉHÁZ
19.00 „9” – Hangszer és Zene estek

ASTOR PIAZZOLLA EST
Közremûködnek: Forgách Péter (mandolin) és 
Szilvágyi Sándor (gitár)
Astor Piazzolla argentin zeneszerzô és virtuóz 
tangóharmonikás, a „tango nuovo”, az „új tangó” 
megteremtôje. Ezen az estén elhangzó darabok 
Forgách Péter szabad átdolgozásai, melyek az 
eredetit megtartva hol a modern klasszikus, hol 
a progresszív jazz, hol pedig a „main stream” vilá-
gába vezetik a hallgatót, mely mégis egy homogén 
egységbe ötvözi az amúgy is egyedi hangulatú mu-
zsikát. Az est külön érdekessége a mandolin-gitár 
hangszer-összeállítás, ami Európában és több más 
kontinensen is jól ismert a koncertpódiumokon, 
fôleg a mandolin óriási - nálunk szinte egyáltalán 
nem ismert – irodalma miatt.

EVANGÉLIKUS LELKÉSZLAK UDVARA
19.30 ÍRÓK A FÁK ALATT

Az Ortega y Gasset Társaság estje 
Résztvevôk: Galkó Balázs, Gödrös Frigyes, Márta 
István, Pálffy István, Sipos Mihály, Száraz 
Miklós György, Temesi Ferenc, Tolvaly Ferenc 

KÉZMÛVESEK
VÖLGYE
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FALUHÁZ
20.00 A sikeres 2003-as magyar Himalája 

expedíció élménybeszámoló elôadása, 
filmvetítéssel

CSIPSZER KERT
23.00 Völgyhíradó

JÚLIUS 25. (vasárnap)

MALOMSZIGET
7.45 Közös jóga

FELSÔ ISKOLA
10.00-20.00 eMagyarország Pont

Szabad internetezési lehetôség mindennap!
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával 

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00-18.00 Varázslatos Kövek Kertje

MALOMSZIGET
11.00-19.00 Élô Mesterségek Mûhelye és 

Hangszerkészítôk Zenepavilonja 

11.00-18.00 Mindent járó malom

CSIGAHÁZ
17.00 Galkó Balázs pletykafészek

KÁVÉHÁZ
19.00 „9” – Hangszer és Zene estek

GITÁREST – BESZÉLGETÉS A ZENEI 
KIFEJEZÉSRÔL, AZ ARTIKULÁCIÓRÓL
Közremûködnek: Roth Ede és növendékei:
Pusztai Antal és Szabó Csaba
Az artikuláció, a kifejezés olyan zenei kérdések, 
amelyek az elôadó-mûvészet alapját képezik. 
Mennyire lehet beszédszerû a zene, az intenzitás 
hogy jelenhet meg, úgy hogy még ne torzuljon a 
zenei folyamat?

MALOMSZIGET
20.00 UDU People konvert

Afrikai, latin-amerikai ihletésû improvizációval 
színesített ütôs zenét hallhatunk
Játszanak: Gerner Máté, Gyöngyösi Ábrahám, 
Homoki László, Horváth Ákos

CSIPSZER KERT
23.00 Völgyhíradó

JÚLIUS 26. (hétfô)

MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga

FELSÔ ISKOLA
10.00-20.00 eMagyarország Pont

Szabad internetezési lehetôség mindennap!
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00-18.00 Varázslatos Kövek Kertje

JÁTÉKUDVAR
11.00-18.00 Társas, táblás és egyéb remek 

játékok

MALOMSZIGET
10.00-12.00 és 13.00 -14.00 Gyerekjátszó

Halmos Katával és a FAKUTYA zenekarral 

11.00-19.00 Élô Mesterségek Mûhelye és 
Hangszerkészítôk zenepavilonja

11.00-18.00 Mindent járó malom és Paprika 
Jancsi csúzlizdája

16.00 Babszem Jankó Színház
Grimm-Szôke-Kalló: Forró vizet a kopaszra!
Röfike, a bátor malaclány békésen éldegél az erdô-
ben, áfonyák, virágok és csiperkék között, míg egy 
reggel arra nem téved Bozont Bandi, a vasagyaras 
farkasfalka vezére és helyettese Málé…

17.30 Tabarin és társai – vásári komédiák
Az Új Színház II. évfolyamos stúdiósainak 
elôadásai, rendezô: Nagy Zoltán
Játsszák: Jankovics Péter, Mihályi Orsolya, Lazók 
Mátyás, Fülöp József, Lovas Dániel, Rusznák 
András, Kovács Vera, Kálóczi Orsolya, Papp László

19.00 Ajka-Padragkút Táncegyüttes mûsora

KÁVÉHÁZ
12.30 „Ki nyer ma?” Játék és muzsika 10 percben

– a Kossuth Rádió élô adása

CSIGAHÁZ
17.00 Galkó Balázs pletykafészek

KATOLIKUS TEMPLOM 
18.00 Müller Ilona zongorakoncertje

„Dallamok varázsa”
zongora, orgona és csembaló muzsika
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KÁVÉHÁZ
19.00 „9” – Hangszer és Zene estek

SZÍNPADI ZENE
Közremûködnek: Kéringer László és 
tanítványa: Farkasréti Mária, Fodor Ildikó, 
Kékkovács Mara, Sas Éva, Zábrádi Annamária, 
Kéringer András, Peller Károly, Vadász Dániel
Kéringer László különleges, virtuóz technikája, haj-
lékony hangja a régizenében és a kortárs zenében 
egészen megdöbbentôen szólal meg. Monteverdi 
elôadásainak a virtuozitása, a futamok gyorsasága 
és tisztasága, a hajlékony hang káprázatos ebben 
a stílusban. Az elhangzó mûveken túl beszélgetni 
fogunk az éneklésrôl, a technikáról, a színpadi 
zenékrôl az elôadók szemszögébôl.

GÁSTYA ÁROK – SZÁRÍTÓ
21.00 Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház

Giovanni Boccaccio: SÓLYOMPECSENYE
Pampinea – Szûcs Nelli; Elise – Vass Magdola, 
Orosz Melinda, Béres Ildikó, Dióneó – Tóth 
László; Camilio Calfucci  – Trill Zsolt; Pamfiló 
– Varga József; Filosztrató – Rácz József; 
Laokadó – Kristán Attila
Jelmez- és díszlettervezô: Jelena Bogatirjeva
Színpadra alkalmazta és rendezte:
Vidnyánszky Attila
A darab szereplôi számára menekülés ez a pes-
tisbôl, a realitás szörnyûségeibôl. Számunkra is, 
akik az elôadást csinálják. Menekülés egy másik 
világba, a játékba, a színházi mesék világába, 
ahol hitünk szerint megôrizhetjük magunkat tisz-
tának, hisz ez az egyetlen lehetôség a túlélésre.

Vidnyánszky Attila

24.00 HOBO lemezbemutató koncert

MI KOCSMÁNK

MATÁV JAZZ SZÍNPAD 
21.00-tôl 

EXTRA QUINTETT
Vukán György – zongora; Szakcsi Lakatos 
Róbert – zongora; Bokány Ferenc – nagybôgô; 
Balázs Elemér – dob; Kôszegi Imre – dob
BACSÓ KRISTÓF QUARTETT
Bacsó Kristóf – szaxofon; Czirják Csaba 
– gitár; Szandai Mátyás – nagybôgô; Mohai 
András – dob

KÁVÉHÁZ
21.30 MOZIÉJSZAKÁK A PAJTAMOZGÓBAN

Jancsó Miklós: A mohácsi vész
Házigazda: Gödrös Frigyes

CSIPSZER KERT
23.00 Völgyhíradó

KÁVÉHÁZ
24.00 Filmmúzeum-éjszakák, bárzongorista 

kísérettel

JÚLIUS 27. (kedd)

MALOMSZIGET
7.45 Közös jóga

FELSÔ ISKOLA
10.00-20.00 eMagyarország Pont

Szabad internetezési lehetôség mindennap!
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával 

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00-18.00 Varázslatos Kövek Kertje

JÁTÉKUDVAR
11.00-18.00 Társas, táblás és egyéb remek játékok

MALOMSZIGET
10.00-12.00 és 13.00-14.00 Gyerekjátszó

Halmos Katával és a FAKUTYA zenekarral 

11.00-19.00 Élô Mesterségek Mûhelye 
és Hangszerkészítôk zenepavilonja

11.00-18.00 Mindent járó malom és
Paprika Jancsi csúzlizdája

16.00 Berbencés Vándorszín 
TÛZRÔL PATTANT BALATONI MESÉK 
Játsszák: Gulyás Laci és Környei Alice

18.00 Vaskakas Bábszínház – Rátótiádák
Rendezte: Bartal Kis Rita
A rátóti emberek messze földön híresek együgyû-
ségükrôl. Három legény megfogadja, hogy addig 
vándorolnak a világban, ameddig náluk bolon-
dabbakat nem találnak…

19.30 Tabarin és társai – vásári komédiák
Az Új Színház II. évfolyamos stúdiósainak 
elôadása, rendezte: Nagy Zoltán
(Lsd. 26. hétfô, Kapolcs, Malomsziget)
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21.00 A Mészáros család magyar népzenei 
koncertje
Mészáros Róza (hegedû), Mészáros Erzsébet 
(hegedû), Mészáros Vince (kontra), Mészáros 
Mátyás (nagybôgô), Mayer István (tekerôlant)

CSIGAHÁZ
17.00 Galkó Balázs pletykafészek

KÁVÉHÁZ
19.00 „9” – Hangszer és Zene estek

RÉGIZENE EST
Közremûködnek: Gyôri István (reneszánsz lant, 
theorba, archiliuto, barokk gitár), Andrejszki 
Judit (ének), Tokody Gábor (reneszánsz lant)
Az esten Erzsébet kori angol dalokat, lant szólókat 
és duókat hallhatunk. A beszélgetés Dowland-rôl, 
a notációról, az artikulációról, a korhû elôadásról 
és annak zenei szocializációjáról, és általában a 
régizene központi kérdéseirôl fog szólni. 

GÁSTYA ÁROK – SZÁRÍTÓ
21.00 A Gyulai Várszínház és a Beregszászi 

Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház közös 
produkciója
Juhász Ferenc:
A SZARVASSÁ VÁLTOZOTT FIÚ
Kiáltás a titkok kapujából
Játsszák: Törôcsik Mari m.v., Trill Zsolt, Szûcs 
Nelli, Varga József, Tóth László, Rácz József, 
Kristán Attila, Kacsur András, Kacsur Andrea, 
Ferenci Attila, Sôtér István, Orosz Ibolya, 
Orosz Melinda, Béres Ildikó, Vass Magdolna, 
Ivaskovics Viktor, Szabó Imre, Gál Natália, 
Tarpai Viktória, Krémer Sándor

Koreográfus: Horváth Csaba
Jelmez- és díszlettervezô: Belozub Alekszander
Dramaturg: Szász Zsolt
Rendezte: VIDNYÁNSZKY ATTILA

Vidnyánszky Attila Juhász Ferenc poémájának 
motívumaiból filmforgatókönyvet készített, együt-
tesével hónapokig készült a mû dramatizált vál-
tozatára, aztán egyik tervbôl sem lett semmi. 
2003-ban a Gyulai Várszínház felkérésére fogott 
hozzá ismét a költemény színpadra állításához, s 
elhatározásában nyilván nagy súllyal esett latba, 
hogy az Anya „szerepére” Törôcsik Marit sikerült 
megnyernie. A szarvassá vált fiú vagy fiúk története 
a kelet-európai népek folklórjának legôsibb rétegébôl 

való. A családból mint zárt, óvó közösségbôl tör-
vényszerûen kiszakadó, a külsô és zord világ új tör-
vényeivel megismerkedô fiú sorsa tragikus, hiszen 
akár önként, akár kényszerûen fogadja el e tör-
vényeket, mindenképpen magányos lesz, mert 
régi közösségébe nem térhet vissza, az már nem 
tudja visszafogadni ôt, az új pedig idegen marad 
számára.       (Nánay István, Színház)

MI KOCSMÁNK

MATÁV JAZZ SZÍNPAD 
21.00-tôl 

HOT JAZZ BAND
Bényei Tamás – tuba, bendzso, ének; Szôke 
Péter – szaxofon, klarinét, ének; Bera 
Zsolt – trombita ; Kukta Béla – bendzso, 
harmonika; Juhász Zoltán – nagybôgô, ének; 
Galbács István – dob, vibrafon
DESEÖ CSABA és a GYÁRFÁS TRIÓ
Deseö Csaba – hegedû; Gyárfás István – gitár; 
Czakó Péter – basszusgitár; Cseh Balázs – dob

KÁVÉHÁZ
21.30 MOZIÉJSZAKÁK A PAJTAMOZGÓBAN

Fliegauf Bendek: Dealer
Házigazda: Gödrös Frigyes

CSIPSZER KERT
23.00 Völgyhíradó

KÁVÉHÁZ
24.00 Filmmúzeum-éjszakák, bárzongorista 

kísérettel

JÚLIUS 28. (szerda)

MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga

FELSÔ ISKOLA
10.00-20.00  eMagyarország Pont

Szabad internetezési lehetôség mindennap!
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával 

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00-18.00 Varázslatos Kövek Kertje
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JÁTÉKUDVAR
11.00-18.00 Társas, táblás és egyéb remek játékok

MALOMSZIGET
10.00-12.00 és 13.00-14.00 Gyerekjátszó

Halmos Katával és a FAKUTYA zenekarral 

11.00-19.00 Élô Mesterségek Mûhelye
és Hangszerkészítôk zenepavilonja

11.00-18.00 Mindent járó malom és Paprika 
Jancsi csúzlizdája

15.00 Levendula Színház
Szent Péter és a Jó Isten, amikor a földön 
járt…

16.00 Berbencés Vándorszín
Móraházi mesék. Az igazlátó Dobróka
Játsszák: Gulyás Laci és Környei Alice

KATOLIKUS TEMPLOM 
16.00 Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok koncertje

Játszanak: Bánó Veronika – orgona, zongora; 
Rábaközi Rita – ének; Rompos Patrícia 
– fuvola; Bánó Tamás – gitár
A koncertet a Tutto Hangszer (Tapolca) 
támogatja.

18.00 A Zene Mindenkié Egyesület 
PARAFÓNIA Zenekarának Koncertje
A Zene Mindenkié Egyesület 1997-ben alakult 
azzal a céllal, hogy olyan, értelmileg sérült fia-
talokkal is megismertesse a közös muzsikálás örö-
mét, akik képtelenek a hagyományos kottaolvasást 
megtanulni. Az egyesület akkori vezetôje Német-
országból adaptálta az un. Ulwila színeskotta-
rendszert. Ez azt jelenti, hogy a hagyományos 
kottafejek helyett színes körök jelzik az egyes han-
gokat és ugyanezek a színes jelek ismétlôdnek meg 
a speciális, jórészt fából készült hangszereken is.
Az elsô tanítványokból hamarosan zenekar – a 
Parafónia zenekar -alakult, ma már egyre többet 
lépnek fel nemcsak fogyatékos, hanem „egészséges” 
közönség elôtt is, meggyôzôdésünk ugyanis, hogy a 
zene hatalmával és segítségével könnyebben lebont-
ható az ép és a sérült társadalom közötti fal.
Az Egyesület mindenféle állami támogatás nélkül, 
pusztán a lelkes szülôk és fiatal gyógypedagógusok 
segítségével mûködik.

CSIGAHÁZ
17.00 Galkó Balázs pletykafészek

MALOMSZIGET
18.00 Szalóki Ági lemezbemutató koncertje

„Téli-nyári laboda”
Szalóki Ágnes neve nagyon sok eddig megjelent 
lemezen szerepel énekesként, többek között, a Besh 
o droM, az Ökrös és a Makám zenekar lemezein. 
Most arra vállalkozott, hogy óvodások számára 
készítsen CD-t, amelyen mesék, mondókák, gyer-
mekjátékok és gyermekeknek szóló dalok szere-
pelnek.

KÁVÉHÁZ
19.00 „9” – Hangszer és Zene estek

A ZENE A VILÁGUNKBAN
Közremûködnek: Bôsze Ádám zenetudós, 
újságíró, és Suga János a Motorola Mobil 
magyarországi vezetôje
A zene a médiában, a tudományban, értékek 
és változások. A szponzoráció, a zene gazdasági 
háttere. A mobil technológiák elôretörése révén 
megváltozó szerzôi jog modellek, a zenehallgatás 
új irányai, lehetôségei.

FALUHÁZ
20.00 És azt ismered, hogy...?

Tardy Balázs estje
– magabeszélô szikár alak
(megvakult 54 évesen; 2003. február 6-án)
Petôfi Sándor, Ady Endre, Örkény István, 
Podmaniczky, Karinthy Frigyes és más magyar 
szerzôk mûveibôl
(Csak 18 éven felülieknek!)

GÁSTYA ÁROK – SZÁRÍTÓ
21.00 A Gyulai Várszínház és a Beregszászi 

Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház közös 
produkciója
Juhász Ferenc:
A SZARVASSÁ VÁLTOZOTT FIÚ
Kiáltás a titkok kapujából
A színlapot lsd: július 27. kedd, Kapolcs, 
Gástya árok
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MI KOCSMÁNK

MATÁV JAZZ SZÍNPAD 
21.00-tôl 

DRESCH QUINTETT
Dresch Mihály – fúvós hangszerek; Lukács 
Miklós – cimbalom; Kovács Ferenc 
– trombita, hegedû; Szandai Mátyás 
– nagybôgô; Baló István – dob
HORVÁTH KORNÉL- LANTOS ZOLTÁN 
DUÓ
Lantos Zoltán – hegedû, indiai-hegedû; 
Horváth Kornél – ütôhangszerek

KÁVÉHÁZ
21.30 MOZIÉJSZAKÁK A PAJTAMOZGÓBAN

Jeles András: József és testvérei
Házigazda: Gödrös Frigyes

CSIPSZER KERT
23.00 Völgyhíradó

KÁVÉHÁZ
24.00 Filmmúzeum-éjszakák, bárzongorista 

kísérettel

JÚLIUS 29. (csütörtök)

MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga

FELSÔ ISKOLA
10.00-20.00  eMagyarország Pont

Szabad internetezési lehetôség mindennap!
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával 

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00-18.00 Varázslatos Kövek Kertje

JÁTÉKUDVAR
11.00-18.00 Társas, táblás és egyéb remek 

játékok

MALOMSZIGET
10.00-12.00 és 13.00-14.00 Gyerekjátszó

Halmos Katával és a FAKUTYA zenekarral 

11.00-19.00 Élô Mesterségek Mûhelye és 
Hangszerkészítôk zenepavilonja

11.00-18.00 Mindent járó malom és Paprika 
Jancsi csúzlizdája

16.00 Makám koncert 
A Makám együttes koncertjén Krulik Zoltán 
zenéit Lovász Irén érzékeny, nagy átéléssel megszó-
laltató szólóénekével hallhatjuk. A dalok Szindbád 
az örök vándor korokon, földrészeken, évszakokon 
át bolyongó útját követi.

18.00 Gryllus Vilmos – Daloskönyv

FELSÔ ISKOLA
15.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

CSIGAHÁZ
17.00 Galkó Balázs pletykafészek

KATOLIKUS TEMPLOM 
19.00 Vigh Andrea (hárfa) és Gulyás Dénes 

(tenor) koncertje
A magyar zenei élet két kiválósága, akik mindket-
ten a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem tanárai, 
évek óta kamarazenélnek együtt. Elôadásukban 
dalokat és operaáriákat hallhatunk, egzotikus és 
virtuóz hárfaszólókkal váltakozva.

KÁVÉHÁZ
19.00 „9” – Hangszer és Zene estek

Hangszer est Szerényi Bélával,
a Magyar Hangszerész Szövetség elnökével 
Két, egymást követô este hangszerbemutatók, hang-
próbák, beszélgetés a hangszerépítésrôl, a hangszer-
javításról. Pódiumbeszélgetés a hangszerépítés 
európai és magyar történetérôl, a hangszerész- és 
a zenei élet kapcsolatáról. A hangszerépítés alkotó 
mûvészet, megtudjuk vajon mennyire elismert ez a 
tevékenység a zenei élet különbözô korszakaiban. 
Együtt gondolkodás a hármasságról: a zeneszerzô, 
elôadó, hangszerkészítô mester kapcsolatáról. 
Mennyiben keresünk új akusztikai valóságokat? 
Hangszer modifikálások és elektronika. Az elektro-
nikus zenében rejlô útkeresések, illetve az akusz-
tikus hangszerek kihangosítása.
A helyszínen hangszerek bemutatása, belsô fel-
építés, akusztika, kisebb munkafolyamatok. A 
különbözô hangszerek megszólaltatása. Hegedû, 
lant, tekerô, elektromos tekerô, elektromos gitár és 
számtalan más érdekesség.
Közremûködnek: Bíró Ádám, Lakatos László, 
Romanek Tihamér, Szerényi Béla és mások.

32

KapolcsKapolcs



K
ap

ol
cs

GÁSTYA ÁROK – SZÁRÍTÓ
21.00 A Gyulai Várszínház, a Kisvárdai 

Várszínház és az Illyés Gyula Magyar 
Nemzeti Színház
Csokonai Vitéz Mihály: KARNYÓNÉ
Karnyóné – Szûcs Nelli; Karnyó – Varga 
József; Samu – Trill Zsolt; Boris – Orosz 
Melinda; Lázár – Ivaskovics Viktor; Tipptopp 
– Gáspár Sándor m.v.; Lipittlotty – Eperjes 
Károly m.v.; Kuruzs – Kristán Attila; Tündér 
– Vass Magdolna; Tündérfi – Ferenczy Attila; 
Tempefôi – Tóth László; Szuszmir – Sôtér 
István; Rozália – Kacsur Andrea; Petronella 
– Orosz Ibolya; Pillangó – Béres Ildikó; Imre 
– Szabó Imre

Zene: Pál Lajos
Jelmez- és díszlettervezô: Balla Ildikó
Koreográfus: Énekes István
Rendezô: VIDNYÁNSZKY ATTILA
Csokonai Vitéz Mihály Az özvegy Karnyóné s két 
szeleburdiak címû sokat játszott és sokféleképpen 
feldolgozott mûvét A méla Tempefôi, azaz: az is 
bolond, aki poétává lesz Magyarországban címû 
darabjának valamint más írásainak felhaszná-
lásával alkalmaztuk színpadra. A groteszk lehetô-
ségeit a végletekig feszítô, sôt már-már az abszurd 
jegyeit is magán viselô anyag a felhôtlen szórakoz-
tatáson túl kíméletlen szatírával közelít nagyon 
is élô, mindig aktuális emberi, társadalmi prob-
lémákhoz, létezô konfliktus-helyzetekrôl beszél 
frissen, ôszintén és szórakoztatóan. Csokonait 
igazán saját szerzônknek érezzük, hiszen már 
volt egy sikeres munkánk a Dorottya címû vígepo-
szának színpadra vitele kapcsán, amelyet majd 
százszor játszottunk, bejárva vele több Európai 
országot, és ezzel az elôadásunkkal vettünk részt 
a III. Színházi Olimpián, 2001 legnagyobb világ-
színházi eseményén is Moszkvában.

24.00 A Pál család koncertje és táncháza

MI KOCSMÁNK

MATÁV JAZZ SZÍNPAD 
21.00-tôl 

DÉS LÁSZLÓ: „METSZETEK”
– lemezbemutató koncert
Dés László – szaxofon; Fekete Kovács Kornél 
– trombita; Juhász Gábor – gitár; Balázs 
József – billentyûshangszerek; Glaser Péter 
– nagybôgô; Dés András – ütôhangszerek; 
Balázs Elemér – dob

KALTENECKER TRIÓ
Kaltenecker Zsolt – zongora; Papesch Péter 
– basszusgitár; Dés András – ütôhangszerek

KÁVÉHÁZ
21.30 MOZIÉJSZAKÁK A PAJTAMOZGÓBAN

Janisch Attila: Másnap
Házigazda: Gödrös Frigyes

CSIPSZER KERT
23.00 Völgyhíradó

KÁVÉHÁZ
24.00 Filmmúzeum-éjszakák, bárzongorista 

kísérettel

JÚLIUS 30. (péntek)

MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga

FELSÔ ISKOLA
10.00-20.00 eMagyarország Pont

Szabad internetezési lehetôség mindennap!
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával 

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00-18.00 Varázslatos Kövek Kertje

JÁTÉKUDVAR
11.00-18.00 Társas, táblás és egyéb remek játékok

MALOMSZIGET
10.00-12.00 és 13.00-14.00 Gyerekjátszó

Halmos Katával és a FAKUTYA zenekarral

11.00-19.00 Élô Mesterségek Mûhelye és 
Hangszerkészítôk zenepavilonja

11.00-18.00 Mindent járó malom és
Paprika Jancsi csúzlizdája
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11.00 Évkerék Társulat
Cigány mese – óriásbábos játék
Játsszák: Gulyás Anna, Nyíri Laci, 
Luis Alberto Coba, Kô Boldizsár

16.00 Pécsi Bóbita Bábszínház
Mosó Masa mosodája
Mosó Masa mosodájában meséli el Sompolygó, 
a kedves rókalány csodálatos történetét, melybôl 
megtudhatjuk, hogyan jutott el a Kerek Erdôbôl 
az Óperenciás Tengeren át a Mesék Országútján 
az Aranyvárosba, s hogyan lett tündérkirálynô

17.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 
utcaszínháza

18.00 Kolompos koncert és táncház

19.30  Monostorapáti Ifjúsági Táncegyüttes, 
Ifjúsági Csepel Táncegyüttes
Kísér a Pentaton zenekar

KATOLIKUS TEMPLOM 
16.00 Várallyay Ágnes – csembaló, Harsányi 

Zsolt – dulcián, fagott, Kállay Gábor – ének, 
blockflöte, Kállay Katalin – blockflöte, Kállay 
Ágnes – gordonka hangversenye
A Kállay család idén nyáron a Liszt Ferenc Ze-
nemûvészeti Egyetem csembalótanára és a Maláj 
(Kuala Lumpur) Szimfonikus Zenekar fagottosá-
nak társaságában ad elô reneszánsz és barokk tán-
cokat, valamint J.S. Bach, G.Fh. Telemann, J.Chr. 
Pepusch, D. Castello hangszeres és vokális mûveit.

CSIGAHÁZ
17.00 Galkó Balázs pletykafészek

MI SZÍNPAD
18.00 Bácskai Júlia Pszichoszínháza

Mézeskalács housikó, avagy Jancsi & Juliska 
a bevásárlóközpontban
Mesebeli hívogató tárgyak a sûrû erdôben
Színészek: Pelsôczy Réka, Kállóy Molnár Péter. 
Közbehegedül: Bóna János

KÁVÉHÁZ
19.00 „9” – Hangszer és Zene estek

Hangszer est Szerényi Bélával, a Magyar 
Hangszerész Szövetség elnökével 
A mûsort lsd. július 28. szerda, Kapolcs, 
Kávéház, 19.00

EVANGÉLIKUS LELKÉSZLAK UDVARA
20.00 TRAKTA – történetek az asztal körül

„Ebéd az egész világ / És éhes benne minden 
ember” – ahogy Máthé Zsolt, az AlkalMáté 
Trupp tagjainak egyike fogalmazta.
Öt kortárs író olvas – Jánossy Lajos, Karafiáth 
Orsolya, Legát Tibor, Németh Gábor, Péterfy 
Gergely – a saját asztali történeteibôl.

Aztán tizennégy fiatal színész, az AlkalMáté 
Trupp tagjai – Czukor Balázs, Dömötör 
András, Fenyô Iván, Gál Kristóf, Járó Zsuzsa, 
Jordán Adél, Kovács Patrícia, Máthé Zsolt, 
Mészáros Béla, Mészáros Máté, Péter Kata, 
Szantner Anna, Száraz Dénes, Vajda Milán a 
rendezôjük, Máté Gábor segítségével – mások 
asztali szövegeire improvizál.

MALOMSZIGET
21.00 7 határ Együttes koncertje – világzene

Magyar népzenei feldolgozások, mindenféle népek 
zenéinek motívumvilágából, saját szerzemények
Játszanak: Brüll Ede - basszusgitár, Dollinger 
Edit – ének, fuvola, Hána László – dob, 
ütôhangszerek, Lábos Szabolcs – gitár, saz, 
Szabó Sándor – fuvola

GÁSTYA ÁROK – SZÁRÍTÓ
21.00 A Gyulai Várszínház, a Kisvárdai 

Várszínház és az Illyés Gyula Magyar 
Nemzeti Színház
Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné (vígjáték)
Színlapot lsd: július 29. csütörtök, 21.00 
Kapolcs, Gástya árok

24.00 A Pál család koncertje és táncháza

MI KOCSMÁNK

MATÁV JAZZ SZÍNPAD 
21.00-tôl 

SZAKCSI GIPSY JAZZ: „NO DARA” 
lemezbemutató koncert
Rostás Mónika – ének; Rostás Csaba – ének; 
Szakcsi Lakatos Béla – zongora; Orbán 
György – nagybôgô; Pecek Lakatos András 
– dob

BOSAMBO
Winand Gábor – ének; Tóth István – gitár; 
Papesch Péter – basszusgitár; Mogyoró Kornél 
– ütôhangszerek
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KÁVÉHÁZ

21.30 MOZIÉJSZAKÁK A PAJTAMOZGÓBAN
Böszörményi Zsuzsa: Mélyen ôrzött titkok
Házigazda: Gödrös Frigyes

CSIPSZER KERT
23.00 Völgyhíradó

KÁVÉHÁZ
24.00 Filmmúzeum-éjszakák, bárzongorista 

kísérettel

JÚLIUS 31. (szombat)

MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga

FELSÔ ISKOLA
10.00-20.00  eMagyarország Pont

Szabad internetezési lehetôség mindennap!
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával 

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00-18.00 Varázslatos Kövek Kertje

JÁTÉKUDVAR
11.00-18.00 Társas, táblás és egyéb remek 

játékok

MALOMSZIGET
10.00-12.00 és 13.00-14.00 Gyerekjátszó

Halmos Katával és a FAKUTYA zenekarral 

11.00-19.00 Élô Mesterségek Mûhelye és 
Hangszerkészítôk zenepavilonja

11.00-18.00 Mindent járó malom és Paprika 
Jancsi csúzlizdája

16.00 Figurina Animációs Mûhely
A halász meg a felesége

18.00 Gabalyda Bábszínház: Csodakút

FELSÔ ISKOLA
17.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

KATOLIKUS TEMPLOM
16.00 A Parlamenti Kórus koncertje

18.00 A manipulációk akusztikája
Pap Jánosnak, a Zeneakadémia professzorának  
elôadása

Alapanyagul egy két éve megjelent könyv szól, a 
HANG-EMBER-HANG, amelynek egyik feje-
zete ezzel a témával foglalkozik. Három szinten 
kerül a manipuláció a hangok oldaláról górcsô 
alá: GAZDASÁG, HATALOM és VALLÁS 
(IDEOLÓGIA).
A retorikával vette kezdetét és a média világában 
csúcsosodott ki. Kiirthatatlan, alattomos és gyûlöl-
ni való, mert a jóság, igazság, szépség és erény álru-
hájába (álhangjaiba) bújik. A reklámok hangku-
lisszái, a vásárlást-fogyasztást befolyásoló áruházi-
éttermi háttérzenék, a kedvezôtlen feltételû (pl. 
üdülési jog) üzletkötések lerohanós monológjai 
a manipuláció legkirívóbb és legbántóbb esetei 
. A hatalom is manipulál bennünket a politika 
eszközeivel, de pl. az erôszakszervek meglepôen di-
rektek, kifejezik, demonstrálják céljaikat, kevésbé 
manipulatívak, bár az eredmény hasonlóan 
megalázó. A diktatúrák manipulációs technikái 
egyfélék. És elkeserítô, ha egy-egy demokráciát 
valló párt eszköztárában fedezi fel ôket az ember. 
A vallás is használja a manipuláció eszközeit, ha 
eszmerendszere összefügg a hatalommal. Ekkor 
mint ideológia, bár a leggyengédebben, de a leg-
tudatosabban manipulál. A manipulációk ellen 
csak úgy lehet védekezni, ha feltárjuk a mögöttük 
rejlô valódi célokat, ha leleplezzük ôket. 
„Ismervén a trükköt, a varázslás hatástalan.”

KÁVÉHÁZ
19.00 „9” – Hangszer és Zene estek

Gálaest és a 9 címû darab elôadása 
Vendégünk: Madarász Iván zeneszerzô
Az est elsô részében beszélgetünk a kortárs zene 
alkotási módszereirôl és a zeneelméletrôl. Mada-
rász, mint a Zeneakadémia elmélet tanszékének 
vezetôje, és újszerû zeneelméleti felfogások kidolgo-
zója autentikusan tud beszélni errôl a témáról, oly 
módon, hogy össze tudjuk kötni a kortárs, avant-
garde zenével és az alkotói technikával. 

„9”
9x15 másodperces zaj és 9x15 másodperces zenei 
részlet a Hangszer és Zene esteken elhangzó kon-
certekbôl. A zajtól a zenéig és fordítva. A folyama-
tosan szóló részletekre gitár válaszol élôben, míg 
az elektronikán kiemelkedik egy zaj (hangerô 
segítségével), a gitár a zajból harmonikussá vál-
tozó hangcsoportokat játszik. Élô elektronika és 
hangszer, zene és zaj…
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GÁSTYA ÁROK – SZÁRÍTÓ
21.00 Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház

Verebes Ernô: Sardaffass, a hímboszorkány
– A lidérc, mint megvilágosodás
Mesélô és Buttadeus, az imbolygó vadász 
– Ivaskovics Viktor; Szelené, Sardaffas 
anyja – Szûcs Nelli; Elsô udvaronc – Rácz 
József; Második udvaronc – Szabó Imre; A 
Nemlétezô (Pán), Sardaffass apja – Varga 
József; Sardaffass – Trill Zsolt; Kamill, a púpos 
cseléd – Kristán Attila; Kôhl atya, az asztmás 
plébános – Kacsur András; Illangó, a plébános 
lánya, Kamill neveltje – Orosz Melinda; 
Bába – Kacsur Andrea; Nagyöreg – Sôtér 
István; Zinaida – Tarpai Viktória; Circea 
– Gál Natália; Vadal, a tériszonyban szenvedô 
fôpákász – Tóth László; Hliodárszásza a 
felesége, átváltozó mûvész – Béres Ildikó; 
Udvarhölgyek – Orosz Ibolya, Vass Magdolna

Szelené titokzatos körülmények között Pántól 
fogant torzszülött fiának, Sardaffassnak törté-
nete az elôadás. Íráson kívülisége, saját testi 
különbözôsége és a születésére magyarázatot talál 
ó történetek szövevényében egyre különösebb gyó-
gyító, vajákos képességeket fedez fel magának, 
ami azonban éppen hogy nem segíti abban, 
hogy az emberek elfogadják különbözöségét, 
sôt egyre számkivetettebb üldözötté válik saját 
környezetében. Végül már csak egyetlen dolog 
foglalkoztatja, hogyan, milyen Tettet véghezvíve 
kerülhetne be az Írásba. A mítikus alap a költô 
újrafogalmazásában álmítoszt szül, futcsa hangu-
latokkal, fantasztikus helyszínekkel, igazi nagy 
szenvedélyekkel, titkokkal és humorral.
Az elôadás a táncszínházi és prózai színházi ele-
mek nem szokványos együttes illusztrálását szolgá-
ló párhuzamba állítása, hanem kísérlet a kétféle 
eszköz ötvözésére.

Zenészek: Verebes Ernô, Verebes György
Kosztüm: Gadus Erika
Díszlet: Verebes György
Zene: Verebes Ernô
Koreográfia: Szögi Csaba, Énekes István
Rendezô: VIDNYÁNSZKY ATTILA 

24.00 Alekszandr Belozuv Vertinszkij estje
Verebes György és barátai jazzkoncertje

MI KOCSMÁNK

MATÁV JAZZ SZÍNPAD 
21.00-tôl 

LÁSZLÓ ATTILA ÉS BARÁTAI: „On the 
Broadway” lemezbemutató koncert
Tony Lakatos – szaxofon; László Attila – gitár
Oláh Kálmán – zongora; Lattmann Béla 
– basszusgitár; Egri János – nagybôgô; Lakatos 
Pecek Géza – dob

EASTWINGS
Kéry Gábor – gitár; Farkas Jenô – cimbalom; 
Bori Viktor – zongora; Lattmann Béla 
– basszusgitár
Sztárvendég: Shankar Lal – tabla

KÁVÉHÁZ
21.30 MOZIÉJSZAKÁK A PAJTAMOZGÓBAN

Antal Nimród: Kontroll
Házigazda: Gödrös Frigyes

CSIPSZER KERT
23.00 Völgyhíradó

KÁVÉHÁZ
24.00 Filmmúzeum-éjszakák, bárzongorista 

kísérettel

AUGUSZTUS 1. (vasárnap)

MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga

FELSÔ ISKOLA
10.00-20.00  eMagyarország Pont

Szabad internetezési lehetôség mindennap!
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával 

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00-18.00 Varázslatos Kövek Kertje

JÁTÉKUDVAR
11.00-18.00 Társas, táblás és egyéb remek 

játékok

MALOMSZIGET
10.00-12.00 és 13.00-14.00 Gyerekjátszó

Halmos Katával és a FAKUTYA zenekarral 

11.00-19.00 Élô Mesterségek Mûhelye és 
Hangszerkészítôk zenepavilonja
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11.00-18.00 Mindent járó malom és Paprika 
Jancsi csúzlizdája

16.00 Márkuszínház
Bajusz Laci
Amíg csak a mi Lacinknak nem kezd el pöhölyö-
södni az orra alja, messzire mutatván a világnak 
azt a fenenagy felnôttséget, nem nyughatik a bôré-
ben, hát mehetnék…

CSIGAHÁZ
17.00 Galkó Balázs, pletykafészek

GÁSTYA ÁROK – SZÁRÍTÓ
21.00 Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház 

Verebes Ernôs: Sardaffass, a hímboszorkány 
– A lidérc, mint megvilágosodás
A színlapot lsd. július 31. szombat, Kapolcs, 
Gástya árok

24.00 Verebes György és barátainak 
jazzkoncertje

MI KOCSMÁNK

MATÁV JAZZ SZÍNPAD 
21.00-tôl 

PEGE QUARTETT
Pege Aladár – nagybôgô; Zana Zoltán 
– szaxofon; Kotheinz Balázs – dob; Koloncsák 
Zsolt – zongora

SRAMKÓ JÁNOS GROUP
”THE HOWLING SPIRIT”
lemezbemutató koncert
Fekete István – trombita; Zana Zoltán 
– szaxofon; Cseke Gábor – zongora; Lattmann 
Béla – basszusgitár; Sramkó János – dob

CSIPSZER KERT
23.00 Völgyhíradó

Elsô Magyar Látványtár
Tapolca-Diszel

Most elôször látható a Látványtárban
egyidejûleg 2 kiállítás,

a „Minden múlandó” 
és a Fábry Sándor nevével fémjelzett 

„Dizájn Center”

DIZÁJN CENTER

„Ha jól kérdezünk a tárgyak válaszolnak. Mesélnek 
félelmetes tempóban tréningnadrágosodó korunkról, 
s ezáltal rólunk, e „szép új világ” üzemeltetôirôl is.”

Fábry Sándor

„A Látványtár kísérletet tesz, hogy a „Dizájn 
Center”-t kiállításként mutassa be – ezzel átmene-
tileg „megfosztva” fô gyámolítójától Fábry Sándor-
tól, aki a téma legértôbb, s egyben legszellemesebb 
magyarázója, varázslatos élôszóbeli interpretátora 
– hogy a Látványtár „levegôjében megfürösztve”, 
saját darabjaival kiegészítve, „mégolyanabbá” 
tegye, még problematikusabbá, talányosabbá is 
egyben, ugyanakkor meglepô módon, mintegy ha-
zavezesse azt.
Nyugalom! A Halhatatlan Giccs él!!”

Vörösváry Ákos

A „Dizájn Center” Látványtár-beli kiállítását az 
RTL Klub támogatja.

MINDEN MÚLANDÓ

„…Évtizedek óta becsülöm, 
figyelem, szeretem és félem az 
elmúlás, a „minden múlandó” 
jegyeit, akár az emberen talál-
kozom velük, akár a tárgyak 
múlandóságában gyönyörkö-
döm, akár a gondolat ereje 
– omnia vanita – ringat el 
fájón és jólesôn…”

Vörösváry Ákos

A Látványtár egész évben látogatható.
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HEXAMERON (DEKAMERON minusz 4 NAP)
Színházi Társasjáték Vigántpetenden
A Teatro Capriccio hangulatos, ám szûkösnek bizonyult 
Sátorszínháza helyett idén nyáron a petendi Kultúrház 
tágas udvarán készülünk hat napos színházi happening-
re, ahová mindenki befér, azok is, akik tavaly nem ju-
tottak be, többszázan, Hetvenkedô katonánkra.
A faluban lassan bálázni kezdik a szalmanézôteret, az 
asztalosmûhelyben gyûjtik a porondra szánt forgácsot és 
fûrészport. A környék több villanyszerelôje villanydrótot 
csupaszol, hogy többszázméter hosszú, színes égôsorral 
díszíthessük posztnépies cirkuszunkat.
Az itt táborozó színészek minden nap másik vendég-
rendezôvel rögtönöznek minden estére újabb és újabb 
bemutatót a Dekameron aznapra esô 10 történetének 
szabad felhasználásával. Ehhez kizárólag a Mûvészetek 
Völgye területén fellelhetô és kölcsönkérhetô kellékeket  
(pl. betonkeverô, sörnyitó,  egérfogó, stb.) használhatják. 
(Elôadás után visszavinni! J.I.). 
A minden nap délelôtt 10-kor kezdôdô próbák termé-
szetesen nyilvánosak. Sôt. A rendezôk igényei szerint 
castingokat is tartunk, hogy dublôröket, súgókat, 
statisztákat, fodrászokat, mellék-, epizód- és fôszerep-
lôket, tapsoncokat és egyéb munkatársakat szerzôdtes-
sünk.
A helybeliek, a fesztiválközönség és a sokféle világból 
érkezô mûvészek közös játékaként itt megszületô elôadá-
sokkal a Völgy egyik sokak számára kedves arcát keltjük 
életre. A pestisjárvány pedig, ami elôl Boccaccio hôsei 
1348-ban egy Firenze melletti kastélyba menekültek és 
történeteikkel múlatták a szörnyû idôt, reméljük, csak 
metafóra marad.
De a Sátorszínház sem marad program nélkül az 
Alkotóház József Attila utcai kertjében. Itt jégcsap-
jainkból állítunk ki (részben idén téli gyûjtés), amik 
a 70 éves Szabó Ildikó színmûvésznô bohóc-akvarelljei 
között olvadnak majd el.

Józsa István
Teatro Capriccio Sátorszínház
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MINDENNAPI PROGRAMOK

10.00-20.00 VIGÁNTPETENDI NÉPI ÉS 
IPARMÛVÉSZETI VÁSÁR A TÓKERTBEN

Magyarország válogatott népmûvészei adnak 
randevút egymásnak és a közönségnek.
90 minôsített és zsûrizett kiállító mutatja be 
alkotásait, kínálja portékáit és tart bemutatót 
mesterségébôl. A vásárfia megvásárlása után 
a Tókerti Sörsátor várja a frissülni, pihenni 
vágyókat.
A Kézmûvesek Völgye programsorozat támogatói:
CERAMIC CENTER – Nádastó Kft.
Szurdi Éva Kapolcsi Fazekasmûhelye és Galériája
8284 Kapolcs, Kossuth u. 16. Tel./fax 87 437-458
Kapolcsi Önkormányzat

JÚLIUS 25. (vasárnap)

KATOLIKUS TEMPLOM 
18.00 Németh Gábor (harmónika) koncertje 

A harmonika a köztudatban elsôsorban, mint „tan-
góharmonika” szerepel, köszönhetô ez a század elsô 
felének könnyûzenei hangszereléseibôl. A hangszer 
igazi „színeit” csak komolyzenei koncerteken ismer-
hetjük meg, ahol a „regisztrálás” az orgona dara-
bokhoz hasonlóan az elôadás szerves része.

JÚLIUS 26. (hétfô)

KULTÚR
21.00 Kezdôdik a Dekameron 4. napja, melyen 

ÁRKOSI ÁRPÁD uralkodása alatt oly 
emberekrôl folyik a szó, kiknek szerelme 
szerencsétlen végre jutott.
Közremûködik DARVAS BENCE (hegedû) és 
KAMONDY IMRE (harmonika)

22.00 CABARET MEDRANO koncert
Kamondy Imre (harmonika, ének), Darvas 
Bence (hegedû, zongora, ének), Verebes 
György (zongora), Dudás Zsombor (dob), 
Horváth Gábor (basszusgitár)

JÚLIUS 27. (kedd)

KATOLIKUS TEMPLOM 
17.00 Nagy Csaba (tárogató) és Ella Péter 

(csembaló) koncertje
Közremûködik: Nagy Veronika (blockflöte)
A jellegzetes magyar hangszeren csembalókisérettel 
csendülnek fel népszerû és kevésbé ismert zenei 
ereklyéink

KULTÚR
21.00 Kezdôdik a Dekameron 5. napja, melyen 

SZABADOS MIHÁLY uralkodása alatt oly 
szerelmesekrôl lészen szó, kik kemény és 
siralmas megpróbáltatások után megnyerték 
boldogságukat.
Közremûködik: GYÔRI NOÉMI és 
MADARAS GERGELY fuvolán

JÚLIUS 28. (szerda)

KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 Hangverseny barokk zeneszerzôNÔK 

mûveibôl
Közremûködik: Károlyi Edit – szoprán; 
Posvanecz Éva, Soltész István – barokk 
hegedû; Máté Balázs – gordonka; Klembala 
Géza – csembaló
Kik az európai barokk nôi zeneszerzôi? Úttörôk? 
Feminista harcosok? Elnyomott mártírok? Ritkán 
hallunk róluk, hiszen a sok férfi között szinte el-
vész nevük, és az európai társadalmi szokások sem 
segítették ôket, hogy kiemelkedô karriert befutva 
hírnevet szerezzenek. Mûveik pedig ugyanolyan 
értéket hordoznak, mint férfi kortársaiké. 
Francesca Caccini, Chiara Margarita Cozzilani, 
Barbara Strozzi, Isabella Leonarda, Elisabeth 
Jaquette de la Guerre mûveit hallják.

KULTÚR
21.00 Kezdôdik a Dekameron 6. napja, 

melyen RUMI LÁSZLÓ uralkodása alatt 
oly emberekrôl folyik a szó, kik valamely 
talpraesett válasszal vagy gyors elhatározással 
megszabadultak valamely veszteségtôl, 
veszedelemtôl vagy megszégyenüléstôl.
Közremûködik GULYÁS LÁSZLÓ 
(saxofonok, duda, töröksíp)

KÉZMÛVESEK
VÖLGYE
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JÚLIUS 29. (csütörtök)

TÓKERT-VÁSÁRTÉR
17.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

KATOLIKUS TEMPLOM 
18.00 Róbert György (blockflöte) és Szabó 

István (lant) koncertje
Reneszánsz és barokk slágerek csendülnek fel 
virtuóz elôadásban különös tekintettel a magyar 
zenetörténetre.

KULTÚR
21.00 Kezdôdik a Dekameron 7. napja, melyen 

DETTRE GÁBOR uralkodása alatt oly 
asszonyokról folyik a szó, kik akár szerelembôl, 
akár azért, hogy valami bajból menekedjenek, 
megcsalták férjöket, akár rájött az, akár nem.
Közremûködik SZÔLLÔS MELINDA 
(dramaturg), MELIS LÁSZLÓ (zeneszerzô) 
és ÁGENS

JÚLIUS 30. (péntek)

TÓKERT-VÁSÁRTÉR
17.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

KATOLIKUS TEMPLOM 
19.00 Lejkó Adrienne (zongora) és Bóna 

Katinka (cselló) koncertje
Schumann, Bach, Mozart és Haydn mûvei
A Németországból érkezett és a kapolcsi fiatal 
tehetséges elôadók országhatárokon átívelô 
délutánjának közös nyelve a muzsika.

KULTÚR
21.00 Kezdôdik a Dekameron 8. napja, melyen 

VIDNYÁNSZKY ATTILA uralkodása alatt 
arraól van szó, miképpen jár túl minden áldott 
nap nô a férfinak, vagy férfi a nônek, vagy 
egyik ember a másiknak eszén.
Közremûködik a MATOKABINDE Zenekar 
(Daniss András-bôgô, Erdei Attila-brácsa, 
Mesics György-hegedû).

TEMPLOMDOMB
22.00 Csillagtúrák a Telescopium Távcsôbolt 

támogatásával (elôadás és távcsöves égnézegetés)

Ritka égi jelenségek, a legújabb hírek a 
Szaturnuszról, Marsról. Elôadó: Mizser Attila, 
a Magyar Csillagász Egyesület fôtitkára

JÚLIUS 31. (szombat)

TÓKERT-VÁSÁRTÉR
11.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

KATOLIKUS TEMPLOM 
17.00 Németh Orsolya csembaló koncertje

KULTÚR
21.00 Kezdôdik a Dekameron 9. napja, melyen 

VÁRSZEGI TIBOR uralkodása alatt ki-ki 
tetszése szerint való tárgyban mond novellát, 
amirôl éppen kedve tartja.
Közremûködik GRENCSÓ ISTVÁN 
(fúvóshangszerek) és MÁRKOS ALBERT 
(cselló)

TEMPLOMDOMB
22.00 Csillagtúrák a Telescopium Távcsôbolt 

támogatásával (elôadás és távcsöves égnézegetés)
Elôadás és távcsöves égnézegetés
Lsd. július 30. péntek, Vigántpetend, 22.00

AUGUSZTUS 1. (vasárnap)

KATOLIKUS TEMPLOM
13.00 A szentmise után a Veszprémi Vivace 

Kórusfesztivál vendégeként a finn Chorus 
Vallis Ylivieska kórus lép fel a Völgyben
A finnek messze földön híresek kórustradíciójukról, 
egyik jeles karnagyuk szerint a finnek tömegsport-
ja az éneklés. A harminctagú együttes reportoárján 
régi korok és napjaink Musica sacrája csakúgy 
megtalálhatók, mint népdalfeldolgozások illetve 
finn kompozíciók Sibeliustól Pekka Kostiainenig. 
Ezúttal a spirituális kórusmuzsika világába eleve-
nedik meg, finn és balti egyházzene gyönygyszemei 
mellett spirituálékat, gospeleket is hallhatunk.

TEMPLOMDOMB
22.00 Csillagtúrák a Telescopium Távcsôbolt 

támogatásával (elôadás és távcsöves égnézegetés)
Elôadás és távcsöves égnézegetés
Lsd. július 30. péntek, Vigántpetend, 22.00
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VÉRADÁS
Aki vért ad, annak ajándék napijegy, uzsonna, 
sör/üdítô és csoki jár!
Kapolcs: Középsô Iskola 10.00-18.00 
Július 23. - augusztus 1.
Taliándörögd: Orvosi rendelô 10.00-18.00 
Július 23.-26., július 28., július 30.-31.
Monostorapáti: Általános iskola 10.00-18.00
Július 23.-25., július 30.-31.
Öcs: Orvosi rendelô 10.00-18.00
Július 30.-31.
Vigántpetend: Orvosi Rendelô 10.00-18.00
Július 23.-25., július 27., július 29.-augusztus 1.

EGÉSZSÉGUDVAR
Kapolcs, Fesztiváliroda
A fesztivál egész ideje alatt a közönség és a fellépôk 
egészségére a Fônix SOS ambulanciája vigyáz. 
Baleset, egészségügyi probléma esetén forduljon 
a fesztiváliroda munkatársaihoz, vagy a Völgymun-
kásokhoz!

OTP AUTOMATA
Kapolcson a Fesztiválközpont udvarán 24 órás 
üzemben mûködik az OTP Bank automatája.

KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÉS
Taliándörögd, Közösségi Ház
Árak: 1 óra: 300 Ft, 1 nap 2.000, 10 nap 17.000 Ft. 
Letéti díj: 5.000 Ft. + fényképes igazolvány

Vigántpetend, Vadalmafa vendéglô
Naponta 9.00-19.00 óráig
Mountain Bike: 400 Ft/óra, 700 Ft/3 óra,
1.800 Ft/nap
Mamut Bicaj: 300 Ft/óra, 600 Ft/3 óra,
1500 Ft/nap
Kedvezmény 10 napos kölcsönzés esetén!
Elôzetes foglalás: (20) 360-4662
Letéti díj: 5-7.000 Ft/kerékpár + személyi
Kisebb szerviz-munkákat vállalunk!

MTA Szociológiai Kutató Intézet TEAMM
Felmérés a Völgyrôl!
Az információs pultoknál elhelyezett kérdôíveink 
kitöltésével dicsérheti, bírálhatja, segítheti a Völgy 
jövôbeni életét, mûsorait, játszóházait, fellépôit, 
munkatársait, lakóit, vagyis hozzájárulhat
a Mûvészetek Völgye 2005 megrendezéséhez...

CSIGABUSZ
A csigabuszok minden nap ingyen szállítják az 
utasokat a 6 település között.
Megállóhelyek a település buszmegállói.
A buszokat a Balaton Volán Rt. és a Somló 
Volán Rt. üzemelteti. A pontos menetrendrôl 
tájékoztató a megállókban és/vagy érdeklôdni 
lehet a völgyinformációknál!

SOMLÓ VOLÁN
Utazzon a Somló Volán Rt. autóbuszaival
a Mûvészetek Völgyébe!
Érdeklôdjön a Somló Volán Rt. autóbusz 
állomásain a Mûvészetek Völgye 2004 
rendezvényeire történô utazási lehetôségekrôl:

Ajka autóbusz állomás: információ:
(88) 311-183; menetirányítás: 88/312-222
Sümeg autóbusz állomás: (87) 550-132
Tapolca autóbusz állomás: (87) 510-255

Internetes sebességgel tájékozódhat a Csigabusz
és a távolsági járatok menetrendjérôl
a Somló Volán Rt. honlapján: 
www.somlovolan.hu

Utazással kapcsolatos kérdéseit, tapasztalatait, 
az elmúlt év hiányzó szolgáltatásait küldje meg 
számunkra e-mailen: somlo.volan@vnet.hu.

Kapcsolja össze a Mûvészetek Völgye programjait 
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, Veszprém, 
Sümeg és Tapolca városok nevezetességeinek 
felfedezésével. Ha kényelmes, légkondicionált 
autóbuszt kíván rendelni csoportos kiránduláshoz, 
hívja az alábbi telefonszámokat:
Tapolca (87) 511-027
Ajka (88) 311-012
Sümeg (87) 550-135

SÉTA A VÖLGYÉRT
Idén is talál minden faluban kijelölt parkolókat. 
Kérjük vegye igénybe ezeket, mert a forgalmi 
dugók elzárják a Völgyet és Nagyvárosi Levegôt 
teremtenek! A parkolási rendrôl a fesztivál 
munkatársai szívesen adnak felvilágosítást.
Keresse a parkolást segítô jelzéseket!

Völgyvendégek! Stoppoljatok!
Völgyautósok! Vegyétek fel ôket!
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ÔSÖK HÁZA
Volt egyszer egy ház…
Szeretnénk élôvé tenni pár napra a múltat. 
Hisszük, hogy ami életre kelt, életben maradhat! Ha csak pár napra is, a 
plébánia kemencéje kenyeret süt, a plébánia kertje újra embereket fogad, 
viták és nevetések hangzanak fel. Meséket mondunk, és meséket mondanak 
nekünk. A mesékben mindig ott vannak az álmok, és álmodni jó: rádiók-
ról, hitrôl, korszakokról, szobákról, emberekrôl, a természetrôl, várakról, 
úttörôkrôl...
Azt szeretnénk, hogy a múltunk értékei, gyökereink segítsék értelmezni a 
jelent. Észrevetetni a minden mögött jelenlévô lelket. Párbeszédben a környe-
zettel. Leginkább csendesen, egymással…

Akik segítenek: Felhôsi István restaurátor, Potzner Irén, Csikány Tamás 
történész, Páger István (jóga), Bodóczki Antal baptista lelkész, Baji 
Gabriella, Farmosi Sándor, Fekete László fôkántor, Sajgó Szabolcs 
jezsuita szerzetes, Szôke András filmrendezô, Illés Sándor plébános, 
Nagycsaládosok Egyesülete, Nyugdíjasklub, Dörögdi Ifjúsági 
Egyesület, házkalauzok

LÔTÉR
Az elmúlt években a Klastromfaluban 
megszokott hangulatot, az ott bevált 
közönségsikert aratott programokat 
idén a Lôtér színpadon és környékén 
élvezhetik az érdeklôdôk. Az 
infrastrukturális hiányosságok (áram-
hiány) szükségessé tették ezt a hely-
színváltást, melyet a már megszokott, 
színes mûsorral igyekszünk feledtetni. 
A programot a sátor is követi, így a 
rossz idô sem lehet akadály. A baráti, 
családias jellegû események idén sem 
maradhatnak el, ezek kitalálásában 
és lebonyolításában segítségünkre 
lesznek stábunk tiszteletbeli 
vendégei, a Fekete Bárányok.
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RENESZÁNSZ LANKÁK
„Óh, én édes hazám, Te jó Magyarország,
Ki kereszténységnek viseled pajzsát, 
Viseld pogány vérrel festett éles szablyát,
Vitézlô oskola, immár Isten hozzád…”

Balassi Bálint

A program a Hungarofest Nemzeti  
Rendezvényszervezô Közhasznú Társaság 
támogatásával jött létre.

E.ON Ipari TehetséG
Magyar Iparmûvészeti Egyetem

A kiállítások, a programok és az egész megjelenés a gra-
vitáció témája köré szervezôdik. A gravitáció jelentheti 
a tömegvonzás létét, hiányát, egyensúlyt, kibillenést, 
lebegést, zuhanást. Egy olyan erôt, amely mindennap-
jainkra hat a Földön. A tárgyak megjelenése, installálása 
alátámasztja az alapgondolatot, illetve kifejezetten erre 
a témára készített munkák teljesí-tik ki a koncepciót. 
Ezen alapmotívumok mentén a látogató különbözô szür-
reális helyzetekben tekintheti meg egyrészt az általános, 
hétköznapi használatra szánt tárgyakat, ezzel kiragadva 
ôket természetes közegükbôl, újfajta élményt nyújtva, 
másrészt pedig a vizuális kultúra a témára adott 
szokatlan, újszerû megoldásával találkozik.

A PÉCSI SZÁL
A Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Kara közel ötszáz növendékével, nyolcvan oktatójával a város, 
a régió és az ország kulturális életének is meghatározó jelentôségû alakítója, Magyarország egyetlen fel-
sôfokú zenei, képzômûvészeti és mûvészeti doktorképzést folytató vidéki központja.
Az egyetemet és benne a Mûvészeti Kart szívesen képzeljük olykor mindentôl független, különleges, ma-
gának való és zárt dimenziónak. De az itt születô minden okoskodás, jogszabályban megfogalmazott 
elôírás lényegében azt firtatja, hogy mit gondolunk az értékekrôl, a minôségrôl, aminek ezer szálon 
köze van a valósághoz. Az átlagoknak megfelelés kényszere a kultúrával, mûvészettel foglalkozó ember 
számára elfogadhatatlan függôséget, tûrhetetlen alávetettséget jelent. Hiszünk abban, hogy nem az 
átlagminôségek határozzák meg közös munkánkat. Mindezért értelemszerûen fogadunk kritikával 
mindent, ami nem kelt figyelmet, nem ébreszt érdeklôdést, nem követel állásfoglalást, nem demiszti-
fikál vagy nem forradalmasít. Amit nem érdemes sehol keresni, mert mindenütt megvan.

Dr. Aknai Tamás, Egyetemi tanár, Dékán
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MINDENNAPI PROGRAMOK

LÔTÉR
KÉZMÛVESSÉG

Vendégeink lesznek kézmûves barátaink, akik 
foglalkozásokat tartanak a látogatóknak. (Fejér 
Megyei Népmûvészeti Egyesület, Szolnoki Metszô-
kör, Ajkai képzômûvészek) 
Linómetszés, játékkészítés természetes anyagokból, 
mesterségek játszóháza

A SOMLÓI BORVIDÉK
Hazánk egyik legkisebb bortermelô területe a 
Somló, melynek borai messze földön híresek. Vendé-
günk a Tornai pincészet, melynek munkatársai a 
borkultúrával kapcsolatos programokat szerveznek.

MALOMVERSENY
Minden nap nevezhetnek villám elméjû játék-
kedvelôk. Judit bíró ezer forintos büfé fogyasztás-
sal jutalmazza a gyôztest.

MÉTABAJNOKSÁG
Ricsi vezényletével népi sportjátékokon mérhetik 
össze rátermettségüket a jelentkezôk. A jutalom 
szintén egy jó kis büfézés

DÖRÖGDI HÉTPRÓBA
A Hétpróba házigazdái a már jól ismert Fekete 
Bárányok. A vidám, felnôtteknek való játékot a 
hagyományoknak megfelelôen minden délután 
megrendezzük. A Hétpróbában szereplô feladatok 
gerincét idén a magyar népi játékok és népszokások 
ügyességi játékai adják. A nyertes csapat (négy fô) 
díja 5.000,- Ft értékû fogyasztás a büfében.

ÔSÖK HÁZA
Szentmise a templomban

reggel fél 8 (vasárnap 11)
Osztályfônöki óra 

reggel 8.00-tól, tárlatvezetés 12 órától
Szôke Andrással

Állatsimogató

E.ON Ipari TehetséG
10.00-10.30 Kukurikúúú!

Ébredés utáni elsô „G”, reggeli kakaóval és 
kiflivel

12.00-17.00 Agyagsöndörítés
Agyagozás és korongozás, égetés, rakuzás nem 
csak gyermekeknek.

12.00-14.00 KITE - Papírsárkány eregetés
11.00-18.00 Kávéház - zenei ínyencségekkel
11.00-18.00 Ipari Vásár

– azaz iparmûvészeti termékek árusítása

11.00-20.00 Állandó kiállítások
a taliándörögdi Új Iskola épületében
23°C-fokon tálalva

Fordított szoba
Itt minden a feje tetejére áll, s a nézô a csillár he-
lyett a plafonon „lóg” teljesen elvesztve térérzetét. 
Vigyáz, nehogy fejre állj!

Térékszerek
Gyönyörû ékszerek, mint csillagok ragyognak az 
„égen” ebben a végtelen térben.

Kukucs!
Sportos kiállításnézés. Dobbants egy nagyot, és 
rugaszkodj el a földtôl, hogy megláthasd a szintén 
kicsit „elszállós” képeket, tértextileket, valamint a 
kisebb-nagyobb kiállított tárgyakat.

Vigyázz! Törékeny!
Óvatos kiállításnézés, tele meglepetésekkel és „ne-
gatív élményekkel.”, mármint ha mégsem voltál 
kellôen elôvigyázatos, s levertél egy felbecsülhetet-
len értékû üvegtárgyat. Fizetés távozásnál.

Gravitáció – Meditáció
Textilminta választás katalógus helyett vetített 
képrôl, melyet azonnal ráfestünk a pólódra, csak 
ne mozogj, meditálj, nyugi!

Más-tér
Kihúzzuk a talajt a lábad alól, melynek követ-
keztében több méter magasból zuhansz le ôrjítô 
sikítások kíséretével. 

Madárijesztôk
A Mûvészetek Völgyének egész területén szétszór-
va mutatják neked a helyes utat, hogy megtaláld 
az E.ON Ipari TehetséG-ot, mely persze amúgy 
is mindenkit vonz!

Szemétdesign
„Azok a csúnya szemeteskukák, … jééé milyen 
szépek.” Azokat mind mi dekoráltuk ki, hogy lát-
ványuk jobban vonzzon téged, s ha már ott vagy, 
akkor a szemeted oda dobjad.

Hajó
Itt a szárazföldön megtapasztalhatod, hogy milyen 
érzés tengeri betegnek lenni, de ne csüggedj, nem 
leszel ezzel egyedül, ugyanis ehhez a barátaid 

44

TaliándörögdTaliándörögd



T
al

iá
nd

ör
ög

d

segítsége is kell. Billentsétek ki természetes nyugal-
mi pontjából ezt a monumentális méretû hajót, 
melyet az Építész Tanszék hallgatói ajándékoztak 
a Völgynek. 

Keljfeljancsi kiállítás
Ismerôs a játék csak a formája nem ilyen. De 
miért ne lehetne? 

Lufik a magasban
Érdekes, figyelemfelkeltô szabadtéri játékos kiállí-
tás, de nehogy azt hidd, hogy rögtön, láthatod az 
elsô évfolyamos szilikát szakos hallgatók munkáit, 
csak ha leereszkednek a magasból a lufik.

Pillanatszérum
A E.ON Ipari TehetséG-ot áthelyezzük a földtôl 
kb. 1m magasságba, s egy jelenetet installálunk, 
amely a gravitációval ellentétben szárnyaló, 
elmosódó massza, ahol nincs hierarchia, tárgyak, 
személyek, hangok, illatok között, hanem egységes 
halmazzá válik.

A PÉCSI SZÁL – A MOGYORÓK HÁZÁBAN
JÚLIUS 23-26.

09.00–20.00 Kiállítás

10.00–16.00 Kézmûves foglalkozás

10.00 Filmforgatás
A jelentkezôk végigjárják egy film elkészítésének 
összes lépését. Az elsô napon összeülünk, kitalálunk 
egy történetet, aminek alapján írunk egy forgató-
könyvet.

10.00 Fotóiskola
Egynapos gyorstalpaló, hogyan fényképezzünk, 
mire ügyeljünk a fényképezôgép beállításánál, 
miként hozhatjuk ki a legjobbat a témából. 
Az elkészült mûvekbôl kiállítás nyílik az utolsó 
napon.

KLASTROM SZÍNPAD
 – RENESZÁNSZ LANKÁK
JÚLIUS 23.-25.
EGÉSZ NAPOS RENDEZVÉNYEK

Vásártér, élô mesterségek mûhelye, kézmûves 
vásár, mesterségbemutatók, reneszánsz 
kézmûves mûhely

ÓVODAKERT
JÚLIUS 26. – AUGUSZTUS 01. 
10.00-19.00 Szalay Könyvsarok és 

Barkácsmûhely

JÚLIUS 29. – AUGUSZTUS 01. 
11.00-17.00 Bergengócia szekérvára

Aki beszáll a játékba jelmezt kap, s máris a mese 
szereplôjévé, a szekérvár lovagjává válhat. Az 
apródok vándorútra indulnak, átkelnek a csala-
finta hídon, megülik a vitéz csacsit, végigjárják 
a kerekerdôt az éj leple alatt. A fáradt vitézek 
a mesezugolyba megpihenhetnek, ezzel az ôsi 
mesemondás szokásait kívánjuk feleleveníteni. A 
meséhez minden alkalommal kézmûvesség, muzsi-
ka, táncház kötôdik. Tervezô, alkotó: Balaskó 
Attila, játékmesterek: Az Ördöngôsök

RÉGI ISKOLA
10.00-20.00 eMagyarország Pont és 

számítógépes játszóház
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával

JÚLIUS 23. (péntek)

RÉGI ISKOLA
10.00-20.00 eMagyarország Pont és 

számítógépes játszóház
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával

ÔSÖK HÁZA
08.00 Osztályfônöki óra

Téma: Beszélgetés a köszöntésrôl

10.00 A múzeum hivatalos megnyitója, közös 
tárlatvezetés: Illés Sándor, Szôke András

11.00 Bemutatkozik a Taliándörögdi 
Nyugdíjasklub

15.00 Pákai hagyaték
Felolvasás Szôke Andrással – beszélgetés

MOGYORÓK HÁZA
A PÉCSI SZÁL
15.00 Kiállítás megnyitó

Megnyitja: Aknai Tamás, mûvészettörténész 
és Gaál Tamás, szobrászmûvész, Vivat Bacchus 
koncert – bordal

17.00 Fogadás
No More Blues koncert – latinjazz; Kerekasztal 
beszélgetés a mûvészetrôl – Mûvész–tanárok, 
diákok és látogatók részvételével

19.00 Animációs filmvetítés
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E.ON Ipari TehetséG
20.00 Hajóavatás

Látványos megnyitó show-elemekkel, a People 
On Pot együttes közremûködésével

22.00 Airtexture
Divatbemutató a magasban. Az Egyetem elsô évfo-
lyamos hallgatóinak összefogásával készült bemutató, 
amelyben a modellek négy méter magasban „repül-
nek”. A produkciót fény- és hanginstalláció kíséri.
Tervezôk: Bagdi Kati, Bányai I. Inez,
Fábri Dénes, Gál É. Angelina, Juhász Dóra, 
Domonkos Bernadett, Gyömörei Olga, 
Mojzes Dóra. Vizual: Perness Norbert S.,

23.00 People On Pot koncert

KLASTROM SZÍNPAD
 – RENESZÁNSZ LANKÁK
14.00-18.00 Bergengócia szekérvára 

14.00-18.00 Íjászati bemutató

14.00 Költészeti verseny meghirdetése Balassi 
strófákra

16.00 Langaléta Garabonciások - Palota játékok
A „Langaléta Garabonciások” együttese négy tagot 
számlál. Gólyalábon egyensúlyozva mókás kalan-
dokba keverik magukat a közönséggel

17.00 Erkel Ferenc Néptáncegyüttes 
Az autentikus táncok mellett nagy hangsúlyt fektet 
a táncszínházi darabokra is. Az együttes vezetôje 
Galambos Tibor. Kísér a Fakutya zenekar

19.00 Sebô Ferenc együttes koncertje
Énekelt versek, katonadalok, históriás énekek és 
népdalok korabeli lantmuzsikával, táncokkal a 
XVI. Századi Magyarországból.

20.00 Vetítés

LÔTÉR 
12.00 Praha koncert

A zenekar a 80-as évek underground zenéjére 
rímelô dalok készítésével, felvételével és nyilvános 
elôadásával foglalkozó zalaegerszegi zenekar.
Játszanak: Enyingi Péter (dob), Winkler Péter 
(basszusguitár), Wettstein Tamás (girát, ének)

JÚLIUS 24. (szombat)

RÉGI ISKOLA
10.00-20.00 eMagyarország Pont és 

számítógépes játszóház
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával

ÔSÖK HÁZA
08.00 Osztályfônöki óra

Téma: Kelta és római kor a Völgyben

12.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

14.00 Sportélet a 60-as évektôl napjainkig, 
focibemutató

16.00-17.00 A sportmúzeum megnyitója
Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Kar 
klasszikus zenei elôadásai

MOGYORÓK HÁZA – A PÉCSI SZÁL
15.00-19.00 Kézzellábbalfüllelszájjal – festés 

mindenkivel és mindennel

19.00 Five Wheel Drive koncert (jazz)
Elôadók: Krommer Balázs, Jakab Máté,
Lovas Gábor, Kassai Jenô, Batyi Jenô

KATOLIKUS TEMPLOM – A PÉCSI SZÁL  
programjai
17.00-18.00 Kvintett Kamara csoport

18.00-19.00 Szólóénekesek koncertje
Bach – Magnificat Vivaldi Oratórium, 
Koncertáriák, Shubert – Ave Maria
Gergely Hajnalka (szoprán),
Makkos Kinga (szoprán), Cseke Noémi 
(szoprán), Gácsi Lóránt (bariton), Bogár 
Zsófia (zongorakíséret)

19.00–20.00 Szólóénekesek koncertje
Varga Viktória (magánének– szóló), Gábor 
Hajnalka (zongora–szóló, hegedûkísérettel)

KLASTROM SZÍNPAD
– RENESZÁNSZ LANKÁK
10.00-18-00

Vásártér, élô mesterségek mûhelye,  kézmûves 
vásár mesterségbemutatókkal, reneszánsz kéz-
mûves mûhely, íjászati bemutató, reneszánsz 
táblás ügyességi játékok, lovagi torna- családi 
vetélkedôk, a Mathias Rex Reneszánsz 
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Történelmi Hagyományôrzô Egyesület 
programjai, Bergengócia szekérvára, Paprika 
Jancsi csúzlizdája

10.00 Erkel Ferenc Néptáncegyüttes  

11.00 Dörögdi várjátékok
Közremûködik: Bab Társulat, Ördöngôs 
Utcaszínház – tûzfújók, zsonglôrök, dudások, 
tárogatósok 

14.00 Történelmi séták
Várkonyi Gábor elôadása a XVI. századi 
Magyarországról 

15.00 Gyulaffy László Hagyományôrzô 
Lovasbandérium – Csobánc Váráért Alapítvány
A mûsorban fordulatos, látványos, jelenetekkel ta-
pasztalhatják meg vendégeink a kor hangulatát, 
férfias helytállását, a falubeli hölgyek elcsábítását.

17.00 Júlia szépasszony – Huzella Péter mûsora 

18.00 Maszk Bábszínház: Borok, dalok, bábok
Régi magyar bordalok, népdalok, Pálóczi 
Horváth Ádám, Tinódi Lantos Sebestyén énekei, 
versek, históriák a pápáról, Mátyás királyról, az 
egri bikavérrôl és a tokaji aszúról, mendemondák 
a régmúltból

19.00 Kobzos Kiss Tamás – énekmondó koncertje

20.00 Lovász Irén – Fellegajtó címû koncert 

21.30 Vándor Vokál koncert 
Bolgár, makedon, horvát, szerb, szlovák, rutén, 
korzikai dalok..
Énekelnek: Bognár Szilvia, Farkas Tünde, 
Izsák Kata, Navratil Andrea

22.00 Tûzzsonglôrök, tûzfúvók szemfényvesztô 
attrakciója
A fiatal baráti társaság a középkori jokulátor ha-
gyományokat kovetve járják a világot. 

22.30 Vetítés

LÔTÉR 
E.ON Ipari TehetséG PROGRAMJAI 
20.00 Jazzinorby – rockzene jazz és funky 

elemekkel

22.00 „Kapcsolatok – vonzások és taszítások” 
A Egyetem másod évfolyamos hallgatói által ter-
vezett kollekciók a Budapest Tánciskola közremû-
ködésével kelnek életre
Tervezôk: Spitzmüller Kata, Bálint Sára, 
Molnári Edit, Kiss Tibor

JÚLIUS 25. (vasárnap)

RÉGI ISKOLA
10.00-20.00 eMagyarország Pont és 

számítógépes játszóház
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával

ÔSÖK HÁZA
08.00 Osztályfônöki óra

Téma: A Klastrom 1000-1400-ig

10.00 Tai Chi Farmosi Sándorral

11.00 Mise a katolikus templomban

12.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

14.00 Beszélgetés a Baksáról és Foxódról, 
borbemutató

16.00 Meglepetés Színház Potzner Irénnel
Bibliai történetek bemutatása pszichodramatikus 
technikával

18.00 Trio Zündholz 
3 zenész – 3 ország – 3 mentalitás - Ignaz Pleyel, 
Haydn, Mozart, Rossini, Cudis, Gerschwin mû-
veibôl
Játszanak: Peter Forcher – klarinét,
Marie-France Sylvestre – klarinét,
Hérics Tímea – fagott

E.ON Ipari TehetséG
20.00 Vetítés a Vizuális Kommunikáció Tanszék 

hallgatóinak munkáiból

22.00 „Tütü Tanga” 
Minimál ruhák a gravitáció jegyében
Tervezôk: Ács Beáta Olga, Bicsérdi Ágnes, 
Huszti Andrea, Kanics Márta, Kónya Anikó, 
László Edina, Molnár Viktória, Stán Szabina, 
Szabó Emese, Szigeti Vanda, Úri Horváth 
Ildikó, Weisz Orsolya 

23.00 Budapest Rebel Esti program
Partizni vágyó, alternatív kikapcsolódási lehetô-
séget keresô baglyok számára. Az elôadás zuhanó 
hangjai, képei par excellance gravitációs élmény-
fürdôt garantálnak.

MOGYORÓK HÁZA – A PÉCSI SZÁL
13.00-estig Valóság-Változatok

a PTE BTK Kommunikációs Tanszéke 
szervezésében
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... folytatás
Beszélgetés a kommunikáció és a médiumok antro-
pológiájáról, a tér archeológiájáról, a lokalitás-ter-
melés kulturális gyakorlatairól, a „hely-specifikus” 
mûvészetrôl.
Land-art-land-scape: kiállítások, installációk, 
dokumentum-filmek. (Válogatás bölcsész- és kép-
zômûvész-hallgatók közös projektjeibôl)
Könyvbemutatók, koncert.

19.00 Five Wheel Drive – jazz

KLASTROM SZÍNPAD
– RENESZÁNSZ LANKÁK
10.00-18-00

Vásártér, élô mesterségek mûhelye,  kézmûves vá-
sár mesterségbemutatókkal, reneszánsz kézmûves 
mûhely, íjászati bemutató, reneszánsz táblás 
ügyességi játékok, lovagi torna- családi vetélkedôk
Mathias Rex Reneszánsz Történelmi Hagyomány-
ôrzô Egyesület programjai, Bergengócia szekérvá-
ra, Paprika Jancsi csúzlizdája

10.00 Erkel Ferenc Néptáncegyüttes 

11.00 Maszk Bábszínpad
„Szelek szárnyán, várak ormán”
Bátorkô, bakonyi vár vidám története Mátyás 
királyról és a csalafinta udvari bolondról.Bábos-
élôszereplôs elôadás, nagy, messzirôl is jól látható 
bábokkal, óriásbábbal és látványos paravánnal.

12.00 Költészeti verseny eredményhirdetése

13.00 Mathias Rex Reneszánsz Történelmi 
Hagyományôrzô Egyesület

15.00 Júlia szépasszony: Huzella Péter mûsora

16.00 Musica Historica 
Reneszánsz divatbemutató hangszerbemutató 
és reneszánsz táncház 
Az együttes zenei vezetôje: Csörsz Rumen István

17.00 Misztrál koncert
A Misztrál Együttes elôadásában ötvözôdik a tör-
ténelem, a hagyomány egy különleges, gyökereiben 
magyar, mégis modern dallamvilággal. 

Játszanak: Heinczinger Miklós (furulya, klarinét, 
gitár, ének), Tóbisz Tamás  (gitár, ének), Török 
Máté (cselló, gitár, mandolin, okarina, ének, /web 
design/), Hoppál Mihály (bôgô)

18.00 ARBEAU Historikus Táncegyüttes és a 
Musica Historica koncertje és táncháza
Mûvészeti vezetô és koreográfus: Széll Rita
Magyar és európai reneszánsz udvari táncok 
Hangfelvételrôl közremûködik: a Camerata 
Hungarica régi hangszeres együttes

19.30 Szélkiáltó koncert
Balassi éneke solymocskájárul
A klasszikus hangszer-összeállítás miatt (hegedû, 
gordonka, gitár, furulya, ritmushangszerek) alapve-
tôen kamarazenei hangzás jellemzi az együttest. 

21.30 Merlin Kommandó
Pannónia dícsérete
Becze Gábor, Galkó Balázs, Gryllus Dániel, 
Huzella Péter, Jordán Tamás, Márta István, 
Radványi Balázs, Sebô Ferenc, Selmeczi György

22.30 Tûzzsonglôrök, tûzfúvók szemfényvesztô 
attrakciója
A fiatal baráti társaság a középkori jokulátor ha-
gyományokat követve járják a világot. 

LÔTÉR
20.00 Gravefruit koncert 

Nekünk a zenei stílusok gyümölcsök, melyekbôl re-
mek koktélokat és turmixokat lehet készíteni, kellô 
ízléssel és arányosan felrázva. (Nem keverve!)
Atip – gitárzsonglôr és titkos ügynök
IpuppyP – basszusgitár
Z – énekescsászárnô és varázslónô
Ogüz – szaxofonidomár és Ricky Martin-
imitátor
Gróf – dobisten és mártír
Bali – perkakirály és lambada táncbajnok
Week-t – gitárosrepperhipercsávó és 
segédmunkás

21.00 Malacka és a tahó 
Magyarország messze legtehetségesebb zenekara.* 
Stílusirány: szalonnazene, pork and roll. Eddig 
megjelent albumaik: A sertés java - Best of 
Malacka 1996-2001. Szerzôi kiadás, 2001.; 
Négy láb jó… Megjelent: idén
*Nem reprezentatív, 7 fô megkérdezésével készült 
közvéleménykutatás alapján.
Borovitz Tamás – ének, gitár, Galambos 
Zoltán – gitár, gitár, Kohut András – dobok 
reppelés, Kurucz Krisz Tea – ének, vokál, 
Szita Csaba – trombita, Dr. Volford Anndrás 
– szaxofon, Korona Levente - basszusgitár
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JÚLIUS 26. (hétfô)

RÉGI ISKOLA
10.00-20.00 eMagyarország Pont és 

számítógépes játszóház
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával

ÔSÖK HÁZA
08.00 Osztályfônöki óra

Téma: A középkor

10.00 Tai Chi Farmosi Sándorral

12.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

14.00 Vadas Zsuzsa kiállítás megnyitója Szôke 
Andrással

16.00 Dörögdi plébánosok 250 éve – emléktábla 
avatás

ÓVODAKERT
Foltvarrás

A takarók, ruhák készítése során megmaradt 
kincset érô anyag- és bôrdarabkákat elôdeink az 
utolsó tenyérnyi, csíknyi maradékig felhasználták. 
Mit tegyünk ezekkel napjainkban? 
Néhány hasznos ötletet adunk.
Közremûködô: Csörögi Gábor népmûvelô

LÔTÉR
10.00 Kézmûveskedés

11.00 Malomverseny, métabajnokság

14.00 Dörögdi hétpróba

17.00 Veszprémi Egyetemi Színpad
Ördögdöngölô (Népi elemekre épült 
stílusparódia)
A csoport 2003-ban alakult a Veszprémi Egyetem 
hallgatóiból, mára igazán magas szintû amatôr 
színházzá erôsödött.

19.00 30 Y koncert 
Az alternatív zene fiatal, de egyre ismertebb képvi-
selôi, állandó szereplôi a legjelentôsebb kulturális 
eseményeknek. Tavaly a Klastromnál adtak nagy 
sikerû koncertet.

21.00 Pécsi Tudományegyetem esti záró koncertje
Nagyszabású örömzenélés
Mûsorzárás – együttzenélés - No More Blues 
koncert – latinjazz; közben: Pollock és Cage 
után szabadon – közös festés

24.00 Csendes éj – Pedagógus Nôikar Ajka
Tagjai Ajkán és környékén élô pedagógus hölgyek. 
Magas színvonalú, változatos repertoárjukkal min-
denütt nagy sikert aratnak.

MOGYORÓK HÁZA – A PÉCSI SZÁL
16.00-18.00 Animációs filmvetítés

10.00-16.00 Völgyfreskó készítése

10.00 Filmforgatás - vágás, este pedig vetítés

10.00 Kiállítás a fotóiskola alatt készült fotókból 
délelôttôl estig
Mûvésztelep – alkotás a helyszínen

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

Tartsd meg azért népedet
A nemzet anyanyelvét megtartó zsoltáros
nyelvrôl – Szenczi Molnár Albert és a reformáció 
költészete.

MÛVELÔDÉSI HÁZ
19.30 Ütôsvölgy 

Szalay Péter (tabla) koncertje
Szalay Péter az indiai zene talán legkiválóbb 
mûvelôje Magyarországon. Koncertjéhez kapcso-
lódóan 3 napos kurzust ad a Mûvelôdési Házban 
(július 27-29)  amelyre fôleg ütôhangszeres tanul-
mányokat folytató fiatalokat várunk.

KLASTROM SZÍNPAD
21.00-tôl
Vitamin csoport  

A 80-as évek magyar underground zenekarainak 
életérzését és mondanivalóját igyekszik újra élesz-
teni a pécsi zenekar.
Játszanak:
Csernák Zoltán – keyboard, vokál, Lôrincz 
László – dobok, ütôhangszerek, Reiner 
Ágoston - gitárok, Szabó Kornél – basszus, 
vokál, Szita Gábor – ének, sípok, Cselei Judit 
(vendég) – vokál, Sinkovits Ádám (vendég) 
– saxofon

Felicity King 
„Váratlan utazás” helyett alternatív, angolszász 
koncert. Versek táncolhatóan - de inkább hallgasd 
a Lábjegyzet címû album elôadását.
Játszanak: Lipkovits Dániel - ének, Szesztay 
László - basszusgitár, Nyári Dávid – gitár, dal, 
szöveg, Senkeri Gyula - dobok
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JÚLIUS 27. (kedd)

RÉGI ISKOLA
10.00-20.00 eMagyarország Pont és 

számítógépes játszóház
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával

ÓVODAKERT
Kötélverés

Közremûködô: Csörögi Gábor népmûvelô

ÔSÖK HÁZA
08.00 Osztályfônöki óra

Téma: 1700-as évek

10.00 Tai Chi Farmosi Sándorral

12.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

14.00 Bemutatkozik a Nagycsaládosok dörögdi 
egyesülete

16.00 Beszélgetés Sajgó Szabolcs jezsuita 
szerzetessel Dobogókôrôl

LÔTÉR
10.00 Kézmûveskedés

11.00 Malomverseny, métabajnokság

14.00 Dörögdi hétpróba

17.00 Veszprémi Egyetemi Színpad

18.00 „Egyszer fitty, másszor ritty” 
A Kárpát-medence legvirtuózabb férfi táncai. 
Elôadja az Apte Táncegylet férfikara.
A folytatásban néptánc mûsor az Apte Táncegylet 
teljes tagságával, és a veszprémi Honvéd Bakony 
táncegyüttessel.

21.00 Hétrét Zenekar 
Klasszikus és modern zenei irányzatokban egy-
aránt jártas, amerikai és magyar zenészekbôl álló 
zenekar. A régi magyar, az ôsi kelta és ír népzenei 
alapokon, a komoly és könnyû mûfaj fordulatait 
felhasználva állítja össze kompozícióit. Tavaly a 
Malom Szigeten adott nagy sikerû koncertet.

23.00 Csendes éj – Ajkai Reneszánsz Együttes
A 20 fôs csoport reneszánsz és barokk zenét játszik 
a blockflote (fúvóshangszer) család teljes kihasz-
náltságával, korhû, stilizált ruhákban, kiegészülve 
a kor adta akusztikus és ütôhangszereivel.

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

Tartsd meg azért népedet
VIGASZTALÓ (1849-1900) 
A szabadságharc bukása után a nemzeti liberaliz-
must kálvinista költôk, a transzcendens igényeket 
katolikus költôk, a gondolkodás feudális hátrá-
nyait a városi költôk verselték meg.

MÛVELÔDÉSI HÁZ – ÜTÔSVÖLGY
11.00 Szalay Péter tabla kurzusa

A kurzusra fôleg ütôhangszeres tanulmányokat 
folytató fiatalokat várunk.

19.30 Sáry László: Poliritmia 
Elôadják: Rácz Zoltán és a Liszt Ferenc 
Zenemûvészeti Egyetem ütôhangszeres hallgatói

KLASTROM SZÍNPAD 
20.00 Mozart: Varázsfuvola – nyitány,

Dvorak: IX. szimfónia (Az új világból)
A Szegedi Szimfonikus Zenekar koncertje
Szegedi Szimfonikus Zenekar néven a legendás 
karmester és zeneszerzô, Vaszy Viktor 1969-ben 
önálló intézménnyé szervezte az együttest, amely 
a helyi koncertélet bázisa és emellett folyamatos 
szereplôje a nemzetközi pódiumoknak. E zenekar 
jelenti az operajátszás alapját a Szegedi Nemzeti 
Színházban.
1999 óta Gyüdi Sándor áll a zenekar élén, 
akinek sikerült mûvészi megújulást hoznia. A 
zenekar koncertjeire kiváló vendégkarmestereket 
és szólistákat hív meg, az együttes bel- és külföldi 
elismertsége folyamatosan növekszik. Az utóbbi 
években számos CD-felvétele jelent meg belga, 
dán, spanyol és magyar kiadóknál, rendszeresen 
vendégszerepel Európa különbözô országaiban.

JÚLIUS 28. (szerda)

RÉGI ISKOLA
10.00-20.00 eMagyarország Pont és 

számítógépes játszóház
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával

ÔSÖK HÁZA
08.00 Osztályfônöki óra

Téma: A Tallián család története
10.00 Felhôsi István restaurátor elôadása

ˆ
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12.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással
14.00 Csikány Tamás történész elôadása a 

Balaton-környáki várakról
16.00 Ásványokba zárt csodák

Horváth István bányamérnök elôadása

ÓVODAKERT
Textilállatkák

Minden háztartásban marad ki textilhulladék. 
Próbáljuk ezeket ötletesen felhasználni.
Közremûködô: Farkas Gabriella óvodapedagógus

LÔTÉR
10.00 Kézmûveskedés

11.00 Malomverseny, métabajnokság

14.00 Dörögdi hétpróba
17.00 Csepel Táncegyüttes  
18.00 Veszprémer Klezmer Band 

Az együttes Kelet-Európa magyarok lakta vidékei-
nek, majd késôbb Veszprém megye zsidó dallamai-
nak felkutatását és elôadását tûzte ki célul. A zsidó 
szórakoztató zenészek századok alatt kialakult tra-
dicionális játékmódját élvezhetjük elôadásukban.

19.30 Túlpart együttes: Táncház felnôtteknek
Különleges zenei csemege, vidám táncházi élmény 
jár a Túlpart moldvai alapú feldolgozásaihoz

21.00 Interpál – Alteretrock tánczene 
Szécsi Punk, a 007-es ügynök útmutatási alapján. 
Paranormális kalandozás a slágerek világában, A 
zenekar az elmúlt évek sikereire való tekintettel 
idén harmadszor lesz vendégünk.

23.00 Csendes éj – Túlpart együttes – énekelt 
versek

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

Tartsd meg azért népedet
LÉLEKTÔL LÉLEKIG (1901-1948) 
Az I. Világháború és az ország területi veszteségei 
az írótársadalmat új kihívások elé állította. A 
Haza fogalma megváltozott, az anyanyelv szerepe 
felértékelôdött. Nemzeti ideológiák megváltoztat-
ták Európa arculatát.

MÛVELÔDÉSI HÁZ – ÜTÔSVÖLGY
11.00 Szalay Péter tabla kurzusa

A kurzusra fôleg ütôhangszeres tanulmányokat 
folytató fiatalokat várunk.

KLASTROMSZÍNPAD
21.00-tôl Paparazzi 

Latin, délszláv, cigány, arab, klezmer jegyek mellett 
swing, rock, funky motívumokkal tûzdelt hangzás-
világgal. Dob, konga, basszus, latingitár, harsona, 
szaxofon, ének, férfi és nôi vokálok, magyar, szerb, 
cigány és olasz nyelvû szövegek hangzanak el.
Játszanak: Jucó – ének, Kokó – ének, 
Bundi – gitár, ének, Lepke – basszus, Noró 
– harsona, Benô – szaxofon, Martinez – dob, 
Krunó – konga, dumbek

Teletrip 
Elektronikus tánczene hangszerekkel élôben, meg 
tupírnak egy kis számítógép.
Játszanak: Hollós Gábor – basszus, Hollós 
István – gitár, Kovács Csaba – dob

JÚLIUS 29. (csütörtök)

RÉGI ISKOLA
10.00-20.00 eMagyarország Pont és 

számítógépes játszóház
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával

ÔSÖK HÁZA
08.00 Osztályfônöki óra

Téma: Építészet
10.00 Páger István jógaelôadásai
12.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással
14.00 Beszélgetés Bodóczki Antal babtista 

lelkésszel
16.00 Bemutatkozik a Dörögdi Ifjúsági egyesület
18 .00 Tapolcai fiatal mûvészek hangversenye

Zenedarabok a XX. szd. második felébôl
Kendeh Zsolt, Lakossy Tamás, Novák Ferenc, 
Péni Béla, Piedl Dániel, Somogyi Hajnalka, 
Szerdahelyi Károly, Tóth Péter.

ÓVODAKERT
Dekupázs

A „ decoupage” szó francia eredetû, szétvágást, 
darabolást jelent. 
Közremûködô: Csörögi Gábor népmûvelô

MÛVELÔDÉSI HÁZ – ÜTÔSVÖLGY
11.00 Szalay Péter tabla kurzusa

A kurzusra fôleg ütôhangszeres tanulmányokat 
folytató fiatalokat várunk.
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LÔTÉR
10.00 Kézmûveskedés
11.00 Malomverseny, Métabajnokság
11.00 A szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza
14.00 Dörögdi hétpróba
17.00 Garabonciás együttes gyermek koncert

Dalaik dallamvilága, hangulata a Közép-kelet-
európai zenei kultúrából táplálkozik. A legis-
mertebb magyar költôk verseit zenésítették meg, 
önálló koncertekké válogatva a gyerekeknek és a 
felnôtteknek szóló témákat.

18.00 Veszprémi Egyetemi Színpad
19.00 Fonó zenekar 

A zenekar nemrég alakult és már meg is jelent elsô 
önálló lemeze, Mixtura Cultivalis címmel. Tagjai a 
legjelesebb magyar népzenészek közül valók, koncert-
jüket a magyar nyelvterület különbözô tájegységeirôl 
gyûjtött zenei anyagokból állították össze. A Völgy 
egyik legszebb népzenei koncertjére számíthatunk. 

21.00 Garabonciás együttes koncertje felnôtteknek

23.00 Csendes éj 
Bharatantyam: Dél indiai szakrális szólótánc 
Bittner Dóra elôadásában
Az ôsi dél-indiai templomi táncosok mûvészete tá-
rul elénk, melyben zene, tánc, színészet, költészet 
és spiritualitás elválaszthatatlan egységet alkot.

E.ON Ipari TehetséG
19.00 Borkóstoló

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

Tartsd meg azért népedet
NÉMA ANTOLÓGIÁK (1949-2000) 
A II. Világháború után az egész világot újra felosz-
tották. Nemzeteket bénítottak meg a megváltoztat-
hatatlannak tûnô politikai rendszerek. Ebben a 
mozdulatlannak tûnô állampolgári létben ismét 
a vers és a próza segített az embereknek felülemel-
kedni a napi ideológiai harc okozta sérüléseken.

KLASTROM SZÍNPAD
21.00 Jung Musik koncert 

„…2003. nyarán Berlinben részt vettem egy 
nemzetközi zenei táborban. Ezt egy berlini 
jazz-zenész, Andreas Brunn szervezte. A tábor 
lényege az volt, hogy fiatal amatôr zenészek 
Európa különbözô országából profi jazz zenészek 

segítségével közös zenei produkciót hozzanak 
létre. A dalok egy része népzenei feldolgozás, má-
sik része saját szerzemény. A lényeg az volt, hogy 
ez alatt a 3 hét alatt megismerjük egymást, egy 
kicsit megtudjunk többet egymás kultúrájáról, 
mindennapi életérôl mindezt fôként közös zenélés 
révén. Ezután vetôdött fel a gondolat, esetleg meg 
lehetne mutatni más országokban, mit hoztunk 
létre három hét alatt. A turnét Németországban 
kezdjük, ezután ellátogatunk többek között 
Franciaországba, Belgiumba, Dániába, Finnor-
szágba, Svédországba, Lengyelországba, Csehor-
szágba és július végén érkezünk Magyarországra. 
Nagyszerû lenne, ha a Mûvészetek Völgye ren-
dezvény keretén belül helyet kapna a produkció. 
Jómagam évek óta rendszeres látogatója vagyok a 
fesztiválnak, és a mi örömzenénknek kiváló hely-
színe lehetne a Völgy. Horváth Ambrus

JÚLIUS 30. (péntek)

RÉGI ISKOLA
10.00-20.00 eMagyarország Pont és 

számítógépes játszóház
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával

ÓVODAKERT
Gyöngyfûzés, gyöngyékszer készítés
Közremûködô: Farkas Gabriella 
óvodapedagógus

ÔSÖK HÁZA
08.00 Osztályfónöki óra

Téma: A XIX.-XX. századi zsidó kultúra 
Dörögdön

10.00 Páger István jógaelôadásai

11.00 Zenés beszélgetés a zsidó vallásról Fekete 
László fôkántorral

12.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

14.00 Eichinger Tibor  koncertje

MÛVELÔDÉSI HÁZ

16.00 Innováció, befektetés, kultúra.
Pódiumbeszélgetés
Magyarország esélyei az Európai Közösségben. 
Elôad: Dr. Szekeres Imre, egyetemi tanár, az új 
magyar innovációs rendszer kezdeményezôje
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
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LÔTÉR
10.00 Kézmûveskedés
11.00 Malomverseny, Métabajnokság
14.00 Dörögdi hétpróba
16.00 A szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza
17.00 Aranykocsi Néptáncegyüttes

A csoportban egy Tatához közeli község, Kocs 
népmûvészet kedvelô fiataljai táncolnak. Elôadá-
sukban erdélyi és magyarországi tánckoreográfiák 
kerülnek színpadra.

18.00 Pannónia citerazenekar 
A citera altal nyújtott zenei lehetôségek totális ki-
használásának lehetünk tanúi. A zenekar olyan 
mûsorral áll a közönség elé, amely még a sokat hal-
lott, válogatós füleknek is új élményeket nyújt.

19.00 Üsztürü zenekar 
Az erdélyi magyar népzene egyik legjelesebb képvi-
selôje. Muzsikájuk a legszebb dallamokat ismerô 
hagyományôrzô zenészek vonójából származik.

21.00 Kálmánia zenekar 
Rémlik még a Klastrom család „Macskajaj” han-
gulata? A Kálmánia épp az ilyen stílusú zenére he-
gyezte ki a hangszereit. A tíz fôs banda a legkiválóbb 
zenészekkel garantálja Dörögd legkiválóbb buliját.

23.00 Csendes éj – Kalaposok 
Bakos Árpád, Kovács Norbert és Kovács Gábor
Az elôadás a magyar népdalkincs legszebb dalla-
mainak megszólaltatásával és ezek, a hangulathoz 
illô, érzelmekkel teli táncelemekkel való megtölté-
sével kalauzol végig egy magyar férfi életén. A 
három személyes mûsor igyekszik a múlt század 
elejének paraszti érzelemvilágát – ezen keresztül 
akár a teljes magyar közösségi (családi) kultúrát 
– megjeleníteni. 

KATOLIKUS TEMPLOM 
18.00 Affetti Musicali Együttes koncertje

Mûvészeti vezetô: Malina János
Barokk hangszeres muzsika és egyházi 
kantáták

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

Tartsd meg azért népedet
FÖLFESZÍTETT NEMZET (1920-1945) 
Az elcsatolt területek magyar irodalmának önálló 
életét, kezdeti éveinek alkotásait ismerjük meg.

KLASTROMSZÍNPAD
19.30 Ütôsvölgy 

Tradicionális est
Közremûködnek: Szalay Péter, H. Magyar 
Kornél, Amadinda, és a Zeneakadémiai ütôs 
hallgatók

E.ON Ipari TehetséG
22.00 „Spaceboy” 

Divatbemutató a férfiak jegyében az elsô 
évfolyamos textil szakos hallgatók munkáiból
Nem mindennapi ruhaköltemények, izgalmas 
helyszín, ôrjöngô közönség … 
Tervezôk: Szabó Éva, Monostori Pál, Mojzes 
Dóra, Juhász Dóra, Gál É. Angelina, Fábri 
Dénes, Bányai I. Inez

JÚLIUS 31. (szombat)

RÉGI ISKOLA
10.00-20.00 eMagyarország Pont és 

számítógépes játszóház
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával

ÓVODAKERT
Lakásdíszítés üvegmatricával

A Magyarországon elterjedt kézmûves hobbik kö-
zül az üvegmatrica festés az egyik legnépszerûbb 
technika. Díszíthetjük a konyhát, a fürdôszobát, 
a nappalit.
Közremûködô: Nagy Emese szerzô

ÔSÖK HÁZA
08.00 Osztályfónöki óra

Téma: Humor a szocializmusban

10.00 Páger István jógaelôadásai

12 00 Energetika, Ley-vonalak Szôke Andrással

14.00 Hajléktalanok versei
Alkonyzóna c.kötet bemutatása

16.00 Eichinger Tibor és Yengibarian Dávid 
koncertje

KATOLIKUS TEMPLOM 
17.00 Affetti Musicali együttes koncertje

Mûvészeti vezetô: Malina János
Barokk hangszeres muzsika és egyházi 
kantáták
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LÔTÉR
10.00 Kézmûveskedés

11.00 Malomverseny, Métabajnokság

14.00 Dörögdi hétpróba

17.00 Design árverés cseréptörés nélkül
Közremûködik Szalai András építész, 
mûvészettörténész
A Magyar Iparmûvészeti Egyetem Szilikát Tan-
székén a 70-es évktôl raktározott, a hallgatók 
által készített üveg, kerámia, porcelán tárgyak 
kerülnek árverezésre.

11.00 A szentesi Horváth Mihály Gimnázium 
utcaszínháza

19.00 Népi virtuózok 
Néhány olyan zenész és táncos lép színpadra, akik 
mûfajuk mûvelésének minden örömét képesek a 
hangszereiken és a testükön keresztül közvetíteni. 
A programot a Csík zenekar kíséri.
Fellépôk: Csík János, Szokolai Balázs, Major 
Levente, Halmos Attila, Koncz Gergely, Végsô 
Miklós, Kovács Norbert

20.30 Csík zenekar 
A hagyományos paraszti zenét játszó zenekar 
1992-ben elnyerte a Népmûvészet Ifjú Mestere 
címet és a Kiváló Mûvészeti Együttes díjat is. 
Új albumuk címe: A kor falára. A Völgy kedvelt 
zenekara, koncertjeiket a családi hangulat, a 
meghittség, a zenei tökéletesség és a virtuózitás 
egyszerre jellemzi.

21.30 Fláre Beás koncert 
A Mûvészetek Völgye kedvelt zenekara, devecseri 
cigány fiatalok alkotta együttes, mûsorukban 
fôként a teknôs cigányok zenei hagyományai 
szólalnak meg. Koncertjükrôl a vidámság nem 
maradhat el.

23.00 Csendes éj – Kövi Szabolcs – Titkos Kert
A Titkos Kert maga a Föld, egyetlen otthonunk.

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

Tartsd meg azért népedet
ÉNEK SÍRÁS UTÁN (1946-2000) 
A szocializmus irodalomszemlélete az elcsatolt terü-
letek magyar irodalmát az utódállamok irodalmá-
nak tulajdonítja, a diaszpóra alkotásait kirekesz-
tette. Az egyetemes magyar irodalomhoz tartozó 
alkotások megismerése, megismertetése a cél.

MÛVELÔDÉSI HÁZ – ÜTÔSVÖLGY 
19.30 Tömösközi László koncertje

Közremûködik: Amadinda együttes

KlASTROM SZÍNPAD 
21.30 Hóra Színház: Táncoló Európa (Szeged)

25 nemzet hagyományai a színpadon
Táncosok: Adányi Tamás, Ádok Tímea, Árva 
Nóra, Barna Attila, Bátori István, Bodri 
Katalin, Bozsó Szilvia, Bürger Zita, Gyorgyev 
Bránimír, Kéri László, Könyves Györgyi, 
Krasznai Eszter, Nógrádiné Nóvé Zsuzsanna, 
Ocskó Andrea, Papp Zsófia, Pór Anett, 
Rapcsányi Nikolett, Rácz Nikolett, Stoica 
Flórián, Todorov Milán
Az európai kultúra gyökerei újra összefonódnak. 
A már meglévô nemzetközi kulturális képhez, 
melyet májusig 15 ország képviselt, a csatlakozó 
10 ország hagyományaiban élô értékekkel tovább 
színesedett. A Hóra Színház megôrzi a nemzeti 
sajátosságait magán hordozó népek zenéit, dalait, 
táncait, mûsora bizonyságot tesz e széles kulturális 
panoráma együttélésérôl.
Koreográfiák: Bozsó Szilvia, Gyorgyev 
Bránimír, Kéri László, Nógrádiné Nóvé 
Zsuzsanna
Rendezô – koreográfus: Tanács István

AUGUSZTUS 1. (vasárnap)

RÉGI ISKOLA
10.00-20.00 eMagyarország Pont és 

számítógépes játszóház
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 
szervezésében és támogatásával

ÓVODAKERT
Fonalgrafika

A fonalgrafika egy régi és roppant egyszerû ké-
zimunka. A segítségével készíthetô könyvjelzô, 
falitérkép, terítô és sok más érdekes dolog.
Közremûködô: Farkas Gabriella óvodapedagógus

ÔSÖK HÁZA
08.00 Osztályfónöki óra

Téma: A búcsú

10.00 Búcsú pörköltfôzô verseny, kenyérsütés 
megkezdése – Ezzel párhuzamosan Páger 
István jógaelôadása
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11.00 Mise a katolikus templomban

12.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

15.00 Búcsú diszkó mozgalmi, egyházi, pop 
zenékkel
DJ Szôke András

18.00 Búcsú buli – Kalimutu Saloon Band 
– Jazz standard
Csipszer Dániel, Lakossy Tamás, Molnár 
Szabolcs,Piedl Dániel, Sellyei Gábor, Tóth 
Péter

LÔTÉR
10.00 Kézmûveskedés
10.00-tôl Vivace Kórusfesztivál vendégeinek 

koncertje 
Ensemble Vocal Méli-Mélo Brüsszel, Belgium
A Méli-Mélo elvarázsolja a hallgatót a mûfajok 
és nyelvek sokaságával, hiszen hallhatunk tôlük 
bluest, jazzt, népdalt és klasszikus kompozíciókat 
az anyanyelvi franciától a zuluig, a finntôl a kre-
olig, kínaitól magyarig. Koreográfiáik új utakat 
nyitnak meg az énekkarok színpadi mozgásvilá-
gában.
The Himig Singers, Davao City, Fülöp-szigetek
Az együttes karnagya 1990 óra Alvin Aviola. A 
Himig Singers számos nemzetközi verseny és feszti-
vál nyertese, repertoárján a kórus világirodalom érté-
kei mellett a filippínó énekes tradíció, a kortárs zene, 
a folklór foglal el kiemelkedôen fontos helyet. A filip-
pinókat világszerte a legmuzikálisabb nemzetek közt 
tartják számon – hogy ez milyen igaz, meggyôzôdhet 
róla bárki, aki a hathetes európai turnén lévô Himig 
Singers hangversenyére eljön.

11.00 Malomverseny, Métabajnokság

14.00 Dörögdi hétpróba

17.00 Nagymányoki Ifjúsági Fúvószenekar
A fúvószenekarok között kategóriájukban országos 
elsô helyezettek. Muzsikájuk valódi örömzene.

18.00 Aranysarkantyúsok találkozója 
Immár negyedik alkalommal rendezzük meg a 
hatalmas sikert aratott gálát. A Békéscsabai Or-
szágos Szólótáncfesztiválon díjat nyert szólisták 
a helyszínen rögtönözve mutatják be kiemelkedô 
tánctudásukat, egyéniségükkel elvarázsolva a 
közönséget.
A programot a fesztivál régi kísérôzenekara, a 
Békés Banda kíséri.

19.30 Békés Banda koncertje 
A magyar népzenei élet egyik legkiemelkedôbb ze-
nekara. Régóta gyûjtik a békés megyei románság 
zenéit, melyet feldolgozva, nagy virtuózitással, 
csodálatos zenei hangzásokat alkalmazva tárnak 
a közönség elé. 

22.00 Ricciotti Ensemble – Fláre Beás 
Látott már valaha szimfonikus zenekart esôerdô-
ben játszani? Vagy legelôn birkák között? Vagy vas-
úti pálya mellett? Vagy akár egy szökôkútban? A 
tengerparti strandon, egy magas hegy lejtôén vagy 
egy gyors szárnyashajó fedélzetén? A „Ricciotti” 
egy szokatlan zenekar. Negyven fiatal zenész kö-
telezte el magát, hogy a szimfonikus zene iránti 
szeretetét mindenhol, és mindenkivel megossza. 
Azért dolgoznak nagy lelkesedéssel, hogy azoknak 
az embereknek is elvigyék a zenét, akik általában 
nem látogatnak el a koncerttermekbe.

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

Tartsd meg azért népedet
DALLAMOS KÖZÉRZETEM (1967-2004) 
„Részt venni vagy jelen lenni” volt a kérdés a szo-
cialista kultúra idején. Ma sem különb a helyzet. 
Erre keresem a választ saját szövegû dalaimban.

KLASTROM SZÍNPAD
21.00-tôl
Szóda 

2000. tavaszán (úgy kb. de lehet hogy 1999 
telén) Farkas Béla ráunva az egyszerû pedagógus 
hallgató mivoltára, valamiféle zajkeltô társaság 
megszervezésébe kezdett. Azóta zajonganak szö-
vegcentrikus, alternatív rockot…
Játszanak: Farkas Béla – basszus, ének, Kovács 
Gábor - gitár, Kovács György - billentyû, 
Tekse Balázs – gitár, Czeglédi Attila – perka, 
Költô Balázs - dobok

Alem Da Lemda 
A trió zenéje ötvözete a kemény, a funky és a 
karibi zenének. „Kíváncsiságunk örök, ha pedig 
egy nap meghalsz megtudsz mindent, vagy abba-
hagyod a kérdezôsködést.”
Játszanak: Sebestyén László – szólóének, 
basszusgitár, billentyûsök, zeneszerzô-
szövegíró, Sebestyén Péter – dob, vokál, 
Polyák Roland – gitár, vokál
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A KRÉTAKÖR VÁNDORCIRKUSZ
július 26-tól augusztus 1-ig

A tavalyi nagysikerû bemutatkozás után a Krétakör 
ismét sátrat ver Monostorapátiban a focipálya mel-
lett. Programunk gerincét új produkciónk, a Fekete-
ország munkabemutatója adja, melyet minden este 
nyolc órától láthat a közönség a Völgy legnagyobb 
fedett helyszínén. A tavaly ugyanitt elbúcsúztatott 
Hazámhazám folytatásaként készülô elôadásra egy-
aránt várjuk a mûhelymunkára kíváncsi, a politikai 
színház iránt érdeklôdô és a szórakozni vágyó felnôt-
teket. Ezen kívül folytatjuk együttmûködésünket a 
Magyar Cirkusz és Varieté Kht-vel, fiatal artisták 
tartanak délelôttönként foglalkozásokat és adnak 
16 órától látványos mûsort. A délutáni sávban kü-
lönleges találkozásokat ígérünk: mûvészbarátaink 
és a társulat tagjai kifejezetten az alkalomra össze-
állított mûsoraiban vendégünk lesz Bächer Iván, 
Nádas Péter, Térey János; bemutatkozik a titokzatos 
Paravarieté és fellép a Baltazár Színház. Éjszakánként 
elôbb az új magyar filmek kedvelôit várjuk hajnalig 
tartó mozizásra, a hét második felében pedig ferge-
tegesnek ígérkezô szabadtéri koncerteket tartunk. 
Szóval: csak tessék, csak tessék… újra egy hétig 
„miénk ez a cirkusz, itt mindenkire szerep vár”!
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MINDENNAPI PROGRAMOK

KRÁTAKÖR VÁNDORCIRKUSZ

CIRKUSZISKOLA
Délelôttönként a Magyar Cirkusz és Varieté Kht. 
artistái tanítják a cirkuszmesterséget kicsiknek és 
nagyoknak a Cirkuszsátorban.

CIRKUSZ
A tavalyi fergeteges fogadtatású cirkuszi prológ 
után idén az Artistaképzô fiatal mûvészei látvá-
nyos, önálló mûsort adnak délutánonként.

KIÁLLÍTÁS
A cirkuszsátorban grafikusunk, Merényi Dániel 
festményeit, valamint az egyik jövô évadbeli 
Krétakör-bemutatóhoz, a Nibelung lakóparkhoz 
kapcsolódó képregény-tablókat láthatják az ér-
deklôdôk.

VURSTLI
A cirkuszsátor mellett körhinta, céllövölde és 
egyéb vidám mulatságok fokozzák a hangulatot 
mindennap 11h-19h között.

ÓVODAKERT
11.00-19.00 Tündérkert játszóház – kézmûves 

maszatoló
Selymefestés, üvegfestés, bábmûhely, gyöngyfûzés, 
szitázás, dekupázs, gyertyaöntés és mártás szabad 
tûzön, lepény sütés parázson

15.0018.00 Világfa – regélô meselabirintus
Aki ellátogat a Kenderkóc birodalomba, csodálatos 
barangolásnak lehet részese a mesék és a csillagos 
ég között. Hûst adó csillagsátor alatt a vándorok 
útra kelnek magból lisztet ôrölgetnek, lisztbôl cipót 
sütögetnek, s tarisznyával útra kelnek… Óriások 
és törpék birodalmában barangolunk, tündérek 
és boszorkányok földjén utazgatunk, s végül 
kiszabadítjuk a sárkány birodalmában raboskodó 
csillagokat. Királyok, pásztorok legendáit hallgat-
hatjuk, s közben a varázslatos kézmûvességgel be-
népesítjük a tetejetlen fát, amely összeköti a három 
világot, - az alsót, a felsôt s a középsôt –, s ágai 
között ott bújik a Nap és a Hold. Hét játékmester 
irányítja a próbákat. A játékot a jeles naphoz 
kapcsolódó mesék rítusa, kézmûves mesterségek, 
játszóház és mûhelytitkok kísérik. Vándorutun-
kon égi s földi zenét zengô muzsikusok húzzák 
a talpalávalót.

GUZSALYAS
Gyermekkönyv illusztrátorok kiállítása
A Jonatán Könyvmolyképzô játéka
A Csodaceruza folyóirat Körtemuzsika díjának 

bemutatása
A Budapesti MAG Galéria iparmûvészeinek 

kiállítása
Szabó Zsuzsi textiltervezô iparmûvész kiállítása
Magyar Hangszerész Szövetség
Régi népi hangszerek tárlata, kiállítással 

egybekötött hangszerbemutatók
„Egy pár tánc”

Minden délelôtt erdélyi és magyarországi táncok 
tanítása: (kalotaszegi, széki, székelyföldi, szatmári, 
gyimesi, moldvai, mezôségi, dunántúli táncrend)
Házigazda a Pentaton és a Fakutya zenekar. 
Táncház vezetôk: Radák János és Fekete 
Etelka (Pécs)

GUZSALYAS – VÖLGYZUGOLY 
Magyar Tolkien Társaság

A Magyar Tolkien Társaság 2002 nyarán alakult 
és azóta foglalkozik Tolkien mûveihez kapcsolódó 
tudományos, ismeretterjesztô és kreatív/mûvészeti 
tevékenységekkel országszerte. A több mint 200 
fôs társaság tagjai több korosztályt képviselnek; az 
ország különbözô pontjairól, gimnáziumok, egyete-
mek, fôiskolák polgárai és persze dolgozó felnôttek. 
A Magyar Tolkien Társaság szeretné megismertetni 
az emberekkel Tolkien mitológiáját, és bemutatni 
mi minden születhet ebbôl a varázslatos világból.
A Mûvészetek Völgyébe középfölde-szakértôk, tün-
denyelvészek, színjátszók, énekesek, iparmûvészek 
és táncosok érkeznek, hogy ide is elhozzák J.R.R. 
Tolkien csodálatos mitológiájának egy kis szeletét.

Július 29.-31. Napközben folyamatosan:
Kézmûves foglalkozások: tünde hajfonás, ékszer-
készítés, hennafestés, kavicsfestés, papírmerítés, 
üvegfestés
Címer- és zászlófestés: A középföldi hagyomá-
nyoknak megfelelô, az eredeti tünde heraldikai 
szabályok szerinti címer tervezés, zászlókészítés
Tünde írásoktatás: Magyar, quenya (nemes-
tünde), sindarin (szürke-tünde) sôt akár khuzdul 
(törp) vagy ork nyelvû feliratok készítése tünde 
betûkkel, avatott szakértôk segítségével
Továbbá: Tünde-íjászat és portrérajzolás Közép-
földe népeinek stílusában
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JÚLIUS 23. (péntek)

MÛVLÔDÉSI HÁZ
18.00 Ladányi Adrás: Monostorapáti, a Völgy 

kapuja
Könyvbemutató

JÚLIUS 26. (hétfô)

ÓVODAKERT
11.00 Sólyom Tamás

Az eltûnt hangok meséje
A mesébôl az ovis gyermekek megtudhatják, hogy 
mi a metromóm, hogy mûködika furulya, hogyan 
kell az ütôhangszereken játszani.

16.00 Évkerék Társulat: Angyalbárányok
Játsszák: Gulyás Anna és Nyíri Laci

GUZSALYAS
16.00 „Mesélô” a Guzsalyasban

Mesék, mondák muzsikák gyerekeknek 
Báb(a) Kalács Színház: Porondon a bôröndben

21.00 „Regélô” a Guzsalyasban
Mesék, mondák, muzsikák felnôtteknek
Csángó énekek, balladák -éÉnekel: Ambrus 
Gyula, Ambrus Ciprián és Ambrus Benjámin

22.00 „Kivilágos-kivirradtig” 
Tatros táncház, énekel Petrás Mária

KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 Musica Profana Együttes koncertje 

Mûvészeti vezetô: Szabó Zsolt
Közremûködik: Lax Éva – ének
Monteverdi és korának egyházi és világi kompo-
zíciói

KRÉTAKÖR VÁNDORCIRKUSZ
20.00 FEKETEORSZÁG (munkabemutató)

Csak felnôtteknek!
A Krétakör Színház elôadása a Cirkuszsátorban 

+ 500 Ft, 600 FÉRÔHELY
Játszók: Bánki Gergely, Csákányi Eszter, 
Gyabronka József, Katona László, Láng 
Annamária, Mucsi Zoltán, Nagy Zsolt, Péterfy 
Borbála, Rába Roland, Sárosdi Lilla, Terhes 
Sándor, Tilo Werner, Tóth Attila mv.
Írták: Bánki Gergely, Csákányi Eszter, 
Gyabronka József, Katona László, Láng 
Annamária, Mucsi Zoltán, Nagy Zsolt, Péterfy 

Borbála, Rába Roland, Sárosdi Lilla, Schilling 
Árpád, Tasnádi István, Terhes Sándor, Tilo 
Werner, Tóth Attila, Veress Anna
Dramaturg: Ari-Nagy Barbara; Díszlettervezô: 
Ágh Márton; Jelmeztervezô: Kiss Julcsi; 
Fénytervezô: Bányai Tamás
Rendezô: SCHILLING ÁRPÁD
A Feketeország bizonyos értelemben a tavaly 
ugyanitt játszott Hazámhazám címû elôadásunk 
folytatása. Improvizációkon alapuló, szatirikus 
hangvételû produkcióra készülünk, melynek mo-
zaikjaiból a körülöttünk lévô világ szétesô, sokszor 
ijesztô, néha groteszk képe áll össze. Nem hagyomá-
nyos értelemben vett drámát akarunk létrehozni. 
Célunk a figyelemfelkeltés, kérdések fölvetése, felki-
áltójelek elhelyezése, hogy a görbe tükörben muta-
tott kép önvizsgálatra, önkritikára serkentsen. Az 
elmúlt idôszak elszalasztott lehetôségei feletti csaló-
dottságunknak és keserûségünknek adunk benne 
hangot – pártatlanul és szatirikusan fogalmazva.
Támogatók: Nemzeti Kulturális Alapprogram, 
Holland Királyság Nagykövetsége (MATRA/KAP 
program), Mûvészetek Völgye

23.00 MOZI A CIRKUSZSÁTORBAN
Határontúl 
A Krétakör színészeivel a Hazámhazám 
improvizációiból forgatott félórás rövidfilm
R: Schilling Árpád

Kontroll
színes magyar vígjáték, 100 perc.
R.: Antal Nimród, fsz.: Csányi Sándor, Badár 
Sándor, Mucsi Zoltán, Nagy Zsolt, Pindroch 
Csaba

Moszkva tér
színes, magyar szocio-vígjáték, 88 perc
R.: Török Ferenc, fsz.: Karalyos Gábor, 
Csatlós Vilmos, Csuja Imre, Béres Ilona

JÚLIUS 27. (kedd)

ÓVODAKERT
11.00 Évkerék Társulat

Az illatgyökér – brazil mese
Játsszák: Luis Alberto Coba és Gulyás Anna

16.00 Bartha Antal Bábszínháza: Paprika Jancsi
Régi vásárok elfeledett hôse újra életre kel egy 
mesében.
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GUZSALYAS
16.00 „Mesélô” a Guzsalyasban – mesék, 

mondák muzsikák gyerekeknek 
Levendula Bábszínház – Törpetorony
Még ha egész picike is , mégis másnál magasabb, 
hát nevezhetjük toronynak, és meglátjuk, ha na-
gyon nézzük.
Játssza: Szabó Zsuzsi
Törpemuzsikál: Krajcsovics Csaba

19.00 Szekszárdi Gitárkvártett 
Elôadási darabjaink reneszánsz, barokk, klasszi-
kus, romantikus és a kortárs gitármûvekbôl, 
különbözô népek- dél-amerikai, spanyol, ír, skót 
stb. – hagyományos dallamaiból, egyház- és 
könnyûzenei feldolgozásokból, valamint saját 
kompozícióinkból állnak.

21.00 „Regélô” a Guzsalyasban – mesék, 
mondák, muzsikák felnôtteknek 
Kalamajka koncert, mesél Fábián Éva

22.00 „Kivilágos-kivirradtig” 
Kalamajka táncház

KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 A Zene Mindenkié Egyesület 

PARAFÓNIA Zenekarának koncertje
Lsd. Július 28. Kapolcs, Katolikus templom, 
18.00

KRÉTAKÖR VÁNDORCIRKUSZ
11.00-13.00 CIRKUSZISKOLA

15.00-16.00 AKASZTOTT NÔK
Merényi Dániel kiállításának megnyitója

16.00-16.30 CIRKUSZ

17.00-19.00 AZ ÉN HAZÁM AKASZTAT
Bächer Iván és a Krétakör színészeinek mûsora 
Gábor Andor életérôl

20.00 FEKETEORSZÁG (munkabemutató)
Csak felnôtteknek!
A Krétakör Színház elôadása a Cirkuszsátorban 

+ 500 Ft, 600 FÉRÔHELY

23.00 MOZI A CIRKUSZSÁTORBAN
Határontúl
A Krétakör színészeivel a Hazámhazám 
improvizációiból forgatott félórás rövidfilm
R.: Schilling Árpád

Boldog születésnapot
Színes, magyar vígjáték, 99 perc

R.: Fazekas Csaba, fsz.: Kocsis Gergely, Ónodi 
Eszter, Máté Gábor

Tesó
Színes, magyar film, 90 perc
R.: Dyga Zsombor, fsz.: Welker Gábor, 
Schmied Zoltán, Elek Ferenc

JÚLIUS 28. (szerda)

ÓVODAKERT
16.00 Ládafia Bábszínház

Bábcirkusz – avagy játék gravitációval, 
súrlódással, légellenállással. Pálcatáncoltató, 
kígyócsavargató, gyereknevettetô mulatság, 
tûzrevalóból nemesedett fakobakokkal és más 
fontos készségekkel.

GUZSALYAS
16.00 „Mesélô” a Guzsalyasban – mesék, 

mondák muzsikák gyerekeknek 
Szivárvány Bábszínház: Tündérszép Ilona és 
Árgyélus királyfi – marionett és kesztyûbáb,
2 szintes játék

17.00 Sólyom Tamás - Az eltûnt hangok meséje
A mesébôl az ovis gyermekek megtudhatják, hogy 
mi a metromóm, hogy mûködika furulya, hogyan 
kell az ütôhangszereken játszani.

18.00 Tudod-e hol van Garaboncia?
Zalán Tibor költô és Huzella Péter rendhagyó 
módon mutatja be a Magyar költészet 
kiválasztott remekmûveit

20.00 „Regélô” a Guzsalyasban – mesék, 
mondák, muzsikák felnôtteknek
Népek altatói
Muzsikálnak: Szalóki Ági – ének, Gulyás 
Anna – ének, Kobza Vajk - kobza, Papirnyik 
Norbert – gitár, Luis Alberto Coba 
– ütôhangszerek

22.00 „Kivilágos-kivirradtig”  
Táncház: muzsikál a Matokabinde zenekar

KATOLIKUS TEMPLOM – ÜTÔSVÖLGY
19.30 John Cage: Four4  

Elôadja az Amadinda Együttes

KRÉTAKÖR VÁNDORCIRKUSZ
09.00 KUPASZERDA
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... folytatás

A helyi adottságokból logikusan következik, hogy 
itt kell megrendezni a nagy Völgybajnokságot. 
Tavaly ígéretesen indult a küzdelem, sajnos az esô 
elmosta a végkifejletet. Idén még gondosabb szerve-
zéssel és idôjósok bevonásával tervezzük e méltán 
népszerû program lebonyolítását.

11.00-13.00 CIRKUSZISKOLA

16.00-16.30 CIRKUSZ

17.00-19.00 TAIGETOSZ 
CSECSEMÔOTTHON 
A Jelenkor és a Krétakör közös kiadásában meg-
jelent Tasnádi István-drámakötet bemutatója a 
társulat egykori és jelenlegi tagjai illetve vendég-
mûvészei fellépésével

20.00 FEKETEORSZÁG (munkabemutató)
Csak felnôtteknek!
A Krétakör Színház elôadása a Cirkuszsátorban 

+ 500 Ft, 600 FÉRÔHELY

23.00 MOZI A CIRKUSZSÁTORBAN
Határontúl
A Krétakör színészeivel a Hazámhazám 
improvizációiból forgatott félórás rövidfilm
R.: Schilling Árpád

Egészséges erotika
Fekete-fehér, magyar vígjáték, 95 perc
R.: Tímár Péter, fsz.: Rajhona Ádám, Koltai 
Róbert, Haumann Péter

Libiomfi
Színes, tragikomikus-szocio-mese-musical, 75 
perc. R.: Kálmánchelyi Zoltán, Végh Zsolt, 
fsz.: Mucsi Zoltán, Dióssi Gábor

Legkisebb film a legnaygobb magyarról, 
avagy ha nincs kéz, nincs csoki
Színes, magyar vígjáték, 32 perc
R.: Kálmánchelyi Zoltán, Stefanovics Angéla, 
Végh Zsolt, fsz.: Mucsi Zoltán

JÚLIUS 29. (csütörtök)

ÓVODAKERT
11.00 Évkerék Társulat: Japán mese

16.00 Szivárvány Bábszínház 
Hemény Henrik: Elátkozott malom

(A 2004-es SULIEXPo 3. helyezett darabja)

18.00 Berbencés Vándorszín 
Játsszák: Gulyás Laci és Környei Alice

GUZSALYAS
16.00 „Mesélô” a Guzsalyasban – mesék, 

mondák muzsikák gyerekeknek
Dolák Saly Róbert elôadása gyermekeknek
Hogy ki is vagyok valójában? Gondolkodó, krea-
tív ember, aki elszórakoztatja saját magát és talán 
a környezetét is – vallja Dolák-Saly Róbert. 

18.00 Bóbita Bábszínház: Holle anyó
„Mesét kértél, azt adom…”
Grimm testvérek meséjébôl színpadra írta: 
Pozsgai Zsolt, Rendezô: Sramó Gábor, 
Játsszák: Csizmadia Gabi, Illés Ilona, Ragán 
Edit, Matta Lóránt, Varga Péter

20.00 „Regélô” a Guzsalyasban – mesék, 
mondák, muzsikák felnôtteknek
Monostorapáti Ifjúsági Táncegyüttes, Ifjúsági 
Csepel Táncegyüttes, Kísér a Pentaton zenekar

22.00 „Kivilágos-kivirradtig” 
Táncház: muzsikál a Mészáros zenekar

GUZSALYAS – VÖLGYZUGOLY
15.00 Így is történhetett volna… 1.

Paródia a Gyûrûk Urából
15.30 Középföldi hagyományok I.

 (Tünde-, törp-, emberi- és ork nyelvek) 
– Ismeretterjesztô elôadás és vita

17.00 Fëanor története – Vásári Képmutogató
18.00 Sammath Naur – Tolkien után szabadon

Történet és versfeldolgozások
20.00 Völgyzugolyi Teaház

Mesemondók, játékok és természetesen tea 
(egészen éjfélig)

22.00 Tündeséta – éjszakai séta dalokkal

FÔTÉR
16.00 A szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

KATOLIKUS TEMPLOM – ÜTÔSVÖLGY
19.30 Amadinda koncert 

A 2004-ben 20 éves Amadinda – kapcsolódva 
az egész ütôsfesztivál tematikájához – Utak és 
gyökerek címû koncertjét adja elô, amely a tra-
dicionális ütôhangszeres kultúrák és a kortárs 
kompozíciók kapcsolatait kutatja.

60

MonostorapátiMonostorapáti



KRÉTAKÖR VÁNDORCIRKUSZ
11.00-13.00 CIRKUSZISKOLA

16.00-16.30 CIRKUSZ

17.00-19.00 NIBELUNG LAKÓPARK
Elôzetes egy készülô Krétakör produkcióból
Vendég: Térey János, a darab szerzôje

20.00 FEKETEORSZÁG (munkabemutató)
Csak felnôtteknek!
A Krétakör Színház elôadása a Cirkuszsátorban 

+ 500 Ft, 600 FÉRÔHELY

23.00 FOLKESTRA koncert 
A Monori András vezette eMeRTon-díjas 
FOLKESTRA zenekar megújult repertoárral, 
vadabb hangzásvilággal és újabban két énekessel 
(az eddigi nôit egy férfi hang egészíti ki) mozgatja 
meg a testet és a lelket, az idén elôször Kapolcson 
is. Virtuóz zenészek, forró latin, vad balkáni vagy 
épp lírai keleti hangulat, improvizációk – mindez 
ügyesen mixelve… és persze végig szól az etnojazz. 
8 zenész a színpadon, varázslatos utazás népek és 
hangulatok, érzelmek és temperamentumok között.

JÚLIUS 30. (péntek)

ÓVODAKERT
10.00-18.00 Festôiskola – Rogers Iskola

11.00 Ládafia Bábszínház

16.00 Mese a hangkígyókról
Játékos, táncos hangszerbemutató gyerekeknek
Közremûködik: Szerényi Andrea 
óvodapedagógus és Szerényi Béla hangszerész

18.00 Garabonciás Utcaszínház Langaléta 
Garabonciások
Mint a nevük is mutatja az átlagosnál magasab-
ban „hordják az orrukat”, ugyanis kivételesen 
magas sarkú cipôkben járják az utcákat és 
tereket. Gólyalábon egyensúlyozva  mókás ka-
landokba keverik magukat a közönséggel, vagy 
óriás figurákat mozgatva masíroznak. Akcióikat 
síppal- dobbal kísérik, kárpát medencei dallamo-
kat szólaltatnak meg.

19.00 Rogers Iskola
HAUFF: A gólyakalifa története
A Rogers Iskola drámacsoportjának elôadása
Kalifából gólyává, gólyából kalifává? Az átvál-
tozások története ez a mese. S valóban mennyi 

minden történhet ezalatt? Mindenkirôl kiderül 
valami saját maga, s mások számára is. A kalifa, 
aki elveszít mindent és hosszú útja során alakul, 
változik, fejlôdik, mígnem túllép mindenen, és 
újra önmaga lesz, és megtalálja a boldogságot is. 
Minden más titok is kiderül.
Rendezte: Korbai Katalin, Erbits Éva

GUZSALYAS
16.00 „Mesélô” a Guzsalyasban – mesék, 

mondák muzsikák gyerekeknek
Aranyszamár Színház: Pom-pom meséi

20.00 „Regélô” a Guzsalyasban – mesék, 
mondák, muzsikák felnôtteknek
Kôbéka koncert

22.00 „Kivilágos-kivirradtig” 
Táncház: muzsikál a Csík zenekar

GUZSALYAS – VÖLGYZUGOLY
09.30 Tünctánc – Ír tánctanítás

11.00 Középföldi hagyományok II.
(versek és dalok Középfölde népeinél)
Ismeretterjesztô elôadás és vita

13.00 Beren és Lúthien története
Vásári Képmutogató

13.30 Középfölde hagyományai III.
(tünde írásrendszerek)

14.45 Elendil története
Vásári Képmutogató

15.00 Így is történhetett volna… 2.
Paródia a Gyûrûk Urából

15.30 Középfölde hagyományai IV.
(tér és idô – földrajz és történelem 
Középföldén) – Ismeretterjesztô elôadás és vita

17.00 Fëanor története
Vásári Képmutogató

18.00 Sammath Naur – Tokien után szabadon
 – Történet és versfeldolgozások

20.00 Völgyzugolyi Teaház
Mesemondók, játékok és természetesen tea 
(egészen éjfélig)

22.00 Tündeséta - éjszakai séta dalokkal

KATOLIKUS TEMPLOM
17.00 Vesztergám Miklós tárogatómûvész 

koncertje
Újra szól a tárogató
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KRÉTAKÖR VÁNDORCIRKUSZ
11.00-13.00 GyerTekprogram

Játék, zene, rajz a Krétakör színészeivel

16.00-16.30 CIRKUSZ
17.00-19.00 PÁRHUZAMOS TÖRTÉNETEK

Találkozás Nádas Péterrel

20.00 FEKETEORSZÁG (munkabemutató)
Csak felnôtteknek!
A Krétakör Színház elôadása a Cirkuszsátorban 

+ 500 Ft, 600 FÉRÔHELY

23.00 AMORF ÖRDÖGÖK 
Koncert – Szabadtéri Színpad
Az Amorf Ördögök zenéje a jövôbe mutató, elek-
tronikus eszközökkel létrehozott hangzásnak és egy 
fél századdal ezelôtti hangulat- és dallamvilágnak 
fülbizsergetô fúziója. A nyolc zenészbôl álló társa-
ságban látszólag egymástól fényévnyire elhelyez-
kedô zenei stílusok képviselôi dolgoznak együtt, 
de ez csak elônyükre válik: a megszületô zene 
friss, mai, de mégis dalszerû és semmihez sem 
hasonlítható. Az együttes énekesnôje Péterfy Bor-
bála, a Krétakör színésznôje.

JÚLIUS 31. (szombat)

ÓVODAKERT
10.00-18.00 Festôiskola – Rogers Iskola

11.00 Báb (a) Kalács Színház
Porondon a bôröndben

16.00 Kôbéka koncert

19.00 Rogers Iskola 
HAUFF: A gólyakalifa története
A Rogers Iskola drámacsoportjának elôadása

GUZSALYAS
16.00 „Mesélô” a Guzsalyasban – mesék, 

mondák muzsikák gyerekeknek
Mesebolt Bábszínház: Titkos kert Írta: Szász 
Ilona, Tervezô: Mátravölgyi Ákos, Zeneszerzô: 
Ágoston Béla, Rendezô: Bartal Kiss Rita, 
Szereplôk: Császár Erika, Rápolti Mónika, 
Felvételrôl közremûködik: Badacsonyi Angéla

17.30 A Varázsfuvola c. könyv bemutatója
Felolvas: Lázár Zsófia író 
Közremûködik: Sándor Árpád a Kolozsvári 
Magyar Opera énekese

20.00 „Regélô” a Guzsalyasban – mesék, 
mondák, muzsikák felnôtteknek
Évkerék társulat – Esti mese
Játsszák: Gulyás Anna, Róka Szabolcs, 
Romháti Krisztián

22.00 „Kivilágos-kivirradtig” 
ÜSZTÜRÜ Táncház

Guzsalyas – Völgyzugoly
09.30 Tünctánc – Ír tánctanítás
11.00 Középföldi hagyományok V.

(életmód, szokások, ünnepek Középfölde 
népeinél) – Ismeretterjesztô elôadás és vita

13.00 Beren és Lúthien története
Vásári Képmutogató

13.30 Középföldi hagyományok VI.
(vallás és filozófia Középföldén) 

14.45 Elendil története
Vásári Képmutogató

15.00 Linnaeven balladája - Tündék csatája 

FÔTÉR
15.00 A szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

KATOLIKUS TEMPLOM 
18.00 Teatro di Musica Kamarazenekar 

koncertje
Vezényel: Hámori Máté 
Közremûködik: Madaras Gergely – fuvola
W.A. Mozart: Esz-dúr szimfónia KV.16 No.1
W.A. Mozart: D-dúr fuvolaverseny KV.314
F. Schubert: B-dúr szimfónia No. 5 (D 485)
A fiatal zeneakadémista és fôiskolás muzsikusokból 
toborzott zenekar már második éve mûködik magas 
színvonalon. Nagy sikerû koncertsorozatot valósítot-
tak meg ebben az évadban tehetséges fiatal szólisták-
kal. Repertoárjukon a klasszikus óriások – Mozart, 
Haydn. Beethoven – zenekari mûvei szerepelnek, 
különös tekintettel a korai kompozíciókra.

KRÉTAKÖR VÁNDORCIRKUSZ
11.00-13.00 CIRKUSZISKOLA
16.00-16.30 CIRKUSZ
17.00-18.30 PARAVARIETÉ

Világhírû völgyvendégek, az Ezerarcú Fregoli, 
Buflakár Béla, Szabóné Hajagos Bettina, 
Zoroaszter Leó, Blondin Emma és ura 
fellépése a Cirkuszsátorban. Zenél a Sziklai 
duó, porondmester: Kripton fivérek.
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20.00 FEKETEORSZÁG (munkabemutató)
Csak felnôtteknek!
A Krétakör Színház elôadása a Cirkuszsátorban 

+ 500 Ft, 600 FÉRÔHELY

23.00 KRÉTAKÖR SZÍNÉSZTÁNCZENEKAR
Koncert – Szabadtéri Színpad 
A tavaly Monostorapátiban debütált együttes jubi-
leumi koncertje.
A Krétakör Színház színészeibôl alakult zenekar 
már több sikeres fellépésen van túl, külföldön és 
belföldön egyaránt. A világ különbözô országaiból 
kiválasztott tánczenéket eredeti nyelven és egyéni, 
közvetlen elôadásmódban szólaltatják meg. Így 
repertoárjukban nemcsak magyar slágerek, ha-
nem orosz, japán, amerikai, francia, román, 
angol dalok is szerepelnek. A zenekar munkáját 
zenészként Darvas Kristóf segíti.

AUGUSZTUS 1. (vasárnap)

ALMÁDI KOLOSTORROM 
11.00 Romkoncert

Indulás: 10.15 Mûvelôdési Ház, Monostorapáti
Közremûködik a Budapesti Énekesiskola 
Bubnó Tamás és Mezei János vezetésével
Az ifjú énekesek tanáraik vezetésével visszatérô 
vendégei a Mûvészetek Völgyének. Avatott elôadá-
sukban gyönyörû gregorián énekeket hallhatunk a 
gyönyörû természeti környezetben

KATOLIKUS TEMPLOM 
14.00 Völgymise

Caritas Collectio Kamarazenekar
vezényel: Somogyváry Ákos
Rotunda Énekegyüttes,
mûvészeti vezetô: Tóthné Mózer Annamária

Mozart: D-dúr Missa Brevis
Közremûködnek: Koós Flóra-szoprán, 
Várhelyi Év-aalt Mocskonyi Bruno-tenor 
Korpás Ferenc-basszus

Vivaldi: h-moll gordonkaverseny; Vivaldi: Glória
Vezényel: Somogyváry Ákos
Közremûködik:
Kállay Ágnes – gordonka (a 2004. évi 
olaszországi Alpok Adria Nemzetközi 
Csellóverseny I. helyezettje), Koós Flóra 
– szoprán, Várhelyi Éva – alt

KATOLIKUS TEMPLOM – ÜTÔSVÖLGY 
19.30. Steve Reich: Drumming

Elôadják: Amadinda, ZAK hallgatók, Lukin 
Zsuzsanna, Dobszay Ágnes, Gyöngyössy Zoltán
A 70-es évek mára klasszikusnak számító kompo-
zíciója, amelyet Reich ghanai tanulmányai után 
komponált.

ÓVODAKERT
11.00 Évkerék Társulat: Zöld Péter – magyar 

népmese
Játsszák: Gulyás anna, Róka Szabolcs és 
Romháti Krisztián

16.00 Térszínház: Mirkó királyfi

GUZSALYAS
14.00 „Mesélô” a Guzsalyasban – mesék, 

mondák muzsikák gyerekeknek 
Havas Judit: versek kicsiknek és nagyoknak 
Havas Judit elôadómûvész verses mûsora 
gyermekeknek
Útibatyu címû összeállítása a magyarországi és a 
határainkon túli magyar költôk gyermekverseit tar-
talmazza. A 4-10 éves csodalesôk, ha elindulnak 
a titkos úton, gyönyörû fákkal, virágokkal, a 
Táltos madárral, Nappal, Holddal, csillagokkal, 
rókával és csigabigával találkozhatnak.

16.00 Gabalyda Bábszínház: Asztali történetek

22.00 „Kivilágos-kivirradtig”  
Táncház : Muzsikál a Békés Banda

KRÉTAKÖR VÁNDORCIRKUSZ
11.00-13.00 CIRKUSZISKOLA

16.00-16.30 CIRKUSZ

17.00 Vörös István: REPÜLÉSI ENGEDÉLY 
ANGYALOKNAK
A Baltazár Színház  elôadása a 
Cirkuszsátorban, rendezte: Elek Dóra
„A mûvészetben a süketek hallanak, a vakok lát-
nak, a bénák járnak, minden fogyatékosság terem-
tô és magasrendû erôvé válhat.” (Pilinszky János)

20.00 FEKETEORSZÁG (munkabemutató)
Csak felnôtteknek!
A Krétakör Színház elôadása a Cirkuszsátorban 

+ 500 Ft, 600 FÉRÔHELY
23.00 BËLGA 

Koncert – Szabadtéri Színpad
Igazi záróbuli, melynek különlegessége, hogy a 
nagysikerû, fiatal csapat elôször zenél a Völgyben.
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VÖLGYVENDÉG: SZEGED

Mi, szegediek, mindig büszkék 
voltunk értékeinkre, ezek között is 
tudományos és mûvészeti fellegvár-

voltunkra, arra, hogy Szeged itt, a Tisza partján, a 
napfény hazájában igazi mediterrán fesztiválváros. 

Ez utóbbi elsôsorban azt jelenti, hogy télen-nyáron 
idevárjuk a múzsák legkülönbözôbb gyermekeit, ná-
lunk egyaránt itthon vannak az olasz opera, a magyar 
pop-rock vagy a lengyel alternatív színházi mûvészet 
képviselôi. „Olyan, mint egy nyitott, emeletes Közös-
ségi Ház” mondotta városunkra a forgatagot látva 
egy kedves vendégünk, s mi jólesô örömmel jegyez-
tük meg szavait.

Nem kisebb öröm azonban számunkra az sem, ha a 
mi mûvészeink – akik, büszkeségünkre, sokan van-
nak és kiválóak – mutathatják meg magukat a város 
határain kívül, vihetik hírünket országba, világba. 

De a Mûvészetek Völgye – más. 

Példa arra, hogyan lehet néhány kis települést csu-
pán az emberi akarással, kreativitással, az alkotás 
erejével idôrôl-idôre szellemi, kulturális központtá 
tenni, országos figyelmet irányítani rá. 

Példa arra, hogyan lehet rangot kivívni.

Példa arra, hogyan válhat a mûvészet ereje a szeretet 
erejévé, s a kettô együtt – az ember mindent legyôzô 
erejévé. 

Ezért megbecsülés, ezért büszkeség nekünk, szege-
dieknek, hogy részt vehetünk a 
kapolcsi fesztiválon. 
Adassék meg az alkotóknak és a 
mûélvezôknek – az öröm kölcsö-
nössége. 

Dr. Botka László polgármester
Szeged
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MINDENNAPI PROGRAMOK

A KÔFEJTÔ éjszakai nagy programjaira szóló 
500 Ft –os kiegészítô jegy a Kôfejtô aznapi összes 
éjszakai programjára érvényes! 

„HARMÓNIA”, RÉGI POSTA ÉPÜLETE, 
KATOLIKUS TEMPLOM MELLETT
JÚLIUS 23. – AUGUSZTUS 1.
10.00 „Gyógyító Varázshangok” – zenés 

meditáció Jeszenszky Istvánnal

14.00 Ajurvédikus masszírozás, oktatás, 
táplálkozás, életmód
Klasszikus masszírozás, aromaterápiás masszírozás, 
reflexológikus masszírozás, táltos maszírozás, ener-
gia maszírozás, Elôadó, masszôr: Gáspár Árpád

KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVARA
Szekeres Attila intarziakészítô kiállítása és vására

Intarziakészítés a modern képzô-és 
iparmûvészetben

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.30 Esti Mese

Ablonczy Ágnes: Adj Találos Mesét c. könyvébôl

JÁTSZÓTÉR
Töki Langallo – lángos- és pogácsakészítés

– saját építésû kemencében

KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTERME
JÚLIUS 26. – AUGUSZTUS 1.
09.00 „SZOTYI MOZI” – roma filmklub

Dokumentunfilmek és játékfilmek a 
Magyarországi Roma Parlament és a Fôvárosi 
Önkormányzat Cigány Ház – Romano Kher  
ajánlásával és támogatásával.
Forrás: Roma Parlament és a Romano Kher 
video- és filmgyûjteményébôl

13.00 SZTE Szabadegyetem (Szeged)
Szegedi Tudományegyetem elôadásai
(Július 26-án 11.00-tól)

15.00 „Mécses az Ablakban – a mozgó árnyak” 
roma filmklub
A válogatás szempontja: minél többféle nézô-
pontból járhassuk körül a roma kultúrát, a 
hangsúlyt nem a filmek tematikájára, hanem 
a megközelítésmódok sokféleségére helyeztük. A 
vetítések után beszélgetésekre kerül sor a filmek 
alkotóival, szereplôivel.

KÖZÖSSÉGI HÁZ PINCEKLUB
09.00-17.00 „Gyémánt - Út Buddhizmus”

09.00-11.00 „Amit a buddhizmusról tudni 
akarsz”
beszélgetés a buddhizmusról

13.00-14.00 filmvetítés

15.00-tól tanítás és meditáció
Buddhista elôadás sorozat gyerek és felnôtt 
meditáció
Kelet találkozása Nyugattal c. kiállítás 

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
16.00-17.00 „SARASATE” koncertsorozat

Komoly- és könnyûzenei délutánok
A Roma Parlament és a Romano Kher zenei 
programjai, a Fôvárosi Önkormányzat Romano 
Kher ösztöndíjasainak komolyzenei koncertjei.
Támogató: Magyarországi Roma Parlament, 
Fôvárosi Önkormányzat Cigány Ház – Romano 
Kher

JÚLIUS 23. (péntek)

REFORMÁTUS TEMPLOM
18.00 „Kezdetben…” c. kiállítás megnyitója

20.00 Barokk kamarazenét játszik Farkas Gergô 
és barátai (Budapest)
Elsô napi felüdülés, melyben nagy szerepet játszik 
a barokk fagott és hasonszôrû társai.

KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVARA 
20.00 Fool Moon vokálegyüttes (Szeged)

Az együttes tagjai: Czutor Ignác – tenor, 
Molnár Gábor – tenor, Wodala Barnabás- 
bariton, Deák András – bariton, Németh 
Miklós – basszus

KÔFEJTÔ 

+ 500 Ft, 2000 FÉRÔHELY
18.00 Borica – Bálint Sándor Táncegyüttes 

mûsora és táncház (Szeged)
Kísér Patyi Zoltán és zenekara
A Borica – Bálint Sándor Táncegyüttes 
a Kárpát-medencében élô népek néptánc 
hagyományának ôrzi.
Az együttes mûvészeti és zenei vezetôje: Patyi 
Zoltán. Az együttes vezetôje: Dr. Tóth László.
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WOODSTOCK ’35 ÉVFORDULÓ
21.30 Janis Joplin Emlékzenekar 

Janis Joplin (szül. 1943. jan. 19) volt a legna-
gyobb blues énekesnô, aki fehér létére olyan tökélyre 
fejlesztette a stílust, mint még fekete elôdei sohasem.
Fellépnek: Keresztes Ildikó, Sonia, Garda Zsuzsa

23.30 Jimmy Hendrix & Steve Ray Vaughn 
Memorial Band – gitárpárbaj 
Gitárpárbaj a hazai blues gitározás jeles képvise-
lôivel. Ifj. Katona Tamás,  Benkô Zsolt, Várnai 
Dani, Petendi Tamás, Kôszegi Zsolt

JÚLIUS 24. (szombat)

KATOLIKUS TEMPLOM
10.00-18.00 Orgonabemutató és kiállítás

Fémsípok készítése, a sípok születése, megszólalta-
tása. Elôadás az orgonaépítészetrôl, az orgonaépí-
tészet helyzetérôl, restaurálásról.

REFORMÁTUS TEMPLOM KERTJE
Alkotó-nap

Egész napos programmal várják a gyermekeket, fia-
talokat és családokat, és garantáltan megtanítanak 
mindenkit a gyöngyfûzés, a szalvéta-technika, az 
origami, a rajzolás és a festészet rejtelmeire

KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTERME
15.00 Katasztrófák kora 

Új Akropolisz Kulturális Közhasznú Egyesület
• A különféle katasztrófák okai 
• Az önkéntesség szerepe a katasztrófák 

elhárításában 
• Humán ökológia: az emberi természet 

védelme 
• Mit tehetünk ma a „Holnaputánért”?
Elôadó: Papp Tibor

KATOLIKUS TEMPLOM 
17.00 Victoria Kamarakórus (Szeged)

A Victoria Kamarakórus Szegeden tanuló egyete-
mistákból és fôiskolásokból alakult. Vezetôjük Cser 
Miklós a Pécsi Nemzeti Színház zeneigazgatója. 
A kórus névadója Thomas Luis de Victoria XVI. 
századi spanyol zeneszerzô.

REFORMÁTUS TEMPLOM
20.00 SZIMMETRIA A TERMÉSZETBEN

címmel tart vetített képes elôadást Hegedûs 
Zoltán tanár (Szeged)

aki megláttatja velünk mindazt, amit mi hét-
köznapi rohanásainkban nem veszünk észre. A 
harmóniát a szimmetriában.

KÔFEJTÔ

+ 500 Ft, 2000 FÉRÔHELY
21.00 Ef. Zámbó és az Analóg Indiánok  

A Schoppenhaueri hármasegység (szerelem élet 
halál) megbonthatatlanságát hirdeti, az infantilis 
eklektika önirónikus szellemének jegyében.  

23.00 Sziámi (Sziámi, URH és Kontroll számok)

JÚLIUS 25. (vasárnap)

KATOLIKUS TEMPLOM
10.00-18.00 Orgonabemutató

Albert Miklós orgonaépítô kiállítása
Fémsípok készítése, a sípok születése, megszólalta-
tása. Elôadás az orgonaépítészetrôl, az orgonaépí-
tészet helyzetérôl, restaurálásról.

17.00 Dr. Csanádi László – orgonahangversenye 
(Szeged) 
Barokk és romantikus, klasszikus egyházi mûvek
Közremûködik: Csanádi Anikó – hegedû, ének

REFORMÁTUS TEMPLOM
14.00 Református istentisztelet

Dinnyés József dalaival és fiatalok szolgálatával, 
utána AGAPÉ (szeretetvendégség)
A Völgy minden lakójának egészségére, látogatói-
nak és mûvészeinek jólétéért és egészségéért

KÔFEJTÔ
BALATONI RÉGIÓ BRINGAFESZTIVÁL
11.00 Mûvészetek Völgye Maraton

Mûvészetkedvelô kerékpáros turisták találkozója, 
profik és családosok részére verseny, díjkiosztó, túrák
Egy kerékkel több! – vagy kevesebb?

REFORMÁTUS TEMPLOM
18.00 Úti áldás

Dinnyés József daltulajdonos koncertje, 
beszélgetéssel és zenés vallomásokkal

20.00 Diaporáma est
Fodorné Ablonczy Margit (Kecskemét) és 
Dobozi Sándor (Budapest) közremûködésével
Képek, zene és a szöveg a mondanivaló egységében 
érik össze, s vált ki hatást bennünk is. Több mûfaj 
és stílus ötvözôdik egybe.
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KÔFEJTÔ

+ 500 Ft, 2000 FÉRÔHELY
19.30 Fianna (Szeged) 

Ötvözi az európai tradicionális és modern zenei 
elemeket úgy, hogy mindvégig az egyik legôsibb 
örökségben, a kelta tradícióban gyökerezik.
A zenekar tagjai: Matuska Tímea – ének, 
Lang János – hegedû, furulyák, Rákai András 
– harmonika, Varga Kornél – gitár, Kertész 
Ákos – ütôk, Török Gábor – bôgô

21.30 Kenny Carr and the Tigers 
A Kenny Carr harsonás vezette együttes igazi 
zenei „csemege” az európai publikum számára. 
Zenéjük a gospel és a jazz keveréke.

23.00 Lajkó Félix 
Lajkó Félix és zenekarának elsô völgybeli 
koncertje

+ 1200 Ft, 2000 FÉRÔHELY

JÚLIUS 26. (hétfô)

KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTERME
09.00 Szotyi mozi

Bódis Kriszta: Romani Kris 
(Dokumentumfilm, 2004.);
beszélgetés a rendezôvel

REFORMÁTUS TEMPLOM KERTJE
10.00 TINÓDI-NAP

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános 
Iskola és Mûvészeti Alapiskola. Kiállítás, CSERE-
PES-CSÛR.

16.00 Az iskola fúvósainak és ütôseinek 
szabadtéri koncertje betölti a Völgyet

KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTEREM
11.00 SZTE Szabadegyetem elôadása (Szeged)

Sutyák Tibor, Pavlovocs Tamás: A bûn
Dr. Laczkó Sándor, Dékány András:
Erény és Bûn
A bûn és erény fogalom XX. századi relevanciájáról

13.00 A Fosszília c. lap felolvasóestje (Szeged)
Pap Balázs, Kollár Árpád, Kiss László, Bordás 
Sándor, Kukorelly Endre
A Fosszília címû irodalmi, mûvészeti, bölcseleti 
folyóirat 2000-ben alakult Szegeden.

15.00 „Mécses az Ablakban – a mozgó árnyak” 
– roma filmklub

Etnográf filmezés – Válogatás Kôszegi Edit és 
Szuhay Péter filmjeibôl 
Beszélgetés az etnográf filmezésrôl az alkotókkal

KÖZÖSSÉGI HÁZ PINCEKLUB
13.00-14.00 Ok-okozat c. film vetítése

Buddhista filmklub

15.00 Tanítás és meditáció: Kelet találkozása 
nyugattal

„HARMÓNIA” - RÉGI POSTA ÉPÜLETE
15.00-16.00 Difónikus ének oktatás Szekeres 

Attilával
A difónikus – kéthangú – ének technika Ázsia keleti 
részeirôl származik (Szibéria, Mongólia, Tibet). Az 
énekelt alaphang felett megszólaltatja a felhangot is. 
E két hang egyszerre történô kiéneklése különleges 
hangzást ad.

EVANGÉLIKUS TEMPLOM 
16.00-17.00 „SARASATE” koncertsorozat

Trio Acoustic
Híres jazz standertek (Miles Davis, Bill Evans, 
Cole Porter és mások) valamint Oláh Zoltán szer-
zeményei. Oláh Zoltán (zogora), Oláh Péter 
(bôgô), Jeszenszky György( dobok)

KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVARA
18.00 „Testem viaszgyertyája”

Zenés költôi est Szergej Jeszenyin verseibôl 
Erdôdi Gábor mûfordításaiban.
Közremûködik: Závory Andrea (versek), 
Huzella Péter (ének, gitár), bevezetôt mond: 
Erdôdi Gábor mûfordító

KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTEREM
19.00 „A szépség és az abszurd”

Laár András és barátai – humor és zene. Laár 
Dávid és Szekeres Attila közremûködésével

REFORMÁTUS TEMPLOM
20.00 Szerelmi szimbólumok a népmûvészetben

Vetített képes elôadást tart Hegedûs Zoltán 
szegedi tanár

KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVARA 
20.00 Rozsdamaró zenekar koncert és táncház 

(Szeged)
A zenekar hagyományos Kárpát-medencei népze-
nét játszik a magyarországi és erdélyi falusi zene-
karokra jellemzô hármas felállásban. 
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... folytatás

Fô hivatásuknak az erdélyi – magyar, román, 
székely muzsika hû, stílusos megszólaltatását tekin-
tik, különösen a mezôségi, kalotaszegi, Maros men-
ti falvak máig élô, gazdag zenei világára építve.
A zenekar tagjai: Lipták Dániel (prímás), Nagy 
Gábor (brácsa, duda, furulya), Horváth Ádám 
(bôgô)

22.00 Chalga 
Zenéjükben felismerhetô a jazz improvizatív sza-
badsága, lendülete, míg a kompozíciók alapját és 
inspiráló nyersanyagát a balkáni, moldvai (csán-
gó), arab, török, afro és magyar népzene adja. A 
dalok alapvetôen ének-központúak, de nem nélkü-
lözik az instrumentalitás adta lehetôségeket sem.

KÔFEJTÔ
+ 500 Ft, 2000 FÉRÔHELY

19.00 Fool Play Black – jazz, rock 
„Weather report” – /átíratok/, szabad 
gondolatok szárnyán
Tagok: Frankie Lato – hegedû, Szappanos 
György – basszgitár, Kovács Gábor – zongora, 
Ballai Szilárd – dob

21.00 Hiperkarma 

23.00 Emil Rulez! 
„Emil.RuleZ! nem egy ember, hanem legalább 
három. Rendszerint három. Ez ugyanis a zenekar 
neve. Eleinte Beatlesnek akartuk hívni, de valaki 
mondta, hogy valami hasonló nevû már volt.

JÚLIUS 27. (kedd)

KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTERME
09.00 Szotyi mozi

In memorian Magyar N. Attila: Dzsumbuj 
(Dokumentumfilm, 2003)

REFORMÁTUS TEMPLOM KERTJE
10.00 BALASSI-NAP

Irodalmi versengések: párbaj, versek 
Balassitól/ról, versfaragók (versíróverseny), 
(eredményhirdetés este)

KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTERME
11.00 Difónikus Meditáció

Laár András, Szekeres Attila – elôadás és 
bemutató

13.00 SZTE Szabadegyetem elôadása: Vér és bor 
(Szeged)
Dr. Szilasi László: A régi magyar irodalom és 
a bor
Dr. Kiss Attila: Reneszánsz tragédiák és vér

15.00 „Mécses az Ablakban – a mozgó árnyak”– 
roma filmklub
Csenyéte és az Országalma – A Közgáz Vizuális 
Brigád Csenyétén forgatott filmjeinek vetítése
Beszélgetés Pálos Györggyel a forgatásokról

KÖZÖSSÉGI HÁZ PINCEKLUB
13.00-14.00 Mahamudra c. film vetítése

Buddhista filmklub

15.00 Tanítás és meditáció: Nôk a 
buddhizmusban

„HARMÓNIA” – RÉGI POSTA ÉPÜLETE
15.00-16.00 Difónikus ének oktatás Szekeres 

Attilával

REFORMÁTUS TEMPLOM
16.00 Balassi Bálint és Dinnyés József

A verstulajdonos zenés vallomása a költôrôl, 
Balassi kortársairól és másokról, akik róla írtak

KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVARA
16.00 Huzella Péter: Mi kerül a vászonra?

zenés versek gyermekeknek

EVANGÉLIKUS TEMPLOM 
16.00-17.00 „SARASATE” – koncertsorozat

Komolyzene: Baranyi Zsanett – fuvola; Botos 
Gyula – gitár
Az Egressy Béni Zenemûvészeti Szakközépiskola 
növendékeinek duója.

„TÜNDÉRKERT” – ERDEI SPORTPÁLYA
17.30 Madárröptetés meditációs zenére (Szirti 

sas és sólymok)

REFORMÁTUS TEMPLOM
18.00 Irodalmi teaház

Versek felolvasása között teát szolgálunk fel

20.00 Tehozzád kiáltok ki katonád vagyok
Kobzos Kiss Tamás Balassi estje

22.00 Az olvasás éje
Az éjszakában felolvasásra kerül egy magyar író 
mûve. A felolvasásáig titok övezi a szerzô kilétét.

68

ÖcsÖcsÖcsÖcs



Ö
cs

BARLANGKUTATÓ MÚZEUM SZÍNPADA 
18.00 Jónás Tamás estje

Zenés felolvasó est
Közremûködik: Juhász Gábor – gitár, Dés 
András – ütôhangszerek
A Magyarországi Roma Parlament és Fôvárosi 
Önkormányzat Cigány Ház – Romano Kher 
támogatásával

KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVARA
18.00 Dr. Valter & the Lawbreakers 

mississippi delta blues, ’20 –as évek hangulata

19.30 KADA 
szabad-struktúrális-progresszív-avangarde-
rock-jazz-noise-core

21.00 Rap-Port – Underground hiphop a 
Józsefvárosból 
Budapesti hip-hop szájakkal/ujjakkal, laza csuk-
lójú/pörge nyelvû társakkal. 5-6-7 fiatal a mûsor-
vezetô által megadott témákban rappel.
Mûsorvezetô: Ponczók Gipsy Béla - Rádió©
A Roma Parlament és a Romano Kher 
támogatásával.

22.00 Quintet Brasil (Szeged) 
A legjelentôsebb brazil zeneszerzôk dalai
A zenekar tagjai: Polyák Zoltán (ének, 
akusztikus gitár), Kurina Kornél (gitár), 
Máthé László (basszus, bôgô), Szalma Ernô 
(zongora), Látó Attila (dob)

KÔFEJTÔ

+ 500 Ft, 2000 FÉRÔHELY
21.00 Anima Project: Beat Dis 

22.00 Varga Zsuzsa és az Anima Sound System 

23.00 Anima Sound System 
Az Anima-hangzás: roma és zsidó népzene, 
reggae-ütemek, hangszerelési furcsaságok, játé-
kosság, kísérletezés, a zenei kategóriák figyelmen 
kívül hagyása.

JÚLIUS 28. (szerda)

KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTERME
09.00 Szotyi mozi

Varga Éva: „Távol vagyunk mindentôl” 
(Dokumentumfilm 2002-2003.)
Operatôr: Csányi Tamás

REFORMÁTUS TEMPLOM KERTJE
10.00 KOINÓNIA-NAP

A kolozsvári KOINÓNIA KIADÓ költözik 
egy napra a parókia udvarába

KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTEREM
13.00 SZTE Szabadegyetem elôadása (Szeged)

Marton Szabolcs: Szeszfogyasztás a középkori 
Magyarországon

15.00 „Mécses az Ablakban – a mozgó árnyak” 
– roma filmklub
MEDIAWAVE 2004 – Válogatás a fesztivál 
cigány tematikájú filmjeibôl:
Ralf Marschalleck: Iag Bari – Brass on Fire 

KÖZÖSSÉGI HÁZ PINCEKLUB
13.00-14.00 Tanító-tanítvány c. film vetítése

Buddhista filmklub

15.00 Tanítás és meditáció: Együttérzés és 
bölcsesség

„HARMÓNIA” – RÉGI POSTA ÉPÜLETE
15.00-16.00 Difónikus ének oktatás Szekeres 

Attilával

KATOLIKUS TEMPLOM KERTJE
16.00 Rögtönzések Színháza (Szeged)

(az SZTE Diákcentrum Universitas) 
Egy játékmester segítségével a közönség a darab írója 
és rendezôje, a játszók a „szobrászok”, akik a hozott 
hangulatot, személyes történetet formába öntik, 
eljátsszák, és ajándékként adják vissza a mesélônek.

REFORMÁTUS TEMPLOM KERTJE
16.00 A KÜLÖNBÖZÉS AJÁNDÉKA 

– beszélgetés a koióniáról

EVANGÉLIKUS TEMPLOM 
16.00-17.00 „SARASATE” koncertsorozat

Komolyzene: Salasovics Dezsô - hegedû; 
Novák Éva – hegedû, Makó Lilla 
– brácsa; Makó Gina – cselló, a Bartók Béla 
Zenemûvészeti Szakközépiskola növendé-
keinek vonósnégyese

KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTEREM
16.30 Mint Jónás – játék (Szeged)

Szerkesztette, rendezte, játssza, elmondja 
– elkérve Baka István és Babits Mihály szavait 
– Galkó Bence és Janik László, a Szegedi 
Nemzeti Színház mûvészei
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18.00-21.00 Láthatatlan Színház (Szeged)
(az SZTE Diákcentrum Universitas 
programja)
Az elôadások során minden „nézô” egyénileg élhet 
át egy-egy, az életbôl kiragadott szituációt vagy 
egy-egy színmû részeit. A „nézô” körülbelül 10 
percet tölt egy külsô zajoktól és ingerektôl elzárt 
térben. Mielôtt belép, bekötjük a szemét, majd 
végigkísérjük egy általunk összeállított „pályán”, 
amely során fizikai, fény, hanghatások érik az 
érdeklôdôt.
Bahr Kata, Horváth Judit, Joó Györgyi, Jószai 
Nóra, Katona Miklós, Kígyós Tamás, Molnár 
Edit, Sebô Tamás, Tarnay Kata, Trenka Kata, 
Vesmás Bence

REFORMÁTUS TEMPLOM
18.00 Pie Jesu

Kiss Georgina Orsolya énekestje

20.00 Rítus és ritmus, zenés szívdobbanás 
hangszerekkel
Hegedûs Zoltán tanár élményszerû elôadása

KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVAR
21.00 Sun City (Szeged) 

A Sun City zenéjében sokféle stílus keveredik, a 
rock, a hip-hop, a brit-pop, de mindezt összeköti 
a gitárcentrikus hangzásvilág. Koncertjeiken a 
lemezanyag mellett U2 és Police feldolgozásokat 
is játszanak.
A zenekar tagjai: Deák Attila: gitár, Árvai 
Péter: dob, Dula Sándor: gitár, Kecskeméti 
Sándor: basszusgitár, Wiegand Gyula: ének

KÔFEJTÔ

+ 500 Ft, 2000 FÉRÔHELY
19.00 GÔZERÔ (Szeged) 

Folkzene és folkhangszerek rockfúziója
A zenekar tagjai: Szurdi Zsolt (hegedû, 
tekerôlant, ének), Bajnóczi Sándor (fuvola), 
Gudlin Dóra (hegedû, ének), Halla Tibor (gitár), 
Patkós Péter (basszusgitár), Molnár Andor (dob)

20.00 ANSELMO CREW 
Az Anselmoban sajátosan ötvözôdik a tradicionális 
(latin-amerikai, anatóliai, afrikai, balkáni) és 
urbánus (hip-hop, jazz, drum’n’bass, salsa, funk, 
reggae) zenék világa. Szövegeik mondanivalója a 
zene és a tánc egyetemes örömére épül.

23.00 KISPÁL ÉS A BORZ

JÚLIUS 29. (csütörtök)

KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTERME
09.00 Szotyi mozi

Kállai Henrik: Cigánybánat 
(Dokumentumfilm 1999-2000) 
Operatôr: Vas Vilmos

REFORMÁTUS TEMPLOM KERTJE
10.00 ALKOTÓ-NAP

Egész nap várjuk a kis és nagy alkotókat üvegfes-
tésre, gyöngyfûzésre, szalvéta technika-tanulásra, 
portré fotózásra, fonásra, agyagozásra és még mi 
mindenre!

KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTERME:
11.00 A varázsfuvola

Új Akropolisz Kúltúrális Közhasznú Egyesület 
elôadása
• A férfi és a nô próbái 
• Összefüggéstelen mese vagy logikus 

építmény? 
• Sorsutak: Tamino és Papageno 
• Hogyan szólaltassuk meg saját 

varázsfuvolánkat? 
Elôadó: Rusznák Laura

13.00 SZTE Szabadegyetem elôadása (Szeged)
Dr. Szendi István: A szabad akarat – Már 
megint tudomány…, az akarattól mit akar?
Dr. Szendi István – Sutyák Tibor: A szorongás

15.00 „Mécses az Ablakban – a mozgó árnyak” 
– roma filmklub
Parno Graszt – Ünnepek és hétköznapok 
– Silló Sándor dokumentumfilmje a Parno 
Graszt együttesrôl (2004)
Beszélgetés a rendezôvel és az együttes tagjaival

KÖZÖSSÉGI HÁZ PINCEKLUB
13.00-14.00 Partnerkapcsolat c. film vetítése

Buddhista filmklub

15.00 Tanítás és meditáció: A zavaró 
érzelmekkel dolgozva

VALI NÉNI KOCSMÁJA
15.00 „3 nap 1 esztendô” – Ifjú Muzsikás

Folk délután

KATOLIKUS TEMPLOM KERTJE
15.00-19.00 Menta Sátor és Menta Rádió 

(Szeged)
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Menta Sátor
Antistigma program; konzultációk; infocsomag, 
hallucináció-szimulálás
Skizofréniával foglalkozó filmek vetítése, majd 
pszichiáterekkel való beszélgetés, egyéni konzul-
táció. A Menta Rádió hangtára: riportok, elôadá-
sok, tudósítások a mentális és normál lélektani 
jelenségekrôl.

Menta Rádió
Normál lélektani jelenségek, mentális betegségek
Üdvözlendô a Lélek Ismeret Alapítvány kezde-
ményezése, a Menta Rádió beindítása, amely 
közérthetôen, rendszeresen és hosszútávon kívánja 
a lélek egészségével kapcsolatos, korszerû, orvosilag 
megalapozott információkat a társadalom széles 
rétegeihez eljuttatni.

REFORMÁTUS TEMPLOM KERTJE
16.00 GÖDÖR ÉGETÉS 

Kerámiakészítés ôskori módszerrel
Vezeti: Markó Judit (Kecskemét)

EVANGÉLIKUS TEMPLOM 
16.00-17.00 „SARASATE” koncertsorozat

Orgon Albert (ének) WINGS (Hégetô 
Honorka emlékére) - CD bemutató
Közremûködik a Szakcsi Trió: Ifj. Szakcsi 
Lakatos Béla – zongora, Horváth Pluto József 
– bôgô; Mohai András – dob

17.00 Szigligeti Ede: Liliomfi
Óbudai Waldorf-Iskola színjátszókörének 
elôadása

KÖZÖSSÉGI HÁZ PINCEKLUB
17.00 Nagy Márton: Trauma – filmvetítés

KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVARA
18.30 Dolák Saly Róbert humorestje
20.00 Hajnal zenekar (Szeged) 

A zenekar a kelet-európai zenei kultúra hagyo-
mányait követi saját dallamokkal, sajátos zenei 
világban.
A zenekar tagjai: Szirtes Edina Mókus (ének, 
hegedû), Pálffy Kopasz Zsolt (gitár), Varga 
Kornél (gitár), Lang János (hegedû, furulya), 
Földes Gábor (basszusgitár), Kertész Ákos 
(ütôhangszerek)

22.00 SzegeDixie (Szeged) 
A Molnár Dixieland Band és
a Storyville Jazz Band közös koncertje
A Molnár Dixieland Band tagjai: Dr. Molnár 
Gyula (klarinét, szaxofon, ének), Garay Márta 
(zongora, ének), Kalocsai Géza (dob), Kiszin 
Miklós (bôgô), Blaskovics László (trombita), 
Mucsi Árpád (harsona), Kréter Károly 
(bendzsó)
A Storyville Jazz Band tagjai: Frankie Látó 
(hegedû), Dennert Árpád (klarinét, szaxofon), 
Farkas Péter (trombita), Sallai László 
(harsona), Kurina Kornél (bendzsó, gitár), 
Szorcsik Attila (bôgô), Háló Pál (dob)

KÔFEJTÔ

+ 500 Ft, 2000 FÉRÔHELY

20.00 MAKÁM 
A MAKÁM korszakain átível a tradíció és a mo-
dernitás, Kelet és Nyugat, a kollektív és individu-
ális kettôssége az ôsi egység és harmónia keresése.

21.30 MITSOURA 
Mitsou összetéveszthetetlen hangjával, egyedi 
elôadói tehetségével világszerte a legrangosabb 
helyen szerepel a roma elôadómûvészek sorában. 
Mitsou – ének, percussion; Monori András 
– gadulka, kaval, soprano, ektar, zurna; Szalai 
Péter – tabla, ghatam, doromb, dholak, 
kalimba, konnakol; Dés András – kanna, 
bodhran, riq, ride, darbouka, percussion; 
Lukács Miklós – cimbalom; Moldvai Márk 
– pro tools, live surround, percussion, 
Mandula Éva – live animációk

23.00 PARNO GRASZT 
„Nem kell nekik a tradíció, ôk maguk a 
hagyomány”
Szabolcsi zenekar, az elmúlt évek egyik legnagyobb 
hazai felfedezettjei a roma népzenei világban. 

JÚLIUS 30. (péntek)

KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTERME
09.00 Szotyi mozi

A Provokátor mtv1: Mázsa tér
(Dokumentumfilm, 2003);
Beszélgetés az alkotókkal

71



REFORMÁTUS TEMPLOM KERTJE
10.00 SZEMEREI-NAP

Szemerei Gábor fa- és versfaragó kiállítása 
(Lajoskomárom)

KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTEREM
11.00 A tibeti Halottaskönyv

Új Akropolisz Kulturális Közhasznú Egyesület 
elôadása
• A sors törvénye: élet és halál körforgása 
• Csapdák és lehetôségek a megszabadulás 

útján 
• Halotti szokások és szertartások Tibetben 
Elôadó: Doba Éva

13.00 SZTE Szabadegyetem elôadása (Szeged)
Dr. Szendi István: Álom, emlékezés
Szemelvények az Álmoskönyv tudós fejezeteibôl

Dr. Boncz István: A mindennapi szuggesztiók
A kommunikáció mellékhatásaival kapcsolatban 
megkérdeztük orvosát

15.00 „Mécses az Ablakban – a mozgó árnyak” 
roma filmklub
Roma Média Iskola – Válogatás a Fekete 
Doboz Roma Média Iskolájának filmjeibôl
Beszélgetés az alkotókkal

KÖZÖSSÉGI HÁZ PINCEKLUB
13.00-14.00 Halál és újraszületés c. film vetítése

Buddhista filmklub

15.00 Tanítás és meditáció: Buddhizmus a 
hétköznapokban

KATOLIKUS TEMPLOM KERTJE
15.00-19.00 Menta Sátor; Menta Rádió (Szeged)

Menta Sátor
Antistigma program; konzultációk; infocsomag, 
hallucináció-szimulálás

Menta Rádió
Normál lélektani jelenségek, mentális betegségek

REFORMÁTUS TEMPLOM
16.00 Szemek között – beszélgetés a 

SZEMEREIEKET alkotó családdal

EVANGÉLIKUS TEMPLOM 
16.00-17.00 „SARASATE” koncertsorozat

Cumó Duó – kortárs, improvizatív jazz
Oláh Cumó Árpád – zongora, Egri János – bôgô

KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTEREM
17.00 Apatheatrum (Szeged)

Esterházy Péter Búcsúszimfónia c. mûve 
alapján a Szegedi Focus Mûhely elôadása
Szereplôk: Seres István, Iván Kriszta, Kása 
Tímea, Nagy Kriszta, Farkas Ida, Martók 
Edina, Kasza Balázs, Ritter László, Benkô 
Zsuzsa, Pap Erika, Koreográfus: Seres István; 
Fények: Balogh Tamás, Zene: Vesmás Bence; 
Rendezô: BENKÔ IMOLA ORSOLYA

BARLANGKUTATÓ MÚZEUM 
17.00 Rambling Blues (Szeged)

A szegedi zenekar koncertjeiken a ’20-as, ’30-as 
évek Amerikájának akusztikus ragtime-blues, 
country-blues, stb. zenéjét játsszák.
A zenekar tagjai: Király Vajk (akusztikus 
és dobro gitár, ének), Hrabovszky Tamás 
(szájharmonika, ének) Szabó Csaba (ütôs 
hangszerek, mosódeszka)

REFORMÁTUS TEMPLOM
18.00 Szemek – Énekelt szobrok, faragott versek, 

zenés kiállítás – A Szemerei család koncertje

KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVARA
19.00 Stoned – a Rolling Stones nyomában 

21.30 Ando Drom lemezbemutató 
Kortárs folklór

KÔFEJTÔ

+ 500 Ft, 2000 FÉRÔHELY
19.00 Blues B. R. Others Show (Szeged) 

Az együttes repertoárján fôként a nagysikerû, 
már-már legendássá vált Blues Brothers címû film 
betétdalai hallhatóak.
A zenekar tagjai: Király Vajk (ének), 
Hrabovszky Tamás (ének, szájharmonika), 
Szirtes Edina Mókus (ének, hegedû), Török 
Péter (gitár), Szabó Csaba (dob), Balatoni 
István (billentyûs hangszerek), Földes Gábor 
(basszusgitár), Belicza Károly (szaxofon), 
Palotai Ferenc (trombita)

21.00 Big Daddy Wilson & Mississippi Grave 
Diggers 
World blues, gospel; nemzetközi blues csapat 
A zenei gyökerek a blues, gospel és country termé-
keny talajából táplálkoznak. A témát és a hangu-
latot a mesés ’20 - as évek adták.
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23.00 HOBO Blues Band 

JÚLIUS 31. (szombat)

A faluban egész nap „Öcsi Panoráma” címmel 
super 8-as film forgatása a település lakóinak és 
vendégeinek statisztálásával

KATOLIKUS TEMPLOM
10.00-18.00 Orgonabemutató és kiállítás

Fémsípok készítése, a sípok születése, megszólalta-
tása. Elôadás az orgonaépítészetrôl, az orgonaépí-
tészet helyzetérôl, restaurálásról.

KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTERME
10.00 Szotyi mozi – PREMIER

Fekete Doboz Alapítvány – Roma Média 
Iskola új filmjei

Révész Pál: Börtönhakni – (Dok., 2004 – 10’)
Operatôr: Bordás Róbert

Király Márk: Valami angyali
(Játékf.ilm 2004 – 37’)
Operatôr: Balogh Máté
Beszélgetés az alkotókkal

REFORMÁTUS TEMPLOM KERTJE
10.00 ALKOTÓ-NAP

Egész napon átélhetô a létrehozás öröme kicsiknek 
és nagyoknak: Üvegfestés, gyöngyfûzés, szalvéta-
technika, fonás, festés, rajzolás

KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTERME
13.00 SZTE Szabadegyetem elôadása (Szeged)

Dr. Kovács Zoltán: A humorról
Kutatásunk meg ne vesse: a humor tudományos 
megközelítése.

Dr. Boncz István – Dr. Kovács Zoltán: 
Hipnózis
A gyógyító hipnózis: a demisztifikált módszer.

15.00 „Mécses az Ablakban – a mozgó árnyak” 
– roma filmklub
Elbert Márta: Utcaképes
Beszélgetés Elbert Márta filmrendezôvel,
a Fekete Doboz és a Roma Iskola alapítójával

KÖZÖSSÉGI HÁZ PINCEKLUB
13.00-14.00 Meditáció c. film vetítése

Buddhista filmklub/

15.00 Tanítás és meditáció: Tér, öröm, szabadság

KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVARA
15.00 Lázár Ervin: Négyszögletû kerekerdô

Új Akropolisz meseházi elôadás
Maminti, a kicsi zöld tündér; Ló Szerafin legyôzi 
önmagát; Vacskamati születésnapja.

Kézmûvesség: origami, papírhajtogatás, állatok 
készítése, virághajtogatás

KATOLIKUS TEMPLOM KERTJE
15.0019.00 Menta Sátor, Menta Rádió (Szeged)

Menta Sátor
Antistigma program; konzultációk; infocsomag, 
hallucináció-szimulálás

Menta Rádió
Normál lélektani jelenségek,mentális betegségek

EVANGÉLIKUS TEMPLOM 
16.00-17.00 „SARASATE” koncertsorozat

Komolyzene: Puka Laura – hegedû, 
Szénási Annamária – cselló, a Bartók Béla 
Zenemûvészeti Szakközépiskola növendékei

REFORMÁTUS TEMPLOM KERTJE
16.00 Boszorkányos históriák, a Cuhárés 

Bábmûhely elôadása (Szeged)
Játsszák: Kiss Ágnes, Tóth Andrea, Szkaliczki 
Adél
Az elôadás a népmondák világába kalauzolja 
nézôit. A három történet láthatatlan, varázslatos 
szálakkal kötôdik egymáshoz.

18.00 A Keresztút Együttes koncertje
Régi és új dalok elgondolkozásra, lelki épülésre, 
megújulásra

20.00 Református verperás
Papp Anette és barátai

KATOLIKUS TEMPLOM 
17.00 Marosvári Péter orgonamûvész 

hangversenye

KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVARA
17.00 Rézfúvós Quintett (Szeged) 

Az együttes a Szegedi Tudományegyetem Zenemû-
vészeti Fôiskolai Kar hallgatóiból alakult. Reperto-
árjuk a barokktól a kortárs zenéig terjed.
A zenekar tagjai: Laczkó Andrea (trombita), 
Csökmei Margit (trombita), Nagy-Kanász 
Szabolcs (kürt), Héjja Endre (harsona), 
Nádasdi Szilárd (tuba)
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18.30 Jeff & the Wild Slivovitz (I) 
Balkáni world music

VALI NÉNI KOCSMÁJA 
19.00 Sültü – moldvai népzene 

BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
20.00 Super 8-as nap (Szeged)

Film-színház-muzsika
Fények az iccakában – Szeged super 8-as 
szemmel: super 8-as filmek Szegedrôl 1941-tôl 
napjainkig
Mozigépész: Sziszi & Oszi,
Lemezlovas: Megyeri & Co.
A megszólaltatott némafilm: szegedi jazzisták zenei 
performance-t követnek el a vásznon pergô képek 
láttán (super 8 mm film + free jazz, a ’la Szeged.

 Matthew Mitchell Quartett koncert
Matthew Mitchell (gitár, Új-Zéland),
Resch Béla (nagybôgô), Kertész Ákos (dobok)

KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVARA
20.00 PEET 

alternatív – Pink Floyd hatása alatt

21.30 Elsa Valle & Rumba Caliente 
(HUN, CUBA)
igazi forró, kubai hangulat
Elsa Valle kiválóan képzett hangja, egyéni stílusa 
a Buena Vista Social Club által világszerte ismert-
té tett kubai világ autentikus hangulatát idézi.

23.00 Sambaafriqa Club (Szeged) 
Afro és latin ritmusok super 8-as filmekkel 
illusztrálva (családi-, rajz-, horror- és útifilmek)
Dj.: Kô & Don Leon
Mozigépész: Sziszi & Oszi

KÔFEJTÔ

+ 500 Ft, 2000 FÉRÔHELY
21.00 KFT koncert 

A koncertet az mtv1 felveszi!

AUGUSZTUS 1. (vasárnap)

KATOLIKUS TEMPLOM
10.00-18.00 Orgonabemutató és kiállítás

Fémsípok készítése, a sípok születése, 
megszólaltatása. Elôadás az orgonaépítészetrôl, 
az orgonaépítészet helyzetérôl, restaurálásról.

KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTERME
09.00 Szotyi mozi

Király Márk, Orsós Róbert: Tékozló fiak
(Játékfilm, 2003. – Fekete Doboz Alapítvány, 
Roma Média Iskola)
Operatôr: Balogh Máté, Kôvári Borz József

KÖZÖSSÉGI HÁZ NAGYTERME
13.00 Szegedi Diaszínház elôadása (Szeged)

A társulat tagjai: Dobóczky Zsolt, Szabó 
András, Szepesszentgyörgyi Ádám, Szôke 
János, Veres Sándor

15.00 „Mécses az Ablakban – a mozgó árnyak” 
– roma filmklub
Romaábrázolás kortárs magyar játékfilmekben 
Kékesi Attila: A kor szelleme
Részlet Pejó Róbert Dallas c. új játékfilmjébôl
Beszélgetés Nyári Oszkár színésszel és Kékesi 
Attila rendezôvel

REFORMÁTUS TEMPLOM
14.00 Református Istentisztelet Nagy János 

zenész közremûködésével
A Völgy minden lakójának egészségére, látogatói-
nak és mûvészeinek jólétéért és egészségéért

15.00 Szívemet hozzád emelem – 
lemezbemutató koncert
Közremûködik a Nagy János Trió 
Nagy János zongora, Szerényi Béla tekerô, 
Kóta Judit ének, Blaskó Mihály fagott

EVANGÉLIKUS TEMPLOM 
16.00-17.00 „SARASATE” koncertsorozat

Komolyzene: ifj. Kathy Horváth Lajos 
– hegedû, Reiko KUWAHARA (Japán) – 
zongora Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem 
V. éves tanulói

KÖZÖSSÉGI HÁZ UDVAR
16.00 Szegedi Tuba Quartett (Szeged) 

Repertoárjuk a reneszánsztól napjaink zenéjéig 
terjed. 
A zenekar tagjai: Sztankovics Sándor,
Bakró-Nagy György, Nádasdi Szilárd,
Körömi Péter

18.00 Enyedi Sugárka Jazz Quintett (Szeged) 
A zenekar tagjai: Enyedi Sugárka – ének, 
Dennert Árpád – szaxofon, Blaho Attila 
– zongora, Herr Attila – basszusgitár, Csendes 
Csaba – dobok
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BÁRKA KIKÖTÔ PULÁN
Jöhet a kecske is!

„A faluban nagy most a munka, mindenki dolgozik: 
vagy kubikol vagy éppen korlátot épít, befogták az 
összes fiatalt. Már a plébános is kihirdette, hogy 
ha kell, akkor fülön fogva is, de szerezzenek neki 
ministránst…” – nyilatkozta a néni tavaly a Pulai 
Gyalogfutárnak, és szedte tovább a gyümölcsöt a 
kertben. Az idén is lesz Kikötô, benne Gyalogfutár 
(a Völgyfutár mellékleteként), és várhatóan az idén 
is lesz körte, bab, kubikolás. A néni tavaly lemaradt 
a Pitti Katalin-koncertrôl, a hartai fúvósokról és a 
Mulatságról is, „de hát arra úgysem lehet beférni, én 
meg nem bírok sorba állni, mert hát sok a munka, 
nagy a kert, benne a bab meg a körte meg a kecskét 
is meg kell fejni…” 
Drága néni! Most is visszük a Mulatságot, és biztos, ami 
biztos, jó késôn kezdünk. A kecske akkor már békésen 
szuszog az ólban, a néni meg úgysem tud majd aludni, 
mert a pulai békét széthasítja a Besh o droM vagy a 
másik Bárka-kedvenc, a Moldáviából érkezô, falusi 
punk-zenekar, a Zdob si Zdub, netalántán Kiss 
Erzsiék énekbeszédét visszhangozza a Völgy, zseniális 
Operettet trillázik a Bárka társulata vagy az ex-LGT-
és Karácsony János gitárszólója vetélkedik a pulai 
harangszóval… De ha nem éjjel, hát délután jöjjön, 
amikor a bizánci férfikar zeng a templomban vagy a 
legjobb Völgybor címért vetélkedik a hat falu.
Vagy mondok mást: találkozzunk Berecz András 
mesélôestjén! Nevetünk és sírunk majd a nagybaju-
szú férfiú gyöngyszavain. Hozzon azért Andrásnak 
egy mosolygó körtét, megérdemli, és, na jó, hozhatja 
a kecskét is.
  Bérczes László, dokkmunkás
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MINDENNAPI PROGRAMOK
KIÁLLÍTÁSOK
A Szekszárdi Forma Symposion

képzômûvész-tábora
Tojástánc – Csuhaj Tünde kiállítása

(Önkormányzat)
Építész-fô – Krizsán András építész kiállítása

(Tûzoltószertár)
Józsefvárosi életképek

Kassay Róbert fotókiállítása (Templom utca)
Bárka az égben

Sárkány-készítés, sárkány-eregetés
Sárkány Sándor képzômûvésszel

UTCASZÍNHÁZ
A szentesi diákok váratlanul meglepnek 
majd minket. Keserû Imre és Dózsa Erzsi 
tanítványai az utcát is színháznak nézik. És 
improvizációs játékaik láttán leáll a forgalom, 
körbegyûlik a tömeg, és megvalósul az, amirôl 
(pontatlanul) már a stratfordi Mester is írt: 
„Színház az egész Völgy”. 

RÁDAY KÖNYVESHÁZ – a buszmegállóban
KIKÖTÔI REND:
11.00-12.30 Gyerekmûsor

16.00-17.00 Templomi koncert

17.30-19.00 (Nem) mindennapi irodalom

19.00-01.00 Film, Színház, Muzsika
A „(Nem) mindennapi irodalmunk”-sorozatot 
a www.litera.hu támogatja.

A Bárka-Kikötô legközelebb (augusztus 27.-29.) 
a Ráday utcában képviseli a Mûvészetek Völgyét!

JÚLIUS 25. (vasárnap)
FALUHÁZ FELÜTÉS
20.00 Tropical Transform Quintet 

B.L., a kikötô parancsnoka üzeni K.L., pulai pol-
gármesternek: Lajoskám! Nyugodj meg, Tojásék (a 
billentyûs) újra jönnek, nyomják majd a funkyval, 
balkánnal fûszerezett latin dzsesszt, amit hallgatva 
tavaly azonnal kérted: „2004-ben is jöjjenek!” Na, 
itt vannak ôk (Horváth ‘Tojás’ Gábor-zongora, 
Jelasity Péter-alt és szoprán szaxofon, Eged 
Márton-basszusgitár, Gálfi Attila-dobok, Redô 
Dániel-ütôhangszerek), és indítják a Bárka-hetet.

22.00 Antal Nimród: Kontroll (filmvetítés)
„Két szakma volt, amit nem ismertem Ameri-
kában, és ami számomra teljesen újdonság volt, 
amikor Magyarországra jöttem: a vécés néni és az 
ellenôr. És valljuk be, a kettô közül az ellenôr az 
izgalmasabb filmtéma... A másik meg a budapesti 
metró. Ha egy külföldi elôször lemegy oda, mintha 
egy Tarkovszkij-filmbe csöppenne: tiszta Solaris. A 
metró elképesztô helyszín, hihetetlenül néz ki az 
egész, ahogy van, már a peronok is iszonyú izgal-
masak, és belegondoltam, milyen lehet a kulisszák 
mögött, az alagutak, a csövek... Misztikus az 
egész, mindenféle pletykák terjednek róla, példá-
ul hogy van egy Kádár-alagút meg egyebek... Ez 
utóbbiról egyébként a mai napig nem tudom az 
igazságot.”       Antal Nimród

JÚLIUS 26. (hétfô)
FALUHÁZ NYELVHÚS
11.00 (Gyerek)színház születik 1.

Varga Anikó és a gyerekek
Varga Anikó, a Bárka Színház színésznôje a hoz-
zá csatlakozó gyerekstábbal hétfôn elkezdi, szom-
baton befejezi – mesét írnak, díszletet építenek, 
jelmezt készítenek, és néhány nap alatt színházi 
elôadást hoznak létre. 6-12 éves korú gyerekek 
jelentkezését várjuk Pulán, a faluházban vagy az 
anna@barka.hu e-mail címen.

TEMPLOM
16.00 Szegedi Gitárkvartett (Szeged) 

Az együttes az egyik legfiatalabb gitáros formáció, 
a Szegedi Tudományegyetem Zenemûvészeti Fôis-
kolai Kar hallgatóiból alakult. Pavlovits Dávid 
gitármûvész növendékeinek (Podhorszky Gábor, 
Stanczel Ádám, Szalkai Sándor, Szakonyi Viktor) 
repertoárja a kora barokktól napjaink zenéjéig ter-
jed, külön színfoltot jelentenek mûsorukban Leo 
Brouwer, világhírû kubai zeneszerzô mûvei.

FALUHÁZ
17.30 (Nem) mindennapi irodalom

Parti Nagy Lajos (Bérczes László)
Nyelvhús – harmadszor. Ahogy tavaly is, tavaly-
elôtt is, Parti Nagy Lajos nyitja a (nem) minden-
napi irodalmat, és most is felolvassa völgyszövegét, 
a Nyelvhúst. Meg jókat mond, mint legutóbb is: 
„Minden kézmûves tevékenység – és nagy mérték-
ben az írás is az –: pepecselés, bíbelôdés. 
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De az embernek rajta van az élete taktikusan és 
metaforikusan is. Egyszer egy szobrász ismerôsöm 
csinált egy olyan szobrot, hogy hetekig, hónapokig 
csiszolgatott gránitgolyókat, és amikor már tökéle-
tesen simák lettek, betette ôket egy ócska komód 
fiókjába, és kiállította a komódot. Kérdezték tôle, 
hogy ennek mi értelme van. Az – válaszolta –, 
hogy ugyan nem látszanak a golyók, de a munka 
átsüt a komódon.”

19.00 Operett-koncert
(CD-bemutató – Bárka Társulat)
„A bajszomat kipödröm / Az élet csak hippodrom” 
    P.N.L.
A dalokat elôadja: a Bárka majd’ teljes 
társulata (Kardos Róbert, Szikszai Rémusz, 
Egyed Attila, Varga Gabi, Varga Anikó, Ollé 
Erik, Kovács Vanda, Gados Béla, Tausz Péter, 
Horváth Kristóf, Kiss Réka Judit,  Pásztor 
Tibor, Éry-Kovács Zsanna, Sulyok Judit)
Gombrowicz után szabadon: Pulán már kapható 
lesz Faragó Béla és Parti Nagy Lajos közös lemeze, 
ami a Bárka Színház Operett-elôadásának dalait 
tartalmazza.
„Parti Nagy Lajos dalszövegferdítéseival együtt 
ez remek munka, ironikus, de mégsem parodikus, 
elbájoló, de nem elbódító, pszeudo, de valódinak 
ható, kancsal, de nem fancsali, félkulináris, 
félintellektuális, félszáraz-félédes – a legjobb 
Operett-zene, amit hallottam.” 

Koltai Tamás, SZÍNHÁZ

20.00 Fôzés
Mármint a Bárkások fôznek, a vendégek esznek, 
Kiss Erzsiék meg hangolnak. (Sokat fôzünk, de 
biztos, ami biztos, már most állj be a sorba!)

21.00 Egy Kiss Erzsi Zene 
Kiss Erzsi, Sütô Márton (gitár), Vajdovich 
Árpád (bôgô, basszus gitár), G. Szabó Hunor 
(dob, derbukka, gitár), Kovács Linda (ének), 
Szantner Anna (ének)
A régi számokat is újragondolva, a legújabbakat 
is átfogalmazva akár, játékos utazás ígérkezik erre 
az estére is.  A zenei térképen mondjuk északról dél 
felé, a „balkáni" felôl mondjuk a sanzon vagy a 
„blues" irányába, de minden esetben a rá jellemzô 
pillanatnyisággal, szenvedélyesen! Az elôadás egyik 

meghatározó „eleme" maga a közönség, július 
26-án a Pulán egybegyûlt nagyérdemû. Ihletô, 
befolyásoló közremûködésére feltétlenül számítunk!

23.00 Jancsó Miklós-Grunwalsky Ferenc 
Mohácsi vész (filmvetítés)
Ironikus magyar film. Sok zenével. Sok bon-mot-
val. Napjainkban játszódik, meg 1526-ban. 
Váltakozva. A magyarok 1526-ban vesztették el 
nagyhatalmi ábrándjaikat, lehetôségeiket. Ebben 
az évben verte szét Szulejmán török szultán 
Európa egyik legerôsebb hadseregét, a magyarokat 
és a hozzájuk csatlakozott német, lengyel, dél-
szláv seregeket. Mohácsnál. A magyarok azóta is 
nosztalgiával gondolnak a Mohács elôtti „arany-
korra”. Kapa és Pepe, filmünk két hôse, furcsa, gye-
rekesen primitív idôgép segítségével visszamegy az 
idôben, visszamegy a XVI. századba. Találkoznak 
Szulejmán szultánnal. Varázslatos trükkökkel ha-
lálosan megijesztik. Ráveszik, írjon alá egy nyilat-
kozatot: sosem járt Mohácson, sosem harcolt a 
magyarok ellen. Szulejmán aláírását adja.

JÚLIUS 27. (kedd)
FALUHÁZ CSAKFÉRFIAK
11.00 (Gyerek)színház születik 2.

A programot lsd: július 26. hétfô, Pula, 
Faluház, 11.00

TEMPLOM
16.00 Szent Efrém Bizánci Férfikar 

Ezek szerint létezik Magyarországon bizánci zenei 
hagyomány? – tette föl a kérdést tavaly a fehérorosz 
zsürielnök a világ egyik legrangosabb ortodox zenei 
versen-fesztiválján? Igen – válaszolta a Szent Efrém 
kórus vezetôje – csak nagyon kevesen ismerik, 
hiszen ez az elsô alkalom itt Hajnówkában is, hogy 
magyar kórus fellép. Második díj és sok meghívás 
– ez lett késôbb az eredmény. Most a Mûvészetek 
Völgye is megismerkedhet a magyarországi bizánci 
kultúra eddig rejtett kincseivel a professzionista 
férfiegyüttes tolmácsolásában. Pulán tehát sose 
látott-hallott koncert következik a görög, a szláv 
és a magyar bizánci liturgia remekmûveibôl: 
athoszi görög kolostorok énekeibôl, a sajópálfalai és 
a lembergi irmologionok zenéjébôl, Szerb Nikola 
mester, Bortnyanszkij, Boksay, Dinev mûveibôl. 
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FALUHÁZ
17.30 (Nem) mindennapi irodalom

Oravecz Imre (Keresztury Tibor)
Oravecz Imre, Kossuth-díjas költô a kortárs ma-
gyar líra egyik legeredetibb alkotója: Tandori és 
Petri mellett az ô nevéhez köthetô az a fordulat, 
mely a hatvanas-hetvenes évek fordulóján a vers-
nyelv radikális megújulásához vezetett. Irodal-
munk társtalan, magányos hôse azóta is: folytono-
san megújuló költészete könyvrôl könyvre meglepô 
fordulatot vesz.

19.00 A Digó (diákszínház)
Elizabet – Bagaméri Eszter, Bruno – Takács 
Géza, Gunda – Fazekas Andrea, Franz 
– Csalah Dániel, Ingrid – Mittelholcz Ágnes, 
Erich – Ponczok Attila, Helga – Menyhárt 
Ancsa, Paul – Poroszlay Kristóf, Marie 
– Földesi Dorka, Jorgos – László Attila
Rendezte: PERÉNYI BALÁZS

Idegen: Melléknév. 1. Valakihez való viszonyában 
annak szûkebb közösségén kívül álló, ismeretlen. 
2. Ismeretlen, szokatlan, szokatlansága miatt el-
lenszenves személy.
Elôítélet: Fônév. Elfogultságból fakadó, nem ta-
pasztalatra alapozott ítélet.
Digó: Fônév. Kiveszôben, elavulóban. Olasz sze-
mély. (Tréfás)

„Ennek a darabnak tulajdonképpen idôsebb em-
berekrôl kellene szólnia. De az „antiszínház” szá-
mára írtam. Most mind fiatalok” – Írja Rainer 
Werner Fassbinder színdarabjáról, melynek alap-
ján késôbb egyik legjelentôsebb hideg-kegyetlen 
filmjét késztette. Fiatal színjátszók játsszák most 
is a huszonéves figurákat, akiknek idegengyûlö-
lete, frusztrált korlátoltságából fakadó rugalmat-
lansága ifjú koruk miatt még reménytelenebb és 
elkeserítôbb.

20.30 Karácsony James és együttese 
Zeneszerzô, elôadómûvész, gitáros, énekes. 1974-
ben került a Locomotiv GT-be. Virtuóz gitárjá-
téka, tiszta énekhangja, szerzeményeinek különle-
ges hangulata új ízekkel gazdagította a zenekar 
világát. A Locomotiv GT 1992-es búcsúkoncertje 
után visszavonult, egyre kevesebb produkcióban 
vett részt. De 1996-ban kiadták második, James 
címû szólólemezét, majd az LGT és a Generál új-
jáalakulása kapcsán tért vissza a színpadra és a 

stúdióba. James ma hatalmas formában gitározik, 
és csodaszép dalok születnek a keze alatt. Ennek 
köszönhetô, hogy a 2002-es LGT-album, A fiúk 
a kocsmába mentek szinte az ô jutalomjátéka, az 
év végén megjelent, Boldog Karácsony címû lemeze 
pedig szólópályafutásának eddigi csúcsa.

23.00 Mrozek: Mulatság
a Bárka Színház elôadása
Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Szikszai Rémusz
„Hol a mulatság mostanában?” – kérdezte vala 
izgága, nagy nemzeti költônk. „Itt, Pulán, a fa-
luházban, hol másutt is lehetne?!”. Ezt válaszolja 
a mából három színész: Kapa-Pepe-Rémusz és a 
rendezô, Bérczes. Igen, Mrozek éppen ide, ebbe a 
világvégi szocikultúrba képzelte darabját. Ideális 
helyszín ez, ezért is jár vissza a Bárka évrôl 
évre ezzel az elôadással – mert mulatság nélkül 
nincsen Pula. Ami persze dehogyis a világ vége! 
Ezen a napon éppen a világ közepe: mert itt van 
a Mulatság.
Rendezte: BÉRCZES LÁSZLÓ

JÚLIUS 28. (szerda)

FALUHÁZ              MÁ’MEGIN’MULACCSÁG!
11.00 (Gyerek)színház születik 3.

A programot lsd: július 26. hétfô, Pula, 
Faluház, 11.00

TEMPLOM
16.00 Szegedi Fagott-trió (Szeged) 

A Szegedi Fagott Trió 2003-ban ünnepelte alaku-
lásának 10. évfordulóját. Tagjai a Szegedi Szim-
fonikus Zenekar fagott-szólamának mûvészei és 
szólamvezetôi: Vizsolyi Lívia, Belházy Gyula és 
Hotzi Zoltán.

FALUHÁZ
16.00 The Globe Theatre – A Globe Színház

Múzeum vagy színházi kísérlet? Turista-látvá-
nyosság vagy minôségi mûvészet? Popcorn vagy 
Shakespeare? 
Vetítéssel fûszerezett beszélgetés Tim Carroll-lal, 
a Londoni Globe Színház fôrendezôjével.

17.30 (Nem) mindennapi irodalom 
Nádasdy Ádám (Keresztury Tibor)
Nádasdy Ádám költô, nyelvész, egyetemi tanár, 
mûfordító - sokoldalú, színes egyéniség, bravúros 
formamûvész, kiváló stiliszta, akinek mûhelyében

ˆ

ˆ
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mindig történik valami meghökkentôen érdekes. 
Egyáltalán nem véletlen, hogy a legnépszerûbb 
mai alkotóink egyike.

19.00 Berecz András mesél
Gyerekek, felnôttek a szabad ég és a lyukas felhôk 
alatt. Mesére éheznek, a mosolygó szemû, fürge 
szavú bajszos emberére. Berecz András megfogja 
mesefonalát, forgatja, gombolyítja. Aztán dalt 
tanít, hogy értelmes dolgot is cselekedjünk (Menny-
bôl jöttünk tihozzátok / tudjuk, hogy van pálin-
kátok / azt is tudjuk, sajnáljátok / mégis mézesen 
adjátok.) Tavaly így volt, gyönyörû volt. Miért 
lenne másként az idén?
„Kedves dalaim és meséim a honát keresô és a 
nagyon szerelmes ember hallomásai, látomásai. 
Felnôttekhez szólnak inkább.” B.A.

21.00 Balázs Elemér Group 
Balázs Elemér – dob, Balázs József 
– zongora, Glaser Péter – bôgô, Dés András 
– ütôhangszerek, Juhász Gábor – gitár, Hajdú 
Klára – ének, Winand Gábor – ének
Balázs Elemér zenekarának bátorsága elsôsorban 
abban nyilvánul meg, hogy kerülik a felszínes, 
artisztikus hatáselemeket; nemcsak a saját tehet-
ségükön, kimagasló szakmai tudásukon alapuló 
(jazz)zenei világból lépnek ki, hanem a szigorú 
mûfaji konvenciókból is. Olyan pontosan, hogy 
ezáltal képesek a világ népi- és egyéb zenekultúrá-
jának legkülönbözôbb vonásait is megidézni. Esz-
közeiben letisztult, nemes, kifinomult formai és 
hangszerelési megoldásaikkal nem a kultúrák illú-
zióját keltik, azok érzelmeken, szépségen alapuló 
közös lényegét fejezik ki. Ebben a zenében valami 
olyasmi is kiemelt jelentôséget kap, amit ma már 
nem divat hangsúlyozni: a dallam. A koncerten 
felhangzik második albumuk zenei anyaga.

23.00 Mrozek: Mulatság
a Bárka Színház elôadása
Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Szikszai Rémusz
„A hihetetlenül nehéz egyensúlyozás vaskos 
realitás, poénkodásra csábító humorizálás és a 
poétizált, filozofikus metanyelv-használat között 
sikerül. Röhögni kell és sírni: ahogy abban 
a színházban kellett, amirôl már majdnem 
elfeledkezünk.”    Budai Katalin, Criticai Lapok
Rendezte: BÉRCZES LÁSZLÓ

JÚLIUS 29. (csütörtök)
FALUHÁZ PÉLDÁULSZAMBA
11.00 (Gyerek)színház születik 4.

A programot lsd: július 26. hétfô, Pula, 
Faluház, 11.00

TEMPLOMTÉR
15.00 Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné

A Szegedi Egyetemi Színház elôadása
Karnyó, egy kalmár – Csorba Kata; Karnyóné, 
a felesége – Tóth Gábor; Samu, a fia – Csonka 
Veronika; Boris, a szobalánya – Kincses 
Kornélia; Lázár, a boltoslegénye – Tóth 
Lambert; Lipitlotty, pesti gavallér – Bánvölgyi 
Tamás; Tipptopp, párizsi gavallér – Ilyés 
Lénárd; Kuruzs – Szûcs László m.v.; Tündérek 
– Szél Ildikó, Kiss Ágnes
Rendezô: CZENE ZOLTÁN
A diákszínjátszás, s a commedia dell’arte legneme-
sebb hagyományainak felelevenítésével egy korai 
magyar klasszikus gyöngyszemet, Csokonai Vitéz 
Mihály: Karnyóné címû komédiáját tûzte mûsor-
ra a SZESZ. Az új bemutatóval most bevallott 
célunk a diákosan könnyed komédiázás, a darab 
bohózatszerû feldolgozása. Az elôadás lehetôséget 
nyújt arra, hogy az Egyetemi Színház régi és új 
tagjai megmutathassák komédiázó képességüket, 
ironikus arcukat, hogy a nézôtéren a nevetéstôl 
szem ne maradjon szárazon!

TEMPLOM
16.00 Szekszárdi Gitárkvartett 

Reneszánsz zene (Két bevonulási Induló a 
Vietórisz Kódexbôl: Chorea Sponsa, Intrada, 
Tinódy Lantos Sebestyén – Farkas Ferenc: 
Allegretto, Tielman Susato: Allemande, Rondo
Bruno Szordikowski: Gonnemara ír szvitbôl 
két tétel, Középkori skót dallam: Scarborough 
Fair, Középkori angol udvari zene: Greensleeves, 
Középkori spanyol dal);
Egyházzene (Lelki próbáimban, Jézus, légy 
velem, Jöjj, királyom, Jézusom, Krisztus 
feltámadt; 
Barokk zene (A. Vivaldi: E-moll andante 
a mandolin kettôs versenybôl, G.F. Handel: 
Gyôzelmet vettél);
Klasszikus zene (F. Schubert: Szerenád, Két 
német karácsonyi dal)

ˆ
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FALUHÁZ
17.30 (Nem) mindennapi irodalom

Kukorelly Endre (Keresztury Tibor)
Kukorelly Endre termékeny pályája jelentôs 
mûvek sorával járult ahhoz hozzá, hogy az 
irodalom ma más hangfekvésben szóljon, mint 
szólt indulása idején, a nyolcvanas évek közepén. 
Meghökkentô költészete széles körben szerzett 
magának híveket, tavaly megjelent nagyregénye, 
a Tündérvölgy pedig méltán lett az utóbbi évek 
egyik legnagyobb irodalmi sikere.

19.00 Veszedelmes Viszonyok
Heiner Müller Kvartett c. szövege nyomán
Merteuilné: Hajós Eszter, Valmont: László 
Ádám
Magas? Barna? Jóképû? Csinos? Alacsony? Vékony? 
Kék szemû? Rád vár? És ha segítségünkkel találkoz-
hatsz is vele? Miért hagynád ki, hogy megismerd 
álmaid párját? És ô téged? Öt kérdés. Öt válasz.
Szex. Szenvedély. Szerelem?
Rendezte: CSIKÓS ILDIKÓ

20.00 Fôzés
A helyzet ugyanaz, mint hétfôn: mi fôzünk, ti 
esztek – de most a Duende hangol.

21.00 Duende CD-bemutató 
Fasta Samba /keresem a múzsám kiô kiô
Fasta Samba / páholyból nézem ez egy 
angyaltemetô
Fasta Samba – megjelent a Duende együttes új 
albuma. Finom latin zene: magyarul. Énekel 
Menszátor Héresz Attila és Kakasy Dóri, zenél 
Darvas Bence, Havas Miklós, Kardos Dániel, 
Pfeiler Ferenc, közremûködik többek között a 
beshodromos Pettik Ádám és a lemez zenei produ-
cere, a cottonclubos László Boldizsár.

23.00 Janisch: Attila: Másnap
(A 35. Magyar Filmszemle fôdíjas filmje)
„Meggyôzôdésem, hogy nem lehet csak egy kicsit 
aljasnak lenni, nem lehet csak egy kicsit megátkoz-
ni valakit, csak egy kicsit rosszat akarni valaki 
másnak. A gonoszságnak és az aljasságnak nincs 
mértékegysége. Minden, amit elkövetünk, vagy 
amit csak gondolunk, nyomot hagy bennünk, 
kitörölhetetlenül. És végül a sok apró repedés 
mély, sötét szakadékká rendezôdve szelheti ketté 
a személyiségünket, amelynek mélyén ott lapul a 
gonosz. Mindannyian azt gondoljuk, azt hisszük 

és reméljük magunkról, hogy soha nem tudnánk 
bûnt elkövetni az életünkben. Ha a bûnre gondo-
lunk, természetszerûleg valami végzetesre, valami 
megmásíthatatlanra gondolunk, és könnyen meg-
feledkezünk az apró aljasságok naponta ismétlôdô 
történetérôl.”        Janisch Attila

JÚLIUS 30. (péntek)
FALUHÁZ KIKVOGYMUK
10.00 Bukkfenc Bábszínház: A gyémánt 

félkrajcár (Benedek Elek meséje alapján)
Bercsényi Péter, Frick Nóra, Mucsa Angéla, 
Víg Ágnes
A bátor kiskakas népszerû történetét új megközelí-
tésben mutatjuk be. A kiskakas és a török császár 
figurája mellett felbukkan egy új alak is: a császár 
szolgája, aki ügyetlenségével leginkább csak bonyo-
lítja a viszálykodók helyzetét.
Az interaktív játék lehetôvé teszi, hogy a gyerekek 
gyakran besegítsenek a tanácstalan hôsök dönté-
seibe.

11.00 (Gyerek)színház születik 5.
A programot lsd: július 26. hétfô, Pula, 
Faluház, 11.00

17.30 (Nem) mindennapi irodalom
Németh Gábor és Mészáros Sándor
(Keresztesi József )
Németh Gábor: Zsidó vagy?
Beszélgetés a szerzôvel és Mészáros Sándor irodalom-
történésszel, a kötet szerkesztôjével
A történet hôse életének nyomasztó alapélményét, 
az idegenség tapasztalatát igyekszik körüljárni, 
a regény és az önéletírás határvidékén: „Mindent 
elölrôl kell kezdenem. Egyszer volt, hol nem volt, 
volt egyszer két almafa. Sötétlila almák teremtek 
rajtuk, vagyis eleinte zöldek, csak aztán lettek lilák, 
elôbb pirosak, aztán lilák, végül meg majdnem 
feketék, mire megértek, és lehullottak a fûbe. Bele-
harapsz, belül vörös, vöröses lila, mintha egy szívbe 
harapnál. Hallom a tompa puffanásokat, vagyis 
akkor hallottam, most meg elképzelem. Az almák-
ból, ha már jó sokáig elhevertek odalenn a gazban, 
fölszabadult egy bizonyos szag. Az elsô emlékem, ami 
meg is maradt. Ha nagyon kevés marad meg, abban 
a kevésben is elkezdesz kételkedni. Nem bízol benne, 
hogy azt a keveset nem te találtad ki magadnak.
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19.00 Mrozek: Emigránsok (Szeged)
Szerémi Zoltán és Megyeri Zoltán
Két férfi ül egy szobában. Vagy fekszik. Vagy áll. 
Vagy járkál. Két férfi ül, fekszik, áll és járkál egy 
szobában. Hallgatnak. Beszélnek. Beszélgetnek. 
Két férfi hallgat, beszél, beszélget egy szobában. 
Szeretik egymást. Gyûlölik egymást. Két férfi 
szereti és gyûlöli egymást egy szobában. Barátok. 
Ellenségek. Ölelnek. Ölni készek. Két férfi él egy 
szobában. Nem az otthonuk. Nem a hazájuk. 
Emigránsok.
Rendezte: JANIK LÁSZLÓ

21.00 Vodopád-koncert 
A szlovákiai-felvidéki zenei élet nélkülözhetetlen 
elemei. Elsô videoklipjük forgatása után érkeznek 
a fesztivál közönségéhez, ahol az érzékeny és igé-
nyes „fülûek” meghódítása a cél. Elôadásukban 
három nyelven szólalnak meg, energikus zenéjük 
hallatán még az örök lusták sem bírnak ülve 
maradni.

22.30 Besh o droM 
Csak Pulán!!! Csak a Bárka – kikötôben!!!
Barcza Gergô beletempóz, pulóver, kapucni lere-
pül, aztán sorra ingek, pólók, kardigánok, átme-
neti, kis, nagy és esôkabátok. Vágysugarak, pillan-
tás-szikrák egymás felé, karok az ég felé, sörények 
omlása, raszta copfok cikkanása, végtagok külön-
álló tánca. Mosolytenger áradás, energia-óceán 
bes(h)odrás. És még Szalóky Ági is énekel! Kicsi 
leány… Pettik Ádám akkor is dobol, amikor 
nem. Keménymag középen, nekivetkôzve egészen. 
Nincs kegyelem, nincs szusszanás, furulyázik a 
csillagszemû juhász. Százarcú, ezerlábú lény a 
tömeg. Idegközpontja a színpadon. Nincs gondo-
lat, nincs fájdalom, nincs múlt, csak jelen. Gyö-
nyörküszöb, narkózishatár, ma éjjel enyém leszel 
édes! Besh o droM.
(A legkülönfélébb népek folkját a legmodernebb 
hangzásokkal elegyítô zenekar. A Besh o droM ci-
gányul azt jelenti: Lovagold meg az utat! Az évek 
során többször is átalakult formáció a népzene 
mellett beolvasztja a dzsesszt, a funky-t, a rockot 
és mindenféle egyéb stílust.)

04.00 Napfelkeltetúra a tálodi kolostorhoz
Tavalyi tanulság: nincs az az ôrültség, amire ne 
lennénk kaphatók: egy évvel ezelôtt zuhogó esôben 
hatvan pulai eszement követte János, pulai hôs 
csizmája nyomát. És eljutottak a kolostorhoz, 

és pálinka is fogyott valamelyest - a Napot nem 
látták meg, de az idei kilátások biztatóak: állító-
lag 2004. július 31-én hajnalban fel fog kelni. 
Akkor pedig irány az erdô. 

JÚLIUS 31. (szombat)
FALUHÁZ NONSZENSZ

11.00 (Gyerek)színház születik 6. – premier
Varga Anikó és a gyerekek ezen a napon befejezik 
a közös játékot, s ha minden jól megy, eljutnak 
a premierig. De ha nem jutnak el a premierig, 
akkor sincs baj: színházat játszottak egy héten át 
együtt, bízzunk benne, e játék közben alkalmi 
közösségük megszületett – és akkor a színház 
megadta, amit adhatott. Utána pedig megnézik 
együtt a szegediek bábelôadását.

13.00 Cuhárés Bábmûhely (Szeged)
Az elôadás a népmondák világába kalauzolja 
nézôit. A három történet láthatatlan, varázslatos 
szálakkal kötôdik egymáshoz.

A vénasszony és a halál – népmese
A tréfás történet egy öregasszonyról szól, aki ügye-
sen túljár a halál eszén, és halhatatlanná válik.

Julcsa és Pista – népmonda
A szegény legény beleszeret egy szép menyecskébe. 
Egyszer kilesi, hogy a lány éjszakánként korsón 
lovagol és boszorkányokkal táncol. Julcsa meg-
bosszulja, hogy felfedte titkát.

A szép kovácsné históriája – népmonda
Egyre álmosabb munka közben az amúgy dolgos 
kovácssegéd. A mester éjjel kifigyeli a legényt, de 
csak egy megbokrosodott lovat talál, akit gyorsan 
meg is patkol. Másnap derül ki, hogy a ló nem 
volt más, mint a saját felesége.

TÛZOLTÓSZERTÁR

15.00 Faluépítészet
„Mert a víz elfut és csak a kô marad...” 
Krizsán András Pula fôépítésze beszélget Somogyi 
Gyôzô festômûvésszel és Sánta Gábor építésszel 
a falvak, kistelepülések élô hagyományairól, va-
kolatdíszes homlokzatokról, füstös konyhákról, 
kéményfejezetekrôl, lovakról és a hely szellemérôl. 
A felfedezô és feltaláló alkotó ember dilemáiról és 
a maradásról. Mert csak a kô marad...

ˆ

82

PulaPula



Pu
la

TEMPLOM
16.00 Budapesti Énekes Iskola 

Kisopera a templomban!
Dániel próféta, a Babilonba hurcolt zsidó nép 
kiváló fia megjövendeli királya bukását, majd 
az új uralkodó, Dárius trónra lépését, aki mel-
lett tanácsadó lesz. Irígyei fondorlata által az 
oroszlánok vermébe vettetik, ahonnan az Úr cso-
dálatosan megszabadítja. A híres bibliai történet 
legrégebbi – mintegy 800 éve keletkezett – zenei 
megfogalmazása, talán úgy is lehet mondani, 
hogy az elsô „kisopera” csendül föl szcenírozva a 
pulai templomban.

FALUHÁZ

17.30 (Nem) mindennapi irodalom
Varró Dani, Havasi Attila és Vaskó Péter 
(Keresztesi József )
A Ponyigócok utazása
A három költô közös vállalkozása egy magyar nyel-
vû gyûjtemény létrehozása az angol nonszensz líra 
klasszikus alkotásaiból. Az esten Edward Lear, 
Lewis Carrol és Hillaire Belloc versei hangzanak 
el, némelyik több fordításban is. 
Lakott egy ifjú hölgy Sztambulba.
Kérdezték: „Mit néz úgy bambulva?
 Tán megnémult ön?”
 Ô annyit szólt: „Plömm!”
Agresszív ifjú hölgy Sztambulba.
(Edward Lear limerikje, Havasi Attila fordításában)

19.00 Varronesz (elôadóest)
Varró Dániel megzenésített versei – Szerémi 
Zoltán színmûvész és Varró Dániel költô estje
Szerémi Zoltán, a Szegedi Nemzeti Színház mû-
vésze Varró Dániel Bögre Azúr címû kötetének 22 
versét zenésítette meg. Az esten megtudhatjuk a 
költôtôl, hogyan születtek a versek, és a zeneszerzô 
elôadásában megismerhetjük a dalokat is.

20.00 Eljátszott és el nem játszott szerepek
Kóti Árpád és Miske László estje
a Debreceni Csokonai Színház elôadásában
Kosztolányi írta: alakoskodni még az állatok, a 
növények, az ásványok is tudnak. De a vérbeli szí-
nész, mint Kóti és Miske, nem alakokat, hanem 
lélekkel teljes embereket idéz elénk a szó, a gesztus, 
a mimika segítségével. S ez mûvészetük titka. Egy-
aránt otthonosan mozognak a tragédia fenséges 
magaslatain, a humor és a szatíra meredélyein, a 

klasszikus és a modern darabok világában. Tamási 
Áron székely figuráit éppoly hitelesen keltik életre 
(lásd: Tamási Áron Ôsvigasztalásában a Csorja-
testvéreket), mint Banda Lajost és Pityu bácsit A 
Gézagyerekben, Márton partjelzôt és Miholkát 
Hamvai Kornél színmûvében…

22.00 Zdob si Zdub-koncert (Moldávia) 
A Bárkások kedvenc zenekara! Rémusz hozott Ro-
mániából egy CD-t néhány évvel ezelôtt. Azóta 
ezt nyomjuk Kávézóban, büfében és persze Pulán 
minden éjszaka. És most ÉLÔBEN!
„Punk juhászok egyesülete. Minden lehetséges 
stílust átszívnak, hétköznapi alternatív zenészek. 
Arról a típusú bandáról van szó, akikkel a nap 
bármelyik órájában rendeznél egy extrém eskü-
vôt, ahol el lehet “nyájasodni”. Ja, és ha még nem 
mondtam volna: ez az umcacca a mezôrôl szárma-
zik, ahol ordíthatod a jó kis mezei hardot. ...na, 
ez a Zdub, esküszöm...”

AUGUSZTUS 1. (vasárnap)
FALUHÁZ VÖLYGBOR
11.00 Bukkfenc Bábszínház

Fodor Sándor: Csipike, a gonosz törpe
Bercsényi Péter, Frick Nóra, Mucsa Angéla, 
Víg Ágnes
Ebben a mesében megismerkedhetünk Csipike si-
mogatnivalóan kedves figurájával, aki a szeretet 
és a béke hírnöke. Ám egy próbálkozása kudarcba 
fullad, és ekkor elhatározza, hogy Punktum! Ez-
után a félelem és a gyanakvás verhetne fészket az 
Óriásnagy Bükkfa tájékán, de a kis törpe barátai 
– az apró nézôsereg bíztatására visszalopják a bé-
kességet az erdôlakók szívébe.

15.00 Fôzés
Lásd a korábbi fôzéseket! Ha akkor ízlett, gyertek 
most is, és egyetek-igyatok: a Völgy legjobb borát 
kóstolhatjátok!

16.00 Völgyborverseny!!!
Augusztus 1-én dôl el, kinek van a legjobb 
bora a Völgyben
A zsûri: Szabó Ernô, esztéta, gasztronómus, kép-
zômûvész (a Magyar Nemzeti Gasztronómiai 
Szövetség 2004-es bajnoka) és Módos Ernô, a 
Szekszárdi Borászok Elnöke (az Alisca Borrend 
Nagymestere).
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16.00 Szekszárdi Kamarazenekar 
A Szekszárdi Kamarazenekar 1984-ben alakult, 
1984. december 21-én adta elsô nyilvános kon-
certjét, ez évben ünnepli megalakulásának 20. 
évfordulóját. Fennállása alatt 170 koncertet 
adott, 160 mû megszólaltatásával. Földesi Lajos 
hegedûmûvész, a megye szülöttje, a Budapesti 
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola docense, irá-
nyítja a kamarazenekar munkáját.

17.30 (Nem) mindennapi irodalom
Garaczi László (Keresztesi József)
„Ötödikes szemmel a negyedikesek nevetséges, 
félkész lények: köszönj szépen a bácsinak. Az egyik-
tôl megkérdezi papája búcsúzkodás közben, mit 
hozzak Karl Marx Stadtból: mindent és egy bú-
gócsigát. Képtelenségnek tûnik, hogy nemrég még 
mi is ilyen pislákoló öntudatú kismanók voltunk. 
Ezzel egyidôben viszont a jelenlegi hatodikosok 
mítikus életû óriásokként homályosítják el a látóha-
tárt, titkos beavatottakként élik a nagyok és erôsek 
életét. Mellettük mi, guruló porszem ötödikesek 
csak abban reménykedhetünk, hogy egyszer majd, 
isteni adományképpen, mi is nagyok és erôsek, azaz 
hatodikosok leszünk.” garaczilaci

19.00 Árvaélet (Kakuts Ágnes)
Egy 16 gyermekes csángó asszony vallomásai
Gyûjtötte és lejegyezte: Marosi Júlia
Elmondja: Kakuts Ágnes
Kádár Anna, csángó asszony szôtte ruhája, katrin-
cája szálait, beleszôtte élettörténete fonalait. Rossz 
házassága, nyolc gyermekének halála, kisebbségi 
létének fekete fonalai közé az örömök, a gyermek 
születése, a nyolc halott mellett nyolc élô gyermek 
mosolya, a helytállás fehér, piros szálait szôtte. Bal-
ladát szôtt tettben, szóban és énekben. Árva élete 
balladáját imádkozza el nekünk Kakuts Ágnes.

FOCIPÁLYA
21.00 Cseh Tamás: A véletlen szavai

Vadonatúj dalok Pulán!
Régi ismerôseink ôk, Géza és Tamás, örömmel 
hallgatjuk és fújjuk kívülrôl dalaikat - és most még 
nagyobb örömmel olvassuk az új, ismeretlen dalcí-
meket: Váratlanok, Desiré mauzóleuma, A bírónô, 
Bárány az üres lakásban, Álomtó, Dodó néni, Helga 
álma, Orgazmus, Ne állítsatok szobrokat!, Ballada, 
Jelenidô-tangó, A nô, akinél nincs feljebb, A véletlen 
muzsikája, Élet-élet, Ágnesre várva, 2004…

VTI – VÖLGY TÁVIRATI IRODA

A VTI munkatársai információkat gyûjtenek, írnak, 
továbbítanak, kiszolgálják a kollégáikat a helyszínen 
és azokat is, akik nem tudnak elutazni a Völgybe. 
Mindig friss anyagok, érdekes történetek, szösszenetek, 
kishírek. Információ elsô kézbôl. 
Sajtócézár: Naszály György
Forduljon szakemberhez, keresse a VTI 
munkatársait a kapolcsi Felsô Iskolában!

„VÖLGYFUTÁR” FESZTIVÁLÚJSÁG

A Mûvészetek Völgye ideje alatt 1+3 szám jelenik 
meg  a VTI munkatársai és a Pannon Lapok Társa-
ságának közremûködésével. Kapható a Völgy minden 
információs pultjánál.

VÖLGY WIDE WEB

Szerkesztôség: Taliándörögd, Teleház
Feladatok: ... szöveg, fotó, film- és hanganyagok 
készítése és megjelenítése a hálózaton (mobil hírkom-
mandók), az összes beérkezô médiatermék (Völgyfutár, 
Völgyhíradó, Magtárlap etc.), az ORIGO, Színház.hu 
és egyéb online médiumok számára állandó híranyag 
biztosítása, a Virtuális Völgy fejlesztésének kezdete, 
a Márton Andris-féle Online Tévéadóval, a Szent 
László Gimnázium diákjaival és Papla tanár úrral, 
a VTI munkatársaival... minden lehetséges Völgybeli 
partnerrel való együttmûködés... Reményeink szerint 
a Site a jelenlévôk számára a Fesztivál rendszeresen 
változó virtuális lenyomatává, emlékkönyvévé válik. 
Akik még/már/egyáltalán nincsenek a Völgyben: megta-
lálhatnak majd minden programot az adatbázisban, 
olvashatnak interjúkat, beszámolókat, ajánlókat, és 
egyáltalán minden információt, amit csak össze lehet 
gyûjteni, és bele tudunk önteni a számítógépekbe.

VÖLGYHÍRADÓ

Esténként 23 órától Kapolcson a Csipszer kertben
A Híradók természetesen mindig az aznapi ese-
ményekrôl készültek. Vagyis, senkinek ne fájjon a 
szíve, ha nem tud egyszerre több helyen ott lenni, 
a HÍRADÓKBÓL MINDENRÔL TUDOMÁST 
SZEREZHET...

A Völgy kommunikációs partnere: az 
Informatikai és Hírközlési Minisztérium
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Land Art akciók (ZÖLDEK)
A Dörögdi-medence egész területén szokatlan je-
lekre figyelhetsz fel, melyeket a környezet finom át-
alakításával hagynak a tájmûvész akciócsoportok. 
A jelek a tájhasználati anomáliákra, a természet 
szépségére és az alkotó emberre utalnak.

KAPOLCS

FALUMALOM MÚZEUM
A megújult kapolcsi Szaller-vízimalom a bú-
zaôrlésen túl, bármilyen más termény ôrlését és 
feldolgozását is be tudja mutatni 100 év elôtti gépei-
vel és gabona-feldolgozó mûszaki berendezéseivel.

FALUMALOM-MOLNÁRHÁZ
Kiszely Krisztián fotómûvész
Kelet-Kárpátok
Fotóesszémben az adott tájegység népeirôl (ma-
gyarok, románok, cigányok, csángók) készítettem 
autonóm-fotóriportot. 2001-ben a már 97-ben 
megkezdett munkám folytatását vállaltam, a 
Kelet-Kárpátok mentén élô népek mindennapi 
életét megörökítô dokumentarista fotoriportok és 
portrék elkészítését.

KOVÁCSMÛHELY MÚZEUM
XVIII. századi lakóház és kovácsmûhely
A Völgynapok alatt kovácsolás, idônként lópatko-
lás helyszíne.

CSIGAHÁZ (ZÖLDEK)
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Egyik kiállításunk megnyitója után egy riporter 
azt kérdezte tôlünk: „a képek elkészítése bizonyára 
sok utazással jár – hova tervezik a következô 
utat?” Nem, ezekhez a képekhez nem kell távoli or-
szágokba utazni. Sôt, ezek a felvételek csak itt ké-
szíthetôk el. Természeti szépségekben, értékekben 
sokkal gazdagabbak vagyunk, mint hinnénk. Fel 
kell ismernünk, és meg kell védenünk mindezt.

CSIPSZER KERT
A Kassay-Völgyfotó naponta bôvülô kiállítása
Völgy-Vendég-Tár
Önök eljönnek, mi lefotózzuk és – amennyiben 
hozzájárulásukat adják – virtuális vendégeink lesz-
nek a Völgyben évek-évtizedek múltán is. Jöjjenek 
el és találkozzanak egymással a kiállítás falain is! 
Jöjjenek el és fedezzék fel barátaikat, ismerôseiket a 

képek között! Most látható lesz, hogy a Völgyvendég 
egy olyan Homo Sapiens, aki különös, furcsa, kedves 
és felismerhetô Species-vonásokkal rendelkezik… 
(Pallagi Anikó ajánlása a kiállítás elé, amely csak 
Önöktôl, Völgyvendégektôl függ, hogy milyen lesz)
A kiállítást a FujiFilm támogatja

FALUHÍD
A 2001-ben rekonstruált hídon Szurdi Éva 
keramikus hídszobrai láthatóak

KASTÉLY
Bukta Imre képzômûvész (Godot Galéria)
Bukta festményei, vagy inkább képzômûvészeti 
alkotásai rétegelt tájképek. Kezdeti alkotásain, a 
szinte minimalista rajzokon számtalan apró tusvo-
nással jelképezte a mezôt, s a mezôn valami apró 
szimbólumot. Késôbb jöttek a házzal kapcsolatos, 
immár összetett figurális rajzok, amelyeknek az 
ember, és a ház körüli tevékenységébôl született 
kapcsolat adott új dimenziót: a kéz, amely kinyú-
lik a házból, és a tájban dolgozik, a táj viszont 
magaszerûvé alakítja az embert, az élet és a halál 
eggyé simulnak a legtermészetesebb, legcsendesebb 
módon. (Dr. Máriás)

Gyôrffy Sándor képzômûvész
… grafikai sorozatának közös ismertetôjelét a szim-
metria következetes jelenlétében fedezhetjük fel. A 
derékszögû koordinátarendszerek mentén tük-
röztetett, talált tárgyak lenyomataiból képzôdô, 
tetszôlegesen dekoratív, tisztán emblematikus 
jelrendszereket az alapként megjelenô szabályos 
becsíkozás, a rácsszerkezetszerû bepöttyözés, il-
letve geometrikus hálószövés fogja össze. A talált 
tárgyak lenyomatai olyan finoman légies, meg-
foghatatlan felületként, olyan mágikusan ható 
síkmértani elvontságban, olyan pontos és mégis 
levegôs, anyagtalan rajzolatokban jelennek meg, 
hogy elsô látásra nem is érezzük firtatni kész-tár-
gyi mivoltukat. (Novotny Tihamér)

Szepessyi Ákos képzômûvész
Karcsúság és prémek 
Mr. 29 / Utazás lámpa-városban / Karcsúság 
és prémek / Tartós hullám / Különleges 
modelljeink / Állítsuk be az órát már 4 
/ Frizura három felvonásban / Ketten 
tündérujjak / Ruhaipar 23 / Gondoskodjunk 
megfelelôen / Kiszolgálása megbízható / 
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Tündérujjak és tündérfilc / Kozmetika vakon / 
Két pedál lábat keres
Szepessy Ákos 1970-ben született Budapesten. 
1990 óta vesz részt képzômûvészeti kiállításokon. 
Több díjat nyert. Tagja a Magyar Alkotómûvészek 
Országos Egyesületének. Ez a negyedik önálló kiál-
lítása.

Alföldi Róbert színmûvész, rendezô 
festményei
Juhász Gyulának van egy gyönyörû gondolata: „A 
színészet izom- és idegmunka. Aki még a lelkét is 
beleadja, az már nem is színész. Az már mûvész, 
aki a múlandó órákat az örökkévalósághoz iga-
zítja.” Nos, Alföldi Róbert ez az eset. Keze, tehet-
sége, manualitása, ambíciója, ábrázoló- és megje-
lenítô készsége, érzékenysége, a szín-házi alakok 
plaszticitása képein azt jelenti, hogy a lelkét is bele-
adja mindabba, amit festészetnek nevez. S ebbôl 
következik számára is, hogy a múlandó órákat az 
örökkévalósághoz képes igazítani. (Feledy Balázs)

Pálffy István interaktív fotókiállítása
Völgyhétköznap. Völgyarcok. Völgykockák.
Kíváncsi vagy, milyen a Völgy az év többi három-
százötvenöt napján? Az érdeklôdôk egy virtuális 
galériában tekinthetik meg Pálffy István fotóit, 
egy számítógép segítségével. A vendégek a fotók 
közül, a nekik tetszôt, a helyszínen rendelkezésre 
álló nyomtatóval fotóminôségben saját kezûleg ki 
is nyomtathatják. A kinyomtatott képeket Pálffy 
István július 24-én és 25-én dedikálja.

Szellemkép Szabadiskola
Tevékenységéhez szorosan kapcsolódik az a fotós 
és mozgókép tematikájú nyári mûvésztelep, 
amely bárki számára nyitott. A mûvésztelep a 
Dunántúlon, egy kis zalai faluban, Pacsán mû-
ködik. Ez a tábor remek alkalmat biztosít arra, 
hogy az érdeklôdôk a fotózással és filmezéssel 
ismerkedjenek. Az elmúlt évek táborainak kiállí-
tott fotográfiái e mûfajokat reprezentálják.

PINCEGALÉRIA
Popovics Lôrinc szobrászmûvész
1980-ban szerzett diplomát a szegedi Juhász 
Gyula Tanárképzô Fôiskolán. 1990-1991 között 
posztgraduális tanulmányokat folytatott a Ma-
gyar Iparmûvészeti Fôiskolán. Tagja a Magyar 

Alkotómûvészek Országos Egyesületének, a 
Magyar Képzômûvészek és Iparmûvészek Szö-
vetségének, valamint a SZÖG-ART Mûvészeti 
Egyesületnek.

Balla Gábor faszobrász és Mészöly Károly 
erdômérnök
Részletek a Kalevalából
Hadd hallgassa hôsök hírét, régtôl ránk maradt 
regéket / Vén Vejnemöjnen övérôl, Ilmarinen 
kohójáról, / Kaukomieli kardjáról, Joukahajnen 
jó íjáról, / Pohjola fagyos földjérôl, Kaleva kies 
tájáról.

Erdôs Anna keramikus
Szoborinas
Elôször csak egy nyaklánctartó mellszobrot akar-
tam az eladásra szánt ékszereimnek. Aztán lett 
óra, ami térelem is, játék, ami bútor is, asztal, 
ami oszlop, lámpa, ami térplasztika, szobainas, 
ami szobor. Szoborinas.

TÛZOLTÓSZERTÁR
Hajdu András fotográfus
Hajdu cigányság koncepciója szöges ellentétben 
áll minden eddigivel, amelyek ez idáig nyilvános-
ságot kaphattak. Azáltal, hogy a színek, fények 
és mozdulatok segítségével létrehozott hangulat 
divatlapok fotóinak atmoszféráját idézi, a fotográ-
fus azt a látszatot kelti, mintha az általa megkom-
ponált kép sem lenne más, mint egy olyan felvétel, 
amelynek mondanivalója: ez a legtutibb életfor-
ma, mindenkinek ezt kell követnie; ez egy termék, 
mint bármi más, ami megvehetô, fogyasztható, 
élvezhetô. Ez tehát csak illúzió, nem is valós, csak 
virtuális lét, de mindenképp irigylésre, utánzásra 
méltó.   (Pfisztner Gábor)

MALOM-SZIGET
Czeglédi Júlia textilmûvész
Ezen a kiállításon szereplô alkotásaimmal a mû-
faj sokszínûségét szeretném bemutatni, a hagyo-
mányos, történelmi gondolkozású mûvektôl az egé-
szen új, XXI. századi megközelítésig, a szabályos 
formáktól, a megszokott anyagoktól, az egészen 
szokatlan anyagokig, formákig, színvilágig.

Matyi József
Tanító, fafaragó és kemenceépítô
kemenceépítés ás bemutató
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KÁVÉHÁZ
Szurdi Éva keramikus
A Kapolcsi Fazekasmûhely és Galéria 1999 óta 
mûködik a 470 lelkes, barátságos falu központ-
jában. A mûhely tulajdonosa és megálmodója 
Szurdi Éva, a XIX. század végéig mûködô, 
híres kapolcsi fazekasok hagyományos kézmûves 
technikáit és formavilágát ötvözi a modern 
iparmûvészet különbözô elemeivel. A használati 
és dísztárgyak, kályhacsempék egész évben megte-
kinthetôek és kis szériában megrendelhetôek a mû-
helyben. A nyári, országos kézmûves találkozók 
(Kézmûvesek Völgye) egyik központja a régi épü-
let. A kertben látható a több száz virágból álló, 
híres kerámiamezô is.

Veres Gyula keramikus
Hang-nélkül
Hang-szerek, dalok agyagba zárva

Mayer István keramikus, szobrászmûvész
A kezdeti, kézi korongozású kályhacsempék ké-
szítését abbahagyva, de kinézetében a régi hagyo-
mányokat követô préselt csempéket készíti. A mai 
kályhák már füstjárattal készülnek, melyek építé-
sére a hagyományos kézi csempék nem voltak hasz-
nálhatóak. Csempéit hagyományos fatüzelésû ke-
mencében égeti, melyben a máz egyedi színezettel 
ég rá a csempére. Szereti, ha személyre, helyre 
szabottan, adott helyre tervezhet kályháit.

POÓR HÁZ
Képzelt lények
Kettôs Tamás, Pécsi Sándor, Somogyi Katalin, 
Szécsi András
Borges Képzelt lények könyvébôl kiindulván al-
kottuk meg ezt a kiállítást. Sosemvolt ég- föld- po-
kollakók, riadt rémek, csudalények, jól ismernek 
minket sok ezer éve. A megsárgult lapokon külö-
nös ábrák. Minden lény jelent valamit. Három-
fejû Cerberus kutya Hadész házát ôrzi. Három 
fej: múlt, jelen, jövô. Holdbéli nyúl, egyszarvú, 
kentaurok, kimérák... Ember elôtti és emberen 
túli világot idéz a vésô és ecset.

ALSÓ ISKOLA
Környezetünk gyermekszemmel
A Kapolcs-Taliándörögd Általános Iskola és az 
Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi 
és Informatikai Középiskola tanulóinak közös 
kiállítása

KÖZÉPSÔ ISKOLA
Transzplantációs Alapítvány
Tarján Iván évtizedek óta kíséri figyelemmel 
a szervátültetettek életét. A most látható képek 
bemutatják a szervátültetéseket szervezô koordi-
nátorok munkáját, az emberi tragédiákat követô 
szervkivételeket és magát a szervátültetô mûtétet 
is. A kiindulás az árnyék, vagyis a halál, a donor, 
azaz a szervkivételrôl készült fotók. Ezt követi a 
betegség, vagyis a dialízis, a dializált emberekrôl 
készült képek. Majd világosodik a téma, jön a 
remény fénysugara, a szervátültetés képei, és végül 
a fény, a transzplantált emberek portréi, sportolá-
suk, vagyis egészséges létük pillanatai.

FELSÔ ISKOLA – UDVAR
Kassay Róbert fotográfus
Képesvölgy
Vannak bátor, vagy inkább vakmerô emberek, 
akik extrém sportokat ûznek, talán hívhatnánk 
ôket adrenalin hajhászóknak is. Különös képessé-
gek és bátorság híján, ellenben megrögzött adre-
nalin függôként, én 30 éve szenvedélyesen fényképe-
zek. Számomra mûterem az egész világ, és modell 
benne minden élô és élettelen. Az okoz igazi 
örömöt, ha egy eseményt, szituációt beavatkozás-
átrendezés-beállítás nélkül, pontosan és hitelesen, 
„képíróként” sikerül megfogalmaznom.

GÁSTYAÁROK
Vasvirág (ZÖLDEK)
Kapolcson, a Gástya-árok melletti meredélyen 
roncsvirágok nyílnak. Kifejezetten az út menti 
társulásokban elôforduló, benzingôzkedvelô, el-
bontott autókból kifejlôdô növ(ekm)ények.

GÁSTYAÁROK – SZÁRÍTÓ
Alekszander Belozub orosz jelmez- és 
díszlettervezô kiállítása

FÔTÉRI BUSZMEGÁLLÓ 1.
Debreczeny Zoltán festômûvész
Az egyik tavaly kiállított képem címe: Magyar-
tenger-víz-hiány volt. Az istenek meghallgatták 
festett fohászomat, a Balaton egy év alatt „nôtt” 
vagy negyven centimétert. Az idén a völgy zöld-
ségeibe (is) belemártom az ecsetet! Füleljetek 
istenek, adjatok éltetô tavaszi esôket, frissítô nyári 
záporokat, és szép, napos (völgy)napokat! Legyen 
újra Malom-sziget!
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FÔTÉRI BUSZMEGÁLLÓ 2.
Gálosi Lajos magasnyomó gépmester
és Szûcs Sándor papírmerítô
Kézzel merített papír magasnyomtatással

Markovits Mária halasi csipkéi

MAGÁNKIÁLLÍTÓK

KOSSUTH U. 59. (Teri néni udvara)
Manómûhely
Bubutimár Éva keramikus manói évek óta sze-
replôi a mûvészetek völgyének. Az idei kiállítás 
alkalmából manókkal és sellôkkel népesül be a 
Teri néni udvarában lévô tó. Közkívánatra is-
mét megépül egy meseváros, melynek ôrzôje egy 
angyal.

KOSSUTH U. 84.
Oláh László festômûvész
Utazás festmények által a hazai tájak mellett 
a Shakespeare mesék és az Ezeregy éjszaka vilá-
gába.

JÓKAI U. 15.
Návay Ákos képzômûvész (Piramis Galéria)
Az idô kapuja – La Piedra del Sol
A prekolumbiánus (azték, maya) világ isteneit, 
ôsi kultúráját és mûvészetét alumínium dombor-
mûvekkel és fotográfiákkal bemutató kiállítása.
Az eddig megszokott autentikus zeneszó mellett 
idén elôször azték táncot is láthat, illetve járhat 
mindenki, naponta 17-19 óráig.

PETÔFI U. 9.
Artchaika Egyesület
Múlt és jövô jelenedik

DÓZSA U. 5.
Bakos Özséb képzômûvész akttanulmány 
sorozata

STEFI – VIZIMALOM
(Kapolcs és Vigántpetend között)
Idea-S
Rózsavölgyi Aranka kézmûves – nosztalgia fotó 
kiállítás – Sas Gabriella, Draviczky Ágnes fest-
ményei – Horváth Éva kerámiái – fafaragók 
kiállítása

TALIÁNDÖRÖGD

TELEHÁZ
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Mûvészeti 
Társaság
Képírás
A nemzetközi képzômûvészeti kiállítás célja az 
irodalom és képzômûvészet határán lévô mûfajok 
(képírás, képregény) közelítése, az egykor összetar-
tozó kép és írás vizsgálata a számítógépes világ 
nyelvezetében. Ezért is választottuk a hagyomá-
nyos mûfajok mellett a kor új képi kifejezôeszközét 
az elektrográfiát, tehát a fénymásolóval, számító-
géppel vagy telefax segítségével készült vagy továb-
bított alkotásokat. A kiállítás válogatás a Képírás 
Mûvészeti Alapítvány miniatûr mûvészeti gyûjte-
ményének anyagából.

Gaál József képzômûvész (Godot Galéria)
Munkáimban az ôsközös tudatalattit idézem 
meg, szimbólumokkal az alapokhoz nyúlok 
vissza, mint a libidó, élet, halál, szerelem, elmúlás 
és születés. Ezek meg nem szûnô alapfogalmak, 
annyira természetesek, minthogy az embernek két 
szeme van, két lába, két karja van. A munkáim 
nem megvilágosodott állapotokat tükröznek, pont, 
hogy nem. A legújabbak kicsit gnosztikus jellegûek, 
inkább mártírnak nevezhetôek a figurák, torzulás 
és kiszolgáltatottság van bennük.

ALSÓ ISKOLA
A Dörögdi Liget kiállítása
Néha azt szeretném majd, hogy a világ lássa 
kincsemet.

Védegylet (ZÖLDEK)
Molnár Zoltán fotói
 Aspektus: Körösfeketetó 2003.
Aktivista Tabló: Nyakkendôben, utcán, fán 
– Mozgalom képekben

FELSÔ ISKOLA
Evangélikus egyház kiállítása

Fekete Pál faszobrász kisplasztikái
Mireánk az hárul feladatként, hogy a mában a 
székelység életmódját emeljük, legsajátosabb, de 
sohasem rokontalan értékeit a világ fonák dolgai-
nak láttán. Kifakadó mosolyát, jóízû kacagásra 
késztetô szellemi sziporkázását is felleltározzuk, ha-
gyományaink sorába iktassuk. (dr. Imreh István)
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ÚJ ISKOLA – E.ON Ipari TehetséG
Magyar Iparmûvészeti Egyetem
Gravitáció 2004
Az elsôdleges program ebben az évben is egy nagy-
szabású kiállítás, mely most a „Gravitáció” témája 
köré szervezôdik. Ez jelentheti a tömegvonzás 
létét, hiányát, egyensúlyt, kibillenést, lebegést, zu-
hanást, egy olyan erôt, mely mindannyiunkra hat. 
Egyik alapgondolatunk, hogy a közös témával a 
különbözô iparmûvészeti szakterületek közötti 
kapcsolat megteremtsük (építész, forma, szilikát, 
textil, vizuális kommunikáció tanszékek), hiszen 
a tárgyak, installációk nem szeparálva, hanem 
egymásra hatva, egymást kiegészítve fognak meg-
jelenni ebben a közös kiállítótérben.

ÔSÖK HÁZA – PLÉBÁNIA GALÉRIA
Dörögd 800 éve
Egy kiállítás, mely nem lehet tökéletes, de kér-
déseket próbál feltenni egy hajdan virágzó kul-
túráról. Kutatjuk a XIX. századi falusi zsidó 
kultúrát is, mely teljesen eltér az ismert nagyvá-
rosi élettôl.

Sportmúzeum

A rádió aranykora

Volt egyszer egy brigád - Szocreál
Volt egy korszak, melyet nem csak túléltünk, átél-
tünk, hanem élünk is benne. Mivel éltünk, akkor 
is volt közösség, akkor is volt humor. Hiszen ti itt 
vagytok ma.

Vadas Zsuzsa babái

Kelemen Gábor természetfotói

Kovács Gyula és Schneidler Viktor 
természetfotói

Markos Júlia csuhészobrai

Horváth István bányamérnök ásványai

Tökôcs László
A múltszázad leghíresebb festményei. Színyei, 
Munkácsy, Van Gogh után szabadon. Kiállítás 
padlótól plafonig, a régmúlt polgári lakások han-
gulatát idézve. Az alkotó elsô kiállítása a Mûvé-
szetek Völgyében.

Felhôsi István restaurátor
Már visszajáró kiállítónk a Napok alatt.
Bödô Viktória festômûvész
Élet-halál formák viszonya

Szôke András filmrendezô
Miniatûrök az Életrôl

REFORMÁTUS TEMPLOM
Református Egyházi Iskola
Kerpel Péter tanár grafikusmûvész
Nagyszerû kihívást jelentett a közelmúltban egy 
hatalmas kovácsoltvas fûtô és világító templomi 
csillár megtervezése, amely jelenleg is díszíti a 
pápai református nagytemplomot. Hasonlóan fel-
emelô érzés a pápai alsóvárosi temetôben ôrt álló 
harangláb megpillantása, melynek megálmodója 
lehettem.
Nervetti Károlyné, Fekete Lídia fotómûvész
Férjemmel együtt végzett munka-, tûz-, és kör-
nyezetvédelmi munkánk mellett, mint fotográfus 
számos hazai és nemzetközi kiállításon szerepeltem 
színes fotóimmal, diáimmal. Ezek is a lényeget 
hirdetik: „A világosság a sötétségben fénylik…”
Urbán Zsuzsanna festômûvész, tanár
Ez a piktúra dajkálóan anyai. Két olyan dolgot 
egyesít, amit csak nôk tudnak: a meghitt ottho-
nosságot és az önmagában nyugvó tökéletességet. 
Ezek a képek szakrálisak. A profánt is szentségi 
szférába emelôk…

MOGYORÓK HÁZA
Pécsi Tudományegyetem
Festmény- és szoborkiállítás
Mintegy 35 festô és 13 szobrászhallgatónk mun-
káiból láthatnak zsûrizett válogatást.
Képzômûvészeti performace-ok
Völgyfreskó, „kézzel-lábbal-füllel-szájjal”, 
Pollock–Cage után szabadon.
Fotóiskola
A jelentkezôk számára tartunk fotóiskolát, majd 
az elkészült fényképekbôl kiállítást rendezünk.

VASUDVAR (Öcsi elágazás)
Völgymúzeum
A már több éve mûködô múzeum tovább bôvült 
tárgyaiban, mind a háború elôtti részleg, mind a 
háború utáni csoport. Pl.: feliratos téglák, brigád-
naplók, mao-jelvények, sütôlapátok.

MAGÁNKIÁLLÍTÓK

SOMOGYI BÉLA U. 6.
Havancsák Gyula grafikus
Illusztrációk leginkább zenéhez
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VIGÁNTPETEND

PLÉBÁNIA GALÉRIA
Vadász Sándor természetfotói
1965. november 30-án született Ózdon. Szegeden 
a Juhász Gyula Tanárképzô Fôiskola biológia-ké-
mia szakán szerzett diplomát. 1990 óta tagja a 
Magyar Természetfotósok Szövetségének.

Regényes Park (ZÖLDEK)
Kiállítás a Balaton-felvidék tájainak 100 évvel 
ezelôtt és ma készült fényképeibôl
A kép párok felsô tagjai 1892 és 1937 között 
készült archív felvételek, az alsókat pedig 
– nagyjából ugyanarról a helyrôl, a 2000. és a 
2001. év nyarán – Molnár László fotómûvész 
készítette. A közben eltelt évtizedek során a termé-
szetes, a mûvelt és az épített környezet is annyit 
változott, hogy a látvány ugyanarról a helyrôl 
már nem minden esetben fényképezhetô - vagy ha 
igen, akkor sem könnyû ráismerni.

Vörös Róbert dramaturg és ötvös
Három éve határoztam el, hogy újra rajzolni és 
festeni kezdek el: barátaim és üzletfeleim arcképét. 
Rajzolni és festeni továbbra sem tudok, de barátaim 
és üzletfeleim képmásai egyre szaporodnak.

Selmeczi György iparmûvész
1980. Diploma a Magyar Iparmûvészeti Fôiskola 
Belsôépítész szakán. 1982. Másoddiploma az 
Iparmûvészeti Fôiskola Továbbképzô Intézetében.
Tagja a Mûvészeti Alapnak.

László Zsolt természetfotói

ÖREG ISKOLA (ZÖLDEK)
Házöko kiállítás a megújuló energiákról és a 
fenntartható építésrôl

Molnár Mária képzômûvész magképei

XVIII. századi EVANGÉLIKUS HARANGLÁB 
(Petôfi u. 4.)

KOSSUTH L. U. 50. (volt Vajai ház)
Helytörténeti kiállítás

Pataki Tamás és Orgoványi Anikó 
grafikái, Vadasné Czuczor Zsuzsanna 
magángyûjteménye, Pataki Tamás és Schédl 
Lajos botrovás, Váradiné Osváth Ilonka 
hagyományos népviselet

ALKOTÓHÁZ SÁTORSZÍNHÁZ
(József Attila u.)
Jégcsap-kiállítás és Szabó Ildikó 
színmûvésznô bohóc-akvarelljei
Az Alkotóház kertjében jégcsapjainkból állítunk 
ki (részben idén téli gyûjtés), amelyek a 70 éves 
Szabó Ildikó színmûvésznô bohóc-akvarelljei kö-
zött olvadnak majd el.

CSOROMVÖLGY (ZÖLDEK)
Pet End – installáció és performansz
A fesztivál 10 napja alatt megépül Közép-Európa 
legnagyobb land art – environmental art – public 
art alkotása, amelyben Te is közremûködhetsz! 
Csoromvölgyben (Vigántpetend) mûanyag 
(PET) palackokból egy folyton növekvô, hatal-
mas csigalabirintust hozunk létre. Használd a 
szelektív gyûjtôkonténereinket, vagy hozz palac-
kot és építsd te is a csigát! Gyûjts, építs, hass, 
alkoss, gyarapíts…

MAGÁNKIÁLLÍTÓK

KOSSUTH L. U. 33.
Artchaika Egyesület
Kelet Nyugaton

MONOSTORAPÁTI

FALUMÚZEUM
Dénes Gyuláné, Szuper Irma néprajzi 
gyûjteménye

Vass Lóránt
Palackokba zárt világ
A nyárádremetei Vass Lóránt faragott hajókat, 
szekereket, keresztet, virágot és más tárgyakat 
helyez el palackokban. Óriási türelmet igénylô, 
csodálatos aprólékossággal kidolgozott alkotásait 
a világ palackba sûrítésének nevezi.

Pados Zoltán és Padosné Simon Zsuzsa 
kosárkötôk
Negyven féle, a Népi Iparmûvészeti Tanács által 
zsûrizett termékük van. Termékkörük felöleli a 
vesszôbôl készíthetô használati és dísztárgyak tel-
jes körét. Új irány a vesszômunka mûvészi szintû 
alkalmazásával a térképzô és falburkoló elemek ké-
szítése. Kezük munkáját dicséri a tihanyi Tûzkert 
Étterem berendezése is.
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ALSÓ ISKOLA
Botta Mónika nemezelô iparmûvész
Újra felfedezését éli napjainkban a nemez, a 
hagyományokat tisztelôk és a modern, iparmû-
vészetet kedvelôk között egyaránt. A kiállított 
darabok úgy az öltözet-, mint a lakáskultúra 
területén, egy olyan forma- és színvilágot 
mutatnak be nemezbôl, mely korunk ízléséhez 
igazodik, bizonyítván ezzel az anyag kortalan-
ságát, sokoldalúságát. Célom a nemez szélesebb 
körökben való megismertetése, az anyagban rejlô 
lehetôségek megmutatása, s nem utolsó sorban az 
érdeklôdôk fantáziájának megindítása.

Alternatív Közgazdasági Gimnázium
Nonfiguratív mûvészet és geometrikus 
absztrakció
Arcképek, jellemrajzok, maszkok, életnagyságú fi-
gurák önmagunkról és az emberrôl. Három iskola 
diákjainak szubjektív tükörképe.

Räty Olli finn festômûvész
A több mint 60 éves finn festômûvész életútját a 
belülrôl fakadó késztetés és korunk ellentmondásai 
határozzák meg. Töprengô, elmélyedô mûvészal-
kat, mûvei korunk üzenethordozói, az emberi 
lélekvilág megjelenítôi. Alkotásaiban az északi 
népek gondolkodásmódja mellett megjelenik az 
egyetemes emberi gondolkodás.

Raffay Béla szobrászmûvész
Raffay egész életében, s okkal, kuporgókat, akto-
kat és torzókat, élôlény-ábrázolásokat (köztük a 
vízköpôkre és ivókutakra kerülô képzelt lényekét) 
készített és néha, elvétve, portrékat és emlékmûve-
ket. Mindegyik alkotása zárt tömb– vagy a zárt 
tömb felidézése. S bár mindegyik ugyanazt a 
jellemzô – emberi, férfiúi, szobrászi – érdeklôdést 
mutatja, s egy folyamat stációinak tekintendô, mé-
gis másként, másmilyennek látható.(Géczi János)

Biermann Margit fotói
Elsôsorban tájakat, természeti látnivalókat, épü-
leteket fotóz szívesen. Szeret utazni, kirándulni, 
szakmai- és magán utazásain szívesen és sûrûn 
kattintgatja gépét. A mûvészetek közül gyerekko-
rától fogva az építészetet kedveli, ezért szívesen 
örökít meg szép, egyedi épületeket. Európa több 
országában járva készítette a kiállításon bemuta-
tott képeket.

FELSÔ ISKOLA
Fiatal mûvészek kiállítása
A sokféle mûvészeti elgondolást megfogalmazó 
munkák jól tükrözik azt, a mai kultúrára, mû-
vészetre jellemzô helyzetet, amelyet pluralista kul-
túrának szoktak nevezni. Ez jelenti a különbözô 
felfogások békés egymás mellett élését, új utak és 
lehetôségek kutatását a mûvészetben, rezonanciát 
a mai bonyolult világra, nem mellôzve az európai 
kultúra kétezer éves hagyományait.
(A kiállítást rendezte Klimó Károly, a budapesti 
Képzômûvészeti Egyetem tanára)

GUZSALYAS
Gyermekkönyv illusztrátorok kiállítása

A Budapesti Mag Galéria iparmûvészei
A galéria idén Monostorapáti Galériaként mutat-
kozik be a Mûvészetek Völgyében A fiatal magyar 
ötvösgeneráció remek ékszerei mellett görög ipar-
mûvészek ékszerei és Szabó Zsuzsi textiltervezô 
alkotásai teszik teljessé a kiállítást.

Magyar Hangszerész Szövetség
Régi népi hangszerek tárlata, kiállítással 
egybekötött hangszerbemutatója

ÖNKORMÁNYZAT
Úton
Három vizuális kommunikáció tervezômûvész 
közös kiállítása, avagy mi foglalkoztatja Ôket 
akkor, amikor szabadon alkothatnak?
Somogyi Mária két festménysorozata – két külön 
világ bemutatása. Szimbolikus tartalmat rejtenek 
egy kirándulás jelenetei: mindannyian úton 
vagyunk, tartunk valahonnan valahová a múlt 
és a jövô között.
Bukovics Andrea élete elsô gyermekét várja. 
Megpróbálja leképezni ezt a meglepô, ám a 
kollektív tudatalatti mélyérôl mégis (testének és 
lelkének egyaránt) ismerôs élményt.
Horváth Andrea úgy érezte, neki az emberekrôl 
kell beszélnie a képek nyelvén, nem is akárkikrôl, 
hanem a kiállító mûvészekrôl, akik nem utolsó 
sorban nagyon kedves barátai...

Bajai Kézmûves Egyesület
Célunk megmutatni három mesterséget, amit csak 
Baján képviselnek: basszus tárogató, halászszer-
szám-készítô, kupakészítô. Szeretnénk tudatni az 
érdeklôdôkkel, hogy érdemes küszködni, munkánk 
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nem hiábavaló, országosan is példaértékû. Van 
jövôjük ezeknek a mesterségeknek, érdemes meg-
tartani, megtanulni és tovább adni.

KRÉTAKÖR VÁNDORCIRKUSZ
A Nibelung lakópark
Térey János drámája képregény formában
A Punctum címû tematikus irodalmi, képzômû-
vészeti folyóirat második számának anyagából 
összeállított kiállítás izgalmas kalandra invitálja 
Önöket. A Krétakör Színház jövô évadbeli bemu-
tatójának egyes jelenetei elevenednek meg kép-
regény formájában a kiállított tablókon.

Merényi Dániel festômûvész
Akasztott nôk
Két tucat álomnô. Jól festenek a vásznon. De nem 
tudnak róla: meglesett pillanatokban lepték meg 
Ôket. Ha magukat néznék, így, kívülrôl, egy 
kiállításon, azt gondolnák, egy férfi beléjük lát. 
(…) Nôk, akikre vágyunk. Most nem tudnak 
kibújni. Most nem tudnak elhúzódni. Most 
nem tudnak magyarázkodni. Most falhoz van-
nak állítva, fel vannak akasztva. De mindig 
ezt akarták; tekintetek kereszttüzében izzani, és 
szemet vonzani. Így-vagy úgy, most megteszik. 
Merényi Dániel kiállításán.

CIRKUSZSÁTOR MELLETT
Gösser természetfotó pályázat 2003 képeinek 
kiállítása

ÖCS

TÛZOLTÓSZERTÁR
Helytörténeti kiállítás

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Gyémánt - Út Buddhizmus
Kelet találkozása Nyugattal

Cigány grafikusok
Feketén – fehéren
Híres mesterek, Rembrandt, Goya nyomán a 
kiállításon klasszikus technikákat láthatunk. A 
festészettel szemben itt a grafika mindig is egy 
realisztikusabb, földönjáróbb képi világot hordoz, 
és kevésbé láthatjuk a naivitás jegyeit, mint a nép-
szerûvé vált roma festészeti alkotásoknál. Alkotói 
megfogalmazásuk is inkább az akadémikus vonal-
hoz közelít.

Buzás Balázs természetfotói

Nagy az Isten állatkertje
Az újpesti Lepkemúzeum kiállítása
Lepkék, rovarok, fosszíliák, szobrok, maszkok

Szekeres Attila intarziakészítô kiállítása
és vására
Intarziakészítés a modern képzô- és
iparmûvészetben

REFORMÁTUS TEMPLOM
Református Alkotótábor kiállítása
Kezdetben…
A tudósok szerint a héber bét betû grafikusan 
is lezárja mindazt, ami a teremtés elôtt volt: ne 
érdeklôdjünk felôle, de ami azután van, a terem-
tett világ csodája, azzal éljünk, hiszen a teremtett 
ember is – Teremtôje mintájára – alkot. Ennek 
csodáját éljük át újra és újra a Mûvészetek Völ-
gyében.

KATOLIKUS TEMPLOM
Albert Miklós orgonakészítô-mester kiállítása
A mester által készített orgonák bemutatása, 
illetve az öcsi orgona felújításának szakaszairól 
készített fotók kiállítása.

JÁTSZÓTÉR (ZÖLDEK)
Facsemete galéria
Az egyesületet fôleg a helyi gyerekek alkotják, 
a legkisebb 3 évestôl a legnagyobb 17 évesig. A 
környék természeti értékeinek óvásáról, megismeré-
sérôl, a fák védelmérôl és szeretetérôl szólnak tevé-
kenységeik. A gyerekek, az évek során elkészült mun-
káit, a közben készült fényképeket mutatják be.

BARLANGKUTATÓ MÚZEUM
(Szabadság u. 13.)
Az Ôsember mûvészetétôl a Barlangkutató 
mûvészetéig
A kiállítás bemutatja az ôsemberek mûvészetét, 
akik a lakhelyeik, a barlang falára alkottak, majd 
a ma élô barlangkutató festômûvész, a cserszegto-
maji Takács Ferdinánd alkotásait, aki festmé-
nyeiben barlangkutató élményeit adja vissza.

Kardos László barlangkutató
1999-ben költözött Öcsre, ahol egy kis barlang-
kutató házat rendezett be. Kardos László a világ 
legmélyebb és leghosszabb barlangjaiban expedí-
ciózott. Házának udvarán a magyar föld köveit 
és saját barlangkutató gyûjteményét mutatja be.
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PULA

FALUMÚZEUM
Helytörténeti kiállítás

SZT. FLÓRIÁN KÁPOLNA (1773)

TÛZOLTÓSZERTÁR
Krizsán András építész
Építész-Fô
Építész lettem, aki a világhoz való viszonyát, sze-
mélyiségét, hasznosságát, emberségét, magyarságát 
modern, organikus, helyhez kötôdô, környezetbe 
illô építészeti alkotásokkal fejezi ki. Itt vannak 
eddig felépült munkáim, amelyekben benne van 
indíttatásom, szülôföld iránti szeretetem és tisz-
teletem, s munkáimon keresztül igyekszem olyan 
lenni, hogy a szülôföld is számon tartson engem.

FALUHÁZ
Csuhaj Tünde képzômûvész
Tojástánc
Fantasztikus dombormûvek – tojáshéjba marva-
fúrva. Mívesség, elmélyültség, asszonyi kifinomult-
ság, szépség – mind-mind ott táncol az áttetszô 
tojáshéj felületén.

TEMPLOM U.
Kassay Róbert fotográfus Józsefvárosi életképei

SZABADTÉR
Szekszárdi Forma Symposion képzômûvészeti 
tábor kiállítása
A viaszvesztéses szoborkészítés elsô fázisát lehet 
például nézni, vagy esetleg lehet próbálkozni a ven-
dégeknek kis viasz formák készítésével, ezeket az-
tán haza lehet vinni. Esetleg az ónöntést is ki lehet 
próbálni. Ehhez egy gázpalack kell, égôt visznek.

A Mûvészetek Völgye szervezôje a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet.   Szerkesztô: Pallagi Anikó   Címlap: 
Hatvany Csaba   Fotók: Kassay Róbert, Hatvany Csaba   Design, tördelés: Karak-Tér Stúdió   A szerkesztés lezárult: 2004. 
június 30.    A Pesti Mûsor ingyenes melléklete.   Felelôs kiadó: a Geomédia Kiadói Rt. vezérigazgatója   Szerkesztôség: 
1135 Budapest, Jász u. 36-38. Telefon: 237-0443, fax: 237-0442, e-mail: pestimusor@euroweb.hu   ISSN: 1219-4743

A mûsorok, a helyszínek, az idôpontok változhatnak! Esônap nincs. A nézôtéri helyeket érkezési sorrend-
ben lehet elfoglalni. Völgykapuk: Monostorapáti, Tûzoltószertár, Pula, útelágazás. 

Jegyet és bérletet a Völgykapuknál, az információknál és az elôadások helyszínein lehet vásárolni.

 A minden rendezvényre szóló napijegy 1.200 Ft
 A 10 napra érvényes Völgybérlet 8.000 Ft
 Elsô hétvégi bérlet (júl. 23.-25) 2.000 Ft
 Második hétvégi bérlet (júl. 30.-aug 1.) 3.000 Ft
 *Kiegészítô jegy 500 Ft
 
*A mûsorfüzetben külön megjelölt elôadásokra (+500 Ft ... férôhely) a napijegy, a bérlet, a tiszteletjegy 

illetve a Völgypolgár-belépô csak az elôadás helyszínén váltható 500 Ft-os kiegészítô jeggyel együtt 
érvényes (kivétel: Lajkó Félix koncert, Kôfejtô, ahol a kiegészítô jegy 1.200 Ft)!

FÉLÁRÚ BELÉPÔ NINCS!
Gyerekeknek 14 éves korig a belépés ingyenes! 

Információ:  Telefon: 06/87 437-029
muveszetekvolgye@axelero.hu, www.kapolcs.hu

VölgyInfoVölgyInfo
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