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Művész a színpad mögött
A Művészetek Völgyében rengeteg elismerést, tapsot, dicséretet kapnak a 
művészek a vendégektől. De kiktől gyűjtik be az elismerő szavakat, tapsot, illetve 
dicséreteket a színpad mögött dolgozók? Pedig javarészt nekik köszönhető, hogy 
jól sikerül egy színdarab vagy akár egy koncert. Az egyik zenei technikussal 
beszélgettem a munkájáról.

– Mióta foglalkozol a színpad mögötti dolgokkal?
       – Most már ez az ötödik évem ebben a „műfajban”.

– Mi kell ahhoz, hogy valaki ilyenfajta technikus legyen? Mert gondolom, kell 
ehhez egyfajta ismeret. Lehet ezt egyáltalán tanulni?
– Sajnos Magyarországon sehol se „nevelik” az embert igazi technikussá. De 
persze itt is vannak úgynevezett audiotechnikai képzések. Mindenesetre a 
legfontosabb az, hogy szeretni kell ezt az egészet, és egyértelműen szükség van 
egyfajta műszaki háttérre, na meg persze valamicske logikára is.
– Te mit szeretsz ebben a munkában, vagy egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy 
ilyen helyen dolgozz?
– Én eredetileg villamosmérnök vagyok. Képzettségem megszerzése után 
egy irodában ültem egész nap. Munka közben mindig egyre feljebb és feljebb 
vettem a zene hangerejét. Majd meguntam a bent ülős munkát, és elszegődtem 
egy koncerteket szervező céghez. Hú, hogy mit szeretek benne?! Legjobban 
a szabadságérzet tetszik az egészben. Mindig új emberekkel és új helyekkel 
találkozom. Ez az egész egy hatalmas buli.
– Meddig tartanak az előkészületek a zenekar fellépése előtt, és főként mikre 
kell figyelni?
– Ha minden rendben van, akkor egy-két óra alatt készen vagyunk. Persze 
ez függ a hangszerek nagyságától, illetve mennyiségétől is. Például a most 
következő együttesnél is akadt egy kis probléma, az egyik hangfal nem működött 

tökéletesen, ezért is csúszott 
egy órát a műsor. Egyébként 
a sorrend: felpakoljuk a 
cuccokat, összedugjuk a 
kábeleket, majd tartunk egy 
kisebb próbát, ami most is 
látható volt.
– Volt valami emlékezetes 
eset, valami probléma?
– Persze, többször is. 
Egyszer például az egyik 
zenekar tagjai összevesztek 
a színpadon, és kihúzták 
egymás hangszereiből a 
kábelt. Ilyenkor azért nem 
nagyon van mit tenni.   

Széplaki Szilvia
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Csapó 15, Művészetek Völgye indul

A Művészetek Völgye kulturális rendezvénysorozat hivatalosan is elkezdődött. A 
megnyitót július huszonötödikén, pénteken délután öt órakor tartották.
 Az egyórás rendezvény rendhagyónak éppen nem nevezhető, az új elemeket 
leginkább mellőző szponzorokhoz címzett köszönetmondás volt. A programsorozat 
jelentőségét az idei évben még magasztosabb rendeltetéssel küldték útjára, az 
eddigiek mellett a nemzetközi, európai együvétartozást is hivatott hirdetni az 
immáron tizenötödik művészetek völgyi rendezvény.
 Elsőként a rendezvény tizenötödik évfordulójának tényét emeltéki ki. A 
színpadot tizenöt, eleinte félénken éneklő monostorapáti óvodás lepte el.  Kissé 
hamis gyermeki hangon énekeltek el egy dalt halovány lánggal égő gyertyával 
a kezecskéjükben. „Ég a gyertya ég, el ne aludjék! Aki völgyet látni akar, mind 
leguggoljék!” Ám a közönség nem volt túl aktív, szükségük volt némi biztatásra a 
műsorvezető részéről. Ám másodszori elénekléskor már csupán szállingózva lehetett 
álló, nem guggoló embert észrevenni. A megfelelő hatásfok elérését követően a csetlő-
botló óvodáskórus levonult a színpadról…  
 Ezek után következett a hosszas köszönetnyilvánítás, szponzorok és 
magánszemélyek hosszas felsorolása. A hálanyilatkozatok végén Tolvaly Ferencet 
emelték ki, az idei Művészetek Völgye rendezvény mecénását és megmentőjét. 
Beszédében a rendezvény nagyságát, jelentőségét hangsúlyozta. A fő cél az 
értékteremtés, az értékmegőrzés, és hogy az 
érdekközösségből értékközösség váljék. Mindezek 
jelképévé hazánkban a Művészetek Völgye 
rendezvénysorozat vált. A rendezvényen több 
politikus is megjelent, ezért külön hangsúlyozták, 
hogy a völgy politika- és pártmentes. 
 A megnyitó következő programpontja egy 
civil szervezetek által létrehozott díj kiosztása 
volt, melyet azon személyeknek ítéltek oda, akik 
jelentős szerepet játszottak a szervezésben.
 Ekkorra a megnyitó már épp kezdte 
elveszteni a köszönetnyilvánító beszédek 
közepette a lendületét, amikor következett az 
európai egységre és eggyétartozásra való utalás, 
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a leghatásosabb módszerrel, gyerekekkel. A 
nézőközönség arcán újra megjelent a műsor elején 
oly jellemző, „jaj de aranyosak-típusú” mosoly. 
Minden európai ország képviseltetve volt egy-egy, 
a színpadra kissé nyögvenyelősen felguruló biciklis ifjonc által, akik az adott nemzet, 
Portugália, Finnország, Németország, Lengyelország stb. nyelvén kívántak jó napot 
a lankadatlan figyelmű nagyérdeműnek.  
A megnyitó fényét az összekötő szövegeivel a műsorvezető személye emelte.
 Nincs mese. A tizenötödik Művészetek Völgye hivatalosan is elkezdődött a 
kissé hosszúra sikeredett, de aranyos és egyben komoly megnyitóval. 

Sági Róbert

AURAFRIZURA
„Ember, lásd és ismerd 
önmagad…” – ez a mottója 
a Kapolcson található aura-
fénykép készítőinek. A 
világon teljesen egyedülálló 
bioenergetikai műszerrel 
– melyet Amerikából hozat-
nak – speciálisan képzett 
auraszakértők mondják meg 
tudatalatti állapotunkat. Az 
első Aura Kamerát Mr. Guy 
Coggins, amerikai kutató 
fejlesztette ki, mintegy 30 
éves munka eredményeként. 
Azok, akik aura készítők 
szeretnének lenni, diplomával 
kell rendelkezniük különböző 
lélektanokból.

A Malomsziget mögött lévő 
kis utcában található egy bódé, ahol 
ötezer forintért készítenek nekünk 
aurafrizurát, olyformát, mint a 
hippi korszakban, csak színeset. 
A képen látható arcok auráját a 
következőképpen készítik el: Az 
Aura Kamera gyorsfénykép-papírra 
rögzíti az illető személy auráját, és 
az így kapott színkompozíciót kezdi 
elemezni a szakértő. Oly módon, 
hogy a színek elhelyezkedéséből, 
kiterjedéséből, és az erősségükből 
olvassa ki a még fel nem fedezett 
tulajdonságainkat. Azt is meg 
tudják mondani, hogy milyen 
problémát ástunk el magunkba, 
amit nem szabad tovább véka alá 
rejtenünk, és muszáj megoldani, 
különben lelki problémáink 
lehetnek belőle. 
 Varga Tünde, a kapolcsi 
aura-fényképész csakrát (szanszk-
rit szó, jelentése: kerek) is tud 
fotózni, ami hasonló módon 
keletkezik az aurához képest, 

azzal a különbséggel, hogy mást 
jelentenek a színkompozíciók, és a 
formák határvonalainak erőssége. Itt 
legfőképp az energiamennyiségünk 
dominál, ebből tudják megállapítani, 
hogy környezetünkben van-e olyan 
személy, aki elszívja erőnket, ezzel 
lehangolttá, kedvetlenné téve minket.
Nem csak ezt a kétféle diagnózist tudják 
felállítani, hanem még további 29 egyéb 
mérőeszközből tudnak megállapítani 
különböző energetikai egyensúlyokat. 
 Ezek a színek a fejünk körül 
– a szakértők úgy tartják – hozzánk 
tartozik, mindig ott lebeg a fejünknél. 
Ezzel együtt vagyunk teljesek, a 
testünk csak fizikai megtestestőink -
állítják ők.
   

Vér Viktória
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A Művészeti Fesztiválra 
nemcsak felnőttek érkeznek, egyre 
több a gyermek is. A rendezvény 
szervezői róluk is gondoskodtak. 
Rendkívül színvonalasan szóra-
koztatják a kis csemetéket az Elmúlt-
kor játszóházban. Itt történelmi 
témájú, középkori vásárokat keltenek 
életre a hozzáértő foglalkoztatók.

A társulat oktatókból 
áll, de nem ám akármilyenekből, 
múzeumpedagógiai szakot végzett 
hölgyekből és urakból. A Művészetek 
Völgye előtt már többször gyakorolták 
tudásukat, részt vettek a Millenáris 
parkbeli programokon is. 
A történeteket játékos formában 
tálalják az interaktív meseműsor 
közben. „A gyerekek ilyenkor 
észre sem veszik, hogy tanulnak” 
– véli az egyik főszervező. Sőt 
amint észrevettem, nem csak a 

Na de mit tegyen a gyerek?

gyerekeknek tetszik, a szülők is legalább 
annyira élvezik az óvoda által nyújtott 
különböző lehetőségeket. A Budapestről 
jött tanári kar tagjai az interaktív mese 
után leülnek a picikkel és az éppen 
tárgyalt korhoz illő tárgyakat készítenek. 
Ma például Magyar nap volt, s a kis 
lurkók nemezeltek, szőttek-fontak… 
Általában hatféle tárgyat készítenek, 
és a pedagógusok úgy gondolkoznak, 
hogy egy tárgyat egyszerre maximálisan 
húsz fő készíthet. Viszont problémás 
megállapítani, hogy egyszerre hány gyerek 
van egy asztalnál, mivel a legtöbb közülük 
izgatottan rohangál. Eközben a szülők a 
csemetéjük után futkosnak a kamerával 
vagy a fényképezőgéppel, azzal, ami éppen 
kéznél van.

Idén is rengeteg embert várnak a Művészetek Völgye szervezői. A felnőttek 
mellett a kicsik szórakoztatásával is foglalkozni kell. Ennek érdekében idén jóval 
több gyermekprogramot hoztak létre, mint amennyi idáig valaha is volt.

Végül, amikor véget ér a móka, 
akkor boldogan folytatják kalandozásukat 
a többi fenomenális eseményt fürkészve. 
Reméljük, hogy még akkor is lesz ilyen 
esemény, amikor ők már régen felnőttek, 
és ők is ugyanúgy foglalkozni fognak az 
utódjukkal, mint a szüleik.   

      
 Horváth Anita

 Főszerepben a szertartás, az áldozat, 
 a dobok, az ének és a tánc 

Afro-amerikai táncot járnak az ógörög trójai asszonyok

A Coastville-i Kulturális Egyesület és a Nemzetközi Színházkutató 
Intézet tagjai késnek. Este nyolc órára írták ki a kezdést. Pusmogások 
moraja tölti ki az addig üres színpadot, amely a szárító kellős közepén 
áll. 

A reflektorok mind a négy 
irányból odavilágítanak. Tíz perc 
elteltével feketeruhás nők jelennek 
meg fehérre szinezett, néger 
színésztársaikkal. A felkonferálást 
hangulatos afrikai zene színesíti. 
Dobok és gyászoló hölgyek éneke 
szól. Van, aki a földet figyeli, aki 
a térdén könyököl és száját nyitva 
felejti. Van, aki fészkelődik.              

A sztori tovább folyik. Az 
özvegyek egyenként mesélik el, 
miért is élnek gyászba borultan, 
mekkora fájdalom uralkodik rajtuk. 
Minden egyes történet után dal 
következik. De nem akármilyen. 
Úgy érezni, a mozgás, a ritmus, az 
extázis felülmúlja a cselekményt. 
Az ősi elemek és technikák sokkal 
régebbiek, mint a görög színház.
– „Amore u fora!” – üvölt teli 
torokból az egyik özvegy, míg a 
többi énekli az „o teké”-t.
Gyorsul a zene, az ember lélegzetvétele is (vagy épp nem is vesz levegőt), 
a hölgyek lassan berekednek, közben sürögnek, forognak, ugrálnak. Az 
előadás egy afrikai szertartássá módosul. A közönség lábával imitálja és 
követi az ütemet, melyet a színpad szélén ülő néger férfiak csikarnak ki 
zeneszerszámaikból. A tomboló özvegyek ledobálják fekete fátylaikat és 
gyógyírt várnak fájdalmukra az égből. Mindemellett állják a fehér bőrfestékkel 
kikent király szúró, megvető és olykor ijesztő tekintetét.

Az alakítás rendkívüli. A jelmezek a célnak megfelelnek, a kellékek száma 
nagyon csekély. Ha valaki ilyen hangulatra vágyik, színre lép még az USA 
Színház 12 fős társulata. Előadják még itt Kapolcson: Siri álmát, Médeát, és 
közös táncra csábítanak minket augusztus elsején. 

       Rajczi Szabina 



A színpad mögött, a Malomsziget 
vége felé, sok kis kölyök ugrál, táncol, 
nevetgél, egy kört formálva, miközben 
négy férfi (a Fakutya zenekar) zenél. 
A gyerekek közt kitűnik egy náluk 
magasabb személy.  nem más, mint 
Halmos Kata, aki már majdnem 
tíz éve foglalkozik gyerekekkel. 
Amikor odamegyek hozzá, épp el 
van foglalva, ezért csak az előadás 
végén tud fogadni. Néhány kisgyerek 
még a közelben sündörög, hátha 
újrakezdődik a „körtánc”, de ez nem 
így van.   

– Hányadik éve vagytok itt Kapolcson?
– A Művészetek Völgyében ez a kilencedik 

évem, a „Fakutya” zenekarral pedig a 
harmadik.

– Hogy alakult ki nálad az, hogy 
gyerekeket szórakoztass, illetve 
foglalkozz velük?

– Nem tudom, édesapám népzenével 
foglalkozott, tanított engem is táncolni, 
ez nekem is nagyon megtetszett. 
Gondoltam, én is ezt próbálom folytatni, 
mert annál nincs nagyobb élmény, mint 
látni a kicsiket, amint kimennek a 
körből, még mindig a pár perccel ezelőtt 
vett lépéseket „próbálgatják”.

– Milyen korosztály vesz részt szívesen 
egy ilyen „énekes-mozgásos játékban”?

– Az évek során azt vettem észre, hogy 
a nyolc-kilenc év körüliek már cikinek 
érzik azt, hogy beálljanak és együtt 
mozogjanak a többiekkel. A kisebbek 
– ez alatt a három-, négy-, ötéveseket 
értem – nagyon szívesen, akár a szülők 
társaságában, boldogan próbálgatják 
a lépéseket. Még ebben a korban kell 
megszerettetni velük a zenét. Én 
tudom, milyen fontos ez, és a tánc is 
az életünkben. Személy szerint én 
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Törpék tánca
A zenés játszóház

szteppelek, és néptáncolok is, most már 
el sem tudnám képzelni az életemet 
ezek nélkül…  

– A Művészetek Völgyén kívül hol lehet 
még megtalálni titeket?

– Konkrét helyünk nincsen, óvodákban 
szoktam „foglalkozásokat” tartani, és 
rendezünk felnőtt táncházakat is.

– A Völgy ideje alatt mindig a 
Malomszigeten lesztek?  

– Nem. Hétfőtől péntekig délutánonként 
leszünk ott, hétvégenként pedig 
Monostorapátiban lépünk fel.

– Mit lehet veletek játszani a táncon 
kívül?

– Lehet a bigézés nevű játékot…
– Az meg micsoda?
– Egy körülbelül húszcentis fadarabnak 

az egyik oldalára ráhelyezünk egy apró 
golyót, a másik felére rácsapunk, hogy 
a golyó felrepüljön, és a reptében lévő 
gömböt elütjük. Az a cél, hogy minél 
messzebbre menjen a gömbünk. Tehát 
a bigézésen kívül lehet még tekézni, 
gólyalábon lépkedni és nagyon sokféle 
ügyességi játékot játszani.    

Nagy Nikolett

 Hiába, Kapolcs az a hely, ahol 
az ember szívesen mászik fel egy 
sáros hegyoldalra azért, hogy jól 
szórakozzon. Így történt ez tegnap 
este is a Mi Színpadon. Bácskai 
Júlia ugyanis három évvel ezelőtt 
összekeverte a pszichológiát a 
színészettel. Bejött. Az érdeklődők 
az Együttélősdi Pszihószínház negy-
venkilencedik műsorát láthatták. És 
hogy mi történt a színpadon? Csak 
röviden. Egy anyuka, aki a széltől is 
óvja lányát. Egy lány, aki nem eszik, 
csak fogyókúrás ételt, azt is csak 
péntektől. És aki pénzt akar. Modern 
család. Szexuális felvilágosítás. 
Függőágy relaxációval és rabigával. 
Az elnyomott gyerek. Az anya, aki 
kiadja a dühét, de a magzatát nem 
bántaná soha. Tányértörés, röpködő 
porcelánrepeszek. Azaz, egy szónak is 
három a vége: anya és lánya. Hogyan 
él a mai családban két nő együtt? 
Miért jutottak odáig, ahova jutottak? 
Okok és kérdések. Én pedig bajban 
vagyok, mert vicceket vártam és életet 
láttam a színpadon, 
   Bácskai Júliának egy dolga van, 
helyzetek elé állítja színészeit, ők 
pedig eljátsszák, mi is történik vagy 
történhet velünk: 
- Egy pszichológus kitalálja, hogy 
színészettel vegyíti eddigi munkáját, 
nehéz ehhez vállalkozókat találni?
 - Nem. Engem mindig is érdekelt a 
színészet, és magam is játszottam, így 
eleinte egykori kollégáim segítettek. 
De csak olyan személyeket hívok meg, 
akiket én magam is szeretek, hiszen 
az előadások igazából improvizáción 
alapulnak. Ehhez nagy tudás szük-
séges. Én csak a körvonalakat adom 
meg, és arra figyelek, hogy a színpadon 

ne térjenek ki az 
előadás medréből.
- A mai előadásnak 
volt valamilyen ta-
nító jelege?
- Nem szeretem ezt 
a szót használni. 
Eredendően a 
színház szórakoz-
tat, a pszichológia pedig másokon segít, 
tanácsokat ad. Viszont a nézőtéren felnőtt 
emberek ülnek, nekem nincs jogom oktatni 
őket, bármennyire is szeretek tanítani.
- Tehát a néző azt visz haza, amit akar.
- Igen. Ahogy Shakespeare mondta, a 
művészet tükröt mutat. A nézőnek nem 
kell komolyan vennie mindent, viszont 
gyakran találkozik olyan helyzetekkel 
a mi műsorainkban, ami nap mint nap 
megesik vele. Ez a főcélunk, szórakoztatni 
és  ötleteket adni.
- Látom, maradt még két ép tányér.
- Igen, biztos, ami biztos, hoztam még 
kettőt magammal. Ezek a durvább 
jelenetek, tányértörés vagy a kiabálások, 
viták előre megírt sablonok. A szereplők 
nagy vonalakban tudják, mit lehet és mit 
nem. Igazából azért tettem bele ezeket 
a jeleneteket, mert ugyanúgy velünk is 
megtörténtek, meg is fognak. 
   A közel két óra alatt láthattuk, miként 
zárhatja be egy anya a gyermekét 
gondoskodásával. Azt is, hogy milyen, 
amikor enged neki, illetve, amikor teljesen 
elfordul tőle. És a nevetés mögött mindig 
ott volt a valóság. Azt szemléltük, amit már 
sokszor végignéztünk, de most víg kacajra 
fakadtunk, amikor egy hétéves kislány 
(Csákányi Eszter) azt kérte az anyjától 
(Láng Annamária): „Foglalkozz velem!” 
   Csak egy darab volt. Színjáték. Vagy több? 

Zsiborás Gergő

A Mi Színpad és a tükör



156

Gábor, az életmûvész

   Érdekes dolog történt ma velem, 
pontosabban fogalmazva érdekes 
embert ismertem meg.   
 Gábor a szentesi Horváth 
Mihály Gimnáziumba jár és színészetet 
tanul ott. Mindig is szabad ember volt, 
a szülői háztól négy éve elköltözött, 
mert mást akart tenni életével, mint 
amit ők diktáltak neki. A kollégiumot 
és a szegénységet választotta csak 
azért, hogy egyszer megvalósítsa álmát. 
Színész akar lenni! 
   Bátyja nyomdokaiba akar lépni, de 
ehhez, mint mondja, nagyon nehéz az 
út. Két éve viszont úgy érzi megtalálta 
helyét ebben az iskolában. Kockáztatott 
és 150 km-re barátaitól beállt egy 
amatőr színházba. Kisebb szerepeket 
játszik, de egy ilyen szerepet is nagyon 
komolyan vesz. Az iskolában szintúgy 
darabokban játszik és nagyon boldog, 

hogy tudását végre egy neves művészeti 
találkozón is megmutathatja.            
 Kapolcs nagyon fontos 
számára, hisz közelebb kerülhet ezzel 
a hírnévhez, mindig bizakodik, hogy 
egyszer valakinek feltűnik a tehetsége, 
és komolyabb művekben is szerepelhet. 
De beéri most azzal, hogy barátaival, 
illetve osztálytársaival szórakoztatják a 
közönséget. Sokat dolgoznak, komolyabb 
művekkel foglalkoznak, de Kapolcsra 
valami mással készültek. Az első fellépés 
után nagyon boldog volt, mondta nekem, 
hogy ilyen jól még sohase érezte magát. 
A kevés néző ellenére jó hangulatban 
telt az előadás és az ő monológján 
mindenki röhögött. Éreztem azt az erős 
akarást és kisugárzást, ami belőle jött 
a nézők felé. Remélem, ezzel a jó kis 
társasággal megtalálja azt, amit keres a 
színészetben.        
                                  Sinkovits Péter                                                                                               

Történeti játszóház
Múlt-Kor

Elkerülhetetlen, hogy ne 
torpanjunk meg egy pillanatra, és ne 
kövessük érdeklődő tekintettel mindazt, 
ami ezen a csöppnyi tisztáson történik. 
Az apukák, anyukák és gyermekeik 
aktív részesévé válnak a játékos 
előadásnak. Igencsak korhűvé teszi 
mindezt a jelmezekbe bújt „művészek” 
lenyűgöző játéka. A látogatókkal kört 
alkotván jelenítik meg a középkori vásár 
hangulatát, melyet még valóságosabbá 
tesz a régmúltban használatos tárgyak 
sokasága. Nem is gondolnánk, hogy 
milyen kemény gyűjtőmunka előzte 
meg mindezt, a hitelesség érdekében. 
Többszáz éves énekek, dallamok kapnak 
újra szárnyra és vonzzák magukhoz az 
érdeklődő füleket. 

A mai ember számára 
elképzelhetetlennek tűnik, néhol 
mulatságosnak, hogy elődeink milyen 
„gyermekes” törvényeket alkalmaztak. 
Példa erre az a jelenet, melyben két 
kofa kap össze az árusítóhelyért. A 
szócsatát az „igazság hírnöke” töri 
meg és meglepő büntetést szab ki az 
átkozódókra. A vitát kezdeményező, 
egy követ a vállára emelve kényszerül 
futásnak a nyomában iparkodó 
bökdösődésétől tartva. A dolog 
nehézségének az számított, hogy se a 
szúrósvégű bot tartója, se a közönség 
nem nevethette el magát, mert aki 
megtette, átvette az „áldozat” szerepét. 
A nézők tömegét nem egy hangos kacaj 

hagyta el, így könnyedén  válhatott 
bárki újabb prédává. Ilyen és ehhez 
hasonló „trükköket” alkalmaztak, hogy 
a bámészkodók, ha csak egy pillanatra 
is, de a társulat tagjaivá alakuljanak. Az 
előadás sikerét leginkább a szereplővé 
vált gyerekek arcáról lehetett leolvasni, 
akik amellett, hogy játszottak egy jót, 
tanultak is valamit a kor hétköznapi 
emberének életéről, melynek köze sincs 
ahhoz a mindennapi élethez, melynek ő, 
és mi is részesei vagyunk.

Kertész Orsolya
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 Az utcaszínház elsöprõ sikere
   Már az első napon is sokan 
látogatták a falvakat, de eddig 
a legérdekesebbnek a hivatalos 
megnyitó bizonyult. Az érdeklődők 
már korábban megérkeztek a 
malomszigeti színpadhoz, hiszen a 
maroknyi nézőközönség bizakodva 
várta a szentesi diákok érdekes, mégis 
elgondolkodtató darabját. Ígéretesnek 
bizonyultak a délutánra kitűzött 
programok, mint például kisszínházi 
műsorok és nem utolsó sorban a már 
említett népszerű megnyitó ceremónia. 
     Nagy megtiszteltetés érte a 
szentesi Horváth Mihály Gimnázium 
drámatagozatos tanulóit, ugyanis ők 
is megcsillogtathatták tudásukat a 
nagyérdemű előtt. Délután három 
órától öt óráig ők szórakoztatták a 
közönséget a Malomsziget főszínpadán. 
Az ifjú színészpalánták kemény próbák 

után végül is négy húszperces művel készültek a Művészetek 
Völgyére. Ezek az elmúlt hetekben tartott táborban születtek, 
tehát elismerést érdemelnek a résztvevők. Meglepően 
rövid idő alatt tanulták és gyakorolták be a szerepeket, 
mindezek ellenére jól alakították a kapott karaktereket. Az 
előadásokat a négy évfolyamot oktató tanárok tanították 
be. A rendezők és forgatókönyvírók megpróbálták minden 
korosztály számára érthetővé és egyben szórakoztatóvá 
formázni azokat. A bohócok tánca a kicsiket mulattatta, 
az idősebbeknek pedig a pantomimszám nyújtott kellemes 
kikapcsolódást. Az előadók hamar belopták magukat a 
látogatók szívébe. 
    A szentesi csoport műsoraival szinte mindennap 
találkozhatunk a már jól ismert, a völgyben közreműködő 
falvak egyikében. Érdemes beülni a közönség soraiba 
és részt venni egy könnyed, de mégis kulturális élményt 
nyújtó programon. Ha esetleg nagyon elfoglaltak 
vagyunk, a hétköznapi emberek rohanó életét éljük és 
még a völgynapokon sincsenek felesleges perceink, 
megtekinthetjük a szentesi művészeket egy mozgó utcabál 
keretében is, mikor esténként gyalogolva mutatják be a már 
említett darabjaikat.                                   
                                                                         Sinkovits Péter
                          

Az égigérő fa

      Hitted volna, hogy létezik egy 
olyan fa, amely egészen az eget súrolja? 
A Malomsziget felé vedd az irányt, a 
színpad környékére, ahol perceken belül 
elkezdődik az előadás, melynek fontos 
eleme az előbb említett fa.
      Már nem bírok itt ülni a padon, 
muszáj odamennem a többi gyerekhez a 
színpadra. Az a fiú előrébb áll, mint én, 
furakodjunk tovább. Egy óriási fa van a 
színpadon, vajon mit keres itt? Nahát 
milyen magas, egészen az égig felér!
 Jaj, lemaradtam, amíg anyát 
kerestem. Már elkezdődött, eltűnt a 
királylány az óriási fán, hol lehet? Az 
apukája, a király is siratja már. Egy 
megmentőt keresnek. Fel merjek menni? 
Jelentkezzek? De hol keresném? Az 
előttem álló fiú nagyon bátor, behívják 
a színpad közepére. Nahát, felkapta őt a 
bácsi és most már fejjel lefelé pörgeti, de 
jó neki, én is szeretném! Én, én, engem! 
Engem tessék! Megtalálom a királylányt 
is! Nem én megyek, egy másik fiút 
választott. Mindegy. De mi történik 

most, ki ez az új bábu? Vicces ez a bábu, 
ahogy pödörgeti a bajuszát. Lehet, hogy 
ő menti meg a lányt? A többi királyfi nem 
járt sikerrel. Már fel is mászott a fára, 
most az ágakon lépked, elég vékonyak, 
vigyáznia kéne. Majdnem leesett, de 
segített neki a bácsi. Ez biztos a gonosz 
sárkány kastélya, szép kis palota. Ott 
az ablakban a királylány, szerencsére 
nem esett baja, de vigyázat, közeledik az 
ellenség! Sikerült elrejtőznie. Hogy fogja 
megölni a sárkányt? Sokkal nagyobb 
nála, és három feje is van! El kell vennie 
az erejét, ami a darazsakban van. 
Anyáékhoz is dobálja őket a bácsi, jól 
meg kell taposni, és akkor meghalnak. 
Az egész közönség toporog, és nevetnek. 
A darazsakkal végeztünk, de a sárkány 
ereje még nem fogyott el. Most egy 
nyuszival ijeszt meg minket, és a többiek 
közé dobja. Nem rémítette meg őket, 
mindenki nevet, én is kuncogok.
      Úgy tűnik, sikerült megölni a 
sárkányt, végre szabad a királylány! 
Mindenki boldog. Vége a műsornak, 
már megyünk hazafelé. Az égigérő fát is 
lebontották. Tehát mégsem létezik.

Schmidt Andrea
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Újrafalvi kaland
Minden nap fél négytől 
négyig megtekinthető kis-        
gyermekeknek szóló báb-
mese a vigántpetendi 
Öreg Iskolában. A szociális 
munkásokból álló csoport 
környezetvédelemre nevel, 
s bábjátékukba aktívan 
bevonják a gyerekeket.

 A mű szereplői Malacka, 
Süni, Nyuszi és Vakond, a későb-
biekben hozzájuk csapódott 
Gombapó, hogy megtudják, ho-
gyan került a szemét az erdőbe. 
Bemennek Mocsokvárosba, ahol 
annyi a hulladék, hogy esélyük 
sincs megtalálni a tettest. Eddig 
tart a tiszta bábjáték, ahol a kö-
zönség csak szemlélődő. Amint előlép 
Brünhilda – aki az erdő istene –, 
azt javasolja, tekintsék meg, hogy 
az emberi település nem feltétlenül 
mocskos és koszos.

 Mocsokváros ellentéte 
Újrafalva. Újrafalván nincs 
műanyag palack, csak üveg, amit 
visszaváltanak, a sörösdobozt 
újrahasznosítják, a hulladékból 
játékot gyártanak, az étel-
maradékot komposztnak fel-
használják, és emiatt az ő zöld-
ségeik és gyümölcseik sokszorta 
finomabbak és zamatosabbak, mint 
a mocsokvárosbelieké.
 Az elemekkel sajnos nem 
tudnak mit kezdeni, és azt a veszélyes 
hulladékok közé gyűjtik, de erre is 
van megoldás, hiszen használhatnak 
tölthető akkumulátorokat.
 A szemetet típus szerint 
gyűjtik, és nem csak gyűjtik, hanem 
újra is hasznosítják. A boltokban csak 
újrahasznosítható csomagolás van, 
de a legtöbb termékhez a vásárlók 
viszik magukkal a saját tégelyeiket. 
Sok mesterember van Újrafalván, 
akik mindent megjavítanak, így nem 
kell semmit kidobni.
 Az alkotócsapat ezzel a 
produkcióval a gyerekekbe próbálja 
belenevelni a környezetvédelmet. 
Úgy vélik, hogy a megfelelő 
propagandával egy évtizeden belül 
eljuthatunk a mai Németország 
színvonalára. Szerintük nem is 
a pénz az akadálya, hanem az 
emberek lustasága és bizonyos 
fokú igénytelensége. Közérdekű 
hirdetések sokat segíthetnének a 
helyzeten – vélik. Jelenleg vannak 
helyek, ahol elkezdett kialakulni a 
szelektív szemétgyűjtés, de – ami az 
igazi probléma – az újrahasznosításra 
nincs mód.

Zomborácz Iván

Csak természetes anyagokból
Lőrinc József társasjáték-kiállítása

Amikor beléptünk a játékudvarra, a hatalmas fa játszótér mögött egy asztal 
volt, rajta rengeteg játék és körülötte sok rohangáló, játszadozó fiatal és szülő 
egyaránt. A nagy tömeg közepén egy hatalmas gyerek, arcán széles mosollyal. 
Ő nem más, mint Lőrinc József, a társasjátékok szülőatyja.

- Miért kezdett el társasjátékokat készíteni?
- Szerettem volna olyan dolgot csinálni, amit eddig még senki. A másik 

célom a hagyományőrzés, a régi formák, egyszerű eszközök és eredeti 
anyagok felelevenítése volt. Ezekkel a játékokkal szeretném egy kicsit 
hátérbe szorítani a számítógépeket, a televíziót, és előtérbe hozni magát 
az embert. Olyan dolgot alkottam, ami ugyanúgy „megmozgat” egy 
embert, mint húszat. 

- Mikor készítette el az első játékot?
- Már jó pár évvel ezelőtt csináltam meg az első fa játékomat. Először csak 

a gyerekeimnek dolgozgattam, majd a baráti társaságomnak, végül már 
országos rendezvényekre jártam. 

- Milyen alapanyagokból készülnek a játékok?
- Fontosnak tartom, hogy természetes anyagokból készült tárgyakat 

adjunk gyerekek kezébe. A játékaimon a lakk, a pác, a festés, minden 
természetes.

- Milyen korosztályt céloz meg a játékaival?
- Én mindig azt mondom: „nullától kilencven éves korig mindenki szeret 

játszani.”
- Milyen típusú játékokat gyárt?
- Elsősorban arra törekszem, hogy a játékok 

fejlesztőek legyenek, és pedagógusi 
segédeszközként szolgáljanak. Iskoláknak 
képességfejlesztő játékokat csinálok. Ezek 
alkalmasak a finommotorika, vagy éppen 
a színfelismerés fejlesztésére. Ezeken kívül 
fontosnak tartom a szép kivitelt, az egész 
összhatását. 

- Miért éppen játékokkal foglalkozik?
- Ez egy olyan szakma, amely „politika-, füst- 

és előítéletmentes.” Nehezen találni manapság ilyen munkát. 
- Mit szeretne még elérni az életben?
- Szeretném összehasonlítani a magyar és a környező országok 

játékkultúráját. 
- Mi élteti a szakmában?
- A csillogó szemek, a gyerekek nevetése, az anyukák, akik elfelejtik az 

otthoni teendőiket, mert belefeledkeznek a játékba. A visszajelzésekből 
élek.             Helli Dóra
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A kerámia megszállottja
Avagy az étkezési tárgyaktól a manókig

Simon Edina keramikus immáron negyedik alkalommal, meghívott vendégként 
vesz részt a Fesztiválon. Idén a Pincegalériában tekinthetjük meg műveit, melyeket 
hagyományos kézi módszerrel, illetve különleges redukciós technikával készít. 
Célja a kert és lakáskultúra fejlesztése, szebbé tétele. Jelenleg a helyi múzeum 
régészeti leleteinek rendezésében is segít. 

– Mióta foglalkozol kerámiával és milyen tárgyakat készítesz?
– 12 éve dolgozom kerámiával. Főleg olyan dolgokat készítek, amelyek a 

kultúránknak részei, de használati tárgyak. Például étkezésre szánt 
 eszközök. Szeretem, ha szervesen 

a lakás- és kertkultúrába 
beleolvadnak. 

– Melyek a kedvenc formáid?
– Nagyon érdekelnek a neolitikus  
 formák és motívumok. Formailag

főként  ezekből merítek. Jel-
lemzőek rám a kismanó-figurák. 
Azonban a késő bronzkori edények 
világa tetszik a legjobban. 

– Milyen technikákkal dolgozol?
–  Teljesen kézzel készítem az 

alkotásokat, illetve korongon. 
Ritkán olajredukciós technikát is 
alkalmazok.

– Hányadszorra állítasz ki a   
 Művészetek Völgyében?
– Kapolcson négy éve, meghívott 

vendégként veszek részt. Igazából 
most próbálok visszakerülni a 
„vérkeringésbe”, mivel kisgyer-
mekeim vannak, és eddig velük voltam otthon.

– Mesélnél az idei kiállításodról?
– A kiállításon megjelent tárgyak a belső világomat tükrözik. A helyi 

múzeumban régészeti feltárásban segítek. Régi edényeket tanulmányozunk, 
amelyek hatással voltak rám. A kis figurális dolgok viszont teljesen a 
fantáziám szülöttei. Ezek konkrétan sótartónak készültek, de bárminek, 
például mécsestartónak is lehet használni.

– Gyakran mutatják be műveid?
– Jelenleg nem igazán. Korábban Esztergomban három helyen lehetett 

megtekinteni őket, de mivel most próbálok újra visszakerülni az „életbe”, 
ezért szeretnék gyakrabban kiállításokat szervezni.

       Péter Szabó Csilla

Kisemberek öltöztetõje
Avagy Zsuzsa néni babaszalonja

Taliándörögd egy mellékutcájában, közelebbről az Ősök háza egy piciny szobájában 
igencsak érdekes kiállításra bukkanhatunk. Léb Zsuzsa ugyanis itt rendezte be 
babaszalonját. A helyiségbe belépve 15-20 korhű öltözetű „kisemberrel” találkozunk. 
Rögtön szembetűnik Aladdin, zöld, bőszárú nadrágjával, Csipkerózsika, hosszú szőke 
hajával és rózsaszínű ruhájával. Azonban alaposabb szemlélődés után észrevesszük 
Mozartot, egy feketeruhás gyászoló nőt, és az 1900-as évekből idecsöppent angol 
kisasszonyt is.

Léb Zsuzsa néhány évvel ezelőtt, pusztán hobbiból kezdett babaruhákat 
készíteni. Zsuzsa néni azóta hivatalos „öltöztetőnő” lett. Mára már rendelésre varrja 
a ruhákat. Nemcsak megszállott gyűjtők fordulnak hozzá, hogy készítse el egy-egy 
antik babájukra a megfelelő, korhű öltözetet. A szülők is felkérik az egyedi ruhák 
készítésére.
„Élmény a kislány számára, ha babáját mindig az alkalomhoz illően öltöztetheti, 
ahogyan azt édesanyja teszi vele. Öröm az édesanya számára is, ha a sok apró 
babaruha a gyerekszobát is díszítő szekrényben, ládában kaphat helyet” – mondta.

A ruhák a kor divatjának megfelelően, eredeti anyagokból készülnek 43-50 
centiméteres babák részére: bársonyból, csipkéből, selyemből vagy akár ugyanolyan 
anyagokból is, mint amilyeneket a baba „gazdája”, a kislány visel. A leggyakoribbak 
a tompa, pasztell színek. 
Léb Zsuzsa számára nem képvisel nagy értéket a babagyűjtemény. Egy darabra 
azonban mégiscsak büszke: ott ül saját, gyermekkori játéka is. A közel ötvenéves 
baba felett ott lógnak Zsuzsa néni kislánykori képei is. 

Tehát, ha a játékok nem is, 
de a ruhák viszont annál inkább nagy 
jelentőségűek. Zsuzsa néninek kihívást 
jelent egy-egy darab elkészítése. 
Hiszen ő nem „gyártja” a modelleket, 
hanem minden egyes babára gondosan 
megtervezi a legmegfelelőbbet.
Nemhiába, ugyanis 2000 
szeptemberében részt vett a győri 
Zichy-palotában rendezett Nemzetközi 
Babakiállításon, ahol díjat nyert az „Itt 
az ősz!” kollekciójával.   

  Péter Szabó Csilla



912

    A faluba érve, eső áztatta ar-cunkat. Bolond 
ez az időjárás, hol majd megsülsz, hol szétfagysz! 
Ki érti?! Úgy látszik, a Völgy ellen van. (Minden 
évben ezt játssza!) Miatta a programok is csúsznak 
elég súlyosan. De az „Iparipar(k)” töretlenül áll 
és várja látogatóit. Az Új Iskolában a budapesti 
Iparművészeti Egyetem fiatal tervezőinek néha 
eléggé meghökkentő találmányai és művei 
kaptak helyet. De mi is várja az idelátogatókat?
   Kezdjük talán a „túlságosan” is Új Iskolával. 
Belépve az előtérbe cipők hevernek szanaszét. 
Hogy miért is? Az iskola vezetősége meg-
 

elvileg ez is-
kola lenne, ám 
nem járnak ide 

gyerekek, nehogy megkarcolják a 
padlót. (Akkor meg miért ez a neve?) Mire ez a 
nagy féltés? A kis falu sok-sok spórolásból épí-
tette fel a már lassan-lassan múzeummá vagy 
kiállítóhellyé kikiáltott, meg kell mondani, elég 
kis pofás épületét. A polgármester szíve csücskét. 
Ám a kezdeti ellenszenv ellenére egy nagyon 

hagyta, hogy cipővel belépni tilos, ezért vissza 
a természetbe elvén csak mezítlábas embereket 
láthatsz. Na jó, van egy-két zoknis is. Ja, egyébként 

 barátságos és érdekes helyre csöppentünk. A csarnokrészben a legújabb ékszertárolási 
divattal találjuk szembe magunkat, amikor is nagy átlátszó plafonról lelógó 
műanyagokba csomagolva különféle anyagokból készült űrékszerek állják utunk.
   Öt különböző terem, öt különböző színnel öt különböző egyetemi szakot kép-
visel. Rögtön jobbra a sárga szoba, ahol a szilikáttervezők mutatják be legszebb 
darabjaikat. Mit is takar e név? Mindent, mi formázható. Üveg, kerámia és porcelán. 
Valóban elég dekoratív darabok. Egyébként a szobaszínek szerepe, hogy azok 
különböző árnyalatai közé „rejtik” a műveket. Egyből mellette: a piros terem, ahol 
is a textiltervező ifjak nyílhattak meg a külvilágnak. A falakon levő fotomontázsok 
nemcsak érdekesek, de érdekes szerepük is van. Általuk készül a következő bőrminta 
vagy nyomat. És jött a kék szoba! Metál! A formatervezők bemutatásában nyilvánosság 
elé került a „jövő orrpiercingje”. Ezen szobában a fém szerelmesei gyönyörködhettek 
az össze-vissza hajló vasakban. A zöld! A belsőépítészek fedhetik fel nem kis 
tehetségüket. Nálam elnyerte a pálmát a dinamikus szobor és az űrlétra. Jó, volt még 
néhány makett is. Székek tömege lepte el a belteret, van, aki régiből újat, és újból régit
csinált. És ezek után egy teljes szinten a „főkirályság”. Feketében a vizuális 
média. Videoinstallációk, több oldalról figyelhető vetítővásznon. Fotólabor, 
ahol zsákbamacskajátékként mindenki nagyíthat egy általa ismeretlen képet.
   A bemutatás alatt az idő egyre javult, és egyre többen szállingóztak az Iparipar(k)ba.  
Mi is elindultunk hazafelé. Az Iparipar(k)ban pedig várnak minden látogatót, ahogy
megírták, a „hurrá-élményeikkel”. Döntse el mindenki, mennyire hurrá!

Richter Nóra
csinált. És ezeennyire hurrá!  

A dörögdi „egyetem” Házöko
A vigántpetendi Öreg Iskola 
minden nap tizenegykor 
nyíló tárlatot tartogat a 
környezetkímélő életmódra 
nyitott emberek számára. 
Folyamatosan bővül a kiállítás, 
az első Völgynapon még 
szerény, de folyamatosan 
növekvő kínálattal várják a 
látogatókat.

 Napelemet mindenki lá-
tott már, ha máshol nem, hát a 
számológépén. Annak egy tovább-
fejlesztett változatát, a vákuumcsöves 
napkollektort, már kevesebben, de 
nekem mégis a komposztáló toalett 
okozta a legnagyobb meglepetést. A 
finom kékes árnyalatú napelemek 
után furcsán néztek a látogatók a fehér 
tankba épített latrinára.
 A vákuumcsöves napkollektor 
használati vízmelegítésre szolgál, va-
gyis a mindennapi élethez felhasznált 
víz (például: fürdővíz) melegítésére 
való. Nagyobb teljesítményű a kö-
zönséges napelemeknél, főleg télen 
mutatkozik eme tulajdonsága, amikor 
hagyományos társainál körülbelül 
ötven-hatvan százalékkal jobban 
teljesít. Hátránya, hogy az általános 
napelemet szélesebb körben lehet 
felhasználni (autók hajtására, 
villanyáram termelésére), ellenben a 
vákuumcsövessel csak termoenergia 
állítható elő.
 A felgázosító kazán szintén 
remek találmány. A behelyezett fa elég, 
ezzel átmelegíti a belső kerámiaréteget, 
amibe egy ventilátor betereli a füstöt, 
és a benne lévő éghető anyagokat 
még egyszer elégeti. A hagyományos 

fatüzelésű kazánnál negyven 
százalékkal hatékonyabb. A fenti 
készüléknek van szénégetéses 
változata.
 A napelemekkel kapcso-
latban felmerült a kérdés, hogy 
nyáron, amikor a szerkezet 
a leghatékonyabban üzemel, 
akkor sokkal kisebb az ember 
energiaigénye (nem fűt, tovább van 
világos), és sokkal praktikusabb 
lenne a felesleget télre „félretenni”. 
Ezt a funkciót látja el az indirekt 
tároló, amire napelemet, felgázosító 
kazánt egyaránt rá lehet kötni, és 
minimális energiaveszteséggel a 
fölös energiát tárolja: mint egy ak-
kumulátor.
 A környezetkímélő  beren-
dezésekbe fektetett energia négy-
öt éven belül megtérülhet egy 
magánlakásban, de ha például egy 
százlakásos panelház szereltetné 
be a fönti három berendezést, 
egy év alatt nyolcvan százalékkal 
csökkenthetnék a gázköltséget.

Zomborácz Iván


