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Köszöntô

William Shakespeare:
LXVI. Szonett

Fáradt vagyok, ringass el, óh, halál:
az Érdem itt koldusnak született
és hitvány Semmiségre pompa vár
és árulás sújt minden szent Hitet 
és Becsületet rút gyanú aláz
és szûz Erényt a gaz tiporni kész
és Tökéletest korcs utód gyaláz
és Érc-erôt ront béna vezetés
és Észre láncot doktor Banga vet
és Hatalom elôtt néma a Szó
és Egyszerû kap Együgyû nevet
és Rossz-kapitány rabja lett a Jó.
 Fáradt vagyok; jobb volna sírba mennem:
 Meghalnék, csak ne hagynám el szerelem.

Csak így. Minden kommentár nélkül 
az avoni mester szavaival; hogy létünkrôl. 
Létünkrôl. Hogy másan?...
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A Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet, 
valamint Kapolcs, Vigántpetend, Taliándörögd, 
Monostorapáti és Pula települések polgárai, 
egyházközségei, civil szervezetei, önkormányzatai 
mellett a rendezvényt támogatták: 

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Nemzeti Kulturális Alapprogram

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi Minisztérium

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Balaton Fejlesztési Tanács

Veszprém Megyei Önkormányzat

Határon Túli Magyarok Hivatala

Magyar Telecom Rt.

Brau Union Sörgyárak Rt.

Szerencsejáték Rt.

Nemzeti Hírközlési Hatóság

Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezô Kht.

Magyar Hivatalos Közlönykiadó

Balaton Volán Rt.

Somló Volán Rt.

Hunguest Hotel Pelion

Outdoor Közterületi Reklámügynökség Rt.

Prakticomp Számítástechnikai Kft.

Szentendrei Papírgyár

Új Színház



Független Ökológiai Központ

Ceramic Center

EasTron Kereskedelmi és Fejlesztô Ügynökség

Oláh és Társa Bt.

Finnforest Magyarország Kft.

Prolux Világítástechnikai Kft.

Tutto Hangszer, Tapolca

Ortega y Gasset Társaság

Kuti Csaba, a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke

Csizmadia Ferenc, Papkeszi

Gödrös Frigyes, filmrendezô

Kovács Antal vállalkozó, Kiskunlacháza

Török Gyôzô, Monostorapáti

Külön köszönet a támogatásért Tolvaly Ferencnek!

Médiatámogatók

mtv1

Magyar Hírlap

Pannon Lapok Társasága

Klubrádió

Pesti Mûsor

Magyar Színházi Portál

Filmmúzeum

       

A Mûvészetek Völgye Fesztivál a Magyar Fesztiválszövetség tagja.
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TÜNDÉRKERT

Völgyvendég: ERDÉLY
Régi álmunkat valósítjuk meg, amikor 2005-ben Kapolcson az erdélyi mûvészettel 
fog nak találkozni a Völgyvendégek. Az elmúlt években sokszor, sokféle mûvészt és 
alkotót hívtunk meg Erdélybôl, de 2005-ben Hargita Megye Tanácsának Gyer gyó-
szár hegyi Alkotóközpontja segítségével teljes, gazdag sokszínûségben jelenhet meg 
vég re a Völgyben az erdélyi képzômûvészet, az iparmûvészet, a népmûvészet, a 
nép rajz, a színház, az építészet, az irodalom, a könyv-és folyóiratkiadás, az irodalmi 
élet, a klasszikus és népzene, a jazz és a film.
Az Erdélyi Udvarban, a Malomszigeten, a Katolikus Templomban, a Faluházban, a 
Kas tély galériában és a Tündérkert-moziban gazdag programokkal várjuk az ér dek-
lô dô ket.

A képzômûvészeti kiállítások színhelye a Kastélygaléria – pincétôl a padlásig - így 
kel lô színteret tud biztosítani úgy a hagyományos táblakép–szobor-kiállításoknak, 
mind a „kortársabb” installációknak, vagy happening jellegû akcióknak is. A ki ál-
lítások központi magja egy erdélyi reprezentatív képzômûvészeti anyag bemutatása 
lesz, amely köré csoportosul fiatal képzômûvészek más jellegû látásmódjának és 
egyéni (de Erdély-centrikus) mitológiájának bemutatása. Olyan alkotók munkái is 
meg je lennek, akik nem népiesek, de abból táplálkoznak. A Gyergyószárhegyi Al ko-
tó köz pontot bemutató kiállításra és filmvetítésekre is sor kerül, valamint az erdélyi 
mû vész telepekrôl, a kortárs erdélyi képzômûvészetrôl, a képzômûvészeti trendekrôl 
is hall hatunk elôadást

Meghívtunk népi mestereket és iparmûvészeket, így lesznek a Völgyben: tojásírók, 
ko sár fonók, csipkeverôk, csuhéfeldolgozók, gyöngyfûzôk, rojtkötôk, bútorfestôk, 
ne me zelôk, szövôk, kalotaszegi, torockói varrónôk, korondi fazekasok, vájtedény-
ké szí tôk, akik mindennap mesterség-bemutatókat tartanak, 

Lesz az Erdélyi Udvarban könyvesbolt és könyvkiállítás, dedikálások, könyv be mu-
ta tók, vendégeink lesznek folyóirat-és könyvkiadók, írók, költôk, lapszerkesztôk. 
Min dennap este 7 órától izgalmas irodalmi beszélgetések várják az érdeklôdôket. 
Meg hall gathatunk klasszikus-jazz és világzenei koncerteket, lesz népzene és tánc-
ház, tánc-és játéktanítás mindennap.

A gyergyószentmiklósi Figura Stúdiószínház 10 napon át lesz a vendégünk. Az 
erdélyi magyar színházak nem-hagyományos törekvéseit képviselô társulat hang sú-
lyo zot tan alternatív színházi programmal tevékenykedik. 
A ma rosvásárhelyi Yorick Társulat a hagyományos színházi nyelv megújítását jelöli 
meg elsôdleges céljaként. Meghívott elôadásában tág teret szán a kísérletezésnek. 

Ha nem is a tudjuk bemutatni az erdélyi mûvészet teljességét, reméljük, hogy 
gaz dag sokszínûségével és értékeivel találkoznak majd a fesztivál 10 napja alatt 
ven dé geink.

KAPOLCS
Kapolcs

KAPOLCS
Kapolcs
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MINDENNAPI PROGRAMOK
MALOMSZIGET

AUGUSZTUS 1. – AUGUSZTUS 7.
07.45 Közös jóga

A jóga sok ezeréves tudomány. Valamennyi gyakor-
lata az önmegismerés folyamatát, ezen keresztül 
pedig az emberi személyiség transzformálását 
szolgálja. A gyakorlatokat a jógik ôrizték meg 
a mai kor embere számára azért, hogy segítséget 
nyújtsanak a mindennapi élet nehézségein való 
túljutásban, enyhítve számos fizikai, mentális, és 
lelki nehézségen. A jógik szívesen adják át tudá-
sukat minden érdeklôdônek, mert vallják, hogy 
az életben kiemelkedôen fontos szerepet játszik az 
önzetlen adás.
A Malomszigeten reggelente, a hatha jóga foglal-
kozásokon, olyan egyszerû módszereket sajátítha-
tunk el, amelyekkel karbantarthatjuk a fizikai 
testet, ugyanakkor a mentális, és lelki egészségre 
is jótékonyan hatnak. Megismerkedhetünk a Jóga 
Nidra elnevezésû csodálatos relaxációs techniká-
val is.
A gyakorlás a Satyananda Jóga rendszer alap-
ján történik, a foglalkozásokat Magyar László 
– Jignasu Bhaktananda vezeti.

MALOMSZIGET
JÚLIUS 29. – AUGUSZTUS 7.
11.00-tôl A Nagy Könyv élôben Kapolcson

JÚLIUS 29. – AUGUSZTUS 1.

KÉZMÛVESEK
VÖLGYE

KAPOLCSON, A MALOMSZIGETEN

10.00-20.00 VII. 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

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
10.00-20.00 Erdélyi kézmûvesek 

mesterségbemutatói és vásár

Faluvégi Irma – 
gyapjúfestékesek szövése 
(Csík)
A növényi festôanyag sajátos 

színpompáját érvényesítô gyapjúfestékesek, a nagy 
múltú székely népi szôttesek tekintélyes családját 
képezik. Technikájuk, mintaszerkesztésük az ázsiai 
sztyeppe lakók jurtáinak belsô hangulatát idézik. 
A falvédôk napkultuszra emlékeztetô kompozíciói 
a hajdani pogány hit „szentképei”. Takaróalkal-
matosságként is óvó, védô szerepük érvényesül, a 
jelképek együttese ezoterikus misztikát sugároz.

Török Éva Cecília – nemezelés (Ázsia)
A nemezelés, a gyapjúfelhasználásnak egy sajátos 
technikájú és egyedi történeti utat bejárt területe. 
A nemezsüvegek, -felsôruhák, -csizmák, -tege-
zek, -tarsolyok, -nyeregtakarók, -jurta-borítók, 
használatának alkonya a nemezelés napjait is 
megszámlálta. A gyapjú áztatással, nyomkodásá-
val tömör állagúvá tétele ellenben évszázadokon 
át továbbélt a céhes, majd az ipari filc elôállítási 
módjában. Kézmûves szintû újjáélesztése a nép-
rajzkutatás fellendülésének, az ôsi ismeretek fon-
tosságát felismerô irányzatoknak köszönhetô. 

Dániel Margit – rojtkötés (Székelyföld)
A szövés szálrendszerének megerôsítésére, a szôttes 
élettartamának meghosszabbítására kitalált és alkal-
mazott csomózási technika eredendôen a törülközôk, 
abroszok, kendôk járulékaként volt ismert. Idôvel 
önálló kézmûves ággá alakult át, amit „makramé” 
néven ismerünk. A különbözô alapanyagú és finom-
ságú fonalak kínálatában reneszánszát élô rojtkötés, 
ma már a hagyományos formától elszakadva ipar-
mûvészeti perspektívának örvend.

Berze Katalin – csipkeverés (Székelyszentkirály)
A lehelet finomságú fonalak összekapcsolásának, 
egymáshoz való rögzítésének bámulatos megvalósu-
lása csipkekészítés néven ismert. A segédeszközök és 
a szálkapcsolódások szerint különülnek el a varrt, 
vert, hurkolt, horgolt, stb., csipkék. A vert csipke 
idôigényes, fölöttébb aprólékos készítési módja, a 
vele egyenlô súlyú arany értékével mérhetô. Hajda-
nán elsôsorban a viselet kiegészítôje volt, ma már 
inkább dekorációs igények kiszolgálója lett.
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György Rózsa Margit – kukoricaháncs 
feldolgozás (Szentdemeter)
A természetes anyagok felhasználása a népi tárgy-
kul túra évezredes velejárója. Az alapanyag sa já-
tossága egyben a funkció meghatározója. A ku ko-
ri ca háncs tároló-, tartó alkalmatosságok, de ko rált 
szigetelô felületek készítésére, újabban jel ké pes 
karácsonyfa kellékek, a betlehemezés tárgy anya gá-
nak kiváló kivitelezô anyaga lett. 

Péter Julianna – gyöngyfûzés (Székelyföld)
A legrégebbi temetôk feltárásának gyakran nagy 
gond dal kimentett tartozéka a gyöngy. Az egysze-
rû fü zé rekben, pozitív-negatív mintasorokban 
vagy ép pen a gyöngyszövésben hatalmi rangsorolá-
sok, il le tôleg a rontás távoltartásának jelképei so ra-
koznak. Része volt az ünnepi viseletnek, a je les 
csa  lá di eseményeknek, mint pl. az eljegyzések, 
es kü vôk alkalmai, ilyenkor szerencsehozó, ter mé-
keny ség varázsló szerepük is érvényesült. Ma a 
gyöngy sor a hangulatos, öltözködés kiegészí tô je, 
az egyé ni ízlés kihangsúlyozója. 

Bartis Erszébet – tojásírás (Gyimes)

Fehér Gizella – tojásírás (Gyergyó)
Belsô-Ázsia sámánhitû népei a tavaszi nap éj egyen-
lô ség ünnepén, a természet megújhodása, az anya-
föld megtermékenyítése, a rontás távol tar tá sa, 
a nap teljes ragyogásában való visszatérése elôtt 
tisz te leg nek. A mi húsvétunkban átörökített írott 
to jás min ták ezekbe témakörökbe csoportosíthatók. 
A batikolási technikával festett tojások a székely és 
csán gó vallási néprajz legrégebbi kellékei. Alap-
ju kat tekintve változatlanul élték meg a XXI. 
szá zadot.

Jancsó Tamás – fakéreg feldolgozás és 
eszergált faedény készítés (Erdély)

Esztergált edények: a faeszterga, mint egyik igen 
ré gi szerszám az edénykészítés terüle tén is fel hasz-
ná lási teret ka pott. A vájtedények ké szí té sé nek 
ne héz ségeit hi va tott megkönnyíteni. Elôbb a belsô, 
majd a külsô forma tökéletesítésében is sze rep hez 
ju tott. Az ily módon készített edények nem csak a 
szíj át té tel lel megforgatható me cha ni kai is  me re tek-
re, a fa fé le ségek tulajdonságainak ala pos is me re té re 
is tá masz ko dik.

Fakéreg munkák: a természetben élô ember a 
ki vá gott fának minden por ci káját felhasználta. A 
ké reg feldolgozása a leg ré geb bi ismeretek egyike. A 

gyûj tögetô életforma tar tó al kal ma tos sá gaitól a tá ro-
ló edényekig igen sok min den készült fa ké reg bôl. 
A fenyôfa kérgének pél dául igen gaz dag a gyanta 
tar tal ma, nedvének il lat anya ga a ben ne tárolt mag-
va kat, szárított vagy aszalt gyü möl csöket nem csak 
ki tûnô ál la pot ban tartja, de kel lemes íz adalékkal 
látja el. A fa ké reg meg mun ká lás a feledés mélyébôl 
életre hí vott foglalkozások egyike.

Páll Domokos – fazekasság (Korond)
A cserépedények feltalálása forradalmasította 
a táplálkozási kultúrát. Bizonyos edényformák 
elterjedésébôl, népek kultúrájának határvonalait 
olvassák ki a régészek, történészek. A legnevesebb 
fazekas központok évszázadokon át megôrizték 
jellegzetességeiket, az ott készülô cserépedények 
sajátosságait illetôleg egyediségét. Az agyagedények 
népszerûsége a történelem folyamán hullámzó 
tendenciát mutat. Jelenleg, mint a kézmûvesség 
általában kései reneszánszukat élik.

Az erdélyi kézmûvesek szakmai vezetôje: 
Kis Portik Irén – néprajzkutató, aki 30 éves 
nép raj zi gyûjtô-, feldolgozó munkájáért Aszalós 
Já nos díjjal tüntették ki. Idéntôl a magyar kul tú-
ra határon túli ápolásáért Magyar Kultúra Lo vag-
ja. Több, mint 100 cikk, 3 kötet szerzôje. Több 
ezer tárgyat számláló magángyûjteményét ala pít-
vá nyi keretben, közhasznú kulturális célra hasz-
no sí tot ta. 1999-tôl a Gyergyószárhegyi Megyei 
Al ko tó központ néprajzi referense, negyedszáz kéz-
mû ves tevékenység szervezôje és irányítója. Több 
néprajzi témájú kiállítás létrehozója. Ku ta tá sai-
ban, elôadásaiban a népi kultúra jelrendszeri 
ér té kei vel foglalkozik.

10.00-20.00 Könyvkiállítás és könyvesbolt
PALLAS-AKADÉMIA 
K Ö N Y V K I A DÓ  É S 
KÖNYVKERESKEDÉS 
1993-ban alakult. Jelenleg 

Erdély egyik legnagyobb ma gyar ki adója, eddig 
több mint kétszázötven köny v et adott ki. Elsôsorban 
kortárs szerzôk szép iro dal mi, történelmi, néprajzi, 
hely tör té neti, tu risz ti kai jellegû munkáit jelenteti 
meg, melyek ér ték te rem tôk és hozzájárulnak az 
er dé lyi magyar iro da lom és tudományosság gaz-
da gí tá sá hoz. Je len tô sebb so ro za tai: Bibliotheca 
Transsylvanica, Nobile Officium, Kis\Könyv 
sorozat, Nagyapó me se fája, Mese vo nat, Mûterem, 
Dísz kia dású köny vek, Dió héj ban, Erdély hegyei, 
Ba ran golás a Szé  kely  föl dön.
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Kiadott könyveinknél tagadhatatlan a mûfaji, 
tartalmi változatosság. Nincsenek mûfaji megkö-
töttségeink. Mivel hiszünk a területi kiadók létjo-
gosultságában, hiszünk abban is, hogy elsôrendû 
feladataink közé tartozik felvállalni a közelben 
élô vagy élt szerzôk munkáinak kiadását. Így  
bár vannak kolozsvári, marosvásárhelyi, sepsi-
szentgyörgyi, bukaresti, németországi, svédországi 
magyar szerzôink is, azért a csíkiak, gyergyóiak 
egyelôre többségben vannak. Ez nem a lokálpatri-
otizmussal függ össze, egyszerûen csak az indulás-
sal: ôk voltak kéznél.
Eszményi a kapcsolat, ha a könyvkiadó és a könyv-
kereskedés egy és ugyanazon gazdasági vállalkozás 
két arcát testesíti meg. A Pallas-Akadémiának 
Erdély csaknem minden nagyobb városában – ahol 
a magyarság tömege számottevô, van saját könyves-
boltja, vagy állandó jellegû standja. Szerzôinket 
bemutatjuk ezekben a városokban, dedikálnak, 
találkoznak az olvasókkal. Tôzsér József, a Pallas-
Akadémia igazgatója, aki csaknem negyven éve 
foglalkozik könyvkereskedéssel, mindig is hangsú-
lyozza a személyesség fontosságát, semmivel sem 
helyettesíthetô voltát író és olvasó között. Nincs is 
annál nagyobb sikerélmény egy író számára, mint 
az a kézfogás, mosoly, beszélgetés, ami egy ilyen 
találkozón megvalósul, a dedikálni hozott, esetleg 
agyonolvasott régi, vagy a helyben megvásárolt 
könyv látványa az olvasó kezében, amint éppen 
belelapoz, önfeledten beleolvas.
Az író, a könyv sikere minden esetben a kiadóé 
is, még akkor is, amikor róla nem is esik szó. Ha 
pedig munkájáról kérdik – tulajdonképpen egy 
mondatban válaszolhat –: a Pallas-Akadémia 
Könyvkiadónak van immár bô tízéves múltja, 
kétszázkilencven könyvcíme és legalább két évre 
szóló könyvtervei.

AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖNYVKLUBOT 
2000 ôszi erdélyi katalógusának sikere késztette a 
csíkszeredai, ma már marosvásárhelyi székhelyû 
Erdélyi Magyar Könyvklub megalapítására. A 
Magyarországon több mint tíz éve ismert könyv-
klub elsô erdélyi katalógusa 130 ezer példányban 
jelent meg, azóta évente négy alkalommal rendsze-
resen küldjük klubtagjainknak a katalógusunkat. 
A választék a magyar ismertetô kínálatán alapszik, 
de az erdélyi olvasók igényeihez igazodva több ben-
ne a szépirodalmi és a történelmi tárgyú mû, egyre 
nagyobb teret kapnak az erdélyi kiadók is.

Az Erdélyi Magyar Könyvklub a helyi sajátosságok 
figyelembe vételével szolgálja ki tagjait: címre küldi 
színes, a könyvek minden fontos adatát tartalmazó, 
magyar nyelvû könyvajánlatát. Klubtagjaink a 
megrendelt könyveket és egyéb termékeket postán 
küldjük el, vagy rendelésüket személyesen vehetik át 
partnerkönyvesboltjaink valamelyikében.
A klubtagság ingyenes, csupán azt várjuk tagjaink-
tól, hogy katalógusonként legalább egy könyvet 
vagy egyéb terméket (pl. kazettát) rendeljenek az 
adott rendelési határidôig. 
Az Erdélyi Magyar Könyvklub – a csomagküldéses 
könyvkereskedelmen kívül – valódi klubtevékeny-
séget is folytat Erdélyben (író-olvasó találkozók, 
kulturális rendezvények szervezése). 
A rendezvény során kiállításra és az Erdélyi 
Magyar Könyvklub bemutatására kerül sor.

Az 1997 ôszén útjára indított SZÉKELYFÖLD 
KULTURÁLIS FOLYÓIRAT az egyik legérde-
kesebb színfolt a mai magyar kulturális folyóira-
tok palettáján. Nem csupán irodalmat, irodalmi 
tanulmányokat, kritikákat közöl (Szépirodalom, 
Literata Hungarica, Scripta Mundi, Szemle 
címû rovatok), hanem betekintést nyújt a kor-
társ színház történéseibe (Forgószínpad címû 
rovat), figyelemmel követi a képzômûvészet alaku-
lását (Mûteremtés címû rovat), megismerteti 
az olvasókkal az erdélyi tudományos élet „virtu-
ális” akadémikusait (Academica Transsylvanica 
címû rovat), népszerû tanulmányokban ismerteti 
közelmúltunk történelmi változásait (Ködoszlás 
címû rovat), bátorítja a levéltári dokumentu-
mokra „vadászó” kutatókat (Irattár címû rovat), 
odafigyel a Kárpátokon túli csángó-magyarokra 
(Kelet Népe címû rovat), néprajzi tanulmá-
nyok közlésével igyekszik átláthatóbbá tenni 
mindennapjainkat (Aranyág címû rovat) – köz-
lési teret engedve a nem tudományos igénnyel 
készült, de annál érdekesebb oral history mûfa-
jának is (Ujjlenyomat címû rovat). És hogy e 
mûfaji sokszínûség „tetô alá kerüljön”, arról a 
filozófiai, politikaelméleti tanulmányokat közlô 
a Vox Populi címû rovat gondoskodik.
Számos más, kulturális jellegû magyar kiadvány-
hoz hasonlóan (lásd például a gyôri Mûhelyt, 
a kecskeméti Forrást, a pécsi Jelenkort stb.) a 
Székelyföld is önkormányzati pénzen jelenik meg: 
kiadását 1997 óta Hargita Megye Önkormány-
zata biztosítja.
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10.00-21.00 Mics sütés

Mics: Háromféle húsból 
formált speciálisan 
fûszerezett kolbászkák

11.00-13.00 és 15.00-17.00 Erdélyi tánc- és 
játéktanítás gyerekeknek.
A tanítást vezetik a Figura Stúdió Színház 
színészei, játszik a Cika Együttes

11.00-13.00 és 15.00-17.00 Harci technikák 
és viseletek bemutatója a honfoglalástól a 
középkorig. Bemutatja Hidász Csaba és csapata 
(Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem)

19.00 Irodalmi beszélgetések
A Pallas-Akadémia Könyvkiadó és a 
Székelyföld Kulturális folyóirat estjei
(dedikálások, beszélgetések, felolvasások...)

TÜNDÉRKERT MOZI A KISPINCÉBEN
14.00-16.00 Lakatos Róbert erdélyi film-

rendezô munkái és a Filmtett-Duna-Mûhely 
Alkotótábor 2002/03/04 évek filmjei
A FILMTETT mozgóképes havilap 2000 ta va-

szán jött létre a kolozsvári 
Oedipus Quartett Film klub 
vonzáskörében, Jakabffy 
Samu kez de mé nye zésére. 

Márciusban többek között Jakabffy Samu, 
Margitházi Beja, Sipos Géza, Visky And rás és 
Zágoni Balázs találkozott a kolozsvári Ál lami 
Magyar Színház büféjében egy alapító be szél-
getésre. Az elsô sikeres pályázatot követôen 2000 
júniusában megjelenhetett a Filmtett elsô száma.
A lapot filmes szakkiadványnak szántuk, amely 
a most formálódó erdélyi filmes szakmának és 
a film iránt érdeklôdô nagyközönségnek szól. 
A Film tett szerkesztôsége a lap kiadása mellett 
mû köd teti az Oedipus Qartett Filmklubot, va la-
mint az EMTE Fotó, film, média szakával 
kö zö sen egy filmtörténeti filmklubot szervez a 
ko lozs vári Babes-Bolyai Egyetem Mátyás király 
utcai épületében. Minden év májusában meg szer-
vez zük a Filmtettfeszt nevet viselô születésnapi 
film fesz tivált, és 2002 óta nyaranta a Filmtett-
Duna Mûhely alkotótábort.
A FILMTETT budapesti art-mozikban is meg vá-
sá rol ható (www.filmtett.ro; filmtett@gmx.net)

(idézetek a filmtett.ro oldalaiból)

ZÖLD UDVAR
JÚLIUS 29. − AUGUSZTUS 7.
10.00-18.00

BOCS Alapítvány – bocs.hu
Szá mítógépes stand, globális képzés inter ak tív 
szoft verek, filmvetítés, kvíz, képeslap, köny vek, 
Fel  irat  ko zás a napi email Bocsmagazinra ill. 
ön kén tesnek.

CATS Egyesület
Tájékoztatás túrázással kapcsolatos témákról, 
GPS-bemutató; nevezési lehetôség az augusztus 
6-i Mûvészetek Völgye teljesítménytúrára és az 
éj sza kai túrára.

Magyar Természetvédôk Szövetsége − MTVSZ
Filmvetítés: Zsigerbeszéd − film a fenn tart ha tó-
ságról (Idôpontokat keresd a helyszínen!)
Veszélyes anyagok a háztartásunkban 
– kiállítás, szóróanyagok.
„Szilaj Béla”, a felfújható óriás szürkemarha a 
környezetkímélô mezôgazdaságért.
„Üzenôfal” az éghajlatváltozásról a világ vezetôi 
számára.
CD ROM-talanítás − használt CD-k átvétele, 
cserébe Linux CD ajándékba a Bo-Ja Teammel 
együttmûködve.

AUGUSZTUS 1. − AUGUSZTUS 7.
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

Ökoturisztikai információ, kiadványok, 
programajánló.
Tájékoztatás a nemzeti park völgytúráiról, 
elôadásairól.
Állati jó játszótér – a salföldi Major 
állatformájú fajátékai ismét a Völgyben!
„Nézz + Láss Természetvédô Szemmel!” − 
a BfNP fotókiállítása a Felsô Iskolában
Hivatásos természetvédôk fotói kom men-
tárokkal. Aki végignézi, rádöbben, mennyi 
védendô szépség rejtôzik körülöttünk, itthon, 
Magyarországon. (Lelkes András, Mészáros 
András, Óvári Miklós, Tóth Szabolcs, Vers József )

AUGUSZTUS 1. − AUGUSZTUS 5.
Zöld-Híd Alapítvány, Pécs

Napenergiás kiállítás: napelemes eszközök, 
kollektorok, játékokmûködés közben.
Kreatív mûhelyek: papírmerítés, terméskép és 
mandala készítés, szélharangkészítés
Szemléletformáló feladatok: környezetvédelem 
a lakóhelyen.

KapolcsKapolcs
Z

Kapolcs
ZÖ

Kapolcs
ÖLD UDVAR

Kapolcs
LD UDVAR

KapolcsKapolcsKapolcsKapolcs
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AUGUSZTUS 1. − AUGUSZTUS 7.
Gyalogcsiga játék

Indulás: 10.00 és 16.00 óra között a Zöld 
Udvarból, a BfNPI Standjától
Érkezés: legkésôbb augusztus 7-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 (100 Ft) magadhoz véve felfedezheted 
a rejtôzködô kincseket. Ha elég csigapontot 
gyûjtesz, tiéd a kitüntetés!
Szervezô: Bauxitkutató Természetjáró 
Sportegyesület (BXTSE)

CSIGAHÁZ
KÖNYVMUTATVÁNY IRODALMI UDVAR
10.00-tôl éjszakáig

2004. szeptemberében 30 könyvkiadó-vezetô és 
egy könyvterjesztô társaság létrehozta a Könyv-
mutatványt, egy közös kereskedelmi és kulturális 
feladatokat megvalósító országos csoportosulást.  
A Könyvmutatvány sokrétû mûvészeti kapcsolódá-
saival, kiadói szerzôgárdája közremûködésével új 
elemévé igyekszik válni a Mûvészetek Völgyének 
hagyományos rendezvényének.

Könyvesbolt a Csigaházban:
Irodalmi kávéház  – minôségi borok,  

alkoholmentes italok; kávé, kakaó, turmix, 
dzsúsz, csája, jó borok friss péksütemények, 
szendvics, toast, padlizsánkrém, csatni, konti-
nentális, mediterrán, óceáni (...) reggeli... stb.

Szabadtéri színpad – felolvasóestek, dedikálások, 
könyvbemutatók, kerekasztal-beszélgetések, 
író-olvasótalálkozók, természet- és 
társadalomtudományi elôadások

Mutatvány-mozi  – filmvetítés, kerekasztal-beszél-
getések, közönségtalálkozók, „megrendezett” 
szabadtéri fôzôcskék (TöltöttToll) a Klorofilm 
/www.libiomfi.hu/, a Metropolis, a MOKÉP/
www.mokep.hu/, az Új Budapest Filmstúdió 
segítô közremûködésével

 ANT-KO Kiadó; 1956-os Kutatási és 
Könyvkiadói KHT. www.rev.hu; Balassi 
Kiadó www.balassi.com; Belvárosi Kiadó; 
Beszélô Szem Kiadó www.beszeloszem.hu 
Csimota Könyvkiadó www.csimota.hu

Dialóg Campus Kiadó www.dialog-kiado.hu
Enciklopédia Kiadó www.enciklopediakiado.hu
Faa Produkt Nyomda www.faaprodukt.hu
Fekete Sas Kiadó www.feketesas.hu
Filosz Kiadó www.filoszkonyv.hu
Fríg Kiadó www.csaba.varga.hu; Göncöl Kiadó 
Holnap Kiadó www.holnapkiado.hu
Jelenkor Kiadó www.jelenkor.com
József Attila Kör www.jozsefattilakor.hu
Kalligram Kiadó www.kalligram.sk
Klorofilm www.libiomfi.hu
Kortárs Kiadó www.kortarskiado.hu
L1 Társulat www.l1.hu; MOKÉP www.mokep.hu
Múlt és Jövô Zsidó Lap- és Könyvkiadó 
www.multesjovo.hu; Nap Kiadó www.napkiado.hu
Napvilág Kiadó www.napvilagkiado.hu
Noran Kiadó www.noran.uw.hu
Novella Könyvkiadó www.novellakiado.hu
Scolar Kiadó www.scolar.hu
Szenzár Kiadó www.szenzar.budo.hu
Typotex Kiadó www.typotex.hu
Új Palatinus Kiadó www.palatinuskiado.hu
Xantusz Nemzetközi Koordinációs Iroda 
www.xantusz.hu

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
JÚLIUS 29 – AUGUSZTUS 7.
10.00-17.00 Varázslatos Kövek Kertje

A Kapolcsi Római Katolikus Egyházközség, a 
szegedi Katolikus Ifjúsági Alapítvány, a Tranzit 
Szupervíziós, Fókusz-és Spirituális Felnôttképzô 
Központ, valamint a Férfisátor szervezésében

10.00 Reggeli meditációs ima a templomban

12.00 Meditációs ima

10.00-17.00 Fonó (nôi spirituális – kreatív 
mûhely), Kaszáló (Férfisátor), Óriások földje 
(tréfás ügyességi játékok nemcsak felnôtteknek), 
Törpék földje (játékok, beszélgetés nemcsak 
gyerekeknek), 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), Kastélyképtár 
(meditációs fotókiállítás), Várkápolna (a csend 
helye), Szentmise és Gyémántcsiszoló Mûhely 
(csoportfoglalkozás – személyiségfeljesztô, 
kommunikációs és fókusz foglalkozások minden 
nap a Kerti Táblán olvasható idôpontban).
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KÁVÉHÁZ
JÚLIUS 30. – AUGUSZTUS 6.
21.30 Moziéjszakák a Pajtamozgóban

A nagyfilmes programok mellett az elmúlt 
évekhez hasonlóan ismét lesznek meglepetések, 
rövidfilmek, váratlan vendégek
Házigazda: Gödrös Frigyes

FÔ UTCA, FALUMALOM MELLETT
JÚLIUS 30. – AUGUSZTUS 7.
17.00-18.00 Használd a hangomat!

Galkóbalázs HANGOSBEMONDÓ
Reklám, üzenet, kérés, kérdés – minden, ami 
Vox Humana. 

EVANGÉLIUMI MÛHELY
A történelmi és a szabadegyházak által 
szervezett EVANGÉLIUMI MÛHELY 
napi programjai megtalálhatók a kapolcsi 
és taliándörögdi Evangélikus Templomban, 
valamint a kapolcsi Kis Eperfa Pincehát 
helyszínén.

JÚLIUS 29. (péntek)
KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00-17.00 Varázslatos Kövek Kertje

KASTÉLYGALÉRIA
15.30 Erdélyi képzômûvészek kiállításának 

megnyitója

CSIGAHÁZ
KÖNYVMUTATVÁNY IRODALMI UDVAR
16.30 Mutatványmozi 

Szezon (r: Török F.) - filmvetítés

MALOMSZIGET
16.30 A 17. MÛVÉSZETEK VÖLGYE 

FESZTIVÁL ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA

17.00 A Collegium Régizene Együttes 
A MÚZSÁK KERTJE – énekes és hangszeres 
muzsika nyugat-európai és erdélyi forrásokból
Játszanak: Deák Ildikó, Deák Emôke, 
Keresztesi Ildikó, Lôrincz Tünde, Lôrincz 
Szilveszter, Jónucz Alfonz, Vezér János, Hász 
Imre. Mûvészeti vezetô: Deák Endre
Az együttes 1977-ben alakult a Nagykárolyban, 
re ne szánszkori és kora barokk zenét ad elô úgy a 
nem zetközi, mint az erdélyi forrásokból merítve. 
Az énekhangok mellett korabeli hangszerek is meg-
szó lal nak, mint a lantok, furulyák, violák stb.

CSIGAHÁZ
KÖNYVMUTATVÁNY IRODALMI UDVAR
18.00 A Könyvmutatvány irodalmi színpada

 A Prae irodalmi folyóirat kerekasztal-
beszélgetése, felolvasása: Balogh Endre, Barta 
András, Havasi Attila, Pál Dániel Levente, 
Pollágh Péter, Sopotnik Zoltán

KATOLIKUS TEMPLOM
19.00 Kónya István lantmûvész koncertje 

Kónya István az elsô magyar lantmûvész, aki lant-
dip lo mával rendelkezik, amelyet a Hágai Királyi 
Kon zer va tórium barokk tanszakán szerzett 
(1989-1996). Reneszánsz és barokk lanton, va la-
mint arciliuton és chitarronén játszik. „Három 
év szá zad lantmuzsikája” címû mûsorában a lant 
euró pai útját, történetét mutatja be röviden, a 
leg fon to sabb szerzôkön és mûfajokon keresztül 
(Milano, Bakfark, Dowland, Visée, Weiss).

CSIGAHÁZ
KÖNYVMUTATVÁNY IRODALMI UDVAR
20.00 Mutatványmozi

Egészséges erotika (r: Tímár P.)

FALUHÁZ
21.00 GYAKORLATOK SZÍNÉRÔL ÉS 

VISSZÁJÁRÓL
a SzeMaSZu Társulat elôadása
(amely a Szentesi Drámatagozatos Gimnázium 
tanáraiból alakult)

„... fontos még, hogy 90 perces az elôadás, egy vég-
té ben játsszuk; az elsô fele „komoly” (nagy já ból 
az Anna Karenina történet egy sajátos „pszi cho-
lo gizáló formában – mi úgy hívjuk: „élve-bon-
colás”), a második fele pedig a szerelmi háromszög 
stí lus gya kor latai (nagyon vidám és mondhatni 
paj zán) – nagyon dióhéjban ennyi!”

„... benneteket (SzeMaSzu) nem óhajtalak tovább 
töm jé nezni, még a végén elbízzátok magatokat. 
De azért nem bírom ki, le a kalappal! Így ma gam-
ban tovább gondolva egyre jobban tetszik, amit 
csi nál tatok. Ilyen pôrén odaállni a tanítványaitok 
elé, hogy ilyenek vagyunk, vagytok, lesztek! Sze re-
tem ezt. Öröm arra gondolni, hogy ilyen emberek 
is oda férhetnek a gyerekekhez, hogy van egy hely, 
ahol a tanarak nem ikonok. Odaíratom a gye re ket, 
és asszem pillanatnyilag ez a legtöbb, amit adhatok 
neki. (csak ne lenne olyan fahangú - hehe)”

részlet egy e-mail-bôl

KapolcsKapolcs
CSIGAH

Kapolcs
CSIGAH
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MALOMPART VENDÉGLÔ

T-COM JAZZ SZÍNPAD
22.00 

TONY LAKATOS QUARTETT 
Tony Lakatos (szaxofon), Peter O'Mara (gitár), 
Gary Willis (basszusgitár), Szendôfi Péter (dob)

kb. 24.00 Filmmúzeum éjszakák
Rap, Revü, Rómeó (r.: Oláh J. Gábor)

CSIPSZER KERT 
23.00 Völgyhíradó

JÚLIUS 30. (szombat)
KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00-17.00 Varázslatos Kövek Kertje

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
11.00-13.00 és 15.00-17.00 Erdélyi tánc-  

és játéktanítás gyerekeknek. A tanítást vezetik 
a Figura Stúdió Színház színészei, játszik a 
Cika Együttes.

11.00-13.00 és 15.00-17.00 Harci technikák 
és viseletek a honfoglalástól a középkorig 
Bemutatja Hidász Csaba és csapata
Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem

MALOMSZIGET
11.00-tôl A Nagy Könyv élôben, Kapolcson

ZÖLD UDVAR
14.00-16.00 BOCS.HU elôadása 

A Völgyben felbukkant a homo sapienst 
felváltó új embertípus. Elôadó: Simonyi Gyula 
közgazdász, teológus

TÜNDÉRKERT MOZI A KISPINCÉBEN
14.00-16.00 Lakatos Róbert erdélyi film-

rendezô munkái és a Filmtett-Duna-Mûhely 
Alkotótábor 2002/03/04 évek filmjei

FALUHÁZ
15.00 A Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi 

Egylet ezúton szeretettel meghív minden 
Kapolcsot és Völgyet szeretô Völgyvendéget
LADÁNYI ANDRÁS: KAPOLCSHOZ HÛ 
MARADNI c. könyvének bemutatójára
Az 515 oldalas könyv elsô fejezete 18 mélyinterjút 
tartalmaz kapolcsi és Kapolcsról elszármazott 
emberekkel, akiknek örömökkel és fájdalmakkal 
teli életútján, emlékein át nyomon követhetjük a 
falu történetét az elôzô évszázad kezdetétôl.

A katolikus és evangélikus felekezetû faluban élô 
parasztok, gazdák, kézmûvesek és a helyi cigány-
ság, illetve zsidóság békés együttélésének bizonyí-
tékai ezek a történetek.
A második rész 60 archív fotót tartalmaz, amelyek 
tanulmányozása közben különös idôutazás részesei 
lehetünk. Betekinthetünk az 1912-1960 közötti 
Kapolcs mindennapos életébe, megnézhetjük a 
valahai épületeket, viseleteket, szokásokat, ünnepe-
ket, embereket, színjátszóköröket, hidat, árvizet...
A harmadik részben megszólal Hangodi László 
történész, Bus János amatôr régész és Wöller 
István malomkutató. Kiss János lelkész, Illés 
Sándor plébános az evangélikus és katolikus egy-
házközség, Nagy Lajos igazgató pedig az iskola 
történetét eleveníti fel. Horváth Jenô polgármester 
a falu jelenérôl és jövôjérôl beszél, Szabóné Szo-
koli Éva helyi költônô pedig lírai vallomásban 
emlékezik meg falujáról. Márta István zeneszerzô 
a Kapolcsi Napok kezdeteit meséli el és betekintést 
nyerhetünk a falu életébe a számok, tények, statisz-
tikák tükrében is.
A könyv a helyszínen a mai nap, a kapolcsi 
Csigaház/Könyvmutatvány Irodalmi Udvar 
könyvesboltjában a fesztivál alatt kapható. 
A könyv megvásárlásával Ön a Kapolcsi Kulturális 
és Természetvédelmi Egyletet támogatja.

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
16.00 A székely és csángó írott tojások 

jelképtára – Kis Portik Irén elôadása

FALUHÁZ
17.00 A kortárs erdélyi képzômûvészet 

Nagybányától napjainkig. Erôss István 
vetítéssel egybekötött elôadása

FÔ UTCA, FALUMALOM MELLETT
17.00-18.00 Használd a hangomat!

Galkóbalázs HANGOSBEMONDÓ

CSIGAHÁZ
KÖNYVMUTATVÁNY IRODALMI UDVAR
17.00 Kortárstánc a Könyvmutatvány színpadán 

Extra Mutatvány!  
L1 – Ladjánszki Márta és Berger Gyula 
táncelôadása 

17.30 Völgy Egyeteme
Heller Ágnes és Gyenge Zoltán beszélgetései 
Erósz és filozófia kapcsolatairól Immanuel 
Kant szexuális élete címû kötet alapján 1. rész
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18.30 Kortárstánc a Könyvmutatvány színpadán 
Extra Mutatvány! 
L1 – a TWO IN ONE társulat azaz Hargitay 
Ákos (H) és Micheala Pein (A) táncelôadása 

19.00 Völgy Egyeteme
Heller Ágnes és Gyenge Zoltán beszélgetései 
Erósz és filozófia kapcsolatairól Immanuel 
Kant szexuális élete címû kötet alapján 2.rész

KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 „El Camino – Az út” PREMIER

Tolvaly Ferenc filmje a Santiago de 
Compostelába vezetô történelmi 
zarándokútról

Zene: Márta István
Operatôr: Novák Emil
Író-rendezô: Tolvaly Ferenc

A vetítés elôtt Illés Sándor plébános beszélget az 
alkotóval

KASTÉLY GALÉRIA – NAGYPINCE
18.00 Erdélyi képzômûvészek kiállítása

Sánta Csaba képzômûvész kiállításának 
megnyitója

MALOMPART VENDÉGLÔ
19.00 Birtokos eset – komédia

Elôadja: Bácskai Júlia Pszichoszínháza
 Színészek: Börcsök Enikô, Hannus Zoltán. 

Közbehegedül: Bóna János. Közremûködik: 
Bácskai Júlia, pszichológus, szabadszómûves
„Az enyém vagy. Csakis az enyém. Szôröstül vagy 
szôrtelenül. Birtokollak, mert én így szeretlek!” 

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
19.00 A Pallas Kiadó estje

Nemzedékváltás az erdélyi irodalomban
 Házigazda: Bogdán László, beszélgetôtársak: 

Egyed Péter, Lôrincz György
Mivel a 80-as években a Ceausescu-i dikta tú ra 
esze lôs körülményei között lelassult a mobili tás, 
az iro da lomban is mindenkit meglephetett a 90-es 
évek ben elinduló fiatal írók nagy szá ma. Mi ben és 
mennyi ben hoztak újat, ha egyál ta lán hoz tak, és 
át for mál ták-e az erdélyi magyar iro da lom egészét?

GÁSTYA ÁROK
20.00 Finita la Commedia: EXIT - Kaspar 

variációk   Tánc: Fehér Ferenc 
Zene: ZUM, The Corporation
Koreográfia: O. Caruso, Fehér Ferenc

„Fehér Ferencet lenyûgözô színpadi jelen lé te, 
rob  ba nékonysága, vibráló lénye, egyre erede tibb, 
sa já tos mozdulatvilága jelenleg a szakma talán 
leg iz gal masabb táncosává emeli.”

Tóth Ágnes Veronika, Élet és Irodalom,

A „Kaspar variációk” szerepelt Firenzében, Bo log-
nában, Jaroslavlban (Oroszország), Sao Paulóban 
(Brazília), Wroclawban, Bar ce lo ná ban, Grazban, 
Creilben (Franciaország), Lausanne-ban (Svájc).

Támogatók: NKÖM, Fôvárosi Önkormányzat 
Kulturális Bizottsága, NKA, Soros Alapítvány 
(Soros ösztöndíj) Fülöp Viktor ösztöndíj,  Mûhely 
Alapítvány, Új Elôadómûvészeti Alapítvány, 
Duncan Centre – Prága 

MALOMSZIGET
21.00 LAKODALOM – tragikomikus bohózat 

Anton Pavlovics Csehov nyomán
 Figura Stúdió Színház (Gyergyószentmiklós)

Szereplôk: Nasztaszja Tyimofejevna Zsigalova, 
az örömanya – Mirela Bucur-Pál m.v., 
Dásenyka Zsigalova, a menyasszony – Fekete 
Mária m.v., Natasa Zsigalova, a menyasszony 
nôvére – Polgár Emília, Epaminond 
Makszimovics Aplombov, a vôlegény – Bodea 
Tibor, Andrej Andrejics Nyunyin, biztosítási 
ügynök – Bajkó László, Anna Martinovna 
Zmejukina, díva – Boros Mária, Ivan 
Mihajlovics Jaty, matróz – Barabás Árpád, 
Haralampij Szpiridonics Dimba, gazdag 
görög – Kozma Dávid m.v., Szerafimovna 
Mozgovoja, távírdászkisasszony – Blénessy 
Enikô, Fjodor Jakovlevics Revunov, generális 
– Szabó Tibor, Vera, pincérlány – Tamás 
Boglár, Vika, pincérlány – Bálint Éva, Gyerek 
– Pál Petra m.v.
Dramaturg: Czegô Csongor m.v., Florin 
Vidamski m.v.
Zeneszerzô: Apostolache Zeno m.v.
Díszlet, jelmez: Florin Vidamski m.v.
Koreográfus, színpadi mozgás: Fatma 
Mohamed m.v.
Rendezôasszisztens: Szabó Tibor
Rendezô: Florin Vidamski m.v.
Színhely: egy távoli, szibériai ál lo más restije. 
Eb ben a rideg, minden emberi me leg séget nél kü-
lözô környezetben vonulnak fel a cse hovi egy fel-
vo násos szereplôi. Az ürügy: egy es kü vô, ez lesz 
a próbaköve a vasútállomás restijében fel vo nu ló 
sze rep lôk viszonyainak. 
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Másfél órás szórakozást ígér az elôadás, olyan játé-
kot, melynek szépsége és nehézsége egyaránt abban 
áll, hogy a színházi pillanatot tizenkét színész 
egyidejû jelenléte, s együttes játéka teremti meg.

A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház 
az erdélyi magyar színházak nem-hagyományos 
törekvéseket képviselô társulata, az egyetlen, 
amely hangsúlyozottan alternatív színházi prog-
rammal tevékenykedik. 1984 és1990 között 
amatôr kísérleti színházként mûködött, Bocsárdi 
László vezetésével. 1990.szeptember 1-tôl kapott 
intézményesített formát Figura Stúdió Színház 
néven, kultúrminiszteri jóváhagyással.

„Íme, itt van a hetedik magyar színház.
Született 1990-ben, és a Figura-Stúdió névre 
hallgat. Azt már az elkövetkezô idôk döntik el, 
hogy koraszülött volt-e, avagy hat újjal, zápfoggal 
született csodagyermek. Egy biztos: járni már tud 
s hangja az értelemhez szól, az értelemhez tesz 
panaszt. (...)”

Ferenczes István  
(Hargita Népe, 1991. március 19.)

CSIGAHÁZ
KÖNYVMUTATVÁNY IRODALMI UDVAR
21.00 Extra Mutatvány

A Csókolom Zenekar koncertje

KÁVÉHÁZ
21.30 Moziéjszakák a Pajtamozgóban

Fekete kefe (r.: Vranik Roland)
Házigazda: Gödrös Frigyes

FALUHÁZ
22.00 Gyakorlatok színérôl és visszájáról 

a SzeMaSzu Társulat elôadása  
(Lsd. július 29, Kapolcs, 21.00, Faluház)

MALOMPART VENDÉGLÔ

T-COM JAZZ SZÍNPAD
22.00-tôl

NIGUN 
Párniczky András – gitár, Bacsó Kristóf – 
szaxofon, Barcza Horváth József – nagybôgô, 
Baló István – dob

BABOS PROJECT SPECIAL 
Babos Gyula – gitár, Veres Mónika – ének, 
Szakcsi Lakatos Róbert – zongora,  
Hárs Viktor – nagybôgô, basszusgitár,  
Oláh Gábor – dob

CSIPSZER KERT 
23.00 Völgyhíradó

MALOMPART VENDÉGLÔ
kb. 24.00 Filmmúzeum éjszakák

Tamara (r.: Hajdú Szabolcs)

JÚLIUS 31. (vasárnap)
KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00-17.00 Varázslatos Kövek Kertje

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
11.00-13.00 és 15.00-17.00 Erdélyi tánc-  

és játéktanítás gyerekeknek
A tanítást vezetik a Figura Stúdió Színház 
színészei, játszik a Cika Együttes

11.00-13.00 és 15.00-17.00 Harci technikák és 
viseletek a honfoglalástól a középkorig
Bemutatja Hidász Csaba és csapata (Budapesti 
Károli Gáspár Református Egyetem)

MALOMSZIGET
11.00-tôl A Nagy Könyv élôben Kapolcson
14.00-tôl Vendégeink a Vivace Nemzetközi 

Kórusfesztivál fellépôi  
Jazz Voices, Budapest
Kenyatta Nemzeti Kórház Vegyeskara, Nairobi

ZÖLD UDVAR
14.00-16.00 Fenntarthatóság és az Európai Unió 

az MTVSZ szervezésében

TÜNDÉRKERT MOZI A KISPINCÉBEN
14.00-16.00 Lakatos Róbert erdélyi film-

rendezô munkái és a Filmtett-Duna-Mûhely 
Alkotótábor 2002/03/04 évek filmjei

KATOLIKUS TEMPLOM
15.00 Hortus Musarum  

a Collegium Együttes (Nagykároly) koncertje 
Egyházi és világi zene a XVI. és a XVII.századból

MALOMSZIGET
16.00 Mystic Együttes (Szatmári Északi Színház) 

világzene koncertje 

FÔ UTCA, FALUMALOM MELLETT
17.00-18.00 Használd a hangomat!

Galkóbalázs HANGOSBEMONDÓ

FALUHÁZ
17.00 Nap-madár a székely népi kultúra 

jelképrendszerében  
Kis Portik Irén vetítéssel egybekötött elôadása
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CSIGAHÁZ
KÖNYVMUTATVÁNY IRODALMI UDVAR
17.00 Völgy Egyeteme

Varga Csaba: A magyar szókincs titka 
– nyelvészeti elôadás

KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 Kelemen Barnabás (hegedû) és Kokas 

Katalin (hegedû, brácsa) koncertje 
A két ifjú sztármuzsikus Leclair, M. Haydn, 
W.A. Mozart és Bartók mûveket játszik.

KASTÉLY GALÉRIA – TETÔTÉR
18.00 Erdélyi képzômûvészek kiállításainak 

megnyitói
Erôss István – Párhuzamok; Siklódi Zsolt 
– Madonnák; Szigeti Gábor – Egypercesek 
(vetítés)

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
19.00 A Pallas Kiadó estje – A mai erdélyi 

irodalom viszonya a történelemhez 
Trianontól napjainkig, avagy megírható-e az 
erdélyi magyar irodalom története?
Házigazda: Bogdán László, beszélgetôtársak: 
Egyed Péter, Lôrincz György
Az elôzô napi témát folytatva az érdekel, hogy 
ér vényes-e még a 70-es években kialakuló, a 
Kán tor-Láng irodalomtörténetben kanonizálódó 
érték rend, vagy változik az idôvel a kánon is? Ti 
mire helyeznétek a hangsúlyt egy megírandó iro-
da lomtörténetben? Kiknek az életmûvét tartjátok 
igazán jelentôsnek és fontosnak? 

CSIGAHÁZ
KÖNYVMUTATVÁNY IRODALMI UDVAR
19.00 Irodalmi színpad

Schäffer Erzsébet olvas fel írásaiból, dedikálja 
könyveit, beszélget a közönséggel

20.00 Mutatványmozi
Dina vagyok (r: O. Bornedal) – filmvetítés

MALOMSZIGET
21.00 Anton Pavlovics Csehov nyomán 

– Lakodalom – tragikomikus bohózat
 Elôadja a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió 

Színház (színlapot lsd. július 30. szombat, 
Kapolcs, Malomsziget, 21.00)

KÁVÉHÁZ
21.30 Moziéjszakák a Pajtamozgóban

Világszám (r.: Koltai Róbert)
Házigazda: Gödrös Frigyes

MALOMPART VENDÉGLÔ
T-COM JAZZ SZÍNPAD
22.00-tôl 

OLÁH SZABOLCS QUARTET 
Oláh Szabolcs – gitár, Mester Dániel – szaxofon, 
Soós Márton – nagybôgô, Majtényi Bálint – dob 

BONTOVICS KATI és a CREATIVE ART 
JAZZ TRIO 
Bontovics Kati – ének, Vukán György – zongora, 
Berkes Balázs – nagybôgô, Balázs Elemér – dob

CSIPSZER KERT 
23.00 Völgyhíradó

MALOMPART VENDÉGLÔ
kb. 24.00 Filmmúzeum éjszakák

Cha-cha-cha (r.: Kovácsi János)

AUGUSZTUS 1. (hétfô)
MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00-17.00 Varázslatos Kövek Kertje

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
11.00-13.00 és 15.00-17.00 Erdélyi tánc- 

és játéktanítás gyerekeknek
A tanítást vezetik a Figura Stúdió Színház 
színészei, játszik a Cika Együttes

11.00-13.00 és 15.00-17.00 Harci technikák 
és viseletek a honfoglalástól a középkorig 
Bemutatja Hidász Csaba és csapata
(Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem)

ZÖLD UDVAR
Gyalogcsiga játék 

Indulás:10.00 és 16.00 óra között Kapolcsról, 
a Zöld Udvarból , a BfNP Standjától
Érkezés: legkésôbb augusztus 7-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, kel-
le mes meglepetésekben lehet részed. A játék a 
Gya log csiga Indítóktól kezdôdik, ahol egy kis 
fü ze tet (100 Ft) magadhoz véve felfedezheted a 
rej tôz ködô kincseket. Ha elég csigapontot gyûjtesz, 
tiéd a kitüntetés!
Szervezô: Bauxitkutató Természetjáró 
Sportegyesület (BXTSE)

KapolcsKapolcs
MALOMPART VEND

Kapolcs
MALOMPART VEND

KapolcsKapolcsKapolcsKapolcs
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10.00-16.00 Gyerekprogramok (játékos 
feladatok) az MTVSZ szervezésében

10.00-14.00 Biotermékek kóstolója az MTVSZ 
és a veszprémi Csalán Egyesület szervezésében

14.00-16.00 Elôadások a biogazdálkodásról az 
MTVSZ szervezésében

16.00-17.30 Filmvetítés gyerekeknek az MTVSZ 
sátrában

16.00-18.00 Könyvbemutató a Zöld-Híd 
Alapítvány szervezésében: Csalami László: 
New Start Szakácskönyv bemutatója

MALOMSZIGET
11.00-tôl A Nagy Könyv élôben Kapolcson

TÜNDÉRKERT MOZI A KISPINCÉBEN
14.00-16.00

Lakatos Róbert erdélyi filmrendezô munkái 
és a Filmtett-Duna-Mûhely Alkotótábor  
2002/03/04 évek filmjei

KATOLIKUS TEMPLOM
15.00 Fabula Rasa – A tiszta mese
 Játéktanulmány Jézus passiójához

Pilinszky János verseinek felhasználásával, 
ószövetségi prófétai szövegek és János Passiója 
alapján írta: Liszkai Tamás 
Rendezte: FelVági László  
Elôadja a Paraliturgikus Kutatások 
Mûhelyének Grotowski–laborja
Fabula rasa – tiszta mese? Tükörfényesre súrolt 
(rasa), letörölt, elkoptatott, Krisztust faragó tan-
mese? Valódi történet? Régmúlt történet? A jelen 
története? A mi történetünk? Ami mindig tud 
újat adni? Ami most is tud újat adni? Amiben 
mi is szereplôk vagyunk? Amely lemér és értékel 
bennünket?
'De te fabula narratur!' A mese rólad szól!

A mûhely a biblikus, egyházi, liturgikus és a 
keresztény kultúrában kibontakozó szimbólumok 
rituális és paraliturgikus formákban való ábrázolá-
sának modern lehetôségeit kutatja; módszerében 
tehát nem azonos sem a pszichodrámával, sem 
a bibliodrámával; a játékot inkább mûvészi 
(költôi) formaként mint közvetlen pszichoterápiás 
módszerként alkalmazza.

A Paraliturgikus Kutatások Mûhelyét 2004-ben 
alakítottuk meg azzal a szándékkal, hogy a római 
rítusú katolikus liturgia és paraliturgia technikai 
elemeit egy kísérleti fórumon összevessük Jerzy 
Grotowski színházi antropológiájának elméleti 

és gyakorlati téziseivel és Grotowskinak a Labo-
ratorium Színház keretében lefektetett elméletére 
épülô paraliturgikus formációkat alkossunk meg. 

A Mûhely szakmailag a Szegedi Katolikus Ifjúsági 
Alapítvány körébe tartozik.

ZÖLD UDVAR
MÛVÉSZETEK ZÖLDJE TÚRA
16.00 Kapolcs-környéki zöldberuccanás 

gyerekeknek
Indulás a Felsô Iskola udvarán található BfNPI 
standtól, érkezés: 1,5 óra múlva ugyanoda.
A nemzeti park természetvédelmi ôre mesél a 
csapat útjába kerülô virágokról, pillangókról, az 
erdôrôl és lakóiról. Az Óriások hatalmas kôzsá-
kokat hordtak a hegy tetejébe, aki eljön, saját 
szemével láthatja, és meg is mászhatja!
Túravezetô: Vókó László 30/491-0074
Szervezô: a BfNPI 

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
16.00 A Csík-, Gyergyó-, Kászon-szék népi 

szôtteseinek módossági jegyei
 Kis Portik Irén vetítéssel egybekötött elôadása

FÔ UTCA, FALUMALOM MELLETT
17.00-18.00 Használd a hangomat!

Galkóbalázs HANGOSBEMONDÓ

MALOMSZIGET
17.00 SZERENCSEFI – mesejáték

A Figura Stúdió Színház (Gyergyószentmiklós) 
Szerencsefi, Szegecsfi és Szépfi testvérek, akik 
szüleik távozása után magukra maradnak a lakás-
ban. Mi szokott ilyenkor történni mindenhol? Erre 
épül a mesejáték, amelyben mindennek helye van, 
még a csattogó, zakatoló motorkerékpároknak is. 
A történetben Szerencsefi célja, hogy kiengesztelje 
a testvéreit. Útja során kiszabadít a bajból három 
öreganyót, akik cserébe ajándékokat adnak neki: 
varázsasztal, varázskorsó, varázssíp, valamint 
megtanítják énekelni, táncolni és harcolni, hogy 
legyôzhesse a Fekete Kalapos gonoszt.
Szereplôk: Szerencsefi – Barabás Árpád, 
Szegecsfi – Bodea Tibor, Szépfi – Bajkó László
Xéna – Tamás Boglár, Xalma – Bálint Éva
Fûxál – Polgár Emília, Mari Anett – Blénessy 
Enikô, A fekete kalapos – Boros Mária
Jelmez: Gáll Ildikó, Tamás Anikó
Díszlet: Kolozsi Kilián m.v.
Rendezô: Kolozsi Kilián m.v.
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FALUHÁZ
18.00 Gyergyószárhegy helye a kortárs erdélyi 

képzômûvészetben
Kassay L. Péternek, Hargita megye 
Tanácsának a Gyergyószárhegyi 
Alkotóközpontja igazgatójának 
– és a Tündérkert-Erdély a Völgyben 
programsorozat szervezô-házigazdájának 
– vetítéssel egybekötött elôadása

CSIGAHÁZ
KÖNYVMUTATVÁNY IRODALMI UDVAR
18.00 Völgy Egyeteme 

Könyvkiadás a XXI. században
a TypoteX Kiadó bemutatkozója

KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 „HANG-EMBER-HANG-retro” 

Pap Jánosnak, a Zeneakadémia akusztikus 
professzorának retrospektív elôadássorozata
1. elôadás HANGISKOLA – bevezetés a 
hangok világába
Hang-ember-hang c. könyvem mottójául Pascal 
mon da tát választottam: „A végtelen tér örök 
csendje megrémít.” Mert milyen torokszorítóan 
üres is lenne a világ hangok nélkül. Bizonyosan 
jár tak már néma koratavaszi erdôben, vagy val lot-
tak szerelmet egy busz kinyithatatlan ablakából. 
Mintha az élet lényege veszett volna el és az idô 
egy helyben topogott volna... 
A hangok három világ találkozásából születnek: a 
hang forrás, a közvetítô tér és a hallgató egymásra 
ta lá lásából. Egyik sem létezhet a másik nélkül, 
hogy va ló sággá váljon emberi létünk csodája: 
a be széd és a ze ne. E három világról lesz szó, 
egy szer  re.

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT - ERDÉLY A VÖLGYBEN
19.00 A Pallas Kiadó estje – Transsylvanizmus 

az irodalomban
Házigazda: Bogdán László, beszélgetôtársak: 
Egyed Péter, Lôrincz György
Az utóbbi idôben sok vita folyt a romániai 
ma gyar lapokban, folyóiratokban, hogy egyáltalán 
lé tezik-e transsylvanizmus és ha igen miért nem? 
Ér vé nyes-e még Kós Károly Erdély-képe?

CSIGAHÁZ
KÖNYVMUTATVÁNY IRODALMI UDVAR
20.00 Mutatványmozi  

Amelie csodálatos élete (r: Jean-Paul Jeunet) 

MALOMSZIGET
21.00 Harry Tavitian jazzkoncertje

Közremûködik: Márta István

GÁSTYA ÁROK
21.00 ÖRKÉNY ISTVÁN: TÓTÉK

Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti 
Színház elôadása
Ôrnagy – Trill Zsolt 
Tót – Tóth László 
Tótné – Szûcs Nelli 
Ágika – Orosz Melinda 
A postás – Rácz József 
Tomaji, plébános – Sôtér István 
Cipriani, professzor – Kacsur András 
Gizi Gézáné, egy rossz hírû nô – Béres Ildikó 
A lajt tulajdonos – Varga József 
Lôrinczke, szomszéd – Szabó Imre 
Elegáns, ôrnagy – Ivaskovics Viktor
Valamint, mint jelentôs történelmi figurák: 
Vass Magdolna, Gál Natália, Kristán Attila, 
Ferenci Attila

Rendezô: Vidnyánszki Attila
Díszlettervezô: Alekszandr Belozub 
Jelmeztervezô: V. Csolti Klára
Dramaturg: Kozma András

„Én Tóttal érzek, de az Ôrnagy is én vagyok”

„Ha egy kígyó (ami ritkaság) fölfalja önmagát, 
ma rad-e utána egy kígyónyi ûr? És olyan erô ha-
ta lom van-e, mely egy emberrel ember voltát meg-
etet hetné? Van? Nincs? Van? Fogas kérdés!” 

Örkény István (1912 – 1979)

„A történelmi háttér általában nem szokott lát-
szód ni a Tótékban. Ám ezúttal a darab rendezôje, 
Vidnyánszky Attila nem iktatja ki a világháborút, 
sôt háború van mindig, mindenütt, ez az ôrület 
egé szen napjainkig tart. A rendezôi koncepció 
– az ember normális létmódja a háború, a béke 
az ab normitás, az Ôrnagy és Tóték története örök 
– semmit nem vesz el Örkény abszurd tra gi ko-
médiájából, az aprólékosan kidolgozott groteszk 
hu morú jelenetek dinamikusan követik egymást.” 

Theater Online

KÁVÉHÁZ
21.30 Moziéjszakák a Pajtamozgóban

Dealer (r.: Fliegauf Benedek)
Házigazda: Gödrös Frigyes

KapolcsKapolcs
MALOMSZIGET

Kapolcs
MALOMSZIGET

KapolcsKapolcsKapolcsKapolcs

20



MALOMPART VENDÉGLÔ

T-COM JAZZ SZÍNPAD
22.00

BORBÉLY MÛHELY 
Vendégszólista: LUKÁCS MIKLÓS
Borbély Mihály – fúvós hangszerek, Cseke 
Gábor – zongora, Horváth Balázs – 
nagybôgô, Baló István – dob, Lukács Miklós 
– cimbalom

CSIPSZER KERT 
23.00 Völgyhíradó

AUGUSZTUS 2. (kedd)
MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00-17.00 Varázslatos Kövek Kertje

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
11.00-13.00 és 15.00-17.00 Erdélyi tánc-  

és játéktanítás gyerekeknek
A tanítást vezetik a Figura Stúdió Színház 
színészei, játszik a Cika Együttes

11.00-13.00 és 15.00-17.00 Harci technikák és 
viseletek a honfoglalástól a középkorig
Bemutatja Hidász Csaba és csapata 
(Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem)

ZÖLD UDVAR
8.00-14.00 Biotermékek kóstolója az MTVSZ és 

a veszprémi Csalán Egyesület szervezésében

10.00-16.00 Gyerekprogramok (játékos 
feladatok) az MTVSZ sátránál

14.00-16.00 Elôadások az MTVSZ szervezésében
Natura 2000 Hálózat aktuális helyzete, 
Vidékfejlesztéssel a táji sokféleség védelméért

16.00-17.30 Daróczi Csaba természetvédelmi 
diaporámái az MTVSZ sátrában

16.00-18.00 Könyvbemutató a Zöld-Híd 
Alapítvány szervezésében: 
Éghajlatváltozás – mi várható globálisan és 
hazánkban? A kötetet szerkesztôje,  
Takács-Sánta András mutatja be

Gyalogcsiga játék 
 Indulás:10.00 és 16.00 óra között Kapolcsról, 

a Zöld Udvarból , a BfNPI Standjától

 Érkezés: legkésôbb augusztus 7-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, kel-
lemes meglepetésekben lehet részed. A játék a 
Gyalogcsiga Indítóktól kezdôdik, ahol egy kis 
füzetet (100 Ft) magadhoz véve felfedezheted a 
rejtôzködô kincseket. Ha elég csigapontot gyûjtesz, 
tiéd a kitüntetés!

 Szervezô: Bauxitkutató Természetjáró 
Sportegyesület (BXTSE)

MÛVÉSZETEK ZÖLDJE TÚRA
16.00 Kapolcs-környéki zöldberuccanás 

felnôtteknek
 Indulás a Felsô Iskola udvarán található BfNPI 

standtól, érkezés: 2 óra múlva ugyanoda
A nemzeti park természetvédelmi ôre a túra alatt 
a környék természeti értékeirôl, a természetvéde-
lemrôl beszél, no és mindarról, ami az ösvény 
mentén illatozik, csiripel, ide-oda mászik, vagy 
kôzsákformán gyönyörködtet.
Túravezetô: Vókó László 30/491-0074
Szervezô: BfNPI

MALOMSZIGET
11.00-tôl A Nagy Könyv élôben Kapolcson

KATOLIKUS TEMPLOM
14.00 Fabula Matris – Az anya meséje – Játék 

tanulmány Szûz Mária májusi litániájához
 Radnóti Miklós és Maxim Gorkij szövegeinek 

felhasználásával
 Írták és játsszák: Punk Mária és Liszkai Tamás.
 Konzultáns: FelVági László
 Elôadja a Paraliturgikus Kutatások 

Mûhelyének Grotowski –laborja

Tudjuk, ki az az Anya, akire a Kereszt alatt 
rábíztak minket? Felismerjük Ôt, ha meglátjuk? 
Hogyan felel meg az Anya kapott hivatásának?...
Ez a játék az Anyáról és egyik fiáról szól. Ez a 
fiú nehezen ismeri fel anyját. Ez a fiú mi is lehet-
nénk. Nem! Ez a fiú mi vagyunk!
'De te fabula narratur!' A mese rólad szól!

CSIGAHÁZ
KÖNYVMUTATVÁNY IRODALMI UDVAR
14.00 Mesekönyvmutatvány – Keleti Mutatvány

Burmai báb-bemutató
Különleges tárgyak, könyvek, képek, történetek a 
távoli Myanmarból
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TÜNDÉRKERT MOZI A KISPINCÉBEN
14.00-16.00 Lakatos Róbert erdélyi film-

rendezô munkái és a Filmtett-Duna-Mûhely 
Alkotótábor 2002/03/04 évek filmjei

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
16.00 A székely népi építkezés formai elemei és 

jelképei
Kis Portik Irén vetítéssel egybekötött elôadása

CSIGAHÁZ
KÖNYVMUTATVÁNY IRODALMI UDVAR
Keleti Mutatvány

17.00 Az „Iyengar” jógamódszer
Odnorobova Eugénia jógaoktató bemutaó 
elôadása, közremûködik az Astanghajóga 
Alapítvány

18.00 Aikido – az erôszakmentes harcmûvészet a 
Szenzár Kiadótól (elôadó: Kárpáti Gábor)

19.00 A mûködô szellem arcai – a Filosz 
Könyvkiadó bemutatkozása 
Házigazda: Sitkéry Zoltán és Tóth István

20.00 Völgy Egyeteme
Aradi Éva: A hunok Indiában – címû könyve 
alapján beszél az indiai hunokról, az indiai 
kultúráról

21.00 Extra Mutatvány 
Sólyomfi Nagy Zoltán „sámán-koncertje”

FÔ UTCA, FALUMALOM MELLETT
17.00-18.00 Használd a hangomat!

Galkóbalázs HANGOSBEMONDÓ

KATOLIKUS TEMPLOM
17.30 J. S. Bach: Musikaliches Opfer 

Bach csodálatos mûvének teljes elôadása ritka 
és mindig különleges élmény. Ezúttal Elek 
Szilvia (csembaló), Pálhegyi Máté (fuvola), 
Kalló Zsolt (hegedû), Balázs Gergô (hegedû), 
Szászvárosi Sándor (viola da gamba) és Kántor 
Balázs (cselló) hallgathatjuk meg. 

MALOMSZIGET
18.00 Gólyakalifa – mesejáték Hauff nyomán

Figura Stúdió Színház (Gyergyószentmiklós)
Haszid, bagdadi kalifa – Bodea Tibor, Szelim, 
a szolgája – Barabás Árpád, Baltazár, a kalmár 
(Bizar Bazár) – Polgár Emília, Medzsik, a 
varázsló – Bajkó László, Luza, a bagoly (indiai 
kislány) – Tamás Boglár, Gólyák – Polgár 
Emília, Tamás Boglár, Bajkó László

Koreográfia: Polgár Emília, Bajkó László
Jelmezek: Tamás Boglár, Szöveg: Barabás Árpád
Zenei válogatás: Kolozsi Kilián
Rendezô: Kolozsi Kilián

A varázsló motoros repülôszônyegen érkezik, a 
csö römpölô bizonytalansággal érve földet, hiszen 
a gó lyakalifa történetének színhelye tudvalevôen 
Kelet, ahol a technológia még nem zökkenômentes 
– tech nozene azonban már van. Színes, pergô, 
sok iz ga lom mal és kacagással kísért elôadás, ter-
mé szetesen a jó gyôzedelmeskedik a rossz fölött, 
és a két gonosz varázsló saját csalárd eszközeinek 
ál do zatává válik.

KATOLIKUS TEMPLOM
18.30 „HANG-EMBER-HANG-retro” 

Pap Jánosnak, a Zeneakadémia akusztikus 
professzorának retrospektív elôadássorozata
2. elôadás FÜLRE LÉPNI TILOS! – a hallásról
A fül, már amit látunk belôle, úgy ahogy van, egye-
dülálló. Még ha olykor be is szorulhat a vil la mos 
ajtajába, liftbe, hajpántba. Tartja a sze  mü  ve get, 
he lyet ad mindenféle ka ri ká nak, fi tye gô nek, és köz-
ben te re li, szûri a hangokat. Ta lán so kan nem is 
tud ják, hogy mennyi re nem vi gyáz nak a fü lük re, 
már ar ra a ré szé re, ami be lül van. Pedig az va ló di 
atom fi zi kai mû szer. Ugyan fo lya ma to san be csap 
ben nün ket, de meg ta nul ha tó, mit ne higgyünk el 
ne ki, és fô ként a má sik em ber fü lének. 
Mottónk: Mindenki a saját világát hallja. 

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
19.00 A Székelyföld irodalmi folyóirat estje 

– Könyvkiadás Erdélyben
Házigazda: Bogdán László, beszélgetnek: 
György Attila, Molnár Vilmos, Ferenczes 
István, Fekete Vince
A 89-es fordulat után megszûnt a Kriterion könyv-
kia dó egyeduralma. Több egymással is versengô kia-
dó jelent meg a színen, idôrendben a Kolozsvári 
Polis, a Marosvásárhelyi Mentor, a Csíkszeredai 
Pallas Akadémia, a Kolozsvári Kojnonia, és 
az Erdélyi Híradó. De más kiadók is léteznek, 
pl: a társadalomtudományokra szakosodó, de 
szép iro dal mat is kiadó Csíkszeredai Pro Print...
Azt vizs gál juk ma este, hogy be tudják-e tölteni 
ezek az egyre igényesebb könyveket megjelentetô 
kia dók a Kriterion 70-es, 80-as években kivívott 
sze re pét, le tudják-e fedezni a gazdag romániai 
ma gyar könyvtermést.

KapolcsKapolcs
RKERT MOZI A KISPINCÉBEN

Kapolcs
RKERT MOZI A KISPINCÉBEN Koreogr

Kapolcs
Koreogr

KapolcsKapolcsKapolcsKapolcs
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MALOMSZIGET
21.00 Mystic – (Szatmári Északi Színház) 

ütôhangszeres világzene koncertje

GÁSTYA ÁROK
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 – Ivaskovics Viktor; Boris 
– Orosz Melinda; Tipptopp – Gáspár Sándor 
m.v./Ivaskovics Viktor; Lipittlotty – Eperjes 
Károly m.v./Kacsur András; 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 sokfélekép-
pen feldolgozott mûvét A méla Tempefôi, azaz: 
az is bolond, aki poétává lesz Magyarország-
ban címû darabjának valamint más írásai-
nak felhasználásával alkalmaztuk színpadra. 
A groteszk lehetôségeit a végletekig feszítô, sôt 
már-már az abszurd jegyeit is magán viselô 
anyag a felhôtlen szórakoztatáson túl kímélet-
len szatírával közelít nagyon is élô, mindig 
aktuális emberi, társadalmi problémákhoz, 
létezô konfliktus-helyzetekrôl beszél frissen,
ôszintén és szórakoztatóan. Csokonait igazán 
saját szerzônknek érezzük, hiszen már volt egy 
sikeres munkánk a Dorottya címû vígeposzának 
színpadra vitele kapcsán, amelyet majd százszor 
játszottunk, bejárva vele több Európai országot, 
és ezzel az elôadásunkkal vettünk részt a III. 
Színházi Olimpián, 2001 legnagyobb világszín-
házi eseményén is Moszkvában.

KÁVÉHÁZ
21.30 Moziéjszakák a Pajtamozgóban

Nyócker (r.: Gauder Áron)
Házigazda: Gödrös Frigyes

MALOMPART VENDÉGLÔ

T-COM JAZZ SZÍNPAD
22.00

SWING LADIES HUNGARY 
vendégszólista: CSEPREGI GYULA
Csepregi Gyula – szaxofon, Behumi Dóra 
– ének, Buxbaum Bernadett – trombita, 
Katona Judit – trombita, Dudellai Kati 
– trombita, Csirke Zsófi – trombita, 
Varga Nóra – trombita, Kuncsner Móni 
– trombita, Surán Móni – kürt, Majtényi 
Csilla – bariton szaxofon, Dienes Csilla – 
tenor szaxofon, Wenzl Bori – tenor szaxofon, 
Újhelyi Ági – alt szaxofon, Csapó Adelinda 
– alt szaxofon, Idrányi Eszter – zongora, Flór 
Noémi – bôgô, Idrányi Ildikó – dob

CSIPSZER KERT 
23.00 Völgyhíradó

AUGUSZTUS 3. (szerda)
MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00-17.00 Varázslatos Kövek Kertje

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
11.00-13.00 és 15.00-17.00 Erdélyi tánc- és  

játéktanítás gyerekeknek. A tanítást vezetik a 
Figura Stúdió Színház színészei, játszik a Cika 
Együttes.

11.00-13.00 és 15.00-17.00 Harci technikák 
és viseletek bemutatója a honfoglalástól a 
középkorig. Bemutatja Hidász Csaba és csapata 
(Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem)

ZÖLD UDVAR
A nap témái az MTVSZ sátrában:
EU-s pénzek és a fenntarthatóság, társadalmi 
részvétel
10.00-11.30 Elôadás: Dél-Zala kevésbé ismert 

természeti kincsei – Lelkes András, BfNPI
Diaképek segítségével járhatjuk be a dél-zalai 
erdôket. Réti sas, turbánliliom, orchideák lakják 
e vidéket. Megismerhetjük a Mura, a Kerka vilá-
gát és szôlôhegyek természeti értékeit.
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12.00-13.30 Elôadás: Kis-ázsiai barangolások 
– Lelkes András, BfNPI
Kappadókia, Isztambul és a török Riviéra ter-
mé szeti és történeti nevezetességeit mutatja be a 
ké pes elôadás. A sós tavaktól a magas hegyekig 
ván dor lunk.

14.00-16.00 Könyvbemutató a Zöld-Híd 
Alapítvány szervezésében:
Dr. Rózsa Sándor: Testápoló kislexikon címû 
könyvének bemutatása.

16.00-18.00 Elôadás az MTVSZ szervezésében: 
Társadalmi részvétel a területfejlesztési 
döntéshozatalban

Gyalogcsiga játék 
Indulás:10.00 és 16.00 óra között Kapolcsról, 
a Zöld Udvarból , a BfNPI Standjától
Érkezés: legkésôbb augusztus 7-én 15.00-ig 
kell leadni a kitöltött füzetet az indulás helyén.
Nézz körül a Völgyben! Vedd észre, amit évrôl-
év re kihagytál! Ha felcsapsz gyalogcsigának, kel-
le mes meglepetésekben lehet részed. A játék a 
Gya log csiga Indítóktól kezdôdik, ahol egy kis 
fü ze tet (100 Ft) magadhoz véve felfedezheted a 
rej tôz kö dô kincseket. Ha elég csigapontot gyûjtesz, 
tiéd a kitüntetés!
Szervezô: Bauxitkutató Természetjáró 
Sportegyesület (BXTSE)

MÛVÉSZETEK ZÖLDJE TÚRA
16.00 Kapolcs-környéki zöldberuccanás 

gyerekeknek
Indulás a Felsô Iskola udvarán található BfNPI 
standtól, érkezés: 1,5 óra múlva ugyanoda
A nemzeti park természetvédelmi ôre mesél a 
csa pat útjába kerülô virágokról, pillangókról, az 
erdôrôl és lakóiról. Az Óriások hatalmas kô zsá-
ko kat hordtak a hegy tetejébe, aki eljön, saját 
sze mével láthatja, és meg is mászhatja!
Túravezetô: Szekeres Zsófi 30/491-0106
a BfNPI szervezésében

MALOMSZIGET
11.00-tôl A Nagy Könyv élôben Kapolcson

CSIGAHÁZ
KÖNYVMUTATVÁNY IRODALMI UDVAR
14.00 Mesekönyvmutatvány

Csimota-játszóház – a Csimota Kiadó készülô 
antológiáját s a 2004-ben „az év könyve” 
címet elnyert Tóth Kriszta: A Londoni 
mackók-at mutatja be

TÜNDÉRKERT MOZI A KISPINCÉBEN
14.00-16.00

Lakatos Róbert erdélyi film rendezô munkái 
és a Filmtett-Duna-Mûhely Alkotótábor 
2002/03/04 évek filmjei

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
16.00 A csomózástól a rojtkötésen át a 

makraméig
Kis Portik Irén vetítéssel egybekötött elôadása

FÔ UTCA, FALUMALOM MELLETT
17.00-18.00 Használd a hangomat!

Galkóbalázs HANGOSBEMONDÓ

MALOMSZIGET
17.00 Codex Együttes gyerekkoncertje 

A Codex régizene együttes 1996 ôszén ala kult 
sepsiszentgyörgyi, brassói, csíkszeredai ze ne ta ná-
rok ból.

CSIGAHÁZ
KÖNYVMUTATVÁNY IRODALMI UDVAR
18.00 A Könyvmutatvány irodalmi színpada

Konrád György dedikál 

MALOMSZIGET
18.00 Szerencsefi – mesejáték

A Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház 
(színlapot lsd: aug. 1. hétfô, Kapolcs, 
Malomsziget, 17.00)

KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 „HANG-EMBER-HANG-retro” 

Pap Jánosnak, a Zeneakadémia akusztikus 
professzorának retrospektív elôadássorozata
3. elôadás ZENE A PARADICSOMBAN 
– musica mundana avagy a vajling költészete
Korunk határtalan öröme és egyben átka is az 
is te nekkel vetélkedô zenei elôadói profizmus. 
So ka kat elriaszt a zenei megnyilvánulásoktól. 
Pedig a passzív zenehallgatásnál bizonyítottan 
hasz no sabb és élvezetesebb az aktív zenélés. A 
ze ne te rá pia mûvelôi és a zene lényegérôl másként 
gon dol ko dók egy humánusabb világot találtak 
ki ne künk. Ebben az új hanguniverzumban 
min den ki megtalálhatja a maga helyét, csak meg 
kell ta nul nia odafigyelni a másik emberre és 
iga zodni az idôhöz. A vajlingtól a pocakunkig, 
Bergman-csôtôl a kertünkben nevelt lopótökig, 
min den tárgy a kifejezés eszköze, zenei játékunk 
for rá sa lehet.

KapolcsKapolcs
zsiai barangol
Kapolcs

zsiai barangolá
Kapolcs

ások
Kapolcs

sok T
Kapolcs

TÜ
Kapolcs

ÜND
Kapolcs

NDÉ
Kapolcs

É
KapolcsKapolcsKapolcsKapolcs

24



ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
19.00 A Székelyföld irodalmi folyóirat estje

Beszélgetés Pomogáts Bélával az Illyés 
Alapítványról, az erdélyi irodalmi élet 
különbözô támogatási formáiról
Házigazda: Bogdán László, beszélôtársak: 
György Attila, Molnár Vilmos, Ferenczes 
István, Fekete Vince

CSIGAHÁZ
KÖNYVMUTATVÁNY IRODALMI UDVAR
20.00 Mutatványmozi 

Tavasz, nyár, ôsz, tél... és tavasz (r: Kim Ki-Duk)

MALOMSZIGET
21.00 A párbeszéd mûvészete 

Harry Tavitian és Cserey Csaba jazzkoncertje

GÁSTYA ÁROK
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: Nagy 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)

KÁVÉHÁZ
21.30 Moziéjszakák a Pajtamozgóban

A halál kilovagol Perzsiából 
(r.: Dr. Horváth Putyi)
Házigazda: Gödrös Frigyes

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
22.00 A Fabatka Zenekar Táncháza  

(Sepsiszentgyörgy)
Magyar, moldvai, gyimesi, felcsiki népzene és 
táncház

MALOMPART VENDÉGLÔ

T-COM JAZZ SZÍNPAD
22.00 

BERKI TAMÁS BAND 
Berki Tamás – ének, Tóth Viktor – szaxofon, 
Mohai Tamás – gitár, Plutó Horváth József 
– basszusgitár, Mohai Gyôzô – dob

CSIPSZER KERT 
23.00 Völgyhíradó

AUGUSZTUS 4. (csütörtök)
MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00-17.00 Varázslatos Kövek Kertje

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
11.00-13.00 és 15.00-17.00 Erdélyi tánc-  

és játéktanítás gyerekeknek. A tanítást vezetik 
a Figura Stúdió Színház színészei, játszik a 
Cika Együttes.

11.00-13.00 és 15.00-17.00 Harci technikák 
és viseletek bemutatója a honfoglalástól a 
középkorig. Bemutatja Hidász Csaba és csapata 
(Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem)

ZÖLD UDVAR
A nap témái az MTVSZ sátrában:
Verespatak, EU-s pénzek és a fenntarthatóság, 
társadalmi részvétel
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10.00-11.30 Elôadás: A Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park geológiai értékei – Korbély 
Barnabás, BfNP Igazgatóság
A Keszthelyi-hegység barlangjai, a Tapolcai-me den-
ce tanúhegyei, a Hegyestû félig lebányászott bazalt-
kúp ja, és még „sokan mások” bemutatkoznak 
a bar lan gokkal, földtani természetvédelemmel 
fog lal ko zó szakember tolmácsolásában.
A kapcsolódó kirándulás 16.00-kor indul.

14.00-16.00 Könyvbemutató a Zöld-Híd 
Alapítvány szervezésében: Tudatos 
Vásárlók Egyesülete Youth Xchange címû 
kézikönyvének bemutatása.

16.00-18.00 Beszélgetés, film- és diavetítés a 
verespataki aranybánya ügyérôl az MTVSZ 
szervezésében.

Gyalogcsiga játék 
Indulás:10.00 és 16.00 óra között Kapolcsról, 
a Zöld Udvarból , a BfNPI Standjától
Érkezés: legkésôbb augusztus 7-én 15.00-ig 
kell leadni a kitöltött füzetet az indulás helyén.
Nézz körül a Völgyben! Vedd észre, amit évrôl-
év re kihagytál! Ha felcsapsz gyalogcsigának, 
kel le mes meglepetésekben lehet részed. A játék 
a Gyalogcsiga Indítóktól kezdôdik, ahol egy kis 
fü ze tet (100 Ft) magadhoz véve felfedezheted a 
rej tôz ködô kincseket. Ha elég csigapontot gyûj-
tesz, tiéd a kitüntetés!
Szervezô: Bauxitkutató Természetjáró 
Sportegyesület (BXTSE)

Nézzünk a lábunk alá! És a fejünk fölé!
A Király-kônél geográfus szemmel
a BfNPI szervezésében
16.00 Indulás a Felsô Iskola udvarán található 

BfNPI standtól, érkezés: 2-3 óra múlva 
ugyanoda
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik legszebb 
föld ta ni képzôdményéhez, a Király-kôhöz ka la-
uzol el a túravezetô. Barnabás lendületesen és 
köz ért he tôen mesél régi idôk vulkánkitöréseirôl, a 
lá bunk alatt lapuló kôzetekrôl, a fölénk tornyosuló 
szik lák kialakulásáról, és arról, hogy miért is fon-
tos a földtani természetvédelem.
A kapcsolódó elôadás 10.00 órakor kezdôdik.
Túravezetô: Korbély Barnabás 30/640-9053

MALOMSZIGET
11.00-tôl A Nagy Könyv élôben Kapolcson

TÜNDÉRKERT MOZI A KISPINCÉBEN
14.00-16.00 

Lakatos Róbert erdélyi film rendezô munkái 
és a Filmtett-Duna-Mûhely Alkotótábor 
2002/03/04 évek filmjei

MALOMSZIGET
14.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
16.00 A székely és csángó írott tojások 

jelképtára
Kis Portik Irén vetítéssel egybekötött elôadása

MALOMSZIGET
16.00 Gólyakalifa – mesejáték Hauff nyomán

A Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház 
(színlapot lsd: aug. 3. kedd, Kapolcs, 18 óra)

CSIGAHÁZ
KÖNYVMUTATVÁNY IRODALMI UDVAR
17.00 Mutatványmozi 

A Metropolis filmmûvészeti folyóirat 
kerekasztal-beszélgetése Jeles András 
filmrendezô munkásságáról, a szerkesztôség 
bemutatkozója

18.00 A Könyvmutatvány irodalmi színpada
Sas Péter dedikál

19.00 Mutatványmozi
A Klorofilm bemutatja: Libiomfi, A legkisebb 
film a legnagyobb magyarról, Úristen@menny.
hu – beszélgetés, találkozó a filmek alkotóival, 
szereplôivel: Kálmánczhelyi Zoltánnal, 
Stefanovics Angélával, Végh Zsolttal

20.00 Töltött-toll
Spiró György

21.00 Mutatványmozi 
Libiomfi (r: Kálmánczhelyi Zoltán, Végh Zsolt)
Kísérôfilm: A legkisebb film a legnagyobb 
magyarról (r: Kálmánczhelyi Zoltán, 
Stefanovics Angéla, Végh Zsolt)

KATOLIKUS TEMPLOM
17.00 Codex Együttes koncertje 

Céljuk a XV-XIX. századi magyar és európai 
mû  ze  ne megszólaltatása korhû hangszertípusokon 
(ba  rokk fuvola, barokk hegedû, viola da gamba, 
csem  ba lo) és korhû elôadói stílusban.
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FÔ UTCA, FALUMALOM MELLETT
17.00-18.00 Használd a hangomat!

Galkóbalázs HANGOSBEMONDÓ

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
18.00 A Fabatka Zenekar koncertje  

(Sepsiszentgyörgy)
Magyar, moldvai, gyimesi, felcsiki koncertje

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
19.00 A Székelyföld irodalmi folyóirat estje

– Van-e székely irodalom? Milyen madár a 
székely író?
Házigazda: Bogdán László, beszélgetútársak: 
György Attila, Molnár Vilmos, Ferenczes 
István, Fekete Vince
Amikor a Székelyföld 1997-ben megindult, ter-
veztünk egy körkérdést ezzel a címmel, de nem 
valósult meg, miért? Létezik-e ún. székely iroda-
lom, mik a jellegzetességei? Amióta Sántha Attila 
Székely Szótára megjelent a kérdés a nagyszámú 
mintamondat miatt aktuálisabb mint valaha...

KATOLIKUS TEMPLOM
19.00 „HANG-EMBER-HANG-retro”

Pap Jánosnak, a Zeneakadémia akusztikus 
professzorának retrospektív elôadássorozata
4. elôadás ÁLLATI HANGOK – az emberi 
kommunikáció gyökerei
Ami mozog, hangot ad; ami-aki kommunikál, 
hangok segítségével információt közölhet és mani-
pulálhat. Pl. másként ciripel bátor tücsök, mint 
a gyáva. Ugyan a hüllôk és fôként a halak 
szinte kukák, de a madarak fele kimondott hang-
virtuóz, énekmûvész, néhányuk pedig tökéletes 
parodista. Az emlôsök is változatos hangreperto-
árral rendelkeznek: a nyúl pl. azt mondja: musz-
musz, a farkas meg „csam-csam”. A bábfilmekbôl 
legalábbis erre emlékszem. De az biztos, hogy 
egyes fajok akár 20-30-féle hangkifejezéssel is 
élnek. Lehetetlen nem felfedezni az emberi kom-
munikáció és zene gyökereit. Jöjjenek, figyeljenek 
és ámuljanak!

FALUHÁZ
21.00 Andrzej Wajda: Nasztaszja Filippovna 

Dosztojevszkij a Félkegyelmû címû mûvének 
adaptációja

Yorick Stúdió Színház (Marosvásárhely)
Játsszák: Tompa Klára, Sebestyén Aba, Veress 
Albert
Zene: Könczei Árpád
Látvány: Bartha József
Dramaturg: Csép Zoltán
Mozgás: Liviu Matei
Rendezô: Kövesdy István
„A darab, ha lehet annak nevezni, Dosztojevszkij 
A félkegyelmû címû remekmûvének „adaptációja”. 
Nem mindennapi változatról van szó. Azzal kez-
dôdik a színpadi mû, amivel a regény véget ér. És 
innen, a végpontból visszafelé, flash-back techni-
kával bontakozik ki a történet. A nem szokványos 
dramaturgiai bravúr nem szokványos színházi meg-
oldásokat indukál, provokál – miközben rendkívül 
ökonomikusan lényegretörô. A megfelelô forma kere-
sése izgalmas mûvészi kaland.”     Kövesdy István

GÁSTYA ÁROK
21.00 Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti 

Színház elôadása
Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiúk 
kiáltozása a titkok kapujából
Rendezô: Vidnyánszky Attila
(Lásd augusztus 3. Kapolcs, Gástyaárok, 21.00)

KÁVÉHÁZ
21.30 Moziéjszakák a Pajtamozgóban

MIX (r.: Robet Lovy és Steven Lovy)
Házigazda: Gödrös Frigyes

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
22.00 A Fabatka Zenekar Táncháza  

(Sepsiszentgyörgy)
Magyar moldvai, gyimesi, felcsiki népzene és 
táncház

MALOMPART VENDÉGLÔ

T-COM JAZZ SZÍNPAD
22.00

KÔSZEGI PERCUSSION WORKSHOP 
ORCHESTRA 
Bacsó Kristóf – szaxofon, Rosnyói Péter 
– zongora, Orbán György – nagybôgô, Zsoldos 
Béla – ütôhangszerek, Kôszegi Imre – dob

kb. 24.00 Filmmúzeum éjszakák
Getno (r.: Salamon András)

CSIPSZER KERT 
23.00 Völgyhíradó
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AUGUSZTUS 5. (péntek)
MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00-17.00 Varázslatos Kövek Kertje

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
11.00-13.00 és 15.00-17.00 Erdélyi tánc- 

és játéktanítás gyerekeknek
A tanítást vezetik a Figura Stúdió Színház 
színészei, játszik a Cika Együttes

11.00-13.00 és 15.00-17.00 Harci technikák és 
viseletek a honfoglalástól a középkorig
Bemutatja Hidász Csaba és csapata
(Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem)

ZÖLD UDVAR
Gyalogcsiga játék 

Indulás:10.00 és 16.00 óra között Kapolcsról, 
a Zöld Udvarból , a BfNPI Standjától
Érkezés: legkésôbb augusztus 7-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, kel le mes 
meglepetésekben lehet részed. A játék a Gya log csiga 
Indítóktól kezdôdik, ahol egy kis füze tet (100 Ft) 
magadhoz véve felfedezheted a rej tôz kö dô kincseket. 
Ha elég csigapontot gyûjtesz, tiéd a kitüntetés!
Szervezô: Bauxitkutató Természetjáró 
Sportegyesület (BXTSE)

14.00-16.00 Könyvbemutató a Zöld-Híd 
Alapítvány szervezésében: Simonyi Gyula 
elôadása a Világ helyzete sorozatról és a 
Növekedés határai – 30 év múlva címû 
könyvrôl

A nap témái az MTVSZ sátrában:
Hiroshima + 60; génmanipuláció

22.00-tôl Megemlékezés a hiroshimai 
atomrobbantás 60. évfordulójáról: árnyékfestés, 
virrasztás, gyertyagyújtás az MTVSZ és 
a BOCS.HU szervezésében

CSIGAHÁZ
KÖNYVMUTATVÁNY IRODALMI UDVAR
10.00 Mesekönyvmutatvány 

„Ne parázz!” – sérültekrôl, hátrányos hely ze tû-
ek rôl fiataloknak, a Beszélô Szem Kiadó jó vol-
tá ból, kapcsolódó vetélkedô, kiállítás

11.00 Mesekönyvmutatvány
Nagy Bandó András – felolvas, mesél és 
beszélget a gyerekekkel

MALOMSZIGET
11.00-tôl A Nagy Könyv élôben Kapolcson

TÜNDÉRKERT MOZI A KISPINCÉBEN
14.00-16.00

Lakatos Róbert erdélyi film rendezô munkái 
és a Filmtett-Duna-Mûhely Alkotótábor 
2002/03/04 évek filmjei

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
16.00 A Csík –, Gyergyó-, Kászon-szék népi 

szôtteseinek módossági jegyei
Kis Portik Irén vetítéssel egybekötött elôadása

FÔ UTCA, FALUMALOM MELLETT
17.00-18.00 Használd a hangomat!

Galkóbalázs HANGOSBEMONDÓ

KATOLIKUS TEMPLOM
17.00 „HANG-EMBER-HANG-retro”

Pap Jánosnak, a Zeneakadémia akusztikus 
professzorának retrospektív elôadássorozata
5. elôadás HOMO RIDENS – a nevetô 
ember
Nemsokára egy könyv születik meg mindabból a 
gaz dag ságból, ami a nevetés paridazeájához tar to-
zik. És ôszintén bevallhatom, még nem felejtettem 
el nevetni. Pedig az emberi lényeg sajátja a 
ne ve tést álcaként, oldószerként, a kicsinység ta ka-
ró ja ként használni, kigúnyolni az elesetteket, a 
sze ren csét leneket, a kisebbségben lévôket. Azon-
ban a nevetés legalapvetôbb evolúciós, a cso port-
ko hézió fenntartását megelôzô gyökere a játék. E 
fe szült ségoldó hangjelzés révén a játszó felek arról 
kom mu nikálnak, hogy nem harcolnak egymással, 
mert ha táraikat a „végtelenbe tolták ki”. Ezért 
mondja Kundera tökéletes pontossággal: „A gyö-
nyör nevetése, nevetés gyönyöre. Nevetni annyit 
jelent, mint mélységesen élni.”

MALOMSZIGET
18.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

CSIGAHÁZ
KÖNYVMUTATVÁNY IRODALMI UDVAR
18.00 Mesekönyvmutatvány

Nagy Bandó András és a Szélkiáltó együttes

KapolcsKapolcsKapolcs
péntek

Kapolcs
péntek)

Kapolcs
)péntek)péntek

Kapolcs
péntek)péntek 11
Kapolcs

11.00 
Kapolcs

.00 Mesek
Kapolcs

Mesek
KapolcsKapolcsKapolcsKapolcs
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19.30 A Könyvmutatvány irodalmi színpada 
Kállai Katalin: Reggelre jobb lesz, Kim! 
– címû kötetébôl olvas fel, dedikál, beszélget

20.00 Töltött-toll
Verebes István és vendége 

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
19.00 A Székelyföld irodalmi folyóirat estje

Tudomány és mûvészetek a Székelyföld 
hasábjain
Házigazda: Bogdán László, beszélgetôtársak: 
György Attila, Molnár Vilmos, Ferenczes 
István, Fekete Vince
A Csíkszeredában megjelenô irodalmi folyóirat 
feltûnôen nagy számban közöl interjúkat ismert 
tudósokkal, mûvészekkel, nagyon erôs a lap képzô-
mûvészeti rovata, számtalan szociográfiát közöl-
tök a vidék történelmének fehér foltjairól, a népi 
hiedelemvilágról, népszokásokról...Miért tartjuk 
ezt fontosnak?

GÁSTYA ÁROK
21.00 Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti 

Színház elôadása
Örkény István: Tóték
Rendezô: Vidnyánszky Attila

MALOMSZIGET
21.00 Molière – Scapin furfangjai (vígjáték)

Figura Stúdió Színház (Gyergyószentmiklós)
Scapin – Szabó Tibor, Argante – Veress László 
m.v., Geronte – Salat Lehel m.v., Octave, 
Argante fia – Barabás Árpád, Jácint, Geronte 
leánya – Blénessy Enikô, Zerbinette, Argante 
leánya – Polgár Emília, Leander, Geronte fia 
– Bajkó László, Szilveszter – Kozma Dávid 
m.v., Haláruslány – Tamás Boglár
Dramaturg: Sebestyén Rita m.v.
Mozgás: Liviu Matei m.v.
Díszlet, jelmez: Cristian Gatină m.v.
Rendezô: Béres László

Molière a maga igazságát nem esztétikai eszme-
futtatásokban fogalmazta meg, ez eszmék tisz-
tázására a legalkalmasabb helynek a színházat 
tartotta. A felharsanó nevetés nála a józan ész 
megannyi diadala. Be tudta bizonyítani, hogy a 
nevetségesség természetes tartozéka a képmutatás-
nak, a fösvényeknek, úrhatnám polgároknak és a 
képzelt betegeknek. Moliere óta valamivel kockáza-
tosabb lett hazugságban élni, mint annak elôtte.

„A Scapin furfangjai komolyan kell vennünk. 
Csak így derülünk rajta igazán. Meghökkentô a 
darab vadsága. Hagyományosan gyakran egyszerû, 
könnyû kis komédiaként tartották számon. Ezút-
tal azonban nem ez a felfogás érvényesül. Az 
emberi kapcsolatok, a szenvedélyek hullámzása 
táplálja a komikumot, anélkül azonban, hogy a 
komédia „szertelen és légies könnyû” lenne. Végül 
is Scapin meghal a darab végén. Vagy csak tetteti? 
Senki nem tudja. Hát csak haljon meg, mi pedig 
vigadjunk! Nincs még egy olyan komédia, amiben 
a halál – még ha csak színlelik is – lenne a meg-
oldás. Milyen különös ötlet!”

Jean-Louis Benoit

KÁVÉHÁZ
21.30 Moziéjszakák a Pajtamozgóban

A temetetlen halott (r.: Mészáros Márta)
Házigazda: Gödrös Frigyes

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
22.00 A Fabatka Zenekar Táncháza  

(Sepsiszentgyörgy)
Magyar moldvai, gyimesi, felcsiki népzene és 
táncház

MALOMPART VENDÉGLÔ

T-COM JAZZ SZÍNPAD
22.00-tôl 

KRZYSZTOF SCIERANSKI basszusgitár 
(PL) szólókoncertje 

9:30 COLLECTIVE „MOMENTARY 
FAME” 
Desney Bailey (USA) – ének, Kozma Orsi 
– ének, Váci Eszter – ének, Krzysztof 
Scieranski (PL) – basszusgitár, Hárs Viktor 
– nagybôgô & basszusgitár, Nagy János 
– billentyûs hangszerek, Mohai Tamás – 
gitár, Frankie Látó – hegedû & scat, Zsemlye 
Sándor – szoprán- és altszaxofon, Huszár 
Endre – dob, billentyûs hangszerek, doromb, 
programok

CSIPSZER KERT 
23.00 Völgyhíradó

MALOMPART
kb. 24.00 Filmmúzeum éjszakák

Csodálatos Júlia (r.: Szabó István)
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AUGUSZTUS 6. (szombat)
MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00-17.00 Varázslatos Kövek Kertje

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
11.00-13.00 és 15.00-17.00 Erdélyi tánc- 

és játéktanítás gyerekeknek
A tanítást vezetik a Figura Stúdió Színház 
színészei, játszik a Cika Együttes

11.00-13.00 és 15.00-17.00 Harci technikák 
és viseletek a honfoglalástól a középkorig 
Bemutatja Hidász Csaba és csapata 
(Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem)

ZÖLD UDVAR
Mûvészetek Völgye Túra

Túra neve: Mûvészetek Zöldje Túra 30, 15, 10
Szervezô: CATS Egyesület (Különösen 
Elvetemült Túrázók Klubja)
Bódai Miklós (06-30/4747-192)
Radó Péter (06-70/526-9771)
Kardos Enikô (06-20/484-8380)
Elérhetôségek: www.cats.iweb.hu; 
catsmail@freemail.hu
Túra célja: túra mindenkinek, aki egy könnyed 
séta közben akarja felderíteni a Mûvészetek 
Völgye szépségeit.

30 km: Kapolcs, Felsô Iskola – Bondoró alja 
– Monostorapáti – Bondorói kulcsosház – 
Taliándörögd – Pula – Kinizsi-forrás – Vi gánt-
petend – Király-kô – Kapolcs, Felsô Iskola
Táv: 30 km, szintemelkedés: 500 m
Indulási idô: 8-10 óra között

15 km: Kapolcs, Felsô Iskola – Bondoró 
alja – Monostorapáti – Bondorói kulcsosház 
– Taliándörögd
Táv: 15 km, szintemelkedés: 200 m
Indulási idô: 8-10 óra között

10 km: Pula – Kinizsi-forrás – Vigántpetend 
– Király-kô – Kapolcs, Felsô Iskola
Táv: 11 km, szintemelkedés: 150 m
Indulási idô: 10-12 óra között

A túrán nincsen szintidô, de a célba 19 óráig be 
kell érkezni!
Nevezési díj: 250 Ft/fô

Minden induló kap egy igazolófüzetet, amiben 
útvonalleírás is szerepel. A túrát teljesítôk és az 
ellenôrzôpontokon az igazolófüzetet hitelesítôk 
kitûzôt és oklevelet kapnak díjazásul!

Gyalogcsiga játék
(Lásd aug. 5. péntek, Kapolcs, Zöld Udvar)
Szervezô: Bauxitkutató Természetjáró 
Sportegyesület (BXTSE)

A nap témája az MTVSZ sátrában:
Génmanipuláció

11.00-12.30 Elôadás: Észak-Zala és a Keszthelyi-
hegység – Óvári Miklós, BfNP Igazgatóság
A terület természeti értékei közül a botanikai 
érdekességeket – íriszeket, cifra kankalint, 
kockás liliomot – ismerhetünk meg az 
elôadáson.

14.00-16.00 Elôadás, beszélgetés a 
génmanipuláció kockázatairól az MTVSZ 
szervezésében.

MALOMSZIGET
11.00-tôl A Nagy Könyv élôben Kapolcson

POKOLLIK KOCSMA
9.00 Völgysakk-bajnokság

TÜNDÉRKERT MOZI A KISPINCÉBEN
14.00-16.00

Lakatos Róbert erdélyi film rendezô munkái 
és a Filmtett-Duna-Mûhely Alkotótábor 
2002/03/04 évek filmjei

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
16.00 A csomózástól a rojtkötésen át a 

makraméig
Kis Portik Irén vetítéssel egybekötött elôadása

FÔ UTCA, FALUMALOM MELLETT
17.00-18.00 Használd a hangomat!

Galkóbalázs HANGOSBEMONDÓ
FALUHÁZ
17.00 Koós Károly építkezései

Vetítéssel egybekötött elôadás
Elôadó: Stefanovics Péter

CSIGAHÁZ
KÖNYVMUTATVÁNY IRODALMI UDVAR
17.30 Mutatványmozi 

Szezon (r: Török F.)

KapolcsKapolcsKapolcs
szombat

Kapolcs
szombat)

Kapolcs
) Minden indul

Kapolcs
Minden indul

KapolcsKapolcsKapolcsKapolcs
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KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 „HANG-EMBER-HANG-retro”

Pap Jánosnak, a Zeneakadémia akusztikus 
professzorának retrospektív elôadássorozata
6. elôadás A NAGY MANIPU  
– a manipulációk akusztikája
Paul Waczlawik szavaival: „A helyzet reménytelen, 
de nem súlyos.” A manipuláció ellen sohasem lehe-
tünk kellôen felkészültek. Sajnos ez is az emberi 
lényeghez tartozik, az érdekfüggô kommunikáció. 
Engem az akusztikai manipuláció mértéktelensége 
háborít fel. Tudnunk kell, hogy a politikusok, a 
kereskedôk és az ideológusok az érzelmeinken 
keresztül hatnak ránk. Legfôbb eszközük a mes-
terkélt prozódia és a hangulatbefolyásoló zene. E 
folyamatos tudatmódosítás egyesekbôl már töké-
letes, azaz kritikátlan fogyasztót csinált. Az egyet-
len ellenszer, a manipulátor leleplezése, ugyanis 
„a király meztelen”.

MALOMSZIGET
19.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
19.00 A Székelyföld irodalmi folyóirat estje 

– Centrum és provincia
Házigazda: Bogdán László, beszélgetôtársak: 
György Attila, Molnár Vilmos, Ferenczes 
István, Fekete Vince
Egy vidéki székelyföldi városkában jelenik meg a 
Székelyföld címû folyóirat. Tehát vidéken, messzi 
Budapesttôl, amelyet a magyar irodalom cent-
rumának tartanak. Mit jelent ez, elônyt-e vagy 
hátrányt? Mit jelent a provincia?

CSIGAHÁZ
KÖNYVMUTATVÁNY IRODALMI UDVAR
19.00 A Könyvmutatvány irodalmi színpada

Egressy Zoltán Portugál címû drámakötetét 
mutatja be, felolvasás, beszélgetés, dedikálás

20.00 Mutatványmozi Töltött-toll
Török Ferenc, a Szezon címû film rendezôje, 
Gryllus Dorka, a Dallas Pashamende címû 
film fôszereplôje, Kántor László, producer 
– az Új Budapest Filmstúdió jóvoltából és 
Garaczy László, író, forgatókönyvíró mutatják 
be fôzôtudományukat

21.00 A Könyvmutatvány irodalmi színpada
Garaczy László felolvasása

21.00 Extra Mutatvány
Az író-válogatott meccs utáni színpadi estje 
(mérkôzés: Taliándörögd – futballpálya, 
augusztus 6. szombat, 16.30)

22.00 Mutatványmozi 
Dallas Pashamende (r.: Pejó R.)

KÁVÉHÁZ
20.00 Trakta – SZERELEM ÉS HALÁL

„Furcsa dolog, meghalni egy nôért...”
Negyedakkora a hirtelen halál kockázata, ha 
valaki szerelmes – derült ki egy dán orvoscsoport 
kutatásaiból. A vizsgálatból kiderült, hogy a sze-
relem jó a szívnek.
És mi derülhet ki egy magyar költô-zenész-írócso-
port (alkalmi tagjai: Karafiáth Orsolya, Péterfy 
Gergely, Tóth Krisztina és Weber Kristóf ) kutatá-
saiból, akiknek a beszélgetôtársuk Lôkös Ildikó. 
Vagyis szerelem és halál a vizsgálat tárgya az idei 
Traktán. Szerelem. Vagy halál. Vagy egyik sem. 
Vagy mindkettô.

MALOMSZIGET
21.00 Molière – Scapin furfangjai vígjáték

A Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház 
(színlapot lsd: aug. 5. péntek, 21.00 Kapolcs, 
Malomsziget)

GÁSTYA ÁROK
21.00 Örkény István: Tóték
 Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti 

Színház (lásd Kapolcs, aug.1. 21.00)
Rendezô: Vidnyánszky Attila

KÁVÉHÁZ
21.30 Moziéjszakák a Pajtamozgóban

A Filmharmonikusok Alkotómûhely estje: 
Hóesés a Vízivárosban (Bereményi Géza); 
Történetek az elveszett birodalomból (Gödrös 
Frigyes); valamint válogatás Can Togay, 
Ferenczi Gábor és Xantus János filmjeibôl
Házigazda: Gödrös Frigyes

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
22.00 A Fabatka Zenekar Táncháza  

(Sepsiszentgyörgy)
Magyar moldvai, gyimesi, felcsiki népzene és 
táncház
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MALOMPART VENDÉGLÔ

T-COM JAZZ SZÍNPAD
22.00 

DÉS LÁSZLÓ – UTCAZENE (lemezbemutató)
Dés László – szaxofon, Fekete-Kovács Kornél 
– trombita, Juhász Gábor – gitár, Balázs József 
– billentyûs hangszerek, Glaser Péter – nagybôgô, 
Dés András – ütôhangszerek, Balázs Elemér – dob

kb. 24.00 Filmmúzeum éjszakák
Orion ûrhajó – A visszatérés

CSIPSZER KERT 
23.00 Völgyhíradó

AUGUSZTUS 7. (vasárnap)
MALOMSZIGET
07.45 Közös jóga

KATOLIKUS TEMPLOMKERT
10.00-17.00 Varázslatos Kövek Kertje

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
11.00-13.00 és 15.00-17.00 Erdélyi tánc- 

és játéktanítás gyerekeknek
A tanítást vezetik a Figura Stúdió Színház 
színészei, játszik a Cika Együttes

11.00-13.00 és 15.00-17.00 Harci technikák 
és viseletek a honfoglalástól a középkorig 
Bemutatja Hidász Csaba és csapata
(Budapesti Károli Gáspár Református Egyetem)

ZÖLD UDVAR
Gyalogcsiga játék 

(Lásd aug. 5. péntek, Kapolcs, Zöld Udvar)
Szervezô: Bauxitkutató Természetjáró 
Sportegyesület (BXTSE)

MALOMSZIGET
11.00-tôl A Nagy Könyv élôben Kapolcson

TÜNDÉRKERT MOZI A KISPINCÉBEN
14.00-16.00

Lakatos Róbert erdélyi film rendezô munkái 
és a Filmtett-Duna-Mûhely Alkotótábor 
2002/03/04 évek filmjei

FALUHÁZ
17.00 Nap-madár a székely népi kultúra 

jelképrendszerében
Kis Portik Irén vetítéssel egybekötött elôadása

FÔ UTCA, FALUMALOM MELLETT
17.00-18.00 Használd a hangomat!

Galkóbalázs HANGOSBEMONDÓ

CSIGAHÁZ
KÖNYVMUTATVÁNY IRODALMI UDVAR
17.00 Mutatványmozi 

Dallas Pashamende (r: Pejó R.)

KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 „HANG-EMBER-HANG-retro” 

Pap Jánosnak, a Zeneakadémia akusztikus 
professzorának retrospektív elôadássorozata
7. (új) elôadás CANTO ERGO SUM
 – az énekhangról
Rekedt, fojtott, érzéki, indulatokkal teli, böm bö-
lô, dü bör gô, félelmetes, csengô, szárnyaló, ma ga a 
nap fény: egyre biztosabb vagyok benne, hogy ze nei 
vi szo nyu lásaink alapja az énekhang. Az anya méh ben 
kez dôdött, édesanyánk hangjával. Éne ke, be szé dé nek 
dal lama belénk rögzült. Aztán jött a me sé lés zenéje, 
a hoz zánk forduló felnôttek gü gyö gô, mu zsi káló hang-
ja, a daj ka nyelv. És köz ben már éne kel tek nekünk és 
mi is éne kelni kezd tünk. Az ének a legintimebb köz lé-
sek egyike; a teljes em bert lát juk és halljuk.

ERDÉLYI UDVAR
TÜNDÉRKERT – ERDÉLY A VÖLGYBEN
19.00 A Fabatka Zenekar táncháza  

(Sepsiszentgyörgy)
Magyar moldvai, gyimesi, felcsiki népzene

MALOMSZIGET
21.00 Moliere – Scapin furfangjai vígjáték

A Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház 
(színlapot lásd: aug. 5. péntek, 21.00 Kapolcs, 
Malomsziget)

GÁSTYA  ÁROK
21.00 Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti 

Színház elôadása
Csokonai Vitéz Mihály: Karnyóné és a két 
szeleburdiak
(színlapot lásd: aug. 2. kedd, 21.00 Kapolcs, 
Gástyaárok)

MALOMPART VENDÉGLÔ

T-COM JAZZ SZÍNPAD
22.00 

ELSA VALLE LATIN JAZZ SYNDICATE
Elsa Valle – ének, Winand Gábor – fuvola, ének, 
Bacsó Kristóf – szaxofon, Fekete István – trombita, 
Babos Gyula – gitár, Szakcsi Lakatos Béla – 
zongora, Barcza Horváth József – nagybôgô, Szabó 
Csaba – ütôhangszerek, Sramkó János – dob

CSIPSZER KERT 
23.00 Völgyhíradó

KapolcsKapolcs
CSIGAH

Kapolcs
CSIGAH

KapolcsKapolcsKapolcsKapolcs
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VigántpetendVigántpetendVigántpetendVigántpetendVigántpetend

A kéz mûves vásár színes forgataga a Tókertben,  az Öregiskola zöld 
prog ram  jai, a klasszikus-és egyházzenei koncertek elôadói a Katolikus 
temp lom  ban, a Tókertben mindennap fellépô Napszekérszínház szí-
nészei, a Plé bánia Galéria Különjárat kiállításának alkotói és mûhelyei, 
a Telescopium éjszakai távcsöves égnézegetô bemutatói – mind-mind 
Önö ket várják a fesztivál 10 napja alatt Vigántpetenden.

VIGÁNTPETENDVIGÁNTPETEND
Vigántpetend

VIGÁNTPETEND
VigántpetendVigántpetend

VIGÁNTPETEND
VigántpetendVigántpetend

VIGÁNTPETEND
VigántpetendVigántpetendVigántpetendVigántpetend

VIGÁNTPETEND
VigántpetendVigántpetendVigántpetend
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MINDENNAPI PROGRAMOK

KÉZMÛVESEK
VÖLGYE

10.00-20.00 VIGÁNTPETENDI NÉPI ÉS 
IPARMÛVÉSZETI VÁSÁR A TÓKERTBEN

90 minôsített és zsûrizett népmûvész 
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

PLÉBÁNIA GALÉRIA
KÜLÖNJÁRAT kiállítás ALKOTÓMÛHELYEI
A mûhelyek nyitvatartása: 11-13 és 15-19 óráig

A Különjárat kiállítás termeiben és kertjében 
naponta más-más különleges alkotó tevékenységre 
nyílik lehetôség gyerekeknek és felnôtteknek egy-
aránt!
A különjáraton utazók elkészíthetik a saját bérle-
tüket, rajzolhatnak írógéppel, faraghatnak szap-
panszobrot és facsipeszt, készíthetnek alufóliából 
terepasztalt, parafadugóból pókot, szôhetnek pók-
hálót, és írhatják a szélfújta vendégkönyv sorait!
Kiállítási túlélô csomagot biztosítunk!
Kalauz: Joó Emese (Európai Folklór Intézet)

A kiállítás támogatója az 

ZÖLD UDVAR – ÖREGISKOLA
a FÖK Tájvédelmi Oktatóközpontja
Szervezô: Független Ökológiai Központ (FÖK)
Július 30-tól augusztus 6-ig

Az Öregiskolában mûködik a Független Ökológiai 
Központ Tájvédelmi Oktatóközpontja, mely a fesz-
tivál idején ismét zöld udvarrá alakul, vendégül 
látva 6 civil szervezetet. Az udvaron a már meg-
szokott HÁZÖKÓ kiállításon és játszóházon kívül 
most újdonságnak számít a kenyérsütési bemutató 
és a madarászok programjai. Emellett környezet-
védelmi kiadványokkal, tanácsadással várjuk a 
látogatókat, és napmelegítette vízzel a sátorozókat.

A Független Ökológiai Központ programjai

16.00-18.00 Balaton játszóház
A Balaton játszóház célja, hogy játékos módszerek-
kel ismertesse meg a gyerekekkel és az ôket kísérô 
szülôkkel 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 idônként sekély vízjárással együtt. 
A foglalkozásokat Molnár Mária vezeti.

10.00-16.00 „Kalásztól a kenyérig”
Cséplés, ôrlés, kenyérsütés augusztus 3-tól 6-ig
Az Öregiskolában mûködik a Független Ökoló-
giai Központ Tájvédelmi Oktatóközpontja, mely-
ben az erdei iskola programok fontos része, hogy a 
gyerekeket emlékeztessük arra, hogy a tej nemcsak 
üzemben, a kenyér nemcsak gyárban készülhet. 
A Pangea Egyesület tagjai, akik tavaly a fesztivál 
idején építették a kenyérsütô kemencét, most 4 
napon át bemutatják, hogyan készül a „hagyomá-
nyos” kenyér.

A cséplést, az ôrlést, a dagasztást és a sütést ki is 
próbálhatod, délután 2-tôl a játszóházban magké-
peket is készíthetsz.

Fauna Egyesület információs standja
12.00-18.00

Kiscsoportos beszélgetések, elôadások igény 
szerinti témákról
Aláírásgyûjtés: (broiler csirke); 
Felmérés (tojások kötelezô jelölése); 
Állatvédelmi plakátverseny (szôrmeipar, 
állatkísérletek, gazdasági állatok, 
bálnavédelem); 
Teszt – Te hogyan vélekedsz az állatokról?; 
Állatvédelmi totó; 
„XXI. századi magyar konyha” – receptverseny 
(Húsmentes recepteket várunk!)

Ökoszolgálat és KÖTHÁLÓ közös információs 
standja

10.00-18.00
Zöld Bolt: megtekinthetôk és megvásárolhatók 
környezetvédelmi, természetvédelmi könyvek 
és környezetbarát termékek, tisztítószerek, 
kozmetikumok.
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Információs stand: ingyenes kiadványok és 
környezetvédelmi tanácsadás a KÖTHÁLÓ-
val (Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata) 
együttmûködésben.

Alkalmi programok: képeslapkészítés 
hulladékokból, természetismereti és 
környezetvédelmi társasjáték, környezetvédelmi 
totó ajándékokkal.

Pest Környéki Madarász Kör (PKMK) 
programjai
7.00-10.00 és 16.00-20.00 Madárgyûrûzés

Idôjárástól függôen

10.00-11.00 15.00-16.00 Madárismereti séták
Idôjárástól függôen

10.00-16.00 Madárismereti tesztek a Süni 
Egyesülettel közös standnál

Az „éjszaka hangjai”
A fakultatív program során zajszennyezéstôl men-
te sebb területen hallgatózunk és fedezzük fel, hogy 
milyen élôlények aktívak az esti, éjszakai órák-
ban. Igény szerint, akár naponta is, az érdeklôdôk 
nap közben feliratkozhatnak egy listára.

Süni Egyesület játszóháza
11.00-13.00 és 14.00-16.00

Barangoló természetismereti társasjáték, zoo-
memory, kirakók, rejtvények, feladatlapok, 
színezôk. Minden gyerek, aki felbukkan a 
programon, ajándék Sünivel megy haza.

JÚLIUS 29. (péntek)
PLÉBÁNIA GALÉRIA
KÜLÖNJÁRAT kiállítás ALKOTÓMÛHELYEI
11.00-13.00 és 15.00-19.00

A Különjárat kiállítás ter mei ben és kert jében 
na ponta más-más különleges al kotó tevékenységre 
nyí lik lehetôség gyerekeknek és fel nôtteknek egy-
aránt!

KATOLIKUS TEMPLOM
18.30 Érdi Tamás zongoramûvész koncertje 

L. von Beethoven: cisz moll szonáta
Nr.14 Op. 27. No. 2. 'Mondschein' 
W. A. Mozart: B-dúr szonáta K.333.
F. Schubert: Három zongoradarab D 946

1979-ben született koraszülöttként, s egy hibás 
in ku bátor kezelés következtében elvesztette lá tá-
sát. Zenei érdeklôdésére hamar felfigyeltek. 15 
éves, amikor a Tavaszi Fesztiválon nagy si ker rel 
el ját szotta Vásáry Tamással Mozart A-dúr zon-
go ra ver senyét.
Két év múlva Moszkvában elsô helyezést ér el 
a Louis Braille Nemzetközi Zongoraversenyen. 
Alig 20 évesen megjelent két Mozart CD-je, 
ame lye ket Kanadában is nagy sikerrel adtak 
ki. Rend sze re sen koncertezik a világ különbözô 
pont jain, fel lépett Rico Saccanival (Izlandi 
Szim fó ni kusok, Budapesti Filharmóniai Tár sa-
ság,) Vásáry Tamással (Weiner Szász Ka ma ra-
szim fó nikusok) Uri Mayerrel (Magyar Rádió 
Szimfónikus Zenekara), a Torontói Szim fó ni ku-
sok kal (Barry Wordsworth), a Liszt Ferenc Ka ma-
ra szim fónikusokkal, koncertet adott a Carnegie 
Hall ban, a Lincoln Centerben.
2002-ben a torontói Royal Conservatory ösz tön-
dí ja sa ként mûvészdiplomát szerez Leon Fleisher 
ta nít vá nyaként. 2003-ban megjelenik Schubert 
szóló CD-je, amiért Gundel díjjal ju tal maz ták, 
2004-ben pedig Chopin szóló CD-je lát nap vi-
lágot, amit az év kimagasló zenei teljesítményéért 
a Ma gyar országi Lions Klubok szervezete Nivó 
díj jal jutalmazta.
„...pompás Mozart játékról van szó. A lemez 
meg hall gatása rendkívül megrázó élmény volt szá-
mom ra... az elôadás szépségén túl sokkal nagyobb 
ha tást tett rám a zenélés hamisítatlan öröme...”

American Record Guide, 2001 Beversluis
„...A Mûvészetek Völgyében koncertezni kü lön-
le ges élményt jelent számomra. Nemcsak azért 
sze re tem, mert sok-sok emlékezetes élményt je len-
tett számomra, szüleimmel ugyanis év rôl-évre 
visszatérünk és hallgatjuk a nagyszerû pro duk ció-
kat, nemcsak azért, mert 15 évvel ezelôtt Mozart 
zon goraversenyt játszottam a vigántpetendi temp-
lomban Uri Mayer vezényletével, és máig em lék-
szem a siker örömére, hanem mert születésem óta 
ebben a megyében töltöm minden nyaramat és 
szabadidômet, egy Völgyközeli Balaton mel léki 
faluban, Vörösberényben, így aztán tu laj don kép-
pen hazajövök a Völgybe, és remélem, most is sok 
örömöt szerzek majd játékommal hallgatóimnak 
ugyanabban a templomban.
Köszönöm Rák Csabának, hogy ismét egy gyö nyö rû 
hangú Bösendorferen játszhatom, amit a ked ve mért 
szállít Tapolcáról Vigántpetendre.       Érdi Tamás
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JÚLIUS 30. (szombat)
TEMPLOMDOMB
Erdészeti tanösvény-túra és Erdei Iskola 
bemutató felnôtteknek, gyerekeknek a 
Bakonyerdô Rt. Monostorapáti Erdészet 
szervezésében
09.30 Indulás a Katolikus templomtól

Érkezés kb. 3-4 óra múlva
Az érdeklôdôket terepjáróval felvisszük az erdei 
iskolához. Kerékpárosok saját kerékpárral az erdei 
iskoláig feljöhetnek. Minimum 10 fô esetén indul 
a túra! Az erdei iskola bemutatása után túra az 
Öreg bükk erdészeti tanösvényen, 3,5 km-en! 
Ajánlott: zárt cipô és hosszú nadrág!
Túravezetôk: Farkas Zsuzsanna 30/685-3148, 
Simon György, Csurgó Béla.

ZÖLD UDVAR – ÖREGISKOLA
10.00-18.00 HÁZÖKÓ kiállítás

Beszélgetés, tanácsadás a szalmabálaházakról
13.00-15.00 Madáretetési, odúkihelyezési 

szaktanácsadás (Pest Környéki Madarász Kör)

18.00 Engelmayer Ákos: „Egy fa” c. 
fotókiállításának megnyitója
A kiállítást megnyitja a dr. Vásárhelyi Judit,  
a Védegylet vezetôségi tagja

PLÉBÁNIA GALÉRIA
KÜLÖNJÁRAT kiállítás ALKOTÓMÛHELYEI
11.00-13.00 és 15.00-19.00

A Különjárat kiállítás termeiben és kertjében 
naponta más-más különleges alkotó tevékenységre 
nyílik lehetôség gyerekeknek és felnôtteknek egy-
aránt!

KATOLIKUS TEMPLOM
11.00 „... A SEMMI ÁGÁN ...” 

Korhecz Imola Radnóti díjas elôadómûvész 
és Érdi Tamás zongoramûvész József Attila 
mûsora Bartók Béla, C. A. Debussy, és 
Scrjabin zongoramûveivel

A reneszánsz koráig énekeltek minden verset. A 
szöveg csak a XV.században kezdte saját útját jár-
ni, de – akárcsak a tékozló fiú –, sohasem tudott 
szakítani a dallammal. A vers alapja a ritmus. 
A rendezettség és a harmónia. Korhecz Imola és 
Érdi Tamás elôadóestje az elveszett harmónia 
zenébe és versbe foglalt megörökítése József Attila 
verseiben. Érdi Tamás nem látó zongoramûvész. 

Ôt a hangok és a zene vezetik a világban. 
Segítségével József Attila versei új 'hangszerelést' 
kapnak, a szövegdallam szimfóniává válik. A 
zene e katedrálisában, e zárt monumentális tér-
ben, méginkább elveszett a magányos ember. Az 
egyén, aki hiába keresi társát, mozgalmakban 
szilárd egzisztenciát, foglalkozásban megbecsülést, 
emberi életet.

TÓKERT
16.30-18.00 Napszekérjátékok  

Nyitogató Muzsikaszó
A Napszekér Társulat muzsikusainak 
Völgyköszöntô koncertje
A Napszekérszínház muzsikás játékokra hívogat 
kicsiket s nagyokat! Muzsikás játékok, játékos 
muzsikák, sárkányépítés, bohóctanoda, lesz ott 
minden csuda, csak tessék, tessék... (Díszes bevo-
nulás gólyalábakkal. Sült galambbal viszont nem 
készültünk, bárhogy is tátsd a szád...)

Az elôadások létrejöttét 
támogatták:  

Nemzeti Kulturális Alapprogram

KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 Bóna Katinka (Kapolcs) gordonka 

koncertje 
Zongorán közremûködik: Kovács Kálmán 
zongoramûvész
J.S.Bach: c-moll szólószvit:Allemande,Sarabande, 
Courrante,Gigue tétele
Bartók Béla: Román táncok
J.Haydn: D-dúr gordonkaverseny 1.tétel
Lisznyai Gábor: Ôsz
N.Paganini: Mózes fantázia

19.00 Vida Klaudia zongorakoncertje 
J. S. Bach: B-dúr Preludium és Fúga
L. van Beethoven: C-dúr szonáta, op.53.
M. Ravel: Miroirs, Éjjeli lepkék, Szomorú 
madarak, Bárka az óceánon, Harangok völgye
Dohnányi Ernô: C-dúr Rapszódia

Tapolcán kezdtem zongoratanulmányaimat a 
Járdányi Pál Zeneiskolában Ôry Jenô tanítványa-
ként, majd a budapesti Weiner Leó Zenemûvészeti 
szakiskola elvégzése után (tanárom: Sármai József ) 
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem hallgatója 
lettem. Tanáraim: Jandó Jenô és Szokolay Balázs

Egyetemi tanulmányaim alatt a tanáraim voltak 
még: Rohman Imre (Németország), David Witten 
(USA), Körmendi Klára (LFZE).
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JÚLIUS 31. (vasárnap)
ZÖLD UDVAR – ÖREGISKOLA
10.00-18.00 HÁZÖKÓ kiállítás

Beszélgetés, tanácsadás a szalmabálaházakról

13.00-15.00 Kötetlen beszélgetés madarakról, 
madárvédelemrôl (Pest Környéki Madarász 
Kör)

PLÉBÁNIA GALÉRIA
KÜLÖNJÁRAT kiállítás ALKOTÓMÛHELYEI
11.00-13.00 és 15.00-19.00

A Különjárat kiállítás ter mei ben és kert jében 
na ponta más-más különleges al kotó tevékenységre 
nyí lik lehetôség gyerekeknek és fel nôtteknek egy-
aránt!

KATOLIKUS TEMPLOM
16.00 Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok 

koncertje 
Mûsoron: Bach, Händel, Mozart mûvei
Bánó Veronika – orgona, zongora; Rábaközi 
Rita – ének; Rompos Patrícia – fuvola; Bánó 
Tamás – gitár
J.S.Bach: c-moll szólószvit:

TÓKERT
18.00 Napszekérszínház: Napszekérjáték

Zenés bábtáncoltató misztériumjáték
A lovak vontatta Napszekeret s Holdszekeret, 
óriás bá bokat, kicsiny s még kisebb bábokat, fé nye-
ket, hangokat a Napszekér Társulat tagjai hozzák 
most elôtökbe

Rendezô: Rumi László
Játsszák s muzsikálják: Dóra Áron, Gulyás, 
Anna, Kô Boldizsár, Kutas Diana, Nyíri 
László, Rumi László, Szabó Balázs,, Szalmási 
Gabriella
A bábokat és díszleteket tervezte és faragta: 
Kô Boldizsár

Kezdetben nem volt csak az ég meg az éjkék 
tenger s annak a mélye...
S hogy az Öreg Isten miképpen sikerített napos-
holdas tetôt odafentre,
s földet s embert ki tapodjon rajta lentre,
muzsikás mesénkbôl megtudjátok rendre.
S meg ne rettenjetek, mert a Markolábot,
 ki a fényességeket a gyomrába tette,
végtére legyôzi két vitéz levente.

AUGUSZTUS 1. (hétfô)
PLÉBÁNIA GALÉRIA
KÜLÖNJÁRAT kiállítás ALKOTÓMÛHELYEI
11.00-13.00 és 15.00-19.00

A Különjárat kiállítás ter mei ben és kert jében 
na ponta más-más különleges al kotó tevékenységre 
nyí lik lehetôség gyerekeknek és fel nôtteknek egy-
aránt!

ZÖLD UDVAR – ÖREGISKOLA
13.00-15.00 Madáretetési, odúkihelyezési 

szaktanácsadás (Pest Környéki Madarász Kör)

TÓKERT
16.30-18.00 Napszekérjátékok: Bohóctanoda

KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 Budapest Saxophon Quartet és Jónás 

Krisztina (ének) „Spirit” címû lemezének 
bemutató koncertje barokk egyházi oratórium 
és kantáta áriákkal. 

AUGUSZTUS 2. (kedd)
TEMPLOMDOMB
Erdészeti tanösvény-túra és Erdei Iskola 
bemutató felnôtteknek, gyerekeknek a 
Bakonyerdô Rt. Monostorapáti Erdészet 
szervezésében

09.30 Indulás a Katolikus templomtól
Érkezés kb. 3-4 óra múlva
Az érdeklôdôket terepjáróval felvisszük az erdei 
is ko lához. Kerékpárosok saját kerékpárral az erdei 
is ko láig feljöhetnek. Minimum 10 fô esetén indul 
a túra! Az erdei iskola bemutatása után túra az 
Öreg bükk er dészeti tanösvényen, 3,5 km-en! 
Ajánlott: zárt cipô és hosszú nadrág!
Túravezetôk: Farkas Zsuzsanna 30/685-3148, 
Simon György és Csurgó Béla.

PLÉBÁNIA GALÉRIA
KÜLÖNJÁRAT kiállítás ALKOTÓMÛHELYEI
11.00-13.00 és 15.00-19.00

A Különjárat kiállítás ter mei ben és kert jében 
na ponta más-más különleges al kotó tevékenységre 
nyí lik lehetôség gyerekeknek és fel nôtteknek egy-
aránt!

ZÖLD UDVAR – ÖREGISKOLA
13.00-15.00 Kötetlen beszélgetések madarakról, 

madárvédelemrôl (Pest Környéki Madarász 
Kör)
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KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 Tokyo-Budapest Ensemble koncertje 

Berkes Ryoko, Nogi Kaori – hegedû; Nagase 
Marine – Brácsa; Nogami Yuko – cselló; 
Berkes Kálmán – klarinét
Mûvészeti vezetô: Berkes Kálmán 
W. A. Mozart: Klarinétötös K. 581. 
J. Brahms: Klarinétötös op. 115

AUGUSZTUS 3. (szerda)
ZÖLD UDVAR – ÖREGISKOLA
Kirándulás Petendrôl Pulára a BfNPI 
szervezésében

09.00 Indulás
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park természetvédel-
mi ôre mesél – esôben is! – a környék növényvilágá-
ról, az erdôkrôl, rovarokról, természetvédelemrôl. 
A kilenckanyar mellett fel, a Viszont-völgyben le, 
pihenô az iható vizû Kinizsi-forrásnál. Romok, 
grófi út, és máris Pulára értünk. Zárt cipô, hosszú-
nadrág, esôkabát ajánlott. Aki akar, Csigabusszal 
mehet vissza.
Túravezetô: Simon Pál 30/491-0072

10.00-16.00 „A kalásztól a kenyérig”
Cséplés, ôrlés, kenyérsütés bemutató 
– próbáld ki Te is!

PLÉBÁNIA GALÉRIA
KÜLÖNJÁRAT kiállítás ALKOTÓMÛHELYEI
11.00-13.00 és 15.00-19.00

A Különjárat kiállítás termeiben és kertjében 
naponta más-más különleges alkotó tevékenységre 
nyílik lehetôség gyerekeknek és felnôtteknek egy-
aránt!

TÓKERT
16.30-18.00 Napszekérjátékok: Angyalbárányok. 

Muzsikás mesejáték a jeles közönség bevonásával

KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 Marcato Ensemble 

Az izgalmas zenei vállalkozásban Wagner 
Tristan és Isolde címû operájának harmadik 
felvonása hangzik el öt hangszeren. 

Matúz Gergely, Simon Melinda (fuvola, 
altfuvola, basszusfuvola, piccolo); Raposa 
Kriszta (hegedû); Láng András (brácsa) és 
Szigeti Dávid (cselló)
Mûvészeti vezetô: Matúz Gergely

AUGUSZTUS 4. (csütörtök)
TEMPLOMDOMB
Erdészeti tanösvény-túra és Erdei Iskola 
bemutató felnôtteknek, gyerekeknek a 
Bakonyerdô Rt. Monostorapáti Erdészet 
szervezésében

09.30 Indulás a Katolikus templomtól
Érkezés kb. 3-4 óra múlva
Az érdeklôdôket terepjáróval felvisszük az erdei 
iskolához. Kerékpárosok saját kerékpárral az erdei 
iskoláig feljöhetnek. Minimum 10 fô esetén indul 
a túra! Az erdei iskola bemutatása után túra az 
Öreg bükk erdészeti tanösvényen, 3,5 km-en!
Ajánlott: zárt cipô és hosszú nadrág!
Túravezetôk: Farkas Zsuzsanna 30/685-3148, 
Simon György, Csurgó Béla.

ZÖLD UDVAR – ÖREGISKOLA
10.00-16.00 „A kalásztól a kenyérig”

Cséplés, ôrlés, kenyérsütés bemutató – próbáld 
ki Te is!

PLÉBÁNIA GALÉRIA
KÜLÖNJÁRAT kiállítás ALKOTÓMÛHELYEI
11.00-13.00 és 15.00-19.00

A Különjárat kiállítás termeiben és kertjében 
naponta más-más különleges alkotó tevékenységre 
nyílik lehetôség gyerekeknek és felnôtteknek egy-
aránt!

TÓKERT
15.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza
17.00 Napszekérjátékok: Sárkányépítés

KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 Mandel Quartet koncertje 

Több éves kihagyás után ismét hallható a Völgy-
ben Mandel Róbert, Márta István, Kállay Gábor 
és Jakobi László. Az együttes immár 25 éves jubí-
leumára készül.

AUGUSZTUS 5. (péntek)
TEMPLOMDOMB
Erdészeti tanösvény-túra és Erdei Iskola 
bemutató felnôtteknek, gyerekeknek a 
Bakonyerdô Rt. Monostorapáti Erdészet 
szervezésében

09.30 Indulás a Katolikus templomtól
Érkezés kb. 3-4 óra múlva
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Az érdeklôdôket terepjáróval felvisszük az erdei 
is ko lához. Kerékpárosok saját kerékpárral az erdei 
iskoláig feljöhetnek. Minimum 10 fô esetén in dul 
a túra! Az erdei iskola bemutatása után túra az 
Öreg bükk erdészeti tanösvényen, 3,5 km-en!
Ajánlott: zárt cipô és hosszú nadrág!
Túravezetôk: Farkas Zsuzsanna 30/685-3148, 
Simon György, Csurgó Béla

ZÖLD UDVAR – ÖREGISKOLA
Kirándulás Petendrôl Pulára a BfNPI szervezésében

09.00 Indulás
A BfNP ter mé szet vé del mi ôre mesél – esôben 
is! – a környék nö vény vi lá gá ról, az erdôkrôl, 
rovarokról, természetvédelemrôl. A kilenckanyar 
mellett fel, a Viszont-völgyben le, pi henô az iható 
vizû Kinizsi-forrásnál. Romok, grófi út, és máris 
Pulára értünk. Zárt cipô, hosszú nad rág, esôkabát 
ajánlott. Aki akar, Csigabusszal me het vissza.
Túravezetô: Simon Pál 30/491-0072

10.00-16.00 „A kalásztól a kenyérig”
Cséplés, ôrlés, kenyérsütés bemutató – próbáld 
ki Te is!

TÓKERT
17.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

PLÉBÁNIA GALÉRIA
KÜLÖNJÁRAT kiállítás ALKOTÓMÛHELYEI
11.00-13.00 és 15.00-19.00

A Különjárat kiállítás ter mei ben és kert jében 
na ponta más-más különleges al kotó tevékenységre 
nyí lik lehetôség gyerekeknek és fel nôtteknek egy-
aránt!

KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 Müller Ilona zongorakoncertje 

TÓKERT
22.00 Napszekérszínház: Napszekérjáték

Zenés bábtáncoltató misztériumjáték

TEMPLOMDOMB
22.00 Csillagtúrák a Telescopium távcsôbolt 

támogatásával – távcsöves égnézegetés

AUGUSZTUS 6. (szombat)
TEMPLOMDOMB
Erdészeti tanösvény-túra és Erdei Iskola 
bemutató felnôtteknek, gyerekeknek a 
Bakonyerdô Rt. Monostorapáti Erdészet 
szervezésében

09.30 Indulás a Katolikus templomtól
Érkezés kb. 3-4 óra múlva
Az érdeklôdôket terepjáróval felvisszük az 
erdei is ko lához. Kerékpárosok az erdei iskoláig 
feljöhetnek. Minimum 10 fô esetén in dul a túra! 
Az erdei iskola bemutatása után túra az Öreg 
bükk erdészeti tanösvényen, 3,5 km-en!
Ajánlott: zárt cipô és hosszú nadrág!
Túravezetôk: Farkas Zsuzsanna 30/685-3148, 
Simon György, Csurgó Béla

ZÖLD UDVAR – ÖREGISKOLA
10.00-16.00 „A kalásztól a kenyérig”

Cséplés, ôrlés, kenyérsütés – próbáld ki Te is!

10.00-18.00 HÁZÖKÓ kiállítás
Beszélgetés, tanácsadás a szalmabálaházakról

PLÉBÁNIA GALÉRIA
KÜLÖNJÁRAT kiállítás ALKOTÓMÛHELYEI
11.00-13.00 és 15.00-19.00

A Különjárat kiállítás ter mei ben és kert jében 
na ponta más-más különleges al kotó tevékenységre 
nyí lik lehetôség gyerekeknek és fel nôtteknek egy-
aránt!

TÓKERT
17.00 Napszekérszínház: Napszekérjáték

Zenés bábtáncoltató misztériumjáték

KATOLIKUS TEMPLOM
16.00 Excanto Együttes koncertje 

A Kállay Gábor vezette családi együttes népszerû 
barokk muzsikát játszik. Közremûködik Gyôri 
István lantmûvész, és Harsányi Zsolt fa gott mû vész.

TÓKERT
19.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

TEMPLOMDOMB
22.00 Csillagtúrák a Telescopium távcsôbolt 

támogatásával – távcsöves égnézegeté

AUGUSZTUS 7. (vasárnap)
PLÉBÁNIA GALÉRIA
KÜLÖNJÁRAT kiállítás ALKOTÓMÛHELYEI
11.00-13.00 és 15.00-19.00

A Különjárat kiállítás ter mei ben és kert jében 
na ponta más-más különleges al kotó tevékenységre 
nyí lik lehetôség gyerekeknek és fel nôtteknek egy-
aránt!

TÓKERT
17.00 Napszekérszínház: Napszekérjáték

Zenés bábtáncoltató misztériumjáték

VigántpetendVigántpetend
val felvissz
Vigántpetend

val felvisszü
Vigántpetend

ük az erdei 
Vigántpetend

k az erdei 09.30 
Vigántpetend

09.30 Indul
Vigántpetend

Indulá
Vigántpetend

ás a 
Vigántpetend

s a Katolikus templomt
Vigántpetend

Katolikus templomt
VigántpetendVigántpetendVigántpetendVigántpetend
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VÉRADÁS
Aki vért ad, annak ajándék napijegy, uzsonna, 
sör/üdítô és csoki jár!

Kapolcs: Középsô Iskola 
Július 29. – augusztus 6. 10.00-18.00 
Augusztus 7. 10.00-15.00

Taliándörögd: Orvosi rendelô  
Júl. 29. – aug. 1., aug. 3., aug. 5. és 6. 10.00-18.00

Vigántpetend: Polgármesteri Hivatal 
Július 29. – augusztus 6. 10.00-18.00

EGÉSZSÉGUDVAR
Kapolcs, Fesztiváliroda
A fesztivál egész ideje alatt a közönség és a fel  lé-
pôk egészségére a Fônix SOS am bu lan ciája vigyáz. 
Baleset, egészségügyi prob léma esetén for duljon a 
fesz ti vál iro da mun katársaihoz, vagy a Völgy mun ká -
sok hoz!

OTP AUTOMATA
Kapolcson a Fesztiválközpont udvarán 24 órás 
üzemben mûködik az OTP Bank au to ma  tája.

KERÉKPÁRKÖLCSÖNZÉS
Taliándörögd, Közösségi Ház
Árak: 1 óra: 300 Ft, 1 nap 2.000, 10 nap 12.000 Ft. 
Letéti díj: 5.000 Ft. + fényképes igazolvány

Kapolcs, Patakparti Vegyesbolt
07.00-21.00 óráig
Árak: 1 óra: 300 Ft, 1 nap 3.000, 10 nap 15.000 Ft. 
Letéti díj: 5.000 Ft. + fényképes igazolvány

FELMÉRÉS A VÖLGYRÔL
Az információs pultoknál elhelyezett kér dô íveink 
kitöltésével dicsérheti, bírálhatja, se gít he ti a Völgy 
jövôbeni életét, mûsorait, ját szó há zait, fellépôit, 
munkatársait, lakóit, vagyis hozzájárulhat
a Mûvészetek Völgye 2006 megrendezéséhez...

CSIGABUSZ
A csigabuszok minden nap ingyen szállítják az 
utasokat az 5 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 2005 
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@t-online.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 - Katolikus plébánia

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: rádiókról, 
hitrôl, korszakokról, szobákról, emberekrôl, a természetrôl, várakról, úttörôkrôl...
A gyökereket keressük. Történelemkutatás, helyi hagyományok, gyógynövények, 
gyógyítás, kövek. Újabb történelmi vonulatok felfedezése a Völgy kapcsolataiban. 
Zsidó-keresztény párbeszéd a taliándörögdi múlt kapcsán a hit, a kölcsönös tisztelet 
és szeretet alapján már több éve... Azt szeretnénk, hogy a múltunk értékei, gyökereink 
segítsék értelmezni a jelent. Észrevetetni a minden mögött jelenlévô lelket. Párbeszédben 
a környezettel. Leginkább csendesen, egymással...
Akik segítenek: Bálint János, Páger István, Horváth István bányamérnök és csapata, 
Baji Gabriella, Fekete László fôkántor, Szôke András filmrendezô, Illés Sándor plé-
bá nos, Nagycsaládosok Egyesülete, Nyugdíjasklub, Taliándörögdi Ifjúsági Egyesület, 
ház ka lauzok.

Civil Völgy
Miért? Volt a völgy „nem civil” is? – kérdezhetnénk. Hiszen mindig igyekeztünk 
kizárni a politikát. De még sosem volt „fôszereplô” a civilség a „mûvészetek” 
völgyében. A Lôtér színpad programjai sorába idén beépítettük az egyre erôsödô civil 
szféra bemutatkozását, újabb típusú lehetôségeinek tágabb körû megismertetését. 
Kerekasztal-beszélgetések, kiállítások várják az érdeklôdôket. Betekintést kaphatunk: 
hogyan, miképp lehet anyagi hátteret teremteni a jó kezdeményezések mögé; mitôl él 
egy egyesület, alapítvány, stb. Megjelenik az NCA (Nemzeti Civil Alapprogram) Közép-
dunántúli Regionális Kollégiuma, kiemelt meghívottaink Nyitra megye (Felvidék) 
civil szervezetei. Új kezdeményezésünk, összefogó szerepet kíván betölteni a helyi 
kultúra, a térség, Veszprém megye, a távolabbi hasonló gondolkodású települések, a 
magyarországi civil szervezetek, a határokon túli területek civil szervezetei és települései 
kultúrájának bemutatásában. Ennek legfôbb alapja saját múltunk, kultúránk felidézése 
színházzal, zenével, tánccal, örömmel, történetekkel...
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Ütôsvölgy
Jóllehet augusztus 4-e kivételével minden napra jut majd koncertél-
mény dobokkal, marimbákkal, az idei Ütôsvölgy mégsem pusztán 
kon certek sorozata lesz; a mûfaj legjobbjai napi rendszerességgel 
kurzusokat is tartanak majd a taliándörögdi Mûvelôdési Házban. 
Július 30. és augusztus 6. között az amerikai Gordon Stout és Leigh 
Howard Stevens marimba-, míg a Kolumbiában élô, de itthon is jól 
ismert Dely István és fiai karibi ütôhangszer-kurzusát látogathatják 
azok a fiatalok, akik az ütôs Völgytábor lakóiként elsôsorban ezért 
jön nek a Mûvészetek Völgyébe. Bár a kurzusok munkája erôsen 
szak mai jellegûnek ígérkezik, bárki jöhet, akit érdekel a zene, illetve 
a hozzá vezetô út. 

Más-Világ Udvar
„Lentrôl indulhatunk csak el, mert itt: vagyunk. Az egyes embertôl, tízmillió 
megnyomorított egyéntôl. A közösen, egymásért vállalt felelôsség elsô kis 
köreibôl. Szervezetekbôl, melyek munkára, tanulásra, kölcsönös segélynyújtásra 
alakulnak: a magunk sorsáról dönteni, nem a másokéról. A politikának elôször 
ezekben kell megjelennie. És ami itt megjelenik, az lesz a politika.”

(Részlet Lányi András Egy örömóda titkos záradéka címû mûvének „Két 
bevezetés a posztmodern politikába, magyaroknak” címû fejezetébôl – 1989.)

Én, József Attila, itt vagyok!
Klastromszínpad, 2005. július 29-30-31.

Szállj költemény, szólj költemény
mindenkihez külön-külön,
hogy élünk ám, és van remény, –
van idô, csípjük csak fülön.

József Attila: Szállj költemény (részlet)

A program a Hungarofest Nemzeti 
Rendezvényszervezô Kht támogatásával jött létre.
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MINDENNAPI PROGRAMOK
Ütôsvölgy kurzusok – MÛVELÔDÉSI HÁZ
Gordon Stout marimbakurzusa:

Július 30. – augusztus 6.
Gordon Stout a taliándörögdi Mûvelôdési ház-
ban, július 30. és augusztus 6. között hallható. 
Kon certje augusztus 1-én lesz, a monostorapáti 
ka to likus templomban. Gordon Stout augusztus 
7-én, az Ütôsvölgy zárókoncertjén „Route 666” 
címû marimbára és ütôegyüttesre komponált 
da rab ját az Amadinda együttessel, „Skylark 
Orange Circle” címû marimbaduóját Tömösközi 
Lász lóval adja elô.

Leigh Howard Stevens marimbakurzusa: 
Augusztus 2-6.
A Time magazin által „a világ legnagyobb klasszi-
kus marimbajátékosaként” üdvözölt mûvész 
re per to árja szinte az egész zeneirodalmat fel ö-
leli, a re neszánsz zenétôl az impresszionis tá kon 
keresztül a kortárs zeneszerzôk kifeje zet ten szá-
má ra komponált darabjaival bezárólag. A Leigh 
Howard Stevens által játszott irodalom je len tôs 
része az általa kidolgozott új négyverôs-já ték tech-
nika révén vált marimbán játszhatóvá, melyet 
Method of Movement címû könyvében rész letez. 
Számtalan szóló-, és zenekari estet adott vi lág-
szerte; mesterkurzusok, rádiós, televíziós mûsorok 
szá zai fûzôdnek nevéhez. Koncertjein az általa 
ter ve zett Malletech öt oktávos hangszeren játszik, 
fel vételeit a Resonator Records adja ki.

Dely István és fiai, Dávid és Shangó karibi 
ütôhangszer-kurzusa:
Július 30. – augusztus 6.

CIVIL VÖLGY
09.00-tól Linómetszés a Szolnoki Metszôkörrel

10.00-tól Dörögdi Liget „felnôtt-megôrzôje”

10.00-15.00 Cimbora Labirintus az ókor és a 
reneszánsz világában – történelmi játszóház 
gyerekeknek
Kalandozz velünk az ókor és a reneszánsz világ 
kü lön bözô helyszínein, gyere velünk Egyiptomba, 
Hellászba vagy a Római Birodalomba, de Mátyás 
király budai palotájába is elvihetünk benneteket...
Ókori játszóházunkban restaurálhatod az egyip to-
mi sírkamra falfestményét, leírhatod a ne ve-
det hieroglifákkal, festhetsz görög vázát, vagy 

összerakhatsz egy széttört tányért, De ké szít hetsz 
római mozaikokat is, vagy labdával el ta lál hatod 
Jupiter fejét. Ha a középkor világát job ban sze re-
ted, reneszánsz játszóházunk is sok ér de kes séget 
tartogat számodra.
A Cimbora Labirintusba meglepetésvendégek 
is érkeznek!

10.00-tól Dörögdi Liget „felnôtt-megôrzôje”
Játszóház felnôtteknek

10.00-tól Pörköltfôzô verseny
A térség civil szervezeteinek fôzôversenye 
minden nap

11.00-tól Malomverseny
Hogy ne a hasunkon malmozzunk a délelôtti 
pihenés közben. Játékbíró: Judit (ahogy 
mindig)

13.00-tól „Délidei muzsikaszó” 
hétvégén 13.00 órától Sallai Flórián és zenekara

14.00-tól Dörögdi hétpróba
Hétpróba határok nélkül, avagy ismerjük 
meg a jelenlegi és leendô EU-s tagállamokat! 
A nemzeti jellegzetességeket játékos 
csapatversenyként tálaljuk. A játékot a Fekete 
Bárányok vezetik.

16.00-tól Civil Völgy
Új kezdeményezésünk a Völgy hagyományos mû -
vé szeti programjai mellett összefogó szerepet kí ván 
be tölteni a helyi kultúra, a térség, Veszprém 
me gye, a távolabbi hasonló gondolkodású te le pü-
lések, a magyarországi civil szervezetek, a ha tá-
ro  kon túli területek civil szervezetei és települései 
kul  tú rá jának bemutatásában. Ennek legfôbb alap-
ja saját múltunk, kultúránk felidézése be szél ge té-
sek  kel, kiállításokkal, zenével, tánccal, örömmel, 
tör  té ne tek kel.
Kiemelt meghívottak NYITRA MEGYE ci vil 
szer  ve ze tei, felvidéki kulturális-mûvészeti prog-
ra mok kal.

ÔSÖK HÁZA
07.30 és vasárnap 11.00

Szentmise a templomban 

08.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással

12.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

Napközben
Jóga, gyógynövények, teák, kövek.
Teaházi irodalom és zene.
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Gyermek és családi programok  
a Kenderkóc Kulturális Egyesület  
és az Egyszervolt Alapítvány szervezésében

10.00-16.00 A Szalay Könyvkiadó kézmûves 
foglalkozásai
A Szalay Kiadó elsôsorban az óvodás-iskolás 
gyermekeknek készít könyveket, tanulást-tanítást 
segítô kiadványokat, oktatási segédanyagokat. 
Gyermekeknek szóló ismeretterjesztô sorozataink-
kal hazánkban és külföldön is sok elismerésben 
részesültünk. Évrôl-évre számos nagyvárosban 
jelenünk meg tetszetôs könyvsátrainkkal, s ezzel 
egyik fô célunk az, hogy olvasóink, vásárlóink 
közelebbrôl is megismerhessenek minket. Ennek 
érdekében játékokkal, játékos feladatokkal várjuk 
vendégeinket, a gyermekeket és a szülôket. 
A Völgyben megrendezésre kerülô rendezvényeken 
nagy sikerû, kreativitást fejlesztô kiadványainkhoz 
kapcsolódnak programjaink.

10.00-18.00 Élô Mesterségek Mûhelye
Kenderkóc Hagyományôrzô Mûhely játszóháza 
gyerekeknek és felnôtteknek egyaránt. A modern 
kor embere Európa-szerte nagy feltûnést kelve igyek-
szik a mûvészettörténet legendás szépségeinek tár-
gyiasult darabkáit életre kelteni, aktuális képi gon-
dolatait újra teremteni. Nagyszüleink használati 
tárgyainak megragadó lelkisége a ma otthonát ala-
kító ember bizarr környezetébe elegánsan emelheti 
vissza az összetartozás érzését. A még tetten érhetô 
élô néphagyományokból indul ki játszóházain 
programadó témája, majd ötvözôdik a hasonló 
lelkiséggel és szemléletmóddal, de már korunk 
technikáit alkalmazó kézmûvességgel.
Nemezelés, gyertyamártás, gyöngyszövés, szövés, 
fonás, virágszövés, gyékényfonás, csuhévilág tûz-
zománc mûhely, virágkötészet, üvegfestés, deku-
pázs (szalvéta technika textilre, cserépre, fára), 
selyemfestés

14.00-18.00 Világfa – regélô meselabirintus
Aki ellátogat a Kenderkóc birodalomba egy csodá-
latos barangolásnak lehet részese a mesék és a csil-
lagos ég között. Hûst adó csillagsátor alatt a ván-
dorok útra kelnek magból lisztet ôrölgetnek, liszt-
bôl 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 legen-
dáit hallgathatjuk, s közben a varázslatos kéz-
mûvességgel benépesítjük 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. Vándorutunkon égi s földi zenét zengô 
muzsikusok húzzák a talpalávalót.

10.00-18.00 Mindentjáró malom és körhinta 
nagyapáink világából
A körhintás csíkos trikóban jár vasárnap, a kör-
hintás szereti a lekváros lángost, a körhintásnak 
hatalmas tenyere van, azzal markolja meg a kör-
hintát jó erôsen, és pörgeti, pörgeti, pörgeti... A 
Ládafia Mûhely régi malomszerkezetek mintájára 
készítette kosaras körhintáját

RÉGI ISKOLA
MÁS VILÁG UDVAR

Szervezôk: Védegylet, Zöld Fiatalok (Zöfi), 
Rügyecskék, Tudatos Vásárlók Egyesülete
Infostand: Három aktivista várja mindennap 
az érdeklôdôket, szórólapok, kiadványok. 
jótanácsok
Fair Trade kávézó: az FT magyarországi 
bevezetésének és népszerûsítésének fontos 
állomása lesz az Ökofeszt után a Mûvészetek 
Völgye.

Tájépítészet: A résztvevôk a fesztivál kezdete 
elôtti napokban hozzálátnak egy közösen tervezett 
és az udvar szellemiségét megjelenítô mûalkotás 
közös felépítésének, a Sámánfa felállításához. 
Ezután az udvar látogatói birtokba veszik a 
mûalkotást – amelyet tovább alakíthatnak Ertsey 
Attila, építész közremûködésével.

JÚLIUS 29. (péntek)
ÔSÖK HÁZA
08.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással

Bevezetés a Völgytörténelembe

10.00-12.00 Páger István jógaelôadása
Befogadás, elengedés

12.00-14.00 A múzeum megnyitója
Közös tárlatvezetés Szôke Andrással, Illés 
Sándorral
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14.00-16.00 Bálint János: Kolostori gyógyászat, 
gyógyborok

16.00-17.00 Bemutatkozik a Mandala Teaház 
Gyôrbôl

16.00-18.00 Teaház
Cserna Szabó András: Levin körút 
– könyvbemutató
Az íróval beszélget Szôke András

ÓVODAKERT
EGYSZERVOLT VÖLGYUDVAR
10.00 -18.00 Élô Mesterségek Mûhelye

Mindentjáró malom és körhinta nagyapáink 
világából

14.00-18.00 Világfa – regélô meselabirintus

11.00 Szivárvány Bábszínház
Hatrongyosi kakasok –óriásbábos játék 
gyerekektôl gyerekeknek

17.00 Gryllus Vilmos koncert 

18.00 Aprók táncháza

19.00 Térszínház: Mirkó királyfi
Benedek Elek meséje nyomán 
Bábok: Grosschmid Erik és Mátravölgyi Ákos
Jelmezek: Zanotta Veronika
Élô zene: Földi Lehel 
Színre vitte: Rumi László
Játsszák: Balázsi István, Kovács J. István, 
Szamosvári Gyöngyvér, Zanotta Veronika
Mirkó királyfi táltos paripáján az üveghegyen 
túl ra, egészen a selyemrétig ugrat, hogy számtalan 
csa tát vívjon mesebeli szörnyekkel. Vajon elnyeri 
mél tó jutálmát? 

20. 00 Padkaporos Táncház 
A táncházban muzsikál a Mészáros zenekar

CIVIL VÖLGY
18.00 Fô téren Népdalkörök közös éneklése, 

felvonulás a Lôtérhez 

19.00 Népdalkörök találkozója – Gálamûsor 
A jubileumát ünnepelô Taliándörögdi Nép dal kör 
meghívja a térség legkiemelkedôbb dalos szer ve-
ze teit és egy szép gálával köszönti az eredményes 
éve ket

21.00 Fláre Beás koncert 
A Völgy egyik legkedveltebb – de az biztos, hogy a 
legvidámabb – fellépôje. Hattagú hagyományôrzô 
cigány zenekar Devecserbôl. Igazi autentikus buli 
várható.

23.00 Sound Gixer 
A zenekar népszerû jazzrock, jazzfunk és fúziós 
da rabok feldolgozásait játssza.
Bordás Zoltán – dob, Bótyik Attila – gitár, 
Neichl Norbert – szaxofon, Ocskay Gyula 
– zongora, Szádóczki Iván – trombita, Széman 
Péter – basszusgitár, Szladik Tibor – harsona, 
és aki mindig velünk van: Pataki László 
– percussion

kb. 24.00-tól Sátorzene 

RÉGI ISKOLA
MÁS VILÁG UDVAR
A nap témája: Fair Trade
14.00-15.00 Fair trade büfé ünnepélyes 

megnyitása: beszélgetés a Fair Trade (FT) 
indíttatásáról, eszmeiségérôl, célkitûzéseirôl. 
Vendég: Újszászi Györgyi (Védegylet) 

15.10-16.00 „Mi döntünk” (50 p.)
(Film a Fair trade-rôl)

16.00-17.00 Beszélgetés
Fair Világ meghívott: Hunyadi Réka 
(FT-szakértô), Újszászi Györgyi (Védegylet)

17.00-19.00 Diavetítés és útibeszámoló
Ladakh: régmúlt jövôk? Kis-Tibet kísérletei 
egy belülrôl táplálkozó fejlôdési modell 
megteremtésére
Meghívott elôadó: Szombati Kristóf (ZöFi). 
A vetítést a Ladakh fotókiállítás megnyitója 
követi.

19.15-21.30 Filmvetítés (138 p.)
Szamszára (2001, francia-indiai-német-olasz) 
(r.: Nalin Pan)

21.30 Szabadfoglalkozás

KLASTROMSZÍNPAD
ÉN, JÓZSEF ATTILA, ITT VAGYOK!
Kiállítások:
Magyar Plakát Társaság plakátjai, József Attila 
összes verse (Hári István-kézzel írt másolatai), 
József Attila digitális emlékkiállítás, Attila 100 
– középiskolás internetes pályázat legjobbjainak 
anyagai, Magyar Iparmûvészeti Egyetem 
hallgatóinak munkái

10.00-tól Kávéházi Szeglet (folyamatos program)
József Attila minden verse hallható és 
olvasható a „De szeretnék boldog lenni”-tôl az 
„Íme, hát megleltem hazámat”-ig, több mint 
100 elôadómûvész tolmácsolásában
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19.00 Vándor Vokál koncertje 

20.00 Kurtág György: József Attila töredékek 
Elôadja: Horváth Mária (mezzoszoprán)
Több ôsbemutató és magyarországi bemutató 
fûzôdik nevéhez, kortárs szerzôk gyakran kompo-
nálnak számára.

21.00 FIATAL ÉLETEK INDULÓJA
Figura Stúdió Színház (Gyergyószentmiklós)
In memoriam József Attila – versösszeállítás nyolc 
fiatal erdélyi színész elôadásának tükrében

Elôadják: Bajkó László, Barabás Árpád, Bálint 
Éva, Blénessy Enikô, Bodea Tibor, Boros 
Mária, Polgár Emília, Tamás Boglár
Összeállította: Blénessy Enikô

Volt egy költô. Sokat éhezett: kenyérre, szeretetre. 
Keveset kapott. Sokat adott. Aztán egyszer kilépett 
a mindennapok és önnön teste zárkájából.

Volt egy csapat. Kicsik voltak, szeretetre éhesek. 
Éhségüket játékkal sem tudták csillapítani. Túl 
nagy és hideg a kinti világ? Túl gyengék voltak? 
Vagy túl kevesen?

22.30 Grencsó Kollektíva koncertje 

kb. 23.30-tól Eszmélet után I-II. Filmvetítés
(Rendezô: Jelenczki István)

I. rész. 
„Ó, uram, ajándékozz meg csekélyke
magammal engem.” (62 perc)

II. rész
Lassan tûnôdve (64 perc)

Eszmélet után I-IV. (Elégia József Attiláról)
Készült: 2001–2004.
Operatôr: Csukás Sándor, Jelenczki István
Vágó: Ricsóy Béla
Zeneszerzô: Hortobágyi László
A montázsokat készítette és a filmet rendezte: 
Jelenczki István
A film utómunkálatai a FOK Kht. 
Stúdiójában készültek.
Stúdióvezetô: Viktorin Kornél
Prudocer: Buglya Sándor, Jelenczki István
A filmet készítette: a Dunatáj Alapítvány 
és az Angelus Bt.

Filmre készülve tíz évig tanulmányoztam a költôi 
hagyatékot és fokozatosan nyílt ki elôttem az a 
viszonyrendszer, amelyben a Költô önmagát és 

a kozmoszhoz való viszonyát értelmezte. József 
Attila istenélménye, az életmûben: Isten hol 
apaként, hol riválisként jelenik meg, gyermeki 
szeretetigény, küzdelem, és elfogadásra való vágy 
jellemzi ezt a viszonyt. A mottót ennek szellemé-
ben, egy 1937-es versébôl választottam:
„Az Isten itt állt a hátam mögött és én megkerültem 
érte a világot...”
A mélyen megélt, élményeivel, Istenkeresô -Istennel 
perelô verseivel „az üres ûrben tántorgó világon” 
József Attila ablakot nyitott az Ember helyére a 
Létezésben, a Kozmoszban. 
A költôi géniuszhoz kapcsolódó kliséket, sztereo-
típiákat át kell gondolni, újra kell értékelni. 
Filmem szándéka, az hogy ne csak az eddig 
ismeretlen József Attilához kerüljön közelebb a 
nézô, hanem önmagához is. 
Az Angelus Bt. és a Dunatáj Alapítvány közös 
koprodukcióban készített el ezt a filmet. 
Ez a film a hagyományos dokumentumfilm eszkö-
zeit ötvözi a versekre megkomponált költôi képi 
látomásokkal – mûfaját tekintve a filmvers.

Jelenczki István

JÚLIUS 30. (szombat)
ÔSÖK HÁZA
08.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással

Kelta és római kor a Völgyben 

10.00-11.00 Páger István jógaelôadása
A ló és a jóga

11.00-12.00 Bálint János: Életmentô 
gyógynövények korszerû terápiás 
alkalmazásai

12.00-13.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással
Mit találtunk mi

13.00-14.00 Hit, magyarság – zenés beszélgetés 
Dinnyés Józseffel

14.00-16.00 Horváth István: Az ôsrobbanás 
misztériuma, avagy a Világegyetem 
kialakulása innen, a Föld nevû porszemrôl 
nézve

16.00-18.00 Teaház
Badár Sándor: Jappán – könyvbemutató 
Az íróval beszélget Baji Gabriella
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10.00-16.00 Szalay Könyvkiadó kézmûves 
foglalkozása
Kötélverés
Számos kiadványunk foglalkozik ezzel az egye-
dül álló mesterséggel. A nap folyamán szerzôink 
se gít sé gével szebbnél szebb kötelet készítenek ter-
mé szetesen az ér deklôdôk bevonásával.
A foglalkozást vezeti:
Csörögi Gábor népmûvész

10.00-18.00 Élô Mesterségek Mûhelye
Mindentjáró malom és körhinta nagyapáink 
világából

14.00-18.00 Világfa – regélô meselabirintus
Kenderkóc Mese-Ház

11.00 Zenekuckó
Új Akropolisz Meseház
Dalos hangszerbemutató kicsiknek
Egy hatalmas hangzsák segítségével játékosan meg-
ele ve nednek az egyes hangszerek, és különbözô 
tör té neteket, az élet egy-egy mozzanatát mesélik 
el a muzsika nyelvén.
A legjobb zene az összhangban születhet, így 
ki-ki megszólaltathatja a hozzá legközelebb álló 
hang szert.

14.00 Szivárvány Bábszínház
A róka és a farkas a lakodalomban
magyar népmese kesztyû és botbábokkal gye re kek-
tôl gyerekeknek

16.00 Pécsi Bóbita Bábszínház
A szépen szóló grüffmadár
Grüffszakértôk: Vajda Zsuzsanna és Pilári Gábor
A madár megfigyelésében közremûködnek:
Illés Ilona, Matta Lóránt, Varga Péter, 
Krajcsovics Csaba, Boglári Tamás
Grüffmadár: Griffus Grandelius Fesekus 
Lelôhelye: A sztratoszféra bármely területén elô-
for dul. Röppályája: A Föld magjától a Napon át 
a Holdig tart. Fészkét a Föld két sarkára rak ja. 
Délre a tojó, Északra a hím. Kedvenc fész kelô 
helyei: Égig érô fa koronája, világ zengô cso da-
fá ja. Fészkét gallyakból, tollakból, fûszálból és a 
sarkcsillagi fénybôl rakja.

18.00 Aprók táncháza

20.00 Padkaporos Táncház 
muzsikál a Mészáros zenekar

KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 VOCES ÆQUALES Együttes koncertje

Bárány Péter – kontratenor, Gavodi Zoltán 
– kontratenor, Gyulai Csaba – tenor, Koncz 
András – bariton, Mizsei Zoltán – bariton, 
Demjén András – basszus

Az együttest 1993-ban alapította hat férfi éne kes 
elsôsorban a reneszánsz egyházi mûveinek meg-
szó lal tatása céljából. Azóta Magyarországon és 
Európa-szerte (Utrecht, Berlin, Milano, Zágráb) 
több hang verseny adtak, 1998-ban, az antwerpeni 
nem zetközi régizenei fesztiválon elnyerték a fiatal 
együttesek versenyének közönségdíját.

Az együttes mûsorán Thomas Stoltzer mûvei

Thomas Stoltzer – Nagy Lajos király udvari 
ze nésze volt a Budai palotában. A királyával egy 
évben 1526-ban hunyt el. Stoltzer stílusa a ko ra-
beli divathoz képest régiesnek tûnik. Mûveiben 
olyan egyéni hang szólal meg, amely áradó dal la-
mai val és kiérlelt formai érzékenységével tûnik ki 
a kor hasonló zenéi közül.

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

MÛVELÔDÉSI HÁZ
ÜTÔSVÖLGY
20.00 Dely István (Magyarország-Kolumbia) 

koncertje 
Fellép: a Dely-család tagjaiból álló
Tumba y Quema
„Mióta csak emlékszem, kibírhatatlan vágyakozást 
érez tem a trópusok és az afrikai dobolás iránt. 
Elôször mindkettôt Kubában találtam meg, ami-
kor egyetemi ösztöndíjasként a latin-amerikai iro-
dalmat tanulmányoztam (...) ... felvettem a Millero 
Congo nevet és küldetést, mely a dobolást egy 
életreszóló hivatássá tette számomra.”  Dely István

A hetvenes évek elején, az elsô és egyedüli kon-
ga játékosként a magyar könnyûzene kimagasló 
kép vi se lôi vel játszik, lemezeket készít és turnézik 
minden lehetséges formációval, többek között 
az LGT-vel, a Kôszegi Rhythm & Brass-szal és 
Szakcsi Lakatos Béla együttesével, a Rákfogóval. 

Nyelvi és irodalmi tanulmányainak elvégzé se 
után spanyol és angol mûfordítással is foglalko zik, 
majd sikerei csúcsán, 1977-ben nem Nyugat ra 
(ahogy a legtöbben), hanem Délre, Kolumbiá ba 
tá vo zik.
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1986-ban feleségével, az énekes-dalszerzô Leonor-
ral és két fiukkal a karib-tengerparti Cartagena-
ban megalapítja az ország elsô tradicionális-
dobiskoláját és a Millero Congo afro-karibi 
akusztikus fúziós, kísérleti zenét játszó együttest. 
Leonor Delyvel és a Millero Congo-val két CD-t 
készít az amerikai Insignia Records-nál: az 
Amame 2001-ben, a Talisman 2004-ben jelenik 
meg. Feleségével és kínai, iráni és észak-amerikai 
muzsikusokkal kiegészült együttesével többször 
turnézik az Egyesült Államokban. 

CIVIL VÖLGY 
09.00 Linómetszés

10.00-tól Dörögdi Liget „felnôtt-megôrzôje”

10.00 Pörköltfôzô verseny

10.00-15.00 Cimbora Labirintus
történelmi játszóház gyerekeknek

11.00 Malomverseny

11.00-15.00 Nagykanizsai Gólyalábasok 
bemutatói 
akik a bemutatók után minden érdeklôdôt megta-
nítanak gólyalábazni
A nagykanizsaiak gólyalábazása olyan helyi hagyo-
mányt, játékot, látványosságot és az együttjátszás 
olyan örömét jelenti egyszerre, melyet a városban 
Gólyalábas Világjátékokká fejlesztettek. Kicsi és 
nagy nem csupán nézôje lehet a bemutatóiknak, 
mert segítségükkel produkciójuk után minden 
arra vállalkozó személyesen megtapasztalhatja 
a gólyalábazás semmivel össze nem hasonlítható 
örömét.

13.00 Délidei muzsikaszó

14.00 Dörögdi hétpróba

16.00 Környezetvédelem – természetvédelem
Civil egyesületek tagjai és a nemzeti parkok 
szakértôi beszélgetnek a közönséggel védendô 
természeti értékeinkrôl, környezetünkrôl

17.00 Barátságos focimérkôzés
Házigazda a Dörögdi Medence Sport Egyesület

20.00 Apte Táncegylet – Timbura zenekar 
A tánccsoport és elmaradhatatlan kísérôzenekara 
minden évben fellép a Völgy valamelyik színpa-
dán. A magyar néptánckincs legszebb anyagaiból 
mazsolázva állít össze hangulatos mûsort.

22.00 Kormorán Memory Band 
Jenei Szilveszter – gitár, ének; Margit József 
– basszusgitár, ének; Salamon Bea – hegedû 
(Méta, Állami Népi Együttes); Csávás Attila 
– kecskeduda, furulya, szaxofon, brácsa, 
tárogató (Honvéd Mûvészegyüttes); Drexler 
Zoltán – dob; Kolbe Gábor – ütôsök, vokál; 
Vereckei Attila – billentyûsök, vokál
A KORMORÁN egykori frontembere, Margit 
József és a zenekar alapító gitárosa Jenei Szilvesz-
ter ismét együtt dolgozik. Ôk ketten tizenöt esz-
tendôn keresztül egyengették a Kárpát-medence 
népzenei hagyományaira épült, feszes gitárzenével 
megtûzdelt, semmi máshoz nem hasonlítható 
folk-rock zenét játszó együttes pályáját. Nem csak 
énekesként és hangszeres elôadóként, de zeneszerzô-
ként és szövegíróként is meghatározó szerepük volt 
az Európa szerte ismert, és elismert „Kormorán-
hangzás” kialakításában.
Ismét színpadra állnak azzal a zenével, amiben 
együtt sír – sikolt a hegedû a gitárral, a furulya 
a basszussal, a tárogató a dobbal és a zongorával. 
Autentikus népzenei hangszerek építkeznek a rock-
zene alapjain, vagy fordítva. Az angolszász rock-
zene újra kezet nyújt a Kárpát-medence népzené-
jének, az erdélyi vagy éppen a sokszínû Balkán 
dallamainak.A rég nem hallott Kormorán dalok 
eredeti hangzásban. 
A retro világában, ha úgy tetszik: folk – retrock.

Kb. 23.30-tól Sátorzene 

„MAGYARORSZÁG VENDÉGVÁRÓ 
NEMZETI PARKJAI” A CIVIL VÖLGYBEN

Egy hétvégére az Új Iskolához költöznek Magyar-
ország legelragadóbb és legféltettebb tájai és hagyo-
mányôrzô lakói: kópickötô, nemezelô, szalmafonó, 
mézeskalács készítô... Kicsik, nagyok kipróbálhat-
ják fogásaikat és válogathatnak portékáikból. Az 
aprónépet játékos fejtörôkkel várjuk.

10.00-18.00 Nemzeti parkok standjai
A vendégváró nemzeti parkok kínálatának bemu-
tatása, kézmûvesek bemutatója, természetismereti 
játékok: Ismeretterjesztô kiadványokat, turiszti-
kai programokat kínálunk. A gyerekeket a termé-
szetrôl szóló játékos feladatokkal várjuk. A völgy-
vendégek kipróbálhatják a nemzeti park igazgató-
ságok mûködési területérôl érkezett mesteremberek 
fogásait, válogathatnak portékáik közül. 
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10.00-18.00 A BfNPI standja
Dörögdjáró játék gyerekeknek
Nézz körül! Tér kép vázlat segítségével felfedezheted 
a falu ér de kes ségeit. ”Dörögdjáró”-lapot a Ba la-
ton-felvidéki Nem zeti Park standjánál kapsz, a 
meg fejtést is itt értékeljük!

RÉGI ISKOLA
MÁS VILÁG UDVAR
A nap témája: Mûvészet a társadalomban, 
társadalom a mûvészetben

09.00-10.00 Jóga
Lukácsy Dorkával/Vida Viktorral/Bodorkós 
Barbarával

10.00-11.30 Tánctanítás (magyar, 
moldvai táncok), gyerekfoglalkozás és 
kézmûvesprogram Bártfai Zsuzsával (festékes, 
gyurmás, színes-papíros rumli, ribillió, hacacáré, 
hepaj, grimbusz nem csak gyerekeknek) 

13.30-14.00 Újrafalvi Kaland – bábelôadás
Elôadják a Rügyecskék
Az erdô lakói Koszvárosból menekülnek, gyôz a 
jó, de a szemét-hegyekkel a harc még csak most 
kez dô dik.

14.00-16.00 Hajléktalanszínház
Tamási Áron: Rendes Feltámadás
majd beszélgetés a társulat tagjaival

16.00-16.45 Filmvetítés
Szibériai nyár (r.: Dér András, 16 p.)
Csirkék az üzemben, csirkék kezek közt, csirkék 
a levesben
MIE video szak: My name is graffiti
(r.: Krámli András, 2005, 15 p.)
Budapesti táltosok
(r.: Góg Emese, 2005, 15 p.,)

17.00-19.00 Mûvészet a társadalomban, 
társadalom a mûvészetben I.
Meghívott vendégek: Ertsey Attila, építész; 
Malinák Judit, kulturális antropológus; 
szobrász; Dér András; filmrendezô; vitavezetô: 
ifj. Csákvári József; kommunikáció-kutató; 
Pásztor Erika építész és médiamûvész

20.30-tól Táncház, hejehuja

KLASTROMSZÍNPAD
ÉN, JÓZSEF ATTILA, ITT VAGYOK!
Kiállítások: (Lásd júl. 29. péntek, Taliándörögd, 

Klastromszínpad)

10.00-tól Kávéházi Szeglet (folyamatos program)
József Attila minden verse hallható és 
olvasható a „De szeretnék boldog lenni”-tôl az 
„Íme, hát megleltem hazámat”-ig, több mint 
100 elôadómûvész tolmácsolásában

17.00 József Attila ’05
A Parnasszus irodalmi folyóirat élô József 
Attila emlékszáma
Közép-Kelet-Európa egyetlen költészeti folyó ira ta, 
az idén tíz éves PARNASSZUS március 21-én, 
a Költészet Világnapján itthon elsôként mutat ta 
be a teljes egészében József Attilának szen telt 
Em lék szá mát. Az alapító fôszerkesztô, Turczi 
Ist ván felkérésére készült témába vágó esszék és 
ta nul má nyok mellett a csodálatos tehetségû köl-
tô elôd személyéhez és lírájához fûzôdô vi szonyt 
meg fo gal mazó új/elsô közlésû hommage-versek 
kap tak helyet a folyóiratban. Három ge ne rá ció 
nagy fô haj tása ez az Emlékszám: a legfia ta labb, 
még kötet nélküli költôk legsikerültebb mun kái 
ép púgy sze repelnek benne, mint a középnem ze dék 
rep re zen tán sai vagy a „nagy öregek”.

A Par nasszus-est házigazdája Turczi István költô-
mûfordító, az Írószövetség költôi szakosztályának 
elnöke. Közremûködnek költô- és zenészbarátai: 
Balogh Robert, Király Levente, Oravecz Péter 
(vers és spanyolgitár), Péter János (ex. M.É.Z; 
Shannon) fu vola valamint Galkó Balázs, Vass 
György szín mû vészek és az Új Színház fiatal 
stú di ósai.

19.00 ... és keressük az igazságot
József Attila 25 verse
Elôadják: Vass György, Galkó Balázs, 
valamint az Új Színház stúdiósai: Czakó 
Máté, Csémy Balázs, Csépai Eszter, Erdôs 
Éva, Hay Anna, Lovas Dániel, Réti Adrienn, 
Rusznák Adrienn, Rusznák András, Varga 
Balázs
Zene: Sebô Ferenc, Márta István, Fesztbaum 
Béla, Koreográfia: Katona Gábor
Szerkesztô-rendezô: Galkó Balázs

20.00 Beszélgetés Faludy Györggyel

21.00 Sebô Ferenc és zenekara 
22.30 Hobo: Tudod, hogy nincs bocsánat

József Attila verseit elôadja: Hobo
Verseit úgy olvasom, mint szent könyveket és 
néha, mintha a saját gondolataimat látnám 
leírva. (Hobo)
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Zene: Hárs Viktor, Márta István, Nagy 
Szabolcs, Díszlet-jelmez: Csolti Klára 
Rendezô: Vidnyánszky Attila

kb. 23.30-tól Eszmélet után III-IV.  
(r.: Jelenczki István) – filmvetítés

III. rész
Bukj föl az árból (63. perc)

IV. rész
„s én állok minden fülke-fénybe,
én könyöklök és hallgatok” (69 perc)

(I-II. rész lsd. péntek, Taliándörögd, 
Klastrom, 23.30)

JÚLIUS 31. (vasárnap)
ÔSÖK HÁZA
08.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással

A Klastrom 1000-tôl 1400-ig

10.00-11.00 Páger István jógaelôadása
Hitünk és a jóga

11.00-12.00 Bálint János: Gyógynövények a 
szervezet salaktalanításában

12.00-14.00 Teaház
Szôke András: Fejbenfilm – könyvbemutató
Történelemfilmkönyvhogyvoltezitt – kritikus: 
Illés Sándor, falubeliek

14.00-16.00 Horváth István: Ej, mi a kü, vagyis 
egy kis földtan (tudálékosan: geológia)

16.00-18.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

18.00-20.00 Teaház – Kalimutu Saloon Band 
2003 januárjában alakult, repertoárjában  
klasszikus jazz standok szerepelnek
Csipszer Dániel – billentyû, Lakossy Tamás 
– trombita, Molnár Szabolcs – klarinét, Piedl 
Dániel – dob, Sellyei Gábor – basszusgitár, 
Tóth Péter – vibrafon

ÓVODAKERT
EGYSZERVOLT VÖLGYUDVAR

Szalay Könyvkiadó kézmûves foglalkozása 
10.00-13.00 Fajáték készítés

Máshol már nem kellô fadarabok, hulladékok 
elevenednek meg a hozzáértô kezekben.

13.00-16.00 Rongybaba készítés
A foglalkozokat vezeti:
Csörögi Gábor népmûvész

10.00-18.00 Élô Mesterségek Mûhelye
Mindentjáró malom és körhinta nagyapáink 
világából

14.00-18.00 Világfa – regélô meselabirintus

11.00 Furfangos királykisasszony
Pécsi Bóbita bábszínház

14.00 Vitéz László
Szivárvány Bábszínház

16.00 Mezôszárnyasi
A mesék világában minden elôfordulhat, így az 
is, hogy a sárkányok elrabolják a Napot, a Hol-
dat, a csillagokat, na és persze az öreg király há-
rom gyöngyömadta lányát. Ilyenkor van szükség 
azokra a sárkánygyôzô hôsökre, akik visszahozzák 
a lányokat és a világosságot is.
Mezôszárnyasi színdarabbá alakított történetét 
elôször a Meseház tagjai adják elô, megmutatva 
az utat a leendô hôsöknek, majd a gyerekek közül 
toborzott bátor vitézek a maguk által készített 
jelmezben vágnak neki a veszélyes útnak, hogy 
kiszabadítsák a közönségbôl jelentkezô bátor és 
hûséges királylányokat.
A mese végét egy világraszóló lakodalom zárja, 
dínom-dánommal, és az elmaradhatatlan tánccal.

18.00 Aprók táncháza

19.00 Ludas Matyi – Ördögszekér Kompánia
„Korhely, léhûtô! Tán a vásárba? Pokolba!
Mit keresél az egész nyáron?
Jobb hogyha dologhoz látsz itthon...”

Fazekas Mihály
Játssza: Rozs Tamás, Varga Orsolya

20.00 Padkaporos Táncház – Mészáros zenekar 

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

MÛVELÔDÉSI HÁZ
ÜTÔSVÖLGY 
20.00 A Mondo Quartet koncertje

Elôadják: Schlanger Tamás, Szabó Mátyás, 
Tóth Lajos, Tömösközi László
Közremûködik: Keönch László 
A mûsor elsôsorban eredeti ütôhangszeres darabok-
ból áll, a mûfaj klasszikusaitól kezdve (úgymint 
John Cage, vagy Lou Harrison) kortárs magyar 
ütôhangszeres mûveken át (például Sáry László 
vagy Holló Aurél darabjai) az együttes által feldol-
gozott ütôhangszeres zenékig, amelyek eredetileg 
nem feltétlenül kvartettre íródtak.
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Ez utóbbi cso port ba tartozik George Hamilton 
Green mun kás sá gából néhány ragtime-át dol go zás, 
valamint arab ütô hang szeres zene meg szó lal ta tása, 
ami Ma gyar or szágon eddig feltáratlan te rület volt.

A Quartet tagjai a Zeneakadémia Ütô-tan sza ká-
nak hallgatói, akik a 2005 februárjában, Luxem-
burgban megrendezésre került Nemzetközi Ütô-
hang szeres Verseny (IPCL) apropójából alakultak 
együt tessé, ahol a verseny négy díjazottjának egyi-
ke ként szerepeltek. Meghatározó ütôhangszeres 
és zenei élményeik elsôsorban az Amadinda Ütô-
együt tes hez kapcsolódnak, tanítványaikként olyan 
élô ze ne szer zôkkel volt alkalmuk megismerkedni 
és mû veik ben közremûködni, mint Kurtág 
György, Steve Reich, vagy James Wood. Nevét a 
kvar tett tanárai iránti tiszteletbôl és szeretetbôl 
vá lasz totta. A „mondo” a mester és tanítvány köz-
ti párbeszédet jelenti, vagyis azt, amikor a mester 
sza vakkal tanít.

CIVIL VÖLGY
09.00 Linómetszés

10.00-tól Dörögdi Liget „felnôtt-megôrzôje”

10.00 Pörköltfôzô verseny

10.00 Vendégünk a Vivace Nemzetközi 
Kórusfesztivál fellépôje 
„Kamerton” Gyerekkar, Krasznojarszk, 
Oroszország

10.00-15.00 Cimbora Labirintus
történelmi játszóház gyerekeknek

11.00 Malomverseny

13.00 Délidei muzsikaszó 

14.00 Dörögdi hétpróba

16.00 Játékos sport programok
Házigazda a Dörögdért Ifjúsági Egyesület

16.30 Vendégünk a Vivace Nemzetközi 
Kórusfesztivál fellépôje 
Iuventus Svitavy Ifjúsági Vegyeskar, Cseh 
Köztársaság

18.00 Civil Szervezetek bemutatkozása
Népmûvészet Táncos Mesterei Egyesület

19.00 Békés Banda koncertje 
A magyar népzenei élet egyik legkiemelkedôbb 
ze ne kara. Régóta gyûjtik a békés megyei románság 
zenéit, melyet feldolgozva, nagy virtuózitással, cso-
dá la tos zenei hangzásokat alkalmazva tárnak a 
kö zön ség elé.

20.00 Népmûvészet Táncos Mestereinek estje
Aranysarkantyúsok, Aranygyöngyösök, Ifjú 
Mesterek gálája
A már megszokott Aranysarkantyús Gála a Mes-
te rek Egyesülete segítségével bôvül. Fergeteges 
mû sort várhat a közönség

22.00 Veszprémer Klezmer Band 
Az együttes Kelet-Európa magyarok lakta vi dé-
kei nek, majd késôbb Veszprém megye zsidó dal-
la mai nak felkutatását és elôadását tûzte ki célul. 
A zsi dó szórakoztató zenészek századok alatt 
kia la kult tradicionális játékmódját élvezhet jük 
elô adá suk ban.

Kb. 23.10-tól Sátorzene 

„MAGYARORSZÁG VENDÉGVÁRÓ 
NEMZETI PARKJAI” A CIVIL VÖLGYBEN

Egy hétvégére az Új Iskolához költöznek Ma gyar-
or szág legelragadóbb és legféltettebb tájai és ha gyo-
mány ôrzô lakói: kópickötô, nemezelô, szal ma fonó, 
mézeskalács készítô... Kicsik, nagyok ki pró bál hat-
ják fogásaikat és válogathatnak portékáikból. Az 
aprónépet játékos fejtörôkkel várjuk.

10.00-18.00 Nemzeti parkok standjai
A vendégváró nemzeti parkok kínálatának be mu-
ta tá sa, kézmûvesek bemutatója, természetismereti 
já té kok: Ismeretterjesztô kiadványokat, tu risz ti-
kai programokat kínálunk. A gyerekeket a ter mé-
szet rôl szóló játékos feladatokkal várjuk. A völgy-
ven dégek kipróbálhatják a nemzeti park igaz ga tó-
ságok mûködési területérôl érkezett mesterembe rek 
fo gásait, válogathatnak portékáik közül. 

10.00-18.00 A BfNPI standja
Dörögdjáró játék gyerekeknek
Nézz körül! Tér kép vázlat segítségével felfedezheted 
a falu ér de kes ségeit. ”Dörögdjáró”-lapot a Ba la-
ton-felvidéki Nem zeti Park standjánál kapsz, a 
meg fejtést is itt értékeljük!

RÉGI ISKOLA
MÁS VILÁG UDVAR
A nap témája: Hazánk környezeti problémái

09.00-10.00 Jóga
Lukácsy Dorkával/Vida Viktorral/Bodorkós 
Barbarával

10.00-11.30 Gyerekfoglalkozás és 
kézmûvesprogram Bártfai Zsuzsával (festékes, 
gyurmás, színes-papíros rumli, ribillió, hacacáré, 
hepaj, grimbusz nem csak gyerekeknek) 
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ba tartozik George Hamilton 

Taliándörögd
ba tartozik George Hamilton 2

Taliándörögd
20.00 N

Taliándörögd
0.00 Né

Taliándörögd
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Taliándörögd
pmû

Taliándörögd
ûv

Taliándörögd
vûvû

Taliándörögd
ûvû é

Taliándörögd
évév

Taliándörögd
vév szet T

Taliándörögd
szet Tá

Taliándörögd
áncos Mestereinek estje

Taliándörögd
ncos Mestereinek estje
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11.30-12.30 Játékos környezeti vetélkedô 
gyerekeknek Mérô Ágnessel és Bodorkós 
Barbarával

14.15-15.00 Az aranytojást tojó tyúk
Bábelôadás
A verespataki bányaberuházás történetét 
feldolgozó bábjáték gyerekeknek és felnôtteknek

16.00-17.00 A meghódított Kárpát-medence
Filmvetítés: (r. Kocsis Tibor, 60 p.).
A Kárpát Medence természeti környezetének 
átalakulása az emberi tevékenység hatására az 
elmúlt ezer évben.

17.00-19.00 Ökológiai problémák a mai 
Magyarországon
Meghívott vendégek: Gálhidy László, 
ökológus (Nyugat-Magyarországi Egyetem); 
Fleischer Tamás, Világgazdasági Kutatóintézet; 
vitavezetô: Jávor Benedek (Védegylet)

20.30-22.00 Etno Varieté: Ismeretlen kultúrák
A világ népei – a világ zenéi. Beszámolók, 
képek, diavetítés. Mûsorgazda: Keszthelyi Imre, 
Tilos Rádió – népzene

00.00 Zene és tánc 

KLASTROMSZÍNPAD
ÉN, JÓZSEF ATTILA, ITT VAGYOK!
Kiállítások: (Lásd júl. 29. péntek, Taliándörögd, 

Klastromszínpad)

10.00-tól Kávéházi Szeglet (folyamatos program)
József Attila minden verse hallható és 
olvasható a „De szeretnék boldog lenni”-tôl az 
„Íme, hát megleltem hazámat”-ig, több mint 
100 elôadómûvész tolmácsolásában

18.00 Trio Rossomandi koncert 

17.00 József Attila ’05
A Parnasszus irodalmi folyóirat élô József 
Attila emlékszáma (lsd. július 30. szombat, 
Taliándörögd, Klastrom, 17.00)

18.00 József Attila-rögtönzések
Szentesi Drámatagozatos Gimnázium

19.00 Kaláka koncert 

20.00 ... és keressük az igazságot
József Attila 25 verse
(lásd júlis 30. szombat, Taliándörögd, 
Klastrom, 19.00)

21.00 Merlin Kommandó

AUGUSZTUS 1. (hétfô)
ÔSÖK HÁZA
08.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással

Középkor a Völgyben

10.00-11.00 A pow wow ösvényén Ontarióban
Pesovár Anna – Tisza Sándor (Kanada)
Házi videók és történetek a kanadai indiánok 
táncairól. Ma.

11.00-12.00 Bálint János: Nôgyógyászati 
problémák gyógynövényes kezelése

12.00-14.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

14.00-16.00 Mozgai Zsolt: A hegység kalapácsa, 
a Bakony földtana és ásványai

16.00-18.00 Teaház
Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület (Nagyvázsony)

KATOLIKUS TEMPLOM
16.00 Arpeggio Kvartett koncertje 

Andriska Szilvia (oboa), Kozma Renáta 
(fuvola), Szeitl Zita (csembaló) és 
Prinyi Márton a budapesti Weiner Leó 
Konzervatórium tanulói, (tanáruk: Elek 
Szilvia) elsôs koruk óta muzsikálnak együtt. 
Koncertjükön Händel, Telemann és Zelenka 
mûvei csendülnek fel.

18.00 Trio Zündholz 
 – 3 zenész – 3 ország – 3 mentalítás
Ignaz Pleyel, Haydn, Mozart, Rossini, Cudis, 
Gerschwin mûveibôl
Peter Forcher – klarinét (a graz-i 
Zeneakadémia professzora, vezetô karmester: 
Pannonischen Blasorchester)
Marie-France Sylvestre – klarinét (Kanada, 
Orchestre des Jeunes du Québec, oberschützeni 
Konzervatóriumban zenetanár)
Hérics Tímea – fagott (Gyôr, WASBE 
Nationale Wind Orchester, Teheraner 
Symphonieorchester, Wiener Jeunesse Orchester)

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

ÓVODAKERT
EGYSZERVOLT VÖLGYUDVAR

Szalay Könyvkiadó kézmûves foglalkozása
10.00-13.00 Agyagozás

Az agyagozást nagy sikerrel mutattuk be már 
több alkalommal is. Reméljük, hogy most sem 
lesz másképp.
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13.00-16.00 Gyertyamártás
A foglalkozásokat vezeti:
Csörögi Gábor népmûvész

10.00-18.00 Élô Mesterségek Mûhelye
Mindentjáró malom és körhinta nagyapáink 
világából

14.00-18.00 Világfa – regélô meselabirintus

11.00 Hatrongyosi kakasok
Óriásbábos játék gyerekektôl gyerekeknek a 
Szivárvány Bábszínház elôadásában 

16.00 Balatoni mesék
Berbencés Vándorszín
Ajánlás... Apika mesélt én meg ültem az öreg 
su bán és hallgattam... Szavai úgy melegítenek 
még ma is, mint hideg estéken pásztort a messze 
vi lá gító tûz... S a mesék úgy költöztek lelkembe, 
tet tek ott örök törvényt, mint tûzbôl kipattanó 
szik ra, ami az ég felé száll,hogy ott csillaggá vál-
jon, s örökkön tündököljön. Apika tudós volt... 
Ol vasott a csillagokban...

18.00 Aprók táncháza

20.00 Padkaporos Táncház 
Moldvai táncház a Fakutya zenekarral
Szentkerszti Judit és Halmos Kata – ének 
és tánc, Székely Zoltán – furulyák, Kudász 
Ferenc – kobza, Walch Márton – dod, 
kolomp, doromb

CIVIL VÖLGY
09.00 Linómetszés

10.00-tól Dörögdi Liget „felnôtt-megôrzôje”

10.00 Pörköltfôzô 

10.00-15.00 Cimbora Labirintus
történelmi játszóház gyerekeknek

11.00 Malomverseny

14.00 Dörögdi hétpróba

18.00 Bittner Dóra – indiai szakrális tánc 
Nem csupán a mozgásmûvészet ínyencei számára 
je lent het különleges élményt Bittner Dóra indiai 
tánc estje. A dél-indiai szakrális szólótáncot, a 
bharatanatyamot bemutató fiatal táncosnô au ten-
ti kus megjelenése, csodálatos viselete és szuggesztív 
elô adása hetven percre a messzi Indiába repíti 
né zôit. Bittner Dóra hat évig tanulta e táncformát 
Bu da pes ten, Somi Panninál, korábban a Szké né-
ben mûködô Arvisura Színház tagja volt.

20.00 Relax 
10 év után ismét muzsikál az 1988-95 évek 
ked velt jazz-rock csapata. A mostani Relax ze né-
jében kevesebb a rock, több az érzékenység, ki fi-
no mult ság. A kompozíciók elmélyültebbek, de 
még mindig hûek a régi ars poeticához: igényes, 
in tel ligens de könnyen befogadható jazz-rock 
ze né vel kívánják átemelni közönségüket abba a 
cso dá latos dimenzióba, ahol csak a zene létezik.
Vincze Pál – billentyûs hangszerek, Németh 
Zoltán – basszusgitár, Bálint Gergô 
– altszaxofon, Blaskó György – dob, Vincze 
Miklós – ének

22.00 Kabóca 
A Kabóca Project jellegzetes, sodró lendületû, 
mégis állandóan megújuló zenei hangzását fôként 
az ôsi 7/8-os, vagy sánta ritmusok, a pentatonikus 
dal lam világ és a modern jazz-rock feszes rit-
mi kája, színes variabilitása garantálja. Ennek 
ál lít ható kontrasztjául a moldvai vagy gyimesi 
ke ser ve sek kötött ôsi áramlásának párbeszéde, a 
mo dern jazz improvizatív szabadságával, ami 
szé pen bizonyítja a két, látszólag egymástól távol 
esô, de meditatív spiritualitásában mégis oly 
ha son ló zenei stílus fúziójának létjogosultságát. 
A Ka bóca Project jelenlegi felállásban 2002 tavasza 
óta mû kö dik. Mostani zenei hangzásviláguk 
fô ként a 2002 nyarán végigmuzsikált külföldi 
fesz ti vá lo kon kristályosodott ki. Pl.: Vajdaság, 
Dom bos Fesztivál, vagy Olaszország, ahol számos 
kö zép- és északolasz város fesztiválján adtak nagy 
si ke rû önálló koncertet.

kb. 23.30-tól Sátorzene 

RÉGI ISKOLA
MÁS VILÁG UDVAR
A nap témája: Vallás és ökológia

09.00-10.00 Jóga
Lukácsy Dorkával/Vida Viktorral/Bodorkós 
Barbarával

10.00-11.00 Közösségi improvizációs játék 
felnôtteknek Illés Vincze Évával
Rózsaszínû szemüveg. (Szûrô: érzékszerveinkkel 
le ké pez zük a külsô világot, saját élet ta pasz ta la ta-
ink alapján szûrjük: kultúra, nyelv, hiedelmek, 
ér té kek, feltevések. Ez a világról alkotott mo del-
lünk. Ennek alapján cselekszünk.)

11.30-12.00 Újrafalvi Kaland
Rügyecskék bábelôadás

TaliándörögdTaliándörögd
2

Taliándörögd
20.00 Relax 

Taliándörögd
0.00 Relax 

Taliándörögd


TaliándörögdTaliándörögdTaliándörögdTaliándörögd
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14.00-15.30 Gyerekfoglalkozás és 
kézmûvesprogram (Festékes, gyurmás, 
színes-papíros rumli, ribillió, hacacáré, hepaj, 
grimbusz nem csak gyerekeknek)

15.30-17.00 Siddhartha (Filmvetítés)
(1972, indiai-amerikai, magy.b., 82 perc)
A Nobel-díjas iró, Hermann Hesse, novellájának 
feldolgozása

17.00-19.00 Vallás és ökológia
Balázs Gábor, vallásfilozófus (Bar Ilan 
Egyetem, Izrael); Béres Tamás, evangélikus 
lelkész, Sipos Zoltán, a Buddhista Misszió 
sajtóreferense
Vitavezetô: Jávor Benedek (PPKE) 

20.00 Szabadfoglalkozás

KLASTROM
HANGVETÔ VILÁGZENEI SZÍNPAD

20.00 Vedres Csaba és a Kairos 

21.30 Balog Kálmán és a Gipsy Cimbalom 
Band 

23.00 Szalóki Ági és zenekara 

AUGUSZTUS 2. (kedd)
ÔSÖK HÁZA
08.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással

1770-es évek a Völgyben

10.00-11.00 A sziklák meséi
Réges-régi sziklarajzok Ontarióból
Pesovár Anna-Tisza Sándor

11.00-12.00 Bálint János: Daganatos betegségek 
fitoterápiás lehetôségei

12.00-14.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

14.00-16.00 Ami a talpunk alatt van
Taliándörögd környezetének geológiája
Pataki Attila

16.00-18.00 Teaház 
Eichinger Tibor és a Medow Jam (német jazz-
rock quartett) koncert

ÓVODAKER 
EGYSZERVOLT VÖLGYUDVAR

Szalay Könyvkiadó kézmûves foglalkozása 
10.00-16.00 Gipszöntés

A látványos színek, az együttdolgozás öröme, s a 
látványos végeredmények együttesen garantálják 
a sikert.

10.00-18.00 Élô Mesterségek Mûhelye
Mindentjáró malom és körhinta nagyapáink 
világából

14.00-18.00 Világfa – regélô meselabirintus

11.00 Porondon a bolondom (Bábburleszk)
Báb(a)Kalács Színház
Játssza: Szluka Judit
A századelô hangulatát idézô, némafilmek világát, 
és vásári játékok hagyományait ötvözô elôadás 
különlegessége, hogy a báb és mozgatója együtt, 
egymással játszanak, és „közösen” alkalmaznak 
négyféle bábozási technikát.

16.00 Balatoni mesék
Berbencés Vándorszín

18.00 Aprók táncháza

19.00 Bartha Tóni Bábszínháza: Paprika Jancsi

20.00 Padkaporos Táncház 
Moldvai táncház a Fakutya zenekarral
Szentkerszti Judit és Halmos Kata – ének 
és tánc, Székely Zoltán – furulyák, Kudász 
Ferenc – kobza, Walch Márton – dod, 
kolomp, doromb

KATOLIKUS TEMPLOM
18.00 VOCES ÆQUALES Együttes koncertje

(Lásd augusztus 30. szombat, 18.00,  

Taliándörögd, Katolikus templom)

CIVIL VÖLGY
09.00 Linómetszés

10.00 Pörköltfôzô

10.00-15.00 Cimbora Labirintus
történelmi játszóház gyerekeknek

11.00 Malomverseny

14.00 Dörögdi hétpróba

16.00-tól NYITRA MEGYE A MÛVÉSZETEK 
VÖLGYÉBEN
A Nyitrai Kerület Szlovákia délnyugati részén 
található. Nyugaton a Nagyszombati, északon a 
Trencséni, keleten a Besztercebányai Kerületekkel 
határos. Déli szomszédja Magyarország, ahol 
a természetes határvonalat a Duna és az Ipoly 
folyók alkotják. A kerület 7 járásra (komáromi, 
lévai, nyitrai, érsekújvári, vágsellyei, tapolcsányi 
és aranyosmaróti) tagolódik, mely 348 település-
bôl áll, közülük 15 város.
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A természeti adottságok, éghajlati feltételek, a tör-
té nel mi és kulturális mûemlékek kiváló feltételeket 
biz tosítanak az idegenforgalmi fejlôdéséhez.
A megyében nagy hagyománnyal rendelkezô kul-
túr élet van.
Az évente megrendezésre kerülô folk lór fesz tiválok és 
más hasonló rendezvények állandó szereplôi a társult 
községek éneklô- és tánc cso port jai, népi zenekarai. 
Ebben a kerületben je len tôs mér ték ben képviseltetik 
magukat a kü lön bö zô stí lusú verséneklô zenekarok is. 
A tehetséges kéz mû vesek galériákban, faluházakban 
állítják ki al ko tá sai kat, és nem feledkeznek meg az 
után pót lás biz to sí tásáról sem. 
A Nyitrai Kerület különleges értékét a gyógyvizû 
ter mál források jelentik, melyeknek hatékony ha tá-
sát már az ókori rómaiak is ismerték. Ma is so kan 
keresik fel a termálfürdôket, mivel nagyon ha tá-
sosak egyes betegségek gyógyításában, enyhítik a 
fájdalmakat és segítenek a rehabilitációban. A 
Nyit rai Kerületben a többi szlovákiai régióval 
össze vet ve is különösen sok a termálvízforrást rej tô 
te rület. E tekintetben a leggazdagabb területek a 
Duna és a Nyitra mentén, valamint a Vág alsó 
fo lyá sánál találhatók.
A határon átnyúló együttmûködésnek szilárd alap-
jai vannak, hiszen Szlovákia és Magyarország 
megyéi már a régmúlt idôkben is szervesen össze-
kap csolódtak. Eddig is fontos szerepet vállaltak a 
ré giók intézményei, önkormányzati, közhasznú 
tár sa ságai, területfejlesztési ügynökségei, vál lal-
kozói. A múltban gyakorolt bilaterális együtt mû-
kö dést mára a széles körû partnerség váltotta fel, 
amelynek a megyék területfejlesztési terveiben is 
meg határozó stratégiai feladat jut.
Rendezôk: Veszprém Megyei Közmûvelôdési 
Intézet, Nyitra megyei regionális mûvelôdési 
központok
Támogatók:
Veszprém Megyei Önkormányzat  
Nyitra Kerületi Önkormányzat    

 

16.00-17.00 Mûvelôdési Háztól a Lôtérig
Felvonulás, közönségtoborzás

17.00 Ünnepélyes megnyitó
Köszöntôt mond: Kuti Csaba, a Veszprém 
Megyei Közgyûlés elnöke, Porga Gyula, a 
Kulturális, Kisebbségi és Egyházügyi Bizottság 
elnöke és a Nyitra Kerületi Önkormányzat 
Közgyûlésének képviselôi – közremûködik a 
Bánovcanka fúvószenekar (Bánov)

17.45-21.00 Színpadi produkciók 
Country zenekar – Topolcany (Tapolcsány)
Kincsô Gyermek Néptánccsoport – Zselíz
A szél gyermekei - cigány folklórcsoport 
– Nyitra
Romane Jile - cigány népzenei együttes - Csata
„Énekelt versek határok nélkül a Vers évében” 
– CD bemutató
Vándor Énekegyüttes
Dinnyés József daltulajdonos
Kor-zár együttes
A színpadi produkciókkal egy idôben az Új Is ko la 
elôtt Nyitra megyei népmûvészek kézmûves be mu-
ta tókat tartanak.

21.00 Holdudvar 
A Holdudvar Együttes 1999-ben alakult, a Bu da-
pest VI. kerületi zeneiskola magánének szakos 
nö ven dé keibôl, magyar népzenei feldolgozásokkal 
fog lal kozik. 
Barócsi Kristóf – gitár; Bartha Eszter – ének; 
Demeter Attila – basszusgitár; Fellegi Melinda 
– ének, zongora; Temesvári Bence – hegedû; 
Torda-Molnár Tamás – furulyák, zongora; 
Válóczy Balázs – dobok és ütôhangszerek 
Elsô CD-jük 2003-ban jelent meg, „Három 
Esz ten dô” címmel. Jelenleg második lemezünk 
anya gán dolgoznak.

22.00 Balogh Kálmán és Barátai 
A magyar népzene nagyjai. A zenekar tagjai 
gyak ran muzsikálnak egymással különbözô for-
má ciók ban, de ez a felállás kifejezetten erre az 
al ka lomra verbuválódott. 
Fellépnek: Vizeli Balázs, Pál István Szalonna, 
Mester László, Doór Róbert, Csávás Attila

Kb. 23.30-tól Sátorzene 

RÉGI ISKOLA
MÁS VILÁG UDVAR
A nap témája: Zöld agrikultúra

09.00-10.00 Jóga
Lukácsy Dorkával/Vida Viktorral/Bodorkós 
Barbarával 

10.00-12.00 Közösségi improvizációs játék 
felnôtteknek Illés Vincze Évával
Van választási lehetôség! (Kell, muszáj, kötelezô, 
helyett: a vágyak beteljesítése.)

14.00-14.45 Újrafalvi Kaland 
Rügyecskék bábelôadás

TaliándörögdTaliándörögd
A természeti adottságok, éghajlati feltételek, a tör

Taliándörögd
A természeti adottságok, éghajlati feltételek, a tör-

Taliándörögd
- 17.45-21.00 

Taliándörögd
17.45-21.00 Sz

Taliándörögd
Szí

Taliándörögd
ínpadi produkci

Taliándörögd
npadi produkci

TaliándörögdTaliándörögdTaliándörögdTaliándörögd
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15.00-17.00 The Meatrix – Filmvetítés
(internetes propagandafilm, 5 p.), 
Szárnyát vagy combját?
(r.: Claude Zidi, 103 p., 1976)

17.00-19.00 Zöld agrikultúra Magyarországon
Varga Géza (Galgafarm); Ware Borbála, helyi 
biogazálkodó; Dr. Márai Géza adjunktus 
(SZIE-KTI) vitavezetô: Kajner Péter 
(Védegylet)

19.30 Szabadfoglalkozás

MÛVELÔDÉSI HÁZ
ÜTÔSVÖLGY

20.00 Talamba Együttes koncertje 

KLASTROM
HANGVETÔ VILÁGZENEI SZÍNPAD

21.00 David Yengibarjan 

22.30 Navrang 

AUGUSZTUS 3. (szerda)
ÔSÖK HÁZA
08.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással

A Tallián család története

10.00-11.00 A pow wow ösvényén Ontarióban
Pesovár Anna – Tisza Sándor (Kanada)
Házi videók és történetek a kanadai indiánok 
táncairól. Ma. – folytatás

10.00-12.00 Bálint János: Kolostori gyógyászat, 
gyógyborok – ismétlés

12.00-14.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

14.00-16.00 Horváth István: Drága köveink
Beszélgetés az ásványkövek gyûjtésérôl

16.00-18.00 Teaház 
Eichinger Tibor - Stefan Varga duó koncert

ÓVODAKERT
EGYSZERVOLT VÖLGYUDVAR

Szalay Könyvkiadó kézmûves foglalkozása 
10.00-16.00 Gyöngyfûzés

Karperecek, nyakláncok, hajcsatok, állatfigurák, 
gyûrûk, fülbevalók és még temérdek sok dísz 
készíthetô gyöngybôl. A gyöngyök változatossága 
és fantáziánk annyiféle munkára ad lehetôséget, 
hogy azt elképzelni is sok: mert készíthetünk 
gyöngyfát, szôhetnek gyöngyöt a vászontáskára, a 
gyermekek nadrágjára, kabátjára, ami igazán jól 
mutat, és egyénivé teszi a ruhadarabokat!

10.00-18.00 Élô Mesterségek Mûhelye
Mindentjáró malom és körhinta nagyapáink 
világából

14.00-18.00 Világfa – regélô meselabirintus

16.00 Porondon a bôröndben
Báb(a)Kalács Színház

18.00 Aprók táncháza

19.00 Turka, a táncoló kecske
Levendulaszínház

20. 00 Padkaporos Táncház 
A táncházban muzsikál a Mészáros zenekar

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

CIVIL VÖLGY
09.00 Linómetszés

10.00 Pörköltfôzô

10.00-tól Dörögdi Liget „felnôtt-megôrzôje”

10.00-15.00 Cimbora Labirintus
történelmi játszóház gyerekeknek

11.00 Malomverseny

14.00 Dörögdi hétpróba

16.00 A Közép- Dunántúl kiemelkedô civiljei 
Nôk A Balatonért Egyesület, Pangea 
Egyesület, Molnár Gábor Mûhely Alapítvány

18.00 Kalaposok 
Bakos Árpád, Kovács Norbert és Kovács Gábor
Az elôadás a magyar népdalkincs legszebb dalla-
mainak megszólaltatásával és ezek, a hangulat-
hoz illô, érzelmekkel teli táncelemekkel való meg-
töltésével kalauzol végig egy magyar férfi életén. 
A háromszemélyes mûsor igyekszik a múlt század 
elejének paraszti érzelemvilágát – ezen keresztül 
akár a teljes magyar közösségi (családi) kultúrát 
– megjeleníteni.

20.00 Mind 1 zenekar 
Zenéjüket erôs etnós hatás jellemzi (tangóharmó-
nika, trombita, cimbalom, hegedû, stb.) a rock és 
a sanzon keveredése mellett. Valamint teret kap 
az elektronikai kisérletezés is (samplerek, groove-
ok, DDrum, stb.)
Rajczi-Juhász Miklós – gitárok, ének, vokál; 
Temesvári Bence – hegedû, gitár, balalajka, 
vokál; Menyhei Balázs – zongora, billentyûk, 
ének vokál; Szöllôsi Csaba – dob, ütôsök, 
programok; Földes Gábor – bass
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22.00 30 Y koncert 
Az alternatív zene fiatal, de egyre ismertebb 
kép vi selôi, állandó szereplôi a legjelentôsebb kul-
tu rális eseményeknek. Nemrég ünnepelték elsô 
le me zük megjelenését. Cimbi helyszínének el ma-
rad ha tatlan fellépôi. 

Kb. 23.30-tól Sátorzene 

RÉGI ISKOLA
MÁS VILÁG UDVAR
A nap témája: Fejlôdô világ

09.00-10.00 Jóga
Lukácsy Dorkával/Vida Viktorral/Bodorkós 
Barbarával 

10.00-11.30 Gyerekfoglalkozás és 
kézmûvesprogram Mihalik Gabriellával
(Festékes, gyurmás, színes-papíros rumli, ri bil lió, 
hacacáré, hepaj, grimbusz nem csak gye re kek nek)

14.00-15.00 Rügyecskék szemétkiállítás megnyitó

15.00-15.30 Bábelôadás
Az aranytojást tojó tyúk (A verespataki 
bányaberuházás történetét feldolgozó bábjáték 
gyerekeknek és felnôtteknek)

15.30-17.00 Thirst – Filmvetítés
(r.: A. Snitow és D. Kaufman 62 p., 2003)

17.00-19.00 Konkvisztádorok és bennszülöttek 
a „fejlôdô világ”-ban
Melegh Attila kutató, Szombati Kristóf  
szociológus, Bodnár Judit antropológus 
Vitavezetô: Csillag Gábor antropológus

19.30-22.30 Tong tana – Filmvetítés
(1969, dán, 87 p.)
Igaz borneói történet egy svájci fia tal ról, aki ott hagy-
ja faipari cégét és a benn szülöttekhez csatlako zik, 
hogy ve lük együtt küzdjön a vállalat ellen.

Delta Force (1995, angol, 54 p.)
Az ogoni törzs békés és tragikus ellenállása az 
ott ho nu kat tönkretevô Shell-lel, és az olajcéget 
fegy ver rel támogató nigériai katonai rezsimmel 
szem ben.

23.00 Zene és tánc 

KLASTROM
HANGVETÔ VILÁGZENEI SZÍNPAD
20.00 Ágoston Béla – Révész Róbert duója 

21.30 Vodku v Glotku 

23.00 Palya Bea – Szokolay Dongó Balázs 

AUGUSZTUS 4. (csütörtök)
ÔSÖK HÁZA
08.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással

Építészet

10.00-11.00 Páger István jógaelôadásai

11.00-12.00 Bálint János: Életmentô gyógy-
növények korszerû terápiás alkalmazásai

12.00-14.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

14.00-16.00 Szakáll Sándor: Az ásványok és 
drágakövek az emberiség kultúrtörténetében

16.00-18.00 Teaház: Eichinger Tibor és a Micro 
Stars – Zsábka Zsombor xlilofon koncert 

MÛVELÔDÉSI HÁZ elôtt
Barkóca túra a Tik-hegyen a BfNPI szervezésében
10.00 Indulás a Mûvelôdési Háztól

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park ter mé szet vé del-
mi ôre hagyományos gyümölcsfafajtákhoz (citrom 
alma, besztercei szilva, búza körte) viszi – esôben 
is! – a csapatot. A Tik-hegyen összefuthatunk bir-
ká val, öreg bükkfákkal, bogárkákkal. Kullancs is 
le het, hosszú naci, zárt cipô nem árt!
Idôtartam: 3 óra
Túravezetô: Vers József 30/491-0073

ÓVODAKERT
EGYSZERVOLT VÖLGYUDVAR

Szalay Könyvkiadó kézmûves foglalkozása
10.00-16.00 Foltvarrás

Nem is gondolnák, milyen mutatós párnák, ágy-
te rítôk, könyvborítók, virágok, apró kiegészítôk 
ké szít hetôk el maradék vagy kifejezetten erre a 
célra vásárolt anyagokból. Ha összegyûjtjük az ott-
hon felgyûlt diribdarab anyagokat, akkor ol csón 
megúszhatjuk a szabást-varrást. Nem kell pro fi 
varrónak lenni, a bonyolultabb modellek el ké szí-
téséig csupán türelemre, kitartásra, ügyes kezekre 
van szükség. Igen hamar sikerélményt szül ez a 
kre ati vitást megmozgató tevékenység, amely egyre 
na gyobb népszerûségnek örvend hazánkban is. 

10.00-18.00 Élô Mesterségek Mûhelye: 
Mindentjáró malom és körhinta nagyapáink 
világából

14.00-18.00 Világfa – regélô meselabirintus

11.00 Rogers Iskola programjai
A ZENÉLÔ KÚT mesejáték A Rogers Iskola 
drámacsoportjának elôadása

TaliándörögdTaliándörögdTaliándörögdTaliándörögdTaliándörögdTaliándörögdTaliándörögd
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A történet igazi mesejáték, melyben szerepel a 
magabiztos Bakfitty, Árvácska, aki hisz a jóság 
erejében, a minden varázstudománnyal megkent 
Rebi néni, az udvari bolond és a házasodni kívá-
nó király. Izgalmas bonyodalmak után persze a 
mese végére minden a helyére kerül.
Janika – Pilz Olivér; Bakfitty – Vidos Bálint; 
Rebi néni – Sztipszky Hanna; Árvácska 
– Derda Rita; Lányok – Kovács Ildikó, Szepes 
Anna, Jakobicz Eszter
Rendezte: Erbits Éva

16.00 Écsi Gyöngyi meseháza
Angyalbárányok
Játsszák: Écsi Gyöngyi és a muzsikusa

18.00 Aprók táncháza

19.00 Az ördög kilenc kérdése
Ládafia Bábszínház

20.00 Padkaporos Táncház – Pentaton zenekar
Magyarországi és erdélyi táncok, muzsikák 
Bodnár Balász – hegedû, Nagy Gábor brácsa, 
Horváth Ádám – bôgô

MÛVELÔDÉSI HÁZ UDVARA
18.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

CIVIL VÖLGY
09.00 Linómetszés

10.00 Pörköltfôzô

10.00-tól Dörögdi Liget „felnôtt-megôrzôje”

10.00-15.00 Cimbora Labirintus
történelmi játszóház gyerekeknek

11.00 Malomverseny

14.00 Dörögdi hétpróba

16.00 Önismeret a színházon keresztül

 Az Új Akropolisz „Filozófiai Iskola” 
Kulturális Közhasznú Egyesület elôadása
Mire tanít ma az ókori görög színház? 
Hogyan legyünk életünk fôszereplôi? 
Kínpad vagy színpad az élet nagy játszótere?

18.00 Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület
Fellép az Ezüstcsillag Gyermek 
Néptáncegyüttes (Balatonfüred), és a 2005. 
évi Országos gyermek Szólótánc Fesztivál 
díjazottjainak bemutatkozása

20.00 Bemutatkozik a szászhalombattai 
néptáncélet
Forrás Néptáncegyüttes 
Az együttes a magyar táncélet egyik meghatározó 
szervezete. Nemzetközi és hazai sikerek, nagysza-
bású fesztiválokon való részvétel és azok szervezése 
jellemzik mûködését. Az együttes a Magyar Fesz-
tiválszövetség tagja.

22.00 Bakos Árpád trió 
A vajdasági énekes – zeneszerzô új felállásban állít-
ja etnós alapú zenei feldolgozásait a színpadra.

Kb. 23.30-tól Sátorzene 

RÉGI ISKOLA
MÁS VILÁG UDVAR
A nap témája: Civil társadalom

09.00-10.00 Jóga
Lukácsy Dorkával/Vida Viktorral/Bodorkós 
Barbarával

10.00-10.45 Újrafalvi Kaland 
Rügyecskék bábelôadás

11.00-12.30 Bemutatkozik a Tudatos Vásárlók 
Egyesülete (TVE)

14.00 Adbusters kiállítás-megnyitó
Mi a baj a fogyasztói társadalommal? 
A kiállítást megnyitja: TVE

16.00-17.00 Filmvetítés
Kisfilm a Civil Rádió mûködésérôl (10 perc)
Genius loci – A hely szelleme – Miért éppen 
Istenkút? (2005, magyar, r.: Péterfi Ferenc-
Kovács Edit, (50 p)
Helyi lakosok küzdenek iskolájuk megmaradásáért 
Istenkúton. Az állami iskola ugyan nem marad 
meg, de a történet happy-end-del folytatódik 
mind a mai napig.

17.00-19.00 Részvételi demokrácia
Herbert Tamás (Civilek a Zengôért); Marinov 
Péter (ÓVÁS!); Schiffer András (Védegylet), 
Peták Péter (Istenkút Közösségéért Egyesület); 
vitavezetô: Bodorkós Barbara

19.30-20.00 Filmvetítés
A Zengô a természetvédôk szemével
(Duna-Dráva Nemzeti Park, 10 p.) 
Zengô 2003-2004. 
(Civilek a Zengôért Mozgalom, 14p.) 
Diavetítés a Zengôrôl.

20.30 Zene és tánc 
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KLASTROM
HANGVETÔ VILÁGZENEI SZÍNPAD
20.00 Mitsoura 

21.30 Balázs Elemér Group 

23.00 Dresch Quartett 

AUGUSZTUS 5. (péntek)
ÔSÖK HÁZA
08.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással

XIX-XX. századi zsidó kultúra Dörögdön

10.00-11.00 Páger István jógaelôadásai

11.00-12.00 Fekete László, a Dohány utcai 
Zsinagóga fôkántora elôadása

12.00-14.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

14.00-15.00 Szakáll Sándor: Az ásványok és drá-
gakövek az emberiség kultúrtörténetében 2.

15.00-16.00 Bemutatkozik a KIDMA Ifjúsági 
Egyesület

16.00-17.00 Bálint János: Gyógynövények a 
szervezet salaktalanításában

17.00-18.00 Teaház
Beszélgetések a falusi zsidó életrôl

ÓVODAKERT
EGYSZERVOLT VÖLGYUDVAR

Szalay Könyvkiadó kézmûves foglalkozása
10.00-16.00 Arcfestés

10.00-18.00 Élô Mesterségek Mûhelye
Mindentjáró malom és körhinta nagyapáink 
világából

14.00-18.00 Világfa – regélô meselabirintus

11.00-16.00 Festôiskola
0-99 éves korig várunk mindenkit, akinek ép pen 
van kedve, ötlete, bátorsága kipróbálni a sza bad-
ban a színeket, formákat!

11.00 Ládafia Bábszínház: Bábcirkusz
avagy játék gravitációval, súrlódással, 
légellenállással. Pálcatáncoltató, kí gyó csa var ga-
tó, gyereknevettetô mulatság, tûzrevalóból ne me-
se dett fakobakokkal és más fontos készségekkel

16.00 Makám koncert 

17.00 Écsi Gyöngyi meseháza: Az élet vize 
Játsszák: Écsi Gyöngyi és a muzsikusa

18.00 Aprók táncháza

19.00 Rogers Iskola
A ZENÉLÔ KÚT mesejáték
A Rogers Iskola drámacsoportjának elôadása

20.00 Padkaporos Táncház – Pentaton zenekar 
Magyarországi és erdélyi táncok, muzsikák 
Bodnár Balázs – hegedû, Nagy Gábor brácsa, 
Horváth Ádám – bôgô

MÛVELÔDÉSI HÁZ UDVARA
18.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

CIVIL VÖLGY
09.00 Linómetszés

10.00 Pörköltfôzô verseny

10.00-15.00 Cimbora Labirintus
történelmi játszóház gyerekeknek

11.00 Malomverseny

13.00 Délidei muzsikaszó

14.00 Dörögdi hétpróba

16.00 Leonardo gépezetei
Az Új Akropolisz „Filozófiai Iskola” Kulturális 
Közhasznú Egyesület elôadása
Mûvész, tudós, filozófus vagy álmodozó?
S ha a látszat mögé nézünk?
A felfedezô lélektana

18.00 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.

20.00 Csík zenekar 
A hagyományos paraszti zenét játszó zenekar 
1992-ben elnyerte a Népmûvészet Ifjú Mestere 
cí met és a Kiváló Mûvészeti Együttes díjat. A 
Völgy kedvelt zenekara, koncertjeiket, a meg hitt-
ség, a zenei tökéletesség és a virtuozitás egyszerre 
jel lemzi

22.00 Budapest Ragtime Band 
A klasszikus ragtime zongorajáték újszerû hang-
sze re léssel és egyedülálló zenei fordulatokkal, 
pa ró diák kal, ismert slágerek és operák hu mo ros 
feldolgozásaival alakul át egyedülálló mu zsi ká vá.

Kb. 23.30 Sátorzene 

TaliándörögdTaliándörögd
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RÉGI ISKOLA
MÁS VILÁG UDVAR
A nap témája: Zöld aktivizmus

09.00-10.00 Jóga
Lukácsy Dorkával/Vida Viktorral/Bodorkós 
Barbarával 

10.00-11.00 Capoeira: edzés és bemutató

11.00-12.00 Az aranytojást tojó tyúk
Bábelôadás

13.00-14.30 Gyerekfoglalkozás és 
kézmûvesprogram Mihalik Gabriellával
(festékes, gyurmás, színes-papíros rumli, ribillió, 
hacacáré, hepaj, grimbusz nem csak gyerekeknek)

14.30-15.00 Retextil kiállítás megnyitó és 
foglalkozás
Thiesz Angéla, Peták Péter – Retextil Alapítvány

15.00-16.30 Bemutatkozik a Zöld Fiatalok 
(Zöfi), Védegylet, Rügyecskék, Tudatos 
Vásárlók Egyesülete

16.30-17.00 Kiállítás megnyitó
„Aktivista tabló: nyakkendôben, utcán, fán.” 
– a zöld mozgalom képekben.
A kiállítást megnyitja: Vida Viktor

17.00-19.00 Önkéntesség, aktivizmus, 
participáció
Beszélgetés a Zöld Udvar szervezôivel 
(Védegylet, Zöfi, Rügyecskék, TVE)

19.30 Ezrek mennek beszélgetnek Filmvetítés

21.30 Zene és tánc 

KLASTROM
HANGVETÔ VILÁGZENEI SZÍNPAD
20.00 Odessa Klezmer Band 

21.30 Lôrinszky Attila – Farkas Zoltán Batyu 
duója 

22.30 Boban Markovics Orkestar (Szerbia) 

AUGUSZTUS 6. (szombat)
ÔSÖK HÁZA

08.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással
Humor a szocializmusban

10.00-11.00 Páger István jógaelôadása

11.00-12.00 Bálint János: Nôgyógyászati 
problémák gyógynövényes kezelése

12.00-14.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással

14.00-16.00 Szôke András – Horváth István
Szôke megmutatja köveit, én pedig 
megpróbálom kitalálni, mifélék is azok

16.00-18.00 Teaház
Agócs Tamás: Buddhizmus – beszélgetések

ÓVODAKERT
EGYSZERVOLT VÖLGYUDVAR
Szalay Könyvkiadó kézmûves foglalkozása
10.00-16.00 Dekupázs

A decoupage szó francia eredetû, szétvágást, darabo-
lást, kivágást jelent. Manapság ez a legdivatosabb 
technika. Rövid idô alatt könnyen és egyszerûen 
díszíthetjük vele használati tárgyainkat saját 
magunk és mások örömére.

10.00-18.00 Élô Mesterségek Mûhelye
Mindentjáró malom és körhinta nagyapáink 
világából

14.00-18.00 Világfa – regélô meselabirintus

11.00-16.00 Festôiskola
0-99 éves korig várunk mindenkit, akinek éppen 
van kedve, ötlete, bátorsága kipróbálni a szabad-
ban a színeket, formákat!

11.00 Rogers Iskola
A ZENÉLÔ KÚT mesejáték
A Rogers Iskola drámacsoportjának elôadása

16.00 Brémai muzsikusok
Gabalyda Bábszínház

18.00 Aprók táncháza

19.00 Garabonciás Péter – Huzella Péter 
koncertje 
Huzella Péter ineraktív mûsora, amelyben egyen-
lô szerepet kap a nézôközönség az elôadóval, a 
rajzolás az énekléssel, a gyermek a felnôttel

20.00 Padkaporos Táncház 
Muzsikál a Pentaton zenekar
Magyarországi és erdélyi táncok muzsikák
Bodnár Balázs – hegedû, Nagy Gábor brácsa, 
Horváth Ádám – bôgô

22.00 Vaskakas Bábszínház: Szerelmesek

CIVIL VÖLGY
09.00 Linómetszés

10.00 Pörköltfôzô verseny

10.00-tól Dörögdi Liget „felnôtt-megôrzôje”

10.00-15.00 Cimbora Labirintus
történelmi játszóház gyerekeknek
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11.00 Malomverseny

13.00 Délidei muzsikaszó

14.00 Dörögdi hétpróba
16.00 Reneszánsz „koktél”

Az Új Akropolisz „Filozófiai Iskola” Kulturális 
Közhasznú Egyesület elôadása
Közérzetjavító mûvészeti délután élôzenével, je le-
ne tek kel. 
Együtt gondolkodunk a kor politikai, mûvésze ti, 
tu do mányos mozgatórugóiról, valamint ze nék, 
hu moros jelenetek, versek és idézetek vará zsol ják 
elénk az ember újjászületésének e tör té nel mi pil-
la na tát.

19.00 Hétrét zenekar 
Klasszikus és modern zenei irányzatokban egy-
aránt jártas, amerikai és magyar zenészekbôl álló 
ze nekar. A régi magyar, az ôsi kelta és ír népzenei 
ala pokon, a komoly és könnyû mûfaj fordulatait 
fel használva állítja össze kompozícióit. 

21.00 Felföldi levelek
Ifjú Szívek Magyar Táncegyüttes (Pozsony)
Magyar, szlovák, cigány és zsidó táncok
Bartók levele Darázsdról; Kodály naplójából 
(Béd); Bartók levele Hédelrôl; Számadói levél 
(Gömör); Üzenet a frontról (Karádi); Márai a 
kassai állomásról

23.00 Pop Art Market koncert 
Preiger Szabolcsnak, az Anima Sound System 
zeneszerzôjének új zenekara
Hogy miért a zenekar név? „Próbáltunk valami 
szim bó likusan kifejezôt választani a zenénkre, 
amely, csakúgy, mint a „pop-art” az underground 
és a tömegkultúra határmezsgyéjén próbál mo zog-
ni. De elektronikus tánczene lesz funkkal, hip-
hoppal, house-sal, dubbal, etnóval, bécsi vonallal, 
ek lek ti kusan, ahogy szeretjük.” 
Horváth Tamás dj., Szakály Edina ének, 
Bertalan Balázs dob, Kácsor Lóránt fúvós... és 
a dumaember, ha lesz ilyen...

Kb. 24.00-tól Sátorzene 

RÉGI ISKOLA
MÁS VILÁG UDVAR
A nap témája: E hely szelleme

09.00-10.00 Jóga
Lukácsy Dorkával/Vida Viktorral/Bodorkós 
Barbarával 

10.00-12.00 Capoeira: edzés és bemutató

14.30-tól és 17.00 Újrafalvi Kaland
Rügyecskék bábelôadás

15.15-17.00 A kertben – Filmvetítés
(szlovák, r.: Martin Sulik, 95 p., 1995)

17.00-19.00 E hely szelleme
Beszélgetés a Dörögdi medence múltjáról, 
jelenérôl, és jövôjérôl
Lányi András  író-filozófus, építész; Vásárhelyi 
Judit helyi lakos; Kocsis Csaba (Ilona-malom); 
egy helyi öreg mesélô.

20.00 Zene és tánc

MÛVELÔDÉSI HÁZ UDVARA
16.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

KATOLIKUS TEMPLOM 
19.00 Szent Efrém Bizánci Férfikar koncertje

A Szaharába homokot?
A bi zán ci liturgikus zenét játszó együttes a volt 
cári (majd szovjet) birodalomba vitte el a „nyugati 
ro konok”, Rákóczi hûséges népe leszármazottainak 
val lásos zenéjét: különös, arrafelé eddig sosem hal-
lott kolorittal bíró hanglenyomatát adva vissza a 
szláv-bizánci ortodoxia a valahai Kelet-Ma gyar-
országra évszázadokon át nagy hatást gyakorló 
li tur gikus zenéjének.
A Szent Efrém Bizánci Férfikar ma nagy si ke rû 
oroszországi turnéjának koncertjeibôl össze ál lí  tott 
programját énekli, amelyen Kárpátalja ru szin és 
ma gyar görög katolikus zenei ha gyo má nyát és annak 
bizánci-szláv elôzményeit mutatja be. Cirillbetûs 
kódexek zenéje, görög himnuszok, Bortnyanszkij, 
Boksay, Csesznokov, Ljudkevics mûvei.
Vezényel: Bubnó Tamás
A hangverseny szponzora az Országos Ruszin 
Kisebbségi Önkormányzat.

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Joós Tamás estje 

Játszom kobzon, tekerôn, gitáron, buzikin, fu ru-
lyán és még más hangszereken. Énekelt ver sek, 
gyermekversek és dalok, históriás énekek, nép da-
lok archaikus énekek vannak a repertoáron.

MÛVELÔDÉSI HÁZ
ÜTÔSVÖLGY  
20.00 Dely István (Magyarország-Kolumbia) 

és az Ütôsvölgy Zenei Tábor hallgatóinak 
táborzáró koncertje

TaliándörögdTaliándörögd
14.30-tól és 17.00

Taliándörögd
14.30-tól és 17.00 Ú

Taliándörögd
Újrafalvi Kaland

Taliándörögd
jrafalvi KalandÚjrafalvi KalandÚ

Taliándörögd
Újrafalvi KalandÚ

TaliándörögdTaliándörögdTaliándörögdTaliándörögd
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KLASTROM
HANGVETÔ VILÁGZENEI SZÍNPAD

20.00 Makám Együttes koncertje 

21.30 Balkan Strings (Szerbia) 

23.00 Paniks (Vajdaság) 

AUGUSZTUS 7. (vasárnap)
ÔSÖK HÁZA
08.00 Osztályfônöki óra Szôke Andrással

A búcsú
10.00-12.00 Búcsú, pörköltfôzô verseny, 

kenyérsütés
Ezzel párhuzamosan Páger István jógaelôadásai

 Ezzel párhuzamosan Bálint János: Daganatos 
betegségek fitoterápiás lehetôségei

12.00-14.00 Tárlatvezetés Szôke Andrással
14.00-16.00 Kenyérszentelés
16.00-18.00 Búcsú diszkó: egyházi-, mozgalmi-, 

popzenék – DJ: Szôke András 

ÓVODAKERT
EGYSZERVOLT VÖLGYUDVAR
10.00-18.00 Élô Mesterségek Mûhelye

Mindentjáró malom és körhinta nagyapáink 
világából

14.00-18.00 Világfa – regélô meselabirintus

11.00 Gabalyda Bábszínház: Csodakút

16.00 Langaléta Garabonciások
Palota játékok
Az együttes az átlagosnál kis sé magasabban” 
hord ja az orrát”, ugyanis ki vé telesen magas 
sarkú cipôkben járják az utcákat és a tereket. 
Gólyalábon egyensúlyozva mókás ka lan dok ba 
ke ve rik magukat a közönséggel, vagy óriás fi gu rá-
kat mozgatva masíroznak. Akcióikat síppal-dob-
bal kísérik. A Parádés mûsorukban a kur ta lábú 
publikum bevonásával „életveszélyes” mu tat vány-
ra kerekítenek sort. Ugyanitt: kétlábú lo vát lefek-
tetve csikós, szaltómortále garabonciás mód ra, 
gó lya lábas kötéltánc.

18.00 Aprók táncháza

19.00 Gágogó koncert 

REFORMÁTUS TEMPLOM
19.00 Dinnyés József estje

CIVIL VÖLGY
09.00 Linómetszés

10.00 Pörköltfôzô verseny

10.00-tól Dörögdi Liget „felnôtt-megôrzôje”

10.00-15.00 Cimbora Labirintus
történelmi játszóház gyerekeknek

11.00 Malomverseny

11.00 Pszichológiáról emberkedvelôknek
Az Új Akropolisz „Filozófiai Iskola” Kulturális 
Közhasznú Egyesület elôadása
Kapcsolataink buktatóiról a humor és vidám 
ver sek nyelvén szólunk. Az önmarcangolástól az 
ön bi za lomig, félelemtôl a szerelemig, elvárásoktól 
az ak tív erôig sokféle belsô utat járnak be kis je le-
ne te ink fôszereplôi. 

13.00 Délidei muzsikaszó

14.00 Dörögdi hétpróba

16.00 Civil Kerekasztal
Az NCA Közép-dunántúli Kollégiumának 
kihelyezett ülése

18.00 Bányász Férfikórus (Ajka-Padragkút) 
Pedagógus Nôikar (Ajka) 
A térség két kiemelkedô kórusa, mindkettô a leg-
ma ga sabb minôsítésekkel rendelkezik. Elôadásuk 
mél tó elköszönés a Völgytôl

19.00 Fehérvári Filmesek (rövid) Filmjei

20.00 Még egy kis ROMAntika a Fláre Beással

22.00 Méhkasaula 
Egy rendhagyó civil szervezet zenei estje 
Penguin Sound System – Zöld zenél: 
Filmzenék bakelitrôl

RÉGI ISKOLA
MÁS VILÁG UDVAR
A nap témája: Gyereknap

09.00-10.00 Jóga
Lukácsy Dorkával/Vida Viktorral/Bodorkós 
Barbarával 

10.00-12.00 Capoeira edzés és bemutató

13.00-14.30 Gyerekfoglalkozás és 
kézmûvesprogram Mihalik Gabriellával
( festékes, gyurmás, színes-papíros rumli, ri bil lió, 
hacacáré, hepaj, grimbusz nem csak gye re kek nek)

14.30-15.15 Az aranytojást tojó tyúk 
Bábelôadás
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BÁRKAKIKÖTÔ
Vendég: Vajdaság

Kedves bevezetôt olvasó Olvasó, aki most

nyomorogsz egy buszon, átizzadt hátad odaragadt az üléshez, a könyvet a hátizsákban 
hagytad, amúgy se lenne türelmed azt olvasni, átlapoztad már a Völgyprogramot is oda-
vissza, kínodban be le kez desz most ebbe a pulai bevezetôbe, de közben kinézegetsz az 
ablakon, és lesed a ki lo mé ter köveket, és biztatod magad, hogy érdemes, mert Bittová és 
Cseh Tamás, Boris Kovác és Mulatság, Európa Kiadó és Legyek ura, érdemes, érdemes, 
zötyög a busz, érdemes;
be szo rultál a házba-sátorba, mert napok óta zuhog az esô, a távkapcsolót már 
végigzongoráztad, a pulai programot kívülrôl tudod, azon búslakodsz, ami éppen 
most marad el a zuhé miatt, például Háy és Rátóti vagy a Helge élete, a János Passió 
és a Budapest Klezmer Band – Berecz András biz tos nem marad el, tavaly is ötszázan 
áztak-fáztak nagy boldogságban, míg András mesélt, de te ezt nem tudod, és végtelen 
unalmadban-bánatodban még ebbe a beharangozóba is belefogsz;
éget a Nap, süti okos fejedet, hanyattfordulsz, a programfüzetet arcodra teríted, talán 
még nyitva a szemed, de nem látod ezeket a betûket, amik azért arra jók, hogy védjenek 
a napszúrástól, dél van, várod a mai irodalmat, lassan elbóbiskolsz, Esterházyról álmodsz 
meg Spiróról, Parti Nagyról meg Mártonról, de tudok ajánlani fiatalabbat, mondjuk, 
Varró Danit meg Havasi Attilát, lesz Nô is: Tóth Kriszta felolvas, Iva Bittová zenél, 
Mezei Kinga énekel, Kiss Erzsi énekbeszél, te meg most süt teted a hasadat, és milyen 
jó, hogy van ez a mûsorfüzet;
a Vajdaságból vergôdsz Pula felé, ahol sose jártál, bár Puláról, egy másikról-nagyobbról-
jugoszlávról van elképzelésed, a Vajdaságból jössz, mert a fellépô vendégek közül 
vagy egyvalaki, mondjuk, Tolnai Ottó vagy Mezei Szilárd vagy Urbán András vagy 
Vukosavljev Iván vagy... és azt mondod ma gadban: nézzük már meg ezt a programot, 
lássuk, hová megyünk, és mint messzirôl érkezô, távoli vendég becsülettel elkezded 
olvasni azzal, amivel kezdôdik, és csóválod a fejed, miféle be kö szön tô ez, hogy mindjárt 
vége és még el sem kezdôdött, és megijedsz, jó helyre-rendes helyre jössz-e, ha így 
tekergetik ezek a mondandót, de megnyugtatlak, és tulajdonképpen errôl akar szólni 
ez a bevezetô:
Jó helyre jössz.

Bérczes László, dokkmunkás
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NAP MINT NAP
SZÍNHÁZ – a színházi elôadásokhoz lehet 
(érdemes) kérni sorszámot a Faluház elôtti 
információs pultnál.

RÁDAY KÖNYVESHÁZ – már mondani sem 
kell: a pulai buszmegállóban várja Orbán György, 
bolttulajdonos mindazokat, akik megkérdezik 
tôle, merre van Pula, Kapolcs, Szajol vagy 
Kiskunfélegyháza, tudni szeretnék, mikor indul 
a következô csigabusz, kíváncsiak, hol lehetne 
aludni, és netalántán közben könyve(ke)t is 
vásárolnak.

BÁRKASPORT – avagy Pungor-project: Pungor 
Zsolt, legendás büfés szervezésében csocsó, ping-
pong, lengôteke, futás, fôzés... (Zsolt ott áll a 
sörkerti pult mögött, kérd tôle a labdát, ütôt, 
csocsóhoz ami kell meg persze a sört is.

FALUMÚZEUM
Örökségvédelem a Mûvészetek Völgyében
„ÉRTÉKLELTÁR PULÁN” – fotókiállítás és 
olvasó sátor

MÛEMLÉKI SÉTA naponta 16 órától, indulás a 
Falumúzeumtól
Útvonal: Római Katolikus Templom – Szent 
Flórián kápolna – Esterházy vadászkastély 
– Szauer ház – Kovács földek – Temetô 
– Háromlyukú híd – Malom – Fô utca – (igény 
esetén tovább a tálodi templomromhoz) – Régi 
iskola
Idôtartama: falun belül kb. 1 óra, tálodi 
templomrommal 3 óra (túracipô ajánlott!)

KIKÖTÔI REND:
10.00-12.00 Gyerekprogram

10.00-17.00 Bárkasport
ping-pong, lengôteke, csocsó, futás...

16.00-17.00 Templomi koncert

17.30-19.00 (Nem) mindennapi irodalom

19.00-01.00 Film, Színház, Muzsika

HELYSZÍNEK:
Faluház, Bárkakert (Faluház mögötti kert, 
ilyenkor sörkert), Templom, Buszmegálló, 
Tûzoltószertár, Bárkarét (más néven: focipálya)...

A (Nem) mindennapi irodalom-sorozatot  
a litera.hu támogatja.

A Bárkakikötô legközelebb 
augusztus 26-27-28-án a Ráday utcában 
képviseli a Völgyet!

PULAI ZÖLDPROGRAMOK
ZÖLD SAROK
Szervezôk: 
Hulladék Munkaszövetség (HUMUSZ, Budapest)
Reflex Környezetvédô Egyesület (Gyôr)

A Reflex Egyesület programjai 10.00-17.00
PAPÍRMÛHELY

Tavaly nagy sikerrel mutattuk be papírtégla-gyár-
tó készülékünket, a sátrunkat meglátogatók több 
száz téglát készítettek el a magukkal hozott papír-
hulladékból. A sikert látva valószínûleg az idei 
évben is sikert arat a papírtégla-gyártási lehetôség, 
melyet meglepetésekkel készülünk színesíteni.

A téglagyártás mellett újabb lehetôséget nyújt a 
hulladékkép készítési lehetôség, melyhez egyfelôl 
hulladék várunk – papírt, mûanyagot, textilt 
– amelybôl a vállalkozók elkészíthetik „maradék-
montázsukat”, amelyet aztán felhasználhatnak 
képeslapnak, vagy emlék-képnek. 

ZÖLDÉSZ
Az alkotás mellett persze az agyak tornáztatására 
is lehetôség nyílik. A különbözô tesztek kitöltésével 
felmérheted tudásod, és ha elég ügyes vagy, még 
ajándékot is kaphatsz. Megvizsgálhatod, mennyire 
kíméli, károsítja életviteled a környezetedet.

Ismerd meg Pulát! Vagy már ismered? Ez könnyen 
kiderül, ha játékos kérdôívünk segítségével elin-
dulsz felfedezni a települést!

A programok mellett természetesen szolgálunk 
még ismeretterjesztô kiadványokkal és környezet-
védelmi tanácsadással.

A HUMUSZ programjai 10.00-17.00
Hulladékos tanácsadás és információs pult
Hulladékos játszóház naponta 10.00-14.00

Hulladékos totó, memóriajáték, dobálós játék, 
ügyességi és okossági társasjáték, kézmûves foglal-
kozás és mindenféle ramazúri, hepaj, grimbusz, 
ami hulladékokkal csak elképzelhetô.
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JÚLIUS 29. (péntek)
18.00 SZÍNHÁZ (Faluház)
Earl Grey 

Elôadja a Vörösmarty Mihály Gimnázium 
drámatagozata
Bubu – Kovács Péter, Olivér – Lôrincz 
Nándor, Hannah – Nyerges Cassandra, 
Kamilla – Petrovits Genovéva, „tucatlány” 
– Farkas Eszter

Bubu és Olivér barátok, mindketten a szakítás 
utá ni kínzó szakaszban. Elhatározzák, hogy nem 
akar nak tovább szenvedni, végérvényesen el kell 
felej teniük szerelmeiket. Irtó komoly szeánszba 
kez de nek, melyrôl felvételt is készítenek: emlékeket 
idéz nek fel és semmisítenek meg, eközben ki raj-
zolódik, hogy miért is hagyták el ôket.

19.00 (NEM)MINDENNAPI IRODALOM 
(Bárkakert)
Térey Jánossal beszélget Keresztury Tibor

Egy káprázatos ôstehetség – ahogy egy röpke év ti-
zed alatt kifutja magát. A kortárs magyar líra 
egyik leg ki válóbbika, aki új távlatokat nyit az 
ér vé nyes költôi beszédmód terén. Eközben, nem 
mel lé kesen, a vissza nyert költôi öntu dat, s a bravú-
ro san magabiztos formaérzék talaján a kor szak 
gran diózus drámai alap  mû veit te remti meg.

20.30 SZÍNHÁZ (Bárkarét)
Golding: A Legyek Ura

A Bárka Színház elôadása 
Nigel Willams színpadi adaptációját 
fordította: Deres Péter
Jack – Dér Zsolt; Ralph – Szatory Dávid; 
Röfi – Egri Bálint; Simon – Mesés Gáspár; 
Sam – Dóra Béla; Eric – Dóra Mátyás; 
Perceval – Bárdi Gergô; Roger – Juhász Lajos; 
Maurice – Jécsai László; Bill – Laczó Péter; 
Henry – Kôrösi Gergely; James – Koloszár 
András; Johnny – Blahó Gergely; Tiszt, a 
Legyek Ura – Horváth Kristóf

Zeneszerzô: Faragó Béla, Dramaturg: Deres 
Péter, Díszlet, jelmez: Gadus Erika, Mozgás: 
Gyevi-Bíró Eszter, Asszisztens: Veszprémi 
Judit, Ügyelô: Szabó Gábor
Rendezô: Vidovszky György

Iskolás fiúk egy csoportja az atomháború idején 
az ôket menekítô repülôgép balesete miatt egy 
la kat lan szigetre vetôdik.

Eleinte izgalmasnak indul a fel nôttek nélküli 
ka land, a csapat azonban ha mar két táborra 
sza kad. Mindeközben pedig úr rá lesz rajtuk a 
félelem, amelyet egy titokzatos Szörny fel buk ka-
ná sa vált ki. 
A Bárka Színházban egy éve futó elôadást Pu lán 
sza badtéren, színházi díszletek nélkül, egy er dô szé-
len, természetes „kulisszák” között adjuk elô...

22.30 KONCERT (Bárkakert) 
Tropical Transform Quintett – koncert 

Horváth „Tojás” Gábor – piano, keyboards; 
Jelasity Péter – alto & soprano sax; Eged 
Márton – bass; Gálfi Attila – drums; Redô 
Dániel - congas & percussion
A Tropical Transform Quintet az egyik legegyénibb, 
leg in venciózusabb zenét játszó jazz-zenekar 
Ma gyarországon. Progresszív zenei világuk egy-
aránt betekintést enged a fusion jazz, a népzenei 
ha gyományok, és a klasszikus romanticizmus 
vi lágába. Elôadásmódjukat kirobbanó erô, és 
vir tuóz játék jellemzi, mely mindvégig dalaik szel-
le mi ségére érzékeny. Koncertjeiket ördöngôs, ma gá-
val ragadó spontán energia jellemzi, amely nek 
részévé válik a közönség. A TTQ ez év ta va szán 
jelentkezett második albumával (The Geometry 
of Desire), amelynek anyagából és a leg újabb 
számokból hallhatnak ízelítôt a pulaiak!

24.00 HITCHCOCK ÉJFÉLKOR (Bárkakert)
Vidó-Filmklub
Londoni randevú (1938)

Esküvôjére igyekvô bohém úrilány nyomozni kezd 
egy nemzetközi expresszen a fülkéjébôl eltûnt ked-
ves idôs hölgy után, akire furcsa mód egyetlen más 
utas sem emlékszik, mígnem a gonosz kon spi rá-
ciók közepette váratlan szövetségesre tesz szert egy 
pök hendi néptánckutató személyében...

JÚLIUS 30. (szombat)
10.00 SZÍNHÁZ SZÜLETIK – Meseház 
Gyerekprogram Varga Anikóval (Bárkakert)

Tavaly kipróbáltatott – teljes sikerrel: Anikó, a 
Bárka színésznôje a jelentkezô gyerekekkel szín há-
zat csinál egy teljes héten át, aztán augusztus 7-én 
jön a bemutató. Idén beépül ebbe a Meseház: a 
keménypapír elemekbôl felépített ját szótér központi 
eleme a Meseszék, ahonnan élô szó ban, felolvasva 
mesék hangzanak el. Közben ját szik, csúszkál, 
vagy éppen rajzol, alkot a résztvevô gye rek sereg.
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Színházi játszótér is lehet a Meseház: Varga Anikó 
segítségével a gyerekek betanulják, eljátsszák 
József Attila Altatóját, megjelenítik Varró Dani 
Maszathegyének verses világát és színre állítják 
Lugosi Viktória Hümmögô címû meseregényét.

16.00 TEMPLOMI KONCERT 
Vivaldi: Négy évszak – Plectrum Quartet (gitár)

A Plectrum Quartet 2004-ben alakult, azzal 
a céllal, hogy komolyzenei mûveket ültessen át 
elektromos gitárokra. Az átültetés nem jelent átfo-
galmazást, tehát a mûvek eredeti formájukban 
szólalnak meg, az elektromos gitárok érdekes, 
modern hangzásvilágán keresztül. Az együttes, 
a klasszikus vonósnégyes felállását követve 3 
szólógitárból (melyek a két hegedût és a brácsát 
helyettesítik), valamint 1 basszusgitárból (mely a 
gordonka szólamát játssza) áll össze. 

17.30 (NEM)MINDENNAPI IRODALOM ÉS 
ZENE (Bárkakert)
Esterházy Péter – Dés László – Keresztury Tibor

Egy nagy európai író. Bátran mondható: élô klasz-
szikus. Életmûve a határokat feszegetô provokatív 
újítás és a korszerû, eleven hagyománytisztelet 
egyedülálló szintézise. Irodalmunk legnagyobbjai-
nak méltó örököse – az ezredforduló Magyaror-
szága és irodalmisága aligha érthetô meg nélküle.
„...Dés László nyakba akasztó zsinórja elôbb ízlés-
telen nyakkendônek tûnik, de aztán csatolja hoz-
zá a szaxofonját, feláll és fújja. A kivetítôn elôbb 
ez úgy jelenik meg, hogy mellmagasságtól felfelé 
kívül kerül a képen, majd helyreáll a rend. Eköz-
ben az Író, aki az olvasáshoz és a mûsor egész 
idejére leteszi a szemüvegét, hol matat a lapjai 
között, hol meg a haját és az arcberendezését 
piszkálja végig. Igen, a felolvasást idônként zene 
szakítja meg, ami rendszerint nem jelenti az 
adott szöveg végét. Kissé zavaró talán, hogy 
amint Dés újra és újra ráakasztja a szaxofonjára 
a nyakbavalót, és lendületet vesz, automatikusan 
ôrá terelôdik a figyelem. Esterházyról meg ekkor 
tudni elôre, hogy mindjárt befejezi, nemcsak úgy 
„spontán” következik az be...” (Alpokalja-online)

19.30 BÁRKALAKOMA (Bárkakert)
Míg Esterházy olvas-beszél, Dés fújja, addig fô a 
kaja. Mert fô a kaja (is). Zsolt, a büfésünk fôz 
valami egytálételt, mondjuk 100 adagot, aztán 
aki idôben beáll a sorba, az jól jár. Ezt nevezzük 
bárkalakomának, bár a bárkásoknak általában 
nem jut semmi.

19.30 SZÍNHÁZ (Faluház)
Garaczi László: Csodálatos vadállatok

Elôadja a Pesti Barnabás Gimnázium 
drámatagozata
András – Takács Ádám, Zoé – Jobbágy 
Katalin, Teri – Földes Eszter Virág, Tamás 
– Szabó Pál, Ági – Berey Réka, Manyika/
András 2 – Juhász Eszter, Asztrológusnô 
– Cemmel Fruzsina
Rendezôasszisztens: Berey Réka és Jobbágy 
Kata, Zene: Einstürzende Neubaurtern, 
Rendezte: Perényi Balázs 

Mire jut a rendszerváltás környékén felnôtté váló 
nemzedék apátlanul, anyátlanul? Mi történik 
azzal, aki egy tökéletesen hazug és amorális világ-
ban gyerekként magára marad? Hogyan lesz csodá-
latos és vadállat egyszerre? Kegyetlen és végtelenül 
szellemes, kíméletlen és játékos szembenézés a 
dráma. Szörnyûséges és mélyen emberi látlelet. Az 
elmúlt évek egyik legértékesebb drámája huszon-
éves fiatalokat késztetett gondolkodásra, szembesü-
lésre önmagukkal, világukkal, a megfogalmazás, 
megformálás nehézségeivel. Ennek eredménye az 
egy órányi játék. (18 éven felülieknek!)

20.30 SZÍNHÁZ (Bárkarét)
Golding: A Legyek Ura

A Bárka Színház elôadása 
(A színlapot lásd Pula, július 29. péntek, 
19.30 Pula, Bárkarét)

A Bárka Színház a Pál utcai fiúk után újra arra 
vállalkozott, hogy olyan repertoár-produkciót hoz-
zon létre, amiben gyerek játsszák a fôszerepet. 
Mindkét esetben olyan prózai elôadás született, 
amiben a gyerekekkel közösen kialakított, szemé-
lyiségükre szabott játék-dramaturgia mûködik, sôt 
folyamatosan formálódik – még a bemutató óta 
is. A szereplôk – miközben szörnyû és kegyetlen 
folyamatot ábrázolnak – mindvégig alkotói, lét-
rehozói az éppen akkor megszületô elôadásnak: 
tizenhárman a darab kezdetétôl a végéig nem 
hagyják el a színpadot (a szigetet). (Az elôadás 
a 2005-ös Országos Gyermekszínházi Szemlén 
„a legkiválóbb társulati összmunka” különdíját 
kapta.)

A Bárka Színházban egy éve futó elôadást Pulán 
szabadtéren, színházi díszletek nélkül, egy erdô-
szélen, természetes „kulisszák” között adjuk elô...
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22.30 KONCERT (Bárkakert) 
Íva Bittová koncertje

Íva Bittovát a kritikusok általában megpróbálják 
ka tegorizálni, mûfaji keretek közé szorítani, de 
en nek mindig csak görcsölés a vége, ugyanis nem 
lehet. Az énekesnô gyakran hangoztatja, hogy 
büszke morva származására: ô maga saját sze-
mé lyes folkmuzsikának definiálja mûvészetét. Ez 
meg le hetôs szerénységre utal, hiszen produkciója 
en nél sokkal több... 

24.00 HITCHCOCK ÉJFÉLKOR (Bárkakert)
Vidó-Filmklub 
A gyanú árnyékában (1943) 

Egy fiatal lány, akit a kisvárosi élet halálra untat, 
egyet len vágya, hogy meglátogassa ôt bálványként 
imá dott nagybátyja. Amikor azután Charlie bácsi 
vá ratlanul betoppan, a kisváros társasági élete egy-
bôl felbolydul, mindenki a világfit csodálja. Az 
uno kahúg rajongását azonban hamarosan súlyos 
gya nú árnyékolja be, amint lassan kiderül, a 
nagy bácsi körül valami nincs rendben...

JÚLIUS 31. (vasárnap)
10.00 SZÍNHÁZ SZÜLETIK – Meseház 
Gyerekprogram Varga Anikóval (Bárkakert)

(Lásd: Pula, július 30. szombat, 10.00)

16.00 TEMPLOMI KONCERT 
EAR együttes és Matuz István elektro-akusztikus 
koncertje

Matuz István egy japán koncertturnéja alkalmával 
hal lott és látott elsô ízben japán tradicionális bam-
busz fu volát (japán nevén sakuhacsi), amelyet 
ké sôbb Eötvös Péter alkalmazott Harakiri, majd 
Fa ragó Béla Négy lélegzet Usuinak címû mûvében. 
Ez utóbbi darab több ízben elhangzott az EAR 
Együt tes koncertjein, s megihlette Láng István és 
Pintér Gyula zeneszerzôt, akik e hangszer eleddig 
is me ret len hangzási lehetôségeit használják fel 
sakuhacsira és elektronikára írott mûveikben. A 
sakuhacsi fúvástechnikája gyökeresen különbözik 
a modern fuvoláétól, jóllehet a tudományos fel osz-
tás szerint ugyancsak az ún. ajaksípok családjába 
tar to zik. Hangkészlete a pentaton (ötfokú – lá-
dó-re-mi-szó-lá) skálán alapszik a japán népzene 
ha gyo mányainak megfelelôen, ám az újabban 
kom ponált mûvekben ez a hangkészlet lényegesen 
ki bô vül (multifóniák – többeshangzások, mik ro-
in ter vallumok, zörejhangok, glisszandók stb.).

17.30 (NEM)MINDENNAPI IRODALOM
(Bárkakert)
Parti Nagy Lajossal beszélget Keresztury Tibor

Kortárs irodalmunk egyik legnagyobb nyelv mû-
vé sze. Költô, író, színpadi szerzô – minden 
mû fajban sa ját, hasonlíthatatlan világot teremt. 
Báj és kellem, érzelem és dráma, tragikum, ön fe-
ledt nevetés: s az írás érzéki élvezete, min de nek 
fe lett.

19.00 SZÍNHÁZ (Faluház)
Mrožek: Mulatság

A Bárka Színház elôadása 
B legény – Szikszai Rémusz, S legény – Mucsi 
Zoltán m.v., N legény – Scherer Péter m.v.
Díszlet: Sárkány Sándor
Jelmez: Kárpáti Enikô
Rendezte: Bérczes László
Mi az a mulatság? Van-e?
A két kérdés ugyanaz a kérdés. Hogy mi is az 
a mulatság, akkor tudjuk meg, amikor az van. 
Ha van. Nekem, aki rendeztem ezt az 1962-es 
darabot, talán mégiscsak kellene tudnom a ma gam 
sze mé lyes válaszát. De ha tudnék vá la szol ni, azzal 
azt állítanám, ismerem a mulatságot, mert már 
ta lál koz tam vele. Volt. Csakhogy az is meg le het, 
még csak ezután lesz. Vagy éppen most van. (B.L.)
Negyedszer van Bárkakikötô a Völgyben, ne gyed-
szer van Mulatság Pulán. És most is kétszer.

21.00 KONCERT (Bárkarét) 
Budapest Klezmer Band – koncert 

Az immár 1990 óta mûködô Budapest Klezmer 
Band elôadásai rendkívüli élménnyé teszik a 
tra di cionális zsidó zenét. Zenei átiratokat ját sza-
nak, amelyeket az együttes alapítója és ve ze tôje, 
a munkácsi származású Jávori Ferenc kom po-
nál. Ezek a dallamok Közép-Kelet-Európa azon 
területérôl származnak, ahol a zsidó zenei kul tú-
ra egykor virágzó volt.

23.00 SZÍNHÁZ (Faluház)
Mrožek: Mulatság

A Bárka Színház elôadása 

Kábé ugyanaz, mint este héttôl. Megpró bál juk 
új ra, hát ha most (is) van mulatság. Kapa, Pepe 
és Ré musz min den eset re mindent megtesz érte. 
Im már hetedik éve. 
„A Bárka Mulatsága elkeseredett jajkiáltás az át élés 
igazságáért és a mûvészet valódiságáért. Nagy sze rû 
elôadás.” (egy lengyelországi kri ti ká ból)
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01.00 HITCHCOCK ÉJFÉL UTÁN 
(Bárkakert)
Vidó-Filmklub 
A kötél (1948)

Hitchcock elsô színes filmje egyben a legizgalma-
sabb is – de elsôsorban nem a benne elkövetett 
gyilkosság, hanem inkább a rendezô által elköve-
tett technikai bravúr miatt: egyetlen beállításból 
áll, azaz vágás nélkül, valós idôben rögzítették 
(a paradoxont trükkös tekercscserékkel oldották 
meg...) Emellett a film a suspense iskolapéldája. 
A nézôben másfél órán át él a feszült várakozás: 
sikerül-e a két fiatalembernek eltitkolnia a party 
vendégei elôl, hogy egy hullát gyömöszöltek a szo-
bában lévô ládába? 

AUGUSZTUS 1. (hétfô)
10.00 SZÍNHÁZ SZÜLETIK – Meseház 
Gyerekprogram Varga Anikóval (Bárkakert)

(Lásd: Pula, július 30. szombat, 10.00)
(immár harmadszor találkozik a csapat 
Anikóval, hogy miért, lásd: július 30. 10.00)

13.00 FÔZÔVERSENY
Jelentkezz Pungor Zsoltnál, a Bárkakert néven 
ismert Sörkert büfésénél, ott áll a pult mögött. 
Zsûri: Háy, Rátóti, Bérczes, Márta, Galkó...

16.00 HÁZ-MESTEREK (Bárkakert)
Krizsán András, Pula fôépítésze beszélget 
Szûcs Endre építésszel és Márffy István barokk 
iparmûvésszel, paloznaki polihisztorral, 
a múltról, a jelenrôl és a Templomos 
lovagokról...

17.30 (NEM)MINDENNAPI IRODALOM
(Bárkakert)
Háy Jánossal beszélget Keresztury Tibor

Ember meg nem mondja, költôi, prózai vagy drá-
maírói munkássága-e a fontosabb. Amihez csak 
nyúl, abban jelentôset alkot, miközben abszolút 
mértékben hiányzik a mûveibôl az erôfeszítés 
verejtékszaga. Érzékletes nyelv, finom csuklóval 
megrajzolt kisvilág és drámai totálbrutál: folyto-
nosan megújuló pályája kortárs irodalmunk egyik 
legizgalmasabb képlete.

19.00 SZÍNHÁZ (Bárkakert)
Háy János: A bogyósgyümölcskertész fia 

– Rátóti Zoltán estje

Na most van ez a bogyósgyümölcskertész. Ennek 
a bogyósgyümölcskertésznek van ez a fia. Na most 
ez a fiú elôször elmegy rókát vadászni, aztán 
gimibe Pestre. Ott aztán beleszeret a Napba, 
utána meg egy valódi lányba. Aztán lesz egy 
rock-zenekara, az Originál Láger, meg kiugrik az 
ötödiken a konyhaablakból, meg jól belecsôröznek 
a gyomrába az Egyetempresszó elôtt, meg kirúgja 
egy lány Bécsben, mert ez a fiú külföldön már 
nem olyan nagy szám, mint Magyarországon.
Na most ilyenekrôl szól ez a könyv. És lehet rajta 
nevetni, még az ember könnye is kicsordul tôle.
Vagy azért, mert sírni kell. (H.J.)
Na most van Háy János, ô megírta, Rátóti Zoltán 
meg elmondja (szerintem nagyszerûen – B.L.).
Na most van még egy-két gitár...

21.00 KONCERT (Bárkakert) 
Besh o droM 

A zenekar neve azt jelenti: üld meg az utat. 
Magyarország legjobb koncert- és bulizenekara 
ismét Pulán! 
Amikor elôször voltak, a tömeg letaposta a krump-
liföldet (bocs), most a színpad az egykori krump-
liföld helyén áll. Krumpli nincs – Besh o droM 
van.

23.00 HITCHCOCK ÉJFÉL ELÔTT 
(Bárkakert)
Vidó-Filmklub
Hátsó ablak (1954) 

Kétségtelen, hogy a Hátsó ablak a Mester egyik 
remekmûve. Minden benne van, ami Hitchcock: 
voyeurizmus, szexualitás, humor, elegancia, preci-
zitás, na meg egy izgalmas bûntény.

AUGUSZTUS 2. (kedd)
ZÖLDPROGRAMOK
MACITÚRA TÚRANACIBAN A FARKAS-
ÁROKHOZ GYEREKEKNEK a BfNPI 
szervezésében
10.00-kor Indulás a Faluháztól

A Farkas-árok, egy hûs sziklaszurdok rejtelmeit 
fedezheti fel a csapat. A Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park természetvédelmi ôre sokat mesél majd az 
állatok és növények világáról. Ha elfáradtunk, 
visszafordulunk! Érkezés: 1,5 óra múlva vissza 
Pulára.
Túravezetô: Simon Pál 30/491-0072
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10.00 SZÍNHÁZ SZÜLETIK – Meseház
Gyerekprogram Varga Anikóval (Bárkakert)

(Lásd: Pula, július 30. szombat, 10.00)
(negyedik találkozás Anikóval, a 
színházcsinálás kellôs közepe)

11.00 BÁRKASPORT (Bárkakert)
Ping-pong bajnokság

Nevezni Pungor Zsoltnál lehet – ô méri a sört

17.30 (NEM)MINDENNAPI IRODALOM 
(Bárkakert)
Tolnai Ottóval beszélget Keresztury Tibor

A palicsi kisvilág, ahogy összeér az éggel... Egy 
va rázs la tos költô, író, ember a Vajdaságból, amint 
könyv rôl-könyvre egye te messé tágítja mik ro koz mo-
szát. Mai irodalmunk legszínesebb egyé ni sége, 
aligha nem: különös, a lehetô legvalósabb rea li tá-
so kon nyugvó álomvilága rabul ejt, felzaklat és 
meg ba bonáz. Fe ledhetetlen lesz a találkozás.

19.00 SZÍNHÁZ (Faluház)
Snitt

Elôadja a Vörösmarty Gimnázium 
drámatagozata
Szereplôk: Csemer Boglárka, Nagy Bálint, 
Rendezték: Csemer Boglárka, Nagy Bálint

Jean-Luc Godard Kifulladásig címû filmje ihletett 
min ket arra, hogy egy számunkra izgalmas szín-
há zi próbálkozás keretein belül mutassunk be egy 
férfi-nô kapcsolatot. „Csapatunk” kétszemélyes, és 
fo gal maz hatunk úgy, hogy a Vörösmarty Mihály 
Gim ná zium drámatagozatán töltött évek alatt 
jól össze ko vá cso lódtunk. (A húszperces snitt idô-
tar ta ma: kifulladásig)

20.30 SZÍNHÁZ (Bárkarét)
Sybille Berg: Helge élete

A Bárka Színház elôadása
Fordította: Szilágyi Mária 
Helge – Nagypál Gábor, Helge apja – Kardos 
Róbert, Helge anyja, Lány, Ápolónô 
– Spolarics Andrea, Helge félelme – Seress 
Zoltán, Tina – Szorcsik Kriszta, Isten asszony 
– Varjú Olga, Halál – Egyed Attila, Tapír 
– Ollé Erik, Ôz – Varga Anikó
Zeneszerzô: Monori András m.v., Díszlet, 
jelmez: Gadus Erika m.v., Mozgás: Gyevi-Bíró 
Eszter, Dramaturg: Gyarmati Kata, 
Asszisztens: Kiss Réka Judit
Rendezte: Czajlik József

A darab 2004-ben játszódik. Emberek már 
nin cse nek, az állatok átvették az uralmat a 
„majmok bolygóján”. Isten még van, az állatok 
szó ra koz tatására képes rövid idôre emberi életet 
teremteni, például egy színházi elôadás erejéig. 
Szórakoztató mûvész, akárcsak a halál. Most 
épp egy tapír és nagyon attraktív ôzike barátnôje 
felkérésének tesz eleget, akik esti szórakozásként 
egy emberéletet szeretnének látni, a születéstôl 
a halálig. 

22.30 KONCERT (Bárkakert) 
Boris Kovác és a Ladaaba Orchest
Last Balkan Tango

István Cik (Picu) – dob, ütôhangszerek 
Bogdan Rankovic (Bogi) – klarinét, basszus 
klarinét
Goran Penic (Gogi) – harmonika
Boris Kovac (Boki) – alt-, szoprán szaxofon 
Oláh Vince (Vici) – hegedû, gitár 
Milos Matic (Miki) – basszus

„Használd ki mindazt, amit az élet kínál, mert 
ma még egy rózsa vagy, de holnap...” – énekli a 
Ladaaba Orchest a Balkán Apokalipszis címû 
szer ze mé nyükben. Bárzene hangulatában fel ol-
dó dó nyers, periférián elmúló élet – ilyen Boris 
Kovác világvégi balkán tangója. 

A Ladaaba Orchest zenéje a tangó, a népzene, a 
sze cesszió, a keringô keveréke, a nevetés, a sírás, 
az él vezet és a szenvedés hangjai, a dionüszoszi 
bó dultság és a vulgár egyszerûség elegye. Ez az 
utolsó balkán tangó, amire táncolnod kell! 

01.00 HITCHCOCK ÉJFÉL UTÁN 
(Bárkakert)
Vidó-Filmklub
Az ember, aki túl sokat tudott (1956) 

Az 1956-ban készült, mára klasszikussá vált 
kri mi egy 1935-ös film remake-je, filmtörténeti 
kü lön legesség, hogy mindkettôt Alfred Hitchcock 
ren dezte.
A történet ismerôs lehet bármely tucat-pony vából: 
egy ártatlan és ifjú házaspár sötét kém játsz mába 
keveredik, aminek során veszélybe kerül az életük, 
sôt az elvetemült gonoszok még a gyer me küket is 
fenyegetik – a marokkói vakáció egy Lon don ban 
tervezett merénylet körüli macs ka-egér játékba 
torkollik.
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AUGUSZTUS 3. (szerda)
10.00 SZÍNHÁZ SZÜLETIK – Meseház 
Gyerekprogram Varga Anikóval (Bárkakert)

(Lásd: Pula, július 30. szombat, 10.00)
(ötödik találkozás Anikóval, még bizakodás és 
lelkesedés van, a válság holnap jön)

11.00 BÁRKASPORT (Bárkakert)
Csocsó-bajnokság

Pungor Zsoltnál lehet jelentkezni, aki elindult 
tegnap a ping-pong bajnokságon, már ismeri ôt...

17.30 (NEM)MINDENNAP IRODALOM 
(Bárkakert)
36 fokos lázban
Tóth Krisztával és Jónás Tamással beszélget 

Orbán György

11 kortárs magyar költô választott egy-egy József 
Attila verset és illesztette hozzá a magáét abban 
a soknyelvû centenáriumi antológiában, amely az 
Europoetica varietas nemzetközi költészeti feszti-
vál keretében jelent meg. Jónás Tamás, az antoló-
gia szerkesztôje és Tóth Krisztina közös irodalmi 
estjükön úgy mutatják be régebbi és új verseiket, 
hogy József Attilához fûzôdô viszonyuk álljon a 
középpontban. A beszélgetést Orbán György, az 
antológiát megjelentetô Ráday Könyvesház igaz-
gatója vezeti.

19.00 KONCERT (Bárkakert) 
Szóda zenekar

A zenekar 2000 telén alakul Budapesten. 
Könnyû, alteros, rockos riffek szelídítéseit tûzik 
ki célul szöveg centrikus rámondással. 2001 máju-
sában adják az elsô koncertet, 2003-ban készítik 
a Csábító címû öt számos demót, 2004 szeptem-
berében megjelenik az elsô nagylemez Szelíden 
címmel. 13 számot tartalmaz. Ez hallható most 
Pulán.

20.30 SZÍNHÁZ (Bárkarét)
Sybille Berg: Helge élete

A Bárka Színház elôadása
Fordította: Szilágyi Mária 
Helge – Nagypál Gábor, Helge apja – Kardos 
Róbert, Helge anyja, Lány, Ápolónô 
– Spolarics Andrea, Helge félelme – Seress 
Zoltán, Tina – Szorcsik Kriszta, Isten asszony 
– Varjú Olga, Halál – Egyed Attila, Tapír 
– Ollé Erik, Ôz – Varga Anikó

Zeneszerzô: Monori András m.v.  
Díszlet, jelmez: Gadus Erika m.v.  
Mozgás: Gyevi-Bíró Eszter  
Dramaturg: Gyarmati Kata  
Asszisztens: Kiss Réka Judit
Rendezte: Czajlik József

(Ápolónô): „Engedd el a kezem, vén szaros. 
Nem azért vagyok itt, hogy a kezedet fogjam. 
Szomorú, mi, ha nincs senki az ember mellett. 
Mindig azt gondoltad, majd csak rendbe 
jönnek a dolgok. Van elég idôd, gondoltad. 
Nap mint nap látom ôket meghalni. Egyik sem 
hal meg boldogan. Csak maguknak tehetnek 
szemrehányást, amiért magukra maradtak, ami-
kor menni kellett. Egyedül vagy, a bánatoddal, 
a szobád falai között, és a bánat, ami eljön, 
annak a tudása, hogy nem akarsz maradni, és 
nem akarsz elmenni sem, de el kell menned, és 
hogy semmi vagy, és hogy semmit sem értél el, és 
senki sincs melletted, akinek foghatnád a kezét, 
aki végül lefoghatná a szemedet, és tartaná a 
fejedet, nehogy elôrebukjon. Egyedül, egész idô 
alatt, mert nem tudtál megnyílni, talán senki 
se tud, megnyílni, szeretni, képtelenség, hiszen 
csak emberek vagyunk. Öregem, ezt egész jól 
kifogalmaztam.” (részlet a darabból)

23.00 KONCERT (Bárkakert) 
Egy Kiss Erzsi Zene 

Kiss Erzsi, Vajdovich Árpád (bôgô, basszus 
gitár), G. Szabó Hunor (dob, gitár, derbuka),
Sütô Márton (gitár), Kovács Linda (ének)
Az együttes készülô 4. lemezének anyagából is 
ízelítôt kaphat a tisztelt nagyérdemû ezen a forró 
nyári estén. Pulán másodszor, de a Fesztiválon 
sokadjára fellépô Egy Kiss Erzsi Zene felhôtlen 
estét ígér. Hamisítatlan illúziók, átváltozó mûvé-
szet. Aki másra számít, az is jöjjön el! 

24.00 HITCHCOCK ÉJFÉLKOR (Bárkakert)
Vidó-Filmklub
Szédülés (1958)

Scottie-t (James Stewart) tériszonya miatt elbocsát-
ják a rendôrségtôl, de kap egy magánnyomozói meg-
bízatást. Régi barátja megkéri, hogy vigyázzon a 
feleségére, Madeleine-re (Kim Novak), mert félô, 
hogy az asszony öngyilkosságot akar elkövetni. A 
férfi miközben teljesíti a feladatot, megszállottá 
válik: keres valakit, aki talán nincs is...
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AUGUSZTUS 4. (csütörtök)
10.00 SZÍNHÁZ SZÜLETIK – Meseház 
Gyerekprogram Varga Anikóval (Bárkakert)

(Lásd: Pula, július 30. szombat, 10.00)
(hatodik találkozás, három nappal a bemutató 
elôtt, ilyenkor üt be a krach, szóval válság 
várható, aztán természetesen kilábalás)

11.00 BÁRKASPORT (Bárkakert)
Lengôteke-bajnokság

Pungor Zsolt a sörpult mögött állva várja a 
jelentkezôket

11.30 GYEREKMÛSOR (Faluház)
A kis herceg 

Mesemondó: Vukosavljev Iván 
Dalszövegeket írta és zenésítette: Bakos Árpád

Gyermekeknek és felnôtteknek szóló egyetlen me se 
A kis herceg, a második világháborúban el pusz-
tult s már klasszikusnak számító francia író 
re mek mû ve. Története úgy indul, mint min den 
Saint-Exupery regény, egy repülôkalanddal, de 
ezút tal a bonyodalom nem a valóságban, ha nem 
a köl tôi képzelet világában folytatódik. Egy kis fiú 
je le nik meg a szerencsétlenül járt pilóta mellett a 
Sza ha ra magányában, egy kisfiú egy másik boly-
gó ról. S vele együtt feltündököl egy másik világ is, 
mely nek embersége, tisztasága és szépsége sajnos 
már csak a költészet világából való...
Ajánlott korosztály: felsôsök, gimnazisták, 
felnôttek

17.30 (NEM)MINDENNAPI IRODALOM 
(Bárkakert)
Spiró Györggyel beszélget Bérczes László

„... én mindig úgy gondoltam, hogy egy igazi mû al-
kotás az nem egy embernek a mûve, ha nem abban 
nagyon sok olyan emberi tudás van, amelynek 
legfeljebb csak médiuma, vagy köz ve tí tôje a szerzô. 
És hát egyrészt élô emberek szok tak segíteni, 
másrészt pedig mindazok a nagy szel le mek, akiktôl 
az ember akár világnézetet, akár for mát, mûvészi 
fogásokat, egyáltalán emberséget ta nult.”

(Spiró György a Fogság címû regény kapcsán)

19.00 SZÍNHÁZ (Faluház)
0.1 mg – Urbán András Társulatának elôadása 

Szervezett színházi akció
CSÁTH GÉZA írásai alapján, Tolnai Ottó 
Árvacsáth verseinek felhasználásával elôadja 
Urbán András társulata

Szereplôk: Krizsán Szilvia, G.Erdélyi 
Hermina, Pletl Zoltán, Zene: Mezei Szilárd, 
Munkatársak: Varga Tünde, Úri Attila, 
Gregus Zalán
Rendezte: Urbán András
Csáth Géza, a bácskai zseni, a katonai de mar ká-
ciós vonalon utolsókat rándul és halálért könyörög. 
Az elôadás az ô írásaival való szembesülés által, 
Tolnai Ottó árvacsáth-verseinek prizmáján ke resz-
tül építi fel magát önálló színházi egységként. 

Urbán András Társulata adminisztratív ér te lem-
ben nem létezik, és egyelôre a gerilla-meg nyil-
vá nu lás körülményeinek szintjén kíván, illetve 
kény telen mûködni.

20.30 KONCERT (Bárkarét) 
J. S. Bach: János Passió 

Az áriákat és kórusokat énekli:
Fodor Bea, Herczenik Anna, Kolonits Klára 
– szoprán
Nagy Bernadett, Nagy Judit, Szolnoki 
Apollónia – alt
Böröcz László, Kóbor Tamás, Megyesi Zoltán 
– tenor
Cseh Antal, Gábor Géza, Hámori Szabolcs 
– basszus
Evangélista: Kálmán László
Közremûködik az Aeol zenekar
Vezényel: Dinyés Dániel

Hogyan is képzelte ezt B.L., programszervezô-
dokk mun kás, amikor felhívta Dinyés Dánielt, és 
meg kér dezte, mit szólna ehhez az eszement öt let-
hez, mármint hogy a pulai focipályán Johann 
Sebastian Bach, és amikoris Dani azonnal örö mét 
fejezte ki a mobiltelefonon keresztül: langy me leg 
este van, kicsi szellô, megy le a Nap, több szá zan 
elheverünk a Bárkaréten, bámuljuk a fû szá la kat 
meg az eget, meg késôbb a Holdsütötte pulai temp-
lom tor nyot, és húzatjuk magunknak a muzsikát, 
és ré sze vagyunk annak, és része vagyunk a világ-
nak, elveszünk és létezünk, egyedül és együtt. Hát 
így képzelte. Ma este megtudjuk, jól képzelte-e.

23.00 SZÍNHÁZ (Faluház)
0.1 mg – Urbán András Társulatának elôadása 

Szervezett színházi akció
CSÁTH GÉZA írásai alapján, Tolnai Ottó 
Árvacsáth verseinek felhasználásával elôadja 
Urbán András társulata, mely... (lásd: elôbb)
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24.00 HITCHCOCK ÉJFÉLKOR (Bárkakert)
Vidó-Filmklub
Észak-északnyugat (1959)

Roger O. Thornhill édesanyjával ebédel a Plaza 
Hotel éttermében. Balszerencséjére éppen akkor 
áll fel az asztaltól, amikor egy bizonyos George 
Kaplan-t keresnek az étteremben. Nem sejti, hogy 
a teremben többen is azt figyelik, ki jelentkezik a 
felhívásra. Néhány perccel késôbb három ismeret-
len támadja meg és rabolja el Thornhillt, aki nem 
tudja mire vélni a támadást, és fogalma sincs, 
milyen titkos információkat szeretne kicsikarni 
belôle egy bizonyos Philip Vandamm. És ez még 
csak a kezdet...

AUGUSZTUS 5. (péntek)
10.00 SZÍNHÁZ SZÜLETIK – Meseház 
Gyerekprogram Varga Anikóval (Bárkakert)

(Lásd: Pula, július 30. szombat, 10.00)
(újabb találkozás Anikóval, válságnak vége, 
kezd megszületni az elôadás)

11.30 GYEREKMÛSOR (Faluház)
Égig érô fa

Mesemondó: Vukosavljev Iván
Dalnok: Bakos Árpád
Ez egy olyan mese, ahol megjelenik jó pár mese-
szereplônk: király, kanászlegény, királykisasszony, 
hétfejû sárkány, kacsa, hal, róka, a táltos ló, és 
az öregasszony, akit szerencsére öreganyámnak 
szólítottam. A mesét népdalok egészítik ki, megszó-
laltatunk többek között köcsögdudát, dorombot, 
üveget, gégecsövet, karikás ostort és gitárt.

16.00 TEMPLOMI KONCERT 
Dinnyés József - Zsoltárok

„Szenczi Molnár Albert genfi zsoltárai között szá-
mos olyanra bukkantam, amelyek a Bibliát nem 
olvasó emberek számára is érthetôen és átélhetôen 
fogalmazzák meg az Istenhez forduló, ôt kérlelô 
és vele perlekedô ember lélekállapotait. Ezeket 
lelkesen énekelni kezdtem: izraelita gyülekezetek-
ben és keresztény közösségekben egyaránt. Men-
tem, ahová csak meghívtak. Késôbb az idôben 
hozzánk közelebbi magyar költôk versei között 
is keresgélni kezdtem: végül minden egyes zsoltár 
mellé találtam egy „párverset”, amely mintegy 
rímel rá... Elôadásaim során nem a felekezetek-
hez szólok, hanem olyan emberekhez, akikben, 
mint mindannyiunkban, ellentétes erôk küzde-
nek egymással.” (D.J.)

17.30 (NEM)MINDENNAPI IRODALOM 
(Bárkakert)
Márton Lászlóval beszélget Keresztesi József 

A mai magyar próza barokk idôutazója. Regényei 
hatalmas mûveltséganyagból építkeznek, történel-
mi, kultúr- és irodalomtörténeti ismereteit ugyanak-
kor arra használja, hogy ravasz tükörlabirintusokat 
hozzon létre. Egy író, aki olvas is: aki nem csak szép-
íróként, hanem kritikusként is jelentôs alkotó.

19.00 BÁRKALAKOMA (Bárkakert)
Most Márton László olvas és beszél

– a többi stimmel (lásd: július 31. 19.30!)

21.00 KONCERT (Bárkarét) 
Cseh Tamás – Régi-új dalok

Merítés-válogatás 34 sûrû évbôl. Lesznek régiek, 
amiket nem lehet elégszer hallgatni, lesznek keve-
seknek ismerôsek a legutóbbi CD-rôl, és talán 
lesznek ideiek, vadonatújak (mert írtak-írnak 
ám: Géza és Tamás). 
Shakespeare, Budapest, Orgazmus... Helga, Régi 
lányok, Somlai Margit, Ten years after..., Legény-
tánc, Nincsen más... Megyek az úton lefelé...
...Megyek az utcán lefelé,
nyitott kabátban hazafelé,
Lehet úgy fél hét felé,
megyek a nincsbôl a van felé...

23.00 DIAVETÍTÉS (és talán koncert) (Bárkakert)
Baksa Soós János (Január Herceg)

Cs.T. mondja: „Én a Citadellában a Kex együt-
tessel léptem fel elôször színpadon. Jánostól leshet-
tem el, milyen az, amikor mások elôtt énekel az 
ember. Aztán amikor 1971-ben elment Magyar-
országról, nálam hagyta a gitárját. Ott van a 
falon, rajta a neve körömlakkal ráírva: Baksa 
Soós János. Ô most fest... vagyis egy világot rendez 
be miniatûr szobrokkal. Lefesti, beállítja, megvi-
lágítja, lefényképezi ôket diára. Aztán vetít, és így 
mutatja meg saját, teremtett világát. A pionyír 
mûvészlelkészek világát.”

01.00 HITCHCOCK ÉJFÉL UTÁN (Bárkakert)
Vidó-Filmklub
Psycho (1960)

A negyvenezer dollár lopott pénzzel szerelme kar-
jaiba menekülô Marion Crane (Janet Leigh) utol-
só, önfeledt zuhanyzása több okból is filmtörténeti 
jelentôségû jelenet: Leigh korai meggyilkolása olyan 
PR-fogás, amit Hollywood a hatvanas évek elején 
még nem ismert.
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A film negy ven nyol ca dik percében elkövetett bru-
tá lis késelés ide jére a suspense nyugdíjba vonult 
és meg született a mû faj te remtô sokk; a véres szek-
ven cia után fô sze rep lôvé elôlépô Norman Bates 
(Anthony Perkins) fi gu rá já nak egyenes ági le szár-
ma zott ja a texasi lánc fû ré szes gyilkos, Hannibal 
Lecter és a többi pszi cho pa ta állat.

AUGUSZTUS 6. (szombat)
ZÖLDPROGRAMOK
MÛVÉSZETEK VÖLGYE 
TELJESÍTMÉNYTÚRA a CATS Egyesület 
szervezésében
10.00-12.00 Indulás a 10 km-es távon Pulán, a 

Faluháztól
Útvonal: Pula – Kinizsi-forrás – Vigántpetend 
– Király-kô – Kapolcs, Felsô Iskola
Érkezés: legkésôbb 19 óráig.
További információ (nevezés, szintkülönbség, 
stb.) a 92. oldalon olvasható

10.00 SZÍNHÁZ SZÜLETIK – Meseház 
Gyerekprogram Varga Anikóval (Bárkakert)

(Lásd: Pula, július 30. szombat, 10.00)
(ez már a fôpróba napja, izgalom a köbön)

10.00 BÁRKASPORT 
Futás-kocogás

Kicsiknek: 1 kilométer, nagyoknak: 6 kilométer
Nevezni vajon kinél: igen, Pungor Zsoltnál, a 
Bárkakert büfésénél

11.30 GYEREKMÛSOR (Faluház)
Mátyás királyról szóló igaz történet 

Mesemondó: Vukosavljev Iván
Dalnok: Bakos Árpád

A Mátyás királyról szóló mesékbôl annyi van, 
hogy Dunát lehetne velük rekeszteni. Mégis ezt 
aján la nám, amikor Mátyás lopni megy, ugyanis 
ezen az egy mesén keresztül megismerhetjük neves 
ki rá lyunk szinte összes arcát, találkozhatunk 
kár tya vetô cigányasszonnyal, magyar bakával és 
a nagy ra vágyó miniszterrel, valamint... a többit 
majd elmesélem, ha találkozunk

16.00 TEMPLOMI KONCERT  
Aiszkhülosztól József Attiláig – Faragó Béla 
szerzeményei

Fellépnek: Kôvári Eszter Sára – szoprán, Kerek 
István – hegedû, Faragó Béla – billentyûs 
hangszerek, Horváth István – elektronika

Mûsor: Ave Maria, Janus-arc, Kelemenek, József 
Attila-dalok, Eastern Still Life, A fény arcai 
(részletek): Vudu, Tangó, Prométheusz, Jöjj, igaz 
fény, Dies Irae, A fény arcai

Az elmúlt 10 év dalaiból hallunk válogatást, 
me lyek között éppúgy találunk klasszikus zenei-, 
nép dal-ihletésû alkotást, mint Aiszkhülosz, Janus 
Pan nonius, József Attila vagy Kovács András 
Ferenc szövegeire készült, rendhagyó szellemû, a 
dal mû faját újraértelmezô kompozíciót. 

17.30 (NEM)MINDENNAPI IRODALOM 
(Bárkakert)
Varró Dániellel beszélget Keresztesi József 

A kortárs magyar líra egyik legnépszerûbb al ko-
tó ja, egyben a nonszensz költészet hazai zász ló-
vi vôje. Könnyed humor, játékos elegancia és el ké-
pesz tô költôi magabiztosság jellemzi. Sze ret hetô és 
otthonos költôi világot teremt mind sze rep ver sei-
ben, mind paródiáiban, verses meseregényében és 
mû for dí tásaiban. 

19.00 KONCERT (Bárkakert) 
Mezei Szilárd Quartet

MEZEI Szilárd – viola, Bogdan RANKOVIC' 
– bass clarinet, alto sax, Ervin MALINA 
– double bass, CSÍK István – drums, 
percussions
A Mezei Szilárd Quartet a tizenegytagú Mezei 
Szi lárd Ensemble zenészeibôl áll, akik elsôsorban 
az Újvidéken kialakult improvizatív-zenei mû he-
lyek és más projektumok köré csoportosulva éltetik 
a zene e szemléletét. A kvartett repertoárja Mezei 
Szilárd szerzeményeibôl áll, amelyek elsôsorban 
a ma gyar népzenén alapulnak, ezenkívül szo ro-
san kötôdnek a jazz-hez és a kortárs ko moly ze ne 
egyes irányzataihoz, valamint az imp ro vi zá ció-
hoz, mely nagymértékben jelen van a kvar tett 
zenéjében. Bogdan Rankovic (1967), kla ri né-
tos és szaxofonos, állandó tagja Boris Kovac 
Ladaaba zenekarának és a Serboplov nevû nagy 
sikerû zenekar vezetôje. Ervin Malina (1981) az 
újvidéki Mûvészeti Akadémia végzôse nagy bôgô-
szakon, a Ladaaba zenekar egykori tagja, az 
újvidéki zenei élet egyre gyakrabban fog lal koz ta-
tott muzsikusa. Csík István (1978) a legtöbbet fog-
lal koz tatott ütôhangszeresek egyike, állandó tagja 
Boris Kovac különbözô zenekarainak, ezenkívül 
tag ja a Drum Factory nevû együttesnek is.
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21.00  KONCERT (Bárkarét) 
Praha 

Enyingi Péter (dob) 
Winkler Péter (basszusgitár) 
Wettstein Tamás (gitár, ének)

Az együttes 2003-tól a Balaton, 2004-tôl az 
Európa Kiadó, 2005-tôl a Sziámi turnévendége, 
valamint olyan, stílusban közel álló zenekarokkal 
lép fel, mint a Heaven Street Seven, a Nyers, a 
Másfél, a Colorstar vagy a Kispál és a Borz. 2005 
ôszén jelenik meg az új, 11 dalt felvonultató 
lemez, melyet videoklip, valamint egy hosszabb 
koncertsorozat kísér az év második felében.

22.00 KONCERT (Bárkarét) 
Európa Kiadó 

„Athéni szél és spártai esô, Ülünk a tûznél, én meg 
az idô, Az éneklés évei lassan elmúlnak, A nagyra 
nôtt lelkek a pincékbe bújnak” – énekli immár 
huszonöt éve Menyhárt Jenô, az Európa Kiadó 
mágikus frontembere zenekarával, ugyancsak 
Európa kiadó címre hallgató számában, de úgy 
tûnik, az éneklés évei mégsem múltak el, dalaik 
élnek ma is, ugyanolyan húsba maróan, mint 
amikor még KGST voltunk, s nem is álmodva 
még arról, hogy egy napon majd Európa leszünk, 
jóllehet térképileg akkor is ugyanoda rajzoltuk 
magunkat, csak nagyon más színnel és szájízzel.

24.00 HITCHCOCK ÉJFÉLKOR (Bárkakert)
Vidó-Filmklub 
Madarak (1963)

Miért indítanak támadást a démonizált madarak 
egy Bodega Bay nevû kisváros ellen? Miért esik 
egybe az invázió Melanie Daniels látogatásával? 
Ezek azok a kérdések, amikre nem kapunk 
választ Hitchcock 1963-ban készült mûvében, 
melyben a mester a suspense helyett gyakrabban 
él a sokkolás eszközével.

Hátborzongató horror, apokaliptikus katasztró-
fafilm és komplex, többrétegû filmalkotás egyben 
– vitathatatlan, hogy Hitchcock egyik remekmû-
vével van dolgunk.

ZÖLDPROGRAMOK
ÉJSZAKAI TÚRA a CATS Egyesület 
szervezésében

24.00 Indulás a pulai autóbuszvárótól
Útvonal: Pula – Kinizsi-forrás – Vigántpetend 
– Király-kô – Kapolcs, Felsô Iskola

Kérjük, akik szeretnének részt venni az éjszakai 
vezetett túrán, jelezzék részvételüket a fesztivál 
ideje alatt a kapolcsi Felsô Iskola udvarán a 
CATS Egyesület standjánál vagy  
a 06-30/4747-192 vagy a 06-70/526-9771 
számon! Aki tud, zseblámpát hozzon magával!
Részvételi díj: 100 Ft/fô A résztvevôk kitûzôt 
kapnak díjazásul a célban!
Túravezetôk: Bódai Miklós, Radó Péter, 
Kardos Enikô – bronzjelvényes túravezetôk

AUGUSZTUS 7. (vasárnap)
10.00 SZÍNHÁZ SZÜLETIK – Meseház 
Gyerekprogram Varga Anikóval (Bárkakert)
BEMUTATÓ

(Lásd: Pula, július 30. szombat, 10.00)
Utolsó találkozás Anikóval, és mindannyian talál-
kozunk a produkcióval, mert eljött a bemutató 
pillanata – boldog premier, könnyes elköszö-
nések...

TÁLODI KOLOSTORROM 
11.00 Romkoncert

Indulás 10.15, Fô tér, Pula
Énekelnek a Budapesti Énekesiskola 
növendékei Bubnó Tamás és Mezei János 
vezetésével

Az ifjú énekesek tanáraik vezetésével visszatérô 
vendégei a Mûvészetek Völgyének. Avatott elôadá-
sukban gyönyörû gregorián énekeket hallhatunk a 
páratlan természeti környezetben.

11.30 GYEREKMÛSOR (Faluház)
Romhányi József: Misi meséi 

Mesemondó: Vukosavljev Iván
Dalnok: Bakos Árpád

Rímhányó Romhányi néven ismert író-költônk 
meséit fûszereztük ugyancsak az ô verseivel, melye-
ket Szamárfül címû verseskötetébôl válogattunk 
ki, zenésítettünk meg és gyúrtunk össze. 

Ebbôl lett a mese, melyben megjelenik Misi és 
kutyája, Csutak. Mindkettôjük csintalanságának 
köszönhetôen 45 percen át összevegyül szinte 
az összes mesebeli kedvencünk: a palackba zárt 
szellem, Piroska és a farkas a társaságukkal, 
majd Csizmás Kandúr, a róka és a holló, és 
néhány mesealak társaságában, valahogy még én 
is odakeveredek.
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16.00 TEMPLOMI KONCERT 
Budapesti Énekes Iskola

„Nem könnyen fogyasztható zene ez, nagy fi gyel-
met kíván, ami viszont képessé teszi a hallgatót, 
hogy teljesen rabja legyen és egy másik (hangzás-) 
világba csöppenjen.”

A német CD-kritikus (Volker Linz) ezekkel a 
sza vak kal ajánlja a Budapesti Énekes Iskola 
(Schola Cantorum Budapestiensis) 6. önálló le me-
zét, melynek zenei anyaga most felhangzik a 
ki tû nô akusztikájú pulai templomban. Mezei 
János vezényel, aki kutatásai során az euró-
pai többszólamú zene elsô zsengéibôl (Codex 
Sanblasianus, Bambergi Motettakódex) és a 
ma gyar gre go riá num ból állított össze egy sa já tos, 
rit kán hall ha tó ze nei anyagot, amely Gyü mölcs-
ol tó Bol dog asszony (márc.25.) ünnepi miséjébe 
il lesz kedve ragadja el a hallgatót a már említett 
„má sik (hangzás-) világba”.

17.30 (NEM)MINDENNAPI IRODALOM 
(Bárkakert)
Varró Danival és Havasi Attilával beszélget 
Keresztesi József 

Varró Dani a kortárs magyar líra egyik leg nép sze-
rûbb alkotója, egyben a nonszensz költészet hazai 
zász lóvivôje. Könnyed humor, játékos elegancia és 
el képesztô költôi magabiztosság jellemzi. 
Havasi Attila elsôkötetes szerzô, pazar for ma-
kinccsel és éjfekete humorral. Poeta doctus, aki 
magabiztos szakmai tudással hozza létre egy-
szer re groteszk és mulatságos költeményeit. Az 
an gol nonszensz hagyomány sötétebb árnyalatát 
kép viseli. Ebben a tekintetben már kötetének 
cí me is sokat ígér: Manócska meghal vagy a lét 
cso dás sok fé le sége.

19.00 TÁNCSZÍNHÁZ (Faluház ) 
7 lépés

Elôadja: Gemza Péter (tánc), Mezei Szilárd 
(brácsa, ütôhangszerek, kaval)

„Szó lopódzék hozzám, s valami nesz üté meg 
abból fülemet.” (Jób 4.12.)

„A táncos és a muzsikus együttmûködése nem új ke-
letû. Lassan tíz éve is annak, hogy al kal mi imp-
ro vi za tív esteken közösen léptek fel. Mun káik ban 
az össze szokott improvizatív elem a meg ha tá ro zó. 
Külön-külön is improvizatív te rü le ten dol goz nak, 
ám együtt a mozgás és a zene ta lál ko zá sá ból 
mind ket tô jüket annak a közös gyökérnek a meg-

ta lá lása iz gatja, ahol a mozgás és a zene még 
nem vá lik szét. Gemza Péter Nagy József mun-
kái ban ha sonló módon közelít, Mezei Szilárd 
pe dig nem csak saját zenekarával, hanem eddig 
ké szí tett szín padi zenéiben is törekszik ugyanerre. 
Ket te jük ta lál kozása arra tesz kísérletet, hogy hét 
je le net ben (7 lépésben) megtalálják a visszafelé 
ve ze tô utat ah hoz a ponthoz, ahol a mozdulat és 
a ze ne gyökere egy.” (Várszegi Tibor)

19.00 BERECZ ANDRÁS MESÉL (Bárkakert)
„Hármat kell annak megfontolni, aki mesemondó 
akar lenni: magasra állni, hogy lássák, a torkát 
ki nyitni, hogy hallják, s rövidnek lenni, hogy 
sze ressék...

A meséket nem irodalmi nyelven, és nem kötött 
szö veg gel mondom, hanem különféle, a köz nyelv-
ben alig ismert, ritkán használt szavakat be építve, 
és a rögtönzésnek tág teret adva.”  (B.A.)

22.00 KONCERT (Bárkakert) 
Mezei – Bakos – Mezei Trió 

Mezei Kinga – ének, derbuka, Bakos Árpád 
– ének, kaval, furulyák, koboz, sargija, 
derbuka, kanna, Mezei Szilárd – Oud, koboz, 
derbuka 

A trió magyar népzenét játszó zenekar a Vaj da ság-
ból. Hangszerösszetételébôl kifolyólag elsôsorban a 
mold vai népzenére összpontosít. Bakos Árpád szer-
te ága zó népzenészi és színház-zenészi mun kás sá-
gá ból, a színésznô és rendezô Mezei Kinga sajátos 
nép dal ének lési hozzáállásából és a zeneszerzô 
Mezei Szilárd improvizatív és free-jazz muzsikusi 
at ti tûd jébôl egy sajátosan értelmezett népzenei 
világ bon ta kozik ki. A trió fô célja egy olyan 
nép zene-feldolgozási mód, amely megpróbál hû 
ma radni az eredeti elôadásmódhoz, ugyanakkor a 
ma gyar népzenében is oly természetesen jelenlevô 
imp ro vi záción keresztül igyekszik maivá és élôvé 
ten ni a zenét.

A trió elsô közös CD-je 2003 karácsonyán jelent 
meg „Fellegajtó nyitogató” címmel. 

24.00 HITCHCOCK ÉJFÉLKOR (Bárkakert)
Vidó-Filmklub
Topáz (1969) 

A Topázban nincsenek sztárok, még igazi fô sze-
rep lô sincs, és az elbeszélés is merészen váltogat 
irá nyokat, folyamatosan átrendezve a szereplôk 
po zícióját, ki áll a középpontban, ki a szélen. A 
fe szült ség azonban így is mûködik.

PulaPulaPulaPulaPulaPula

76



VölgymédiaVölgymédiaVölgymédiaVölgymédiaVölgymédiaVölgymédia
VTI – VÖLGY TÁVIRATI IRODA

A VTI munkatársai információkat gyûj tenek, ír nak, 
to váb bítanak, ki szo lgálják a kol légáikat a helyszínen 
és azokat is, akik nem tudnak elu taz ni a Völgybe. 
Min dig friss anyagok, ér  de kes történetek, szössze ne-
tek, kis hí rek. In for máció elsô kézbôl. 
Sajtócézár: Naszály György
Forduljon szakemberhez, keresse a VTI 
munkatársait a kapolcsi Felsô Iskolában!

VÖLGY WIDE WEB

Szerkesztôség: Taliándörögd, Teleház
Feladatok: ... szöveg, fotó, film- és hanganyagok 
készítése és meg je le nítése a hálózaton (mobil hír  kom -
man dók), az összes beérkezô médiatermék (Völgyfutár, 
Völgy hír adó, Mag tárlap etc.), a szinhaz.hu és egyéb 
on line médiumok számára állandó híranyag biz-
to sí tá sa, a Szent László Gimnázium diákjaival és 
Papla tanár úrral, a VTI mun ka tár saival... min  den 
lehetséges Völgybeli part ner rel való együttmûködés... 
Reményeink szerint a Site a jelenlévôk számára a 
Fesz tivál rendszeresen változó vir tu ális le nyomatává, 
em lék köny vévé válik.

„VÖLGYFUTÁR” FESZTIVÁLÚJSÁG

A Mûvészetek Völgye ideje alatt  3 szám je le nik meg  
a VTI munkatársai és a Pannon Lapok Tár sa sá gá nak 
köz remûködésével. Kapható a Völgy minden in for-
mációs pult já nál.

VÖLGYHÍRADÓ

Esténként 23 órától Kapolcson a Csipszer kertben
A Híradók természetesen min dig az aznapi ese mé-
nyekrôl készültek. Vagyis, sen ki nek ne fájjon a szíve, 
ha nem tud egyszerre több he lyen ott lenni, a HÍR-
ADÓK BÓL MINDENRÔL TUDOMÁST SZE-
REZ HET...

VÖLGY-VÍZIÓ

A Völgy-Vízió nem más mint egy interaktív  szolgáltató 
fe lület, friss hírekkel, információkkal, SMS-fallal, mely 
leg in kább, a metróállomásokon látható „InfoScreen”-
hez ha sonlítható. De annál sokkal szélesebb körû 
in for má cióval szolgál. Valamint interaktív funkcióval 
is kie gé szítjük „mûsorunkat”.

A képernyôk minden esetben a közterületek egy olyan 
részeire kerülnek kihelyezésre, ahol a legtöbb Völgy-
ven dég fordul meg.

77



MonostorapátiMonostorapátiMonostorapátiMonostorapátiMonostorapátiMonostorapáti

Monostorapáti 
Monostorapáti
Monostorapáti 
Monostorapáti

ÜTÔSVÖLGY
Az Ütôsvölgy házigazdája a tavalyi évhez hasonlóan együttesünk, az Amadinda 
lesz, de a vendégek idén nagyobb szerepet kapnak; a koncerteken külföldi ba rá-
ta ink mellett fiatal magyar ütôegyüttesek és szólisták is fellépnek (Talamba 
Együttes, Mondo Quartet, Tömösközi László). Izgalmas együttmûködésnek 
ígér kezik pld. a karibi ütôhangszer-kurzus, ahol Dely István, Dávid és Shangó 
cso por tosan is zenélnek növendékeikkel, vagy Gordon Stout két darabjának 
ma gyar országi bemutatója: A „Route 666” a szerzô és az Amadinda, a „Skylark 
Orange Circle” a szerzô és Tömösközi László elôadásában hangzik el a záró-
kon cer ten. A nagykoncertek helyszíne idén is az impozáns belsô terû és külön-
le ges akusztikájú monostorapáti Katolikus templom.
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JÚLIUS 29. (péntek)
MÛVELÔDÉSI HÁZ
18.00 KÖNYVBEMUTATÓ

Ladányi András: MONOSTORAPÁTI 
(fotóalbum)
A kötetet Ladányi András író, szociográfus szer-
kesztette és a fotókat is ô, készítette. A 260 
oldalas album 18 fejezetet tartalmaz, amelyben 
405 kép található. Az egyes fejezeteket Hámori 
István Péter költô 18 verse (amelybôl 16 szonett) 
vezeti be.

Hárshegyi József polgármester írja a könyv ajánlá-
sában: „... Monostorapáti és a táj lírai bemutatása 
mintegy önvallomás – az író látomása a faluról – 
hömpölyög végig a színes oldalakon, a szerzô han-
gulatokat, próbál képekben kifejezni, és ezáltal 
akar az érzelmeinkre hatni. Képei központjában 
a természet és az emberi környezet áll...”

A bemutatót megnyitja: 
Hárshegyi József polgármester

A könyvet bemutatják:
Baranyi Ferenc költô, Hámori István Péter 
költô, Klimó Károly festômûvész, Ladányi 
András író, Wechter Ákos festômûvész

Közremûködik: Nagy Imre Gáspár,  
a Monostorapáti Vegyeskórus és a 
Monostorapáti Ifjúsági Néptánccsoport

A fotóalbum a helyszínen megvásárolható.

KATOLIKUS TEMPLOM
ÜTÔSVÖLGY 
20.00 Amadinda koncert

Bojtos Károly, Holló Aurél, Rácz Zoltán, 
Váczi Zoltán

I. rész
Takayoshi Yoshioka: Square Dance
Maurice Ravel: Alborada del gracioso
Claude Debussy: 
Három darab a „Gyermekkuckó”-ból:

- Hópelyhek tánca
- Babaszerenád
- Golliwogg’s Cake-walk

„Kis ragtime-történelem”:
- Scott Joplin: The Ragtime Dance
- George Hamilton Green: Log Cabin Blues
- Red Norvo: Knockin’ On Wood

II.rész
Michael Askill: Lemurian Dances
Thierry De Mey: Musique de Table
Txalaparta – baszk tradicionális zene
Holló Aurél: José / beFORe JOHN5

Az Amadinda Együttes 
mûködését az MKB 

támogatja

PETÔFI CSARNOK ROCKSZÍNPAD 
21.00-tól

Heaven Street Seven
Másfél

JÚLIUS 30. (szombat)
KATOLIKUS TEMPLOM 

J. Haydn: Krisztus hét szava a keresztfán
(zenekari változat)
Elôadja a fiatal zeneakadémistákból álló Teatro 
Di Musica Szimfonikus Zenekar Hámori 
Máté vezényletével

PETÔFI CSARNOK ROCKSZÍNPAD 
21.00-tól

Varga Zsuzsa
Anima Sound System

JÚLIUS 31. (vasárnap)
KATOLIKUS TEMPLOM
17.00 Völgymise

Celebrálja: Gyulay Endre Szeged-Csanádi 
megyés püspök
Magyar szerzôk énekelt imái
Mise: Bárdos: Missa Tercia
Mise után barokk koncert
Énekel a Rotunda Énekegyüttes
Orgonán közremûködik: Balogh Lázár
Vezényel: Tóthné Mózer Annamária

Händel: Halleluja
Charpentier: Te Deum
Pitoni: Cantate Domino
Viadana: Exsultate Justi
Scarlatti: Exsultate Deo
Byrd: Rorando caeli
Tartini: Stabat Mate
Menegali: Parce Domine
Caccini: Ave Maria

PETÔFI CSARNOK ROCKSZÍNPAD 
21.00 Hobo és barátai egész estés programja
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AUGUSZTUS 1. (hétfô)
KATOLIKUS TEMPLOM ELÔTT
Madármegfigyelés a Hegyesdi-víztározónál
a BfNPI szervezésében

08.00 Indulás a Katolikus templomtól
Madarász kíséretében leshetjük meg a víztá ro zó 
kör nyé kén élô madarakat. Aki tud, hozzon ma gá-
val táv csövet! A hegyesdi várhegy bazaltkúpja szép 
hát teret ad a túrának, ami Apátiban fejezôdik 
be. Esô esetén a túra elmarad!
Túravezetô: Nagy Lajos 30/491-0080

KATOLIKUS TEMPLOM
ÜTÔSVÖLGY 
20.00 Gordon Stout (USA) koncertje

Zeneszerzô, marimbamûvész és az Ithaca College 
professzora. Nevéhez számos bemutató fû zô dik, 
marimbára írt kompozícióinak jelentôs ré sze 
világszerte beépült a marimbajátékosok re per-
toár jába. Lemezfelvételeit, saját kompozícióin 
kí vül elsôsorban a fontosabb amerikai szer zôk 
darabjainak szenteli. Koncertezett és mes ter kur zu-
so kat tartott az Egyesült Államokban, Kanadában, 
Euró pában, Japánban, Mexikóban, részt vett a 
leg te kin té lyesebb nemzetközi marimbaversenyek 
zsû ri jének munkájában. Rendkívüli hangszeres 
vir tu ozi tá sá nak elismeréseként „a marimba 
Rubinstein je”-ként is emlegetik. 

PETÔFI CSARNOK ROCKSZÍNPAD 
21.00

Peet
Emil.Rulez!

AUGUSZTUS 2. (kedd)
KATOLIKUS TEMPLOM 
18.00 Somogyi –Tóth Dániel barokk 

orgonakoncertje
Közremûködik: Tompa Ákos – trombita

PETÔFI CSARNOK ROCKSZÍNPAD 
21.00

Ôs-Bikini
Karácsony János

AUGUSZTUS 3. (szerda)
KATOLIKUS TEMPLOM
ÜTÔSVÖLGY 
20.00 Leigh Howard Stevens (USA) koncertje

PETÔFI CSARNOK ROCKSZÍNPAD 
21.00

Balkan Fanatic
Ferenczy György

AUGUSZTUS 4. (csütörtök)
ISKOLAUDVAR
15.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

KATOLIKUS TEMPLOM
16.00 AD LIBITUM KÓRUS koncertje 

Morley: Now is the month of Maying
Hässler: Tanzen und springen
Monteverdi: Io mi son giovinetta
Mendelssohn: 43. zsoltár
Mendelssohn: Laudate pueri
Arvo Pärt: Bogorogyice gyevo
Mäntyjärvi: Ave Maria
Orbán György: Mint mellékdal (József Attila: 
Tószunnyadó c. versére)
Bárdos Lajos: Régi táncdal
Bárdos Lajos: Szeged felôl
Wolf Péter: Ave Maria
James E. Moore Jr.: Ír áldás
Jobim: Agua de beber
Lennon-McCartney: Maxwell’s Silver Hammer

A bajai Ad Libitum Kórust 1991 novemberében 
ala pí totta Pethôné Kôvári Andrea, aki a III. Béla 
Gim ná zium énektanára, és az iskola kórusainak 
is ve zetôje.

1997-ben kórus és karnagya Bács-Kiskun Megye 
Mû vé szeti Díját kapta, 2001-ben pedig az Éber 
Díjat vehették át. Pethôné Kôvári Andrea 2003-
ban a Baja Város Hírnevéért kitüntetésben ré sze-
sült. A kórus 1998-ban a Hangversenykórus mi nô-
sí tést, 2005-ben pedig az Ars Maior fokozatot 
sze rez te meg.

A koncert támogatója a Bajai Kézmûves 
Egyesület

17.00 Vesztergám Miklós (tárogató) koncertje
A koncert támogatója a Bajai Kézmûves 
Egyesület 

19.00 A Zene Mindenkié Egyesület Parafónia 
Zenekarának koncertje 
(ismertetetôt lsd. Kapolcs, augusztus 5. 
péntek, Katolikus templom)

MonostorapátiMonostorapátiMonostorapáti
AUGUSZTUS 

Monostorapáti
AUGUSZTUS 1

Monostorapáti
1. (

Monostorapáti
. (hétfô

Monostorapáti
hétfô)

Monostorapáti
) PET

Monostorapáti
PETÔ

Monostorapáti
ÔFI CSARNOK ROCKSZ

Monostorapáti
FI CSARNOK ROCKSZ

MonostorapátiMonostorapátiMonostorapátiMonostorapáti
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PETÔFI CSARNOK ROCKSZÍNPAD 
21.00-tól

Major
Új Bikini

AUGUSZTUS 5. (péntek)
ISKOLAUDVAR
16.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

KATOLIKUS TEMPLOM
ÜTÔSVÖLGY 
20.00 Tömösközi László koncertje

PETÔFI CSARNOK ROCKSZÍNPAD 
21.00-tól

PUF
Sziámi

AUGUSZTUS 6. (szombat)
ISKOLAUDVAR
11.00 A Szentesi Horváth Mihály Gimnázium 

utcaszínháza

ALMÁDI KOLOSTORROM 
15.00 Romkoncert

Indulás 14.15, Mûvelôdési Ház, 
Monostorapáti
Énekelnek a Budapesti Énekesiskola 
növendékei Bubnó Tamás és Mezei János 
vezetésével

Az ifjú énekesek tanáraik vezetésével visszatérô 
vendégei a Mûvészetek Völgyének. Avatott elôadá-
sukban gyönyörû gregorián énekeket hallhatunk a 
páratlan természeti környezetben.

KATOLIKUS TEMPLOM 
17.30 Jose Mauritio Nunes García: Requiem

Elôadja a Caritas Collectio Kamarazenekar és 
a Szent Alberik Kórus 
Közremûködnek: Markovics Erika szoprán, 
Puskás Eszter alt, Mocskonyi Bruno tenor, 
Klézli János bariton
Vezényel: Somogyvári Ákos

Igazi zenei különlegesség a Rio de Janeiro-i 
katedrális orgonistájának gyászmiséje, amelyet 
az épp akkor ott tartózkodó portugál királyné 
hirtelen halála alkalmából komponált a XIX. 
század elején a szerzô. Ô mutatta be Braziliában 
Mozart Requiemjét, ennek hatása érezhetô is. A 
darab Magyarországon idén márciusban hangzott 

el elôször, cseh-német-magyar koprodukcióban. 
García mûve a Völgyben csendül fel másodszor, a 
bemutatóval azonos szereposztásban.

19.30 Ifj. Albert Miklós orgonakoncertje 
Barokk és romantikus orgonamûvek
Ifj. Albert Miklós a Freiburgi Zeneakadémia 3. 
éves hallgatója

PETÔFI CSARNOK ROCKSZÍNPAD 
21.00-tól

Kaukázus
KFT

AUGUSZTUS 7. (vasárnap)
FÔTÉR
11.00 TAM-TAM Parádé Ütôegyüttes 

Az ütôegyüttes történelmi, parádé és show dobo-
lással foglalkozik. A történelmi-dobolás a 17. 
századtól írásban megjelent dobolást jelenti. A 
parádé-dobolás 1950-tôl napjainkig történô dobo-
lás, melyben vannak zenekari tagok által írt 
szerzemények is. A show-dobolás olyan tárgyakon, 
eszközökön való játékot jelent, amely minden ház-
tartásban, illetve a ház körül mindennapjaink-
ban használt szerszámokon történik.

KATOLIKUS TEMPLOM
ÜTÔSVÖLGY 
20.00 Ütôsvölgy zárókoncert

Játszanak: Amadinda Együttes, Leigh Howard 
Stevens (USA), Gordon Stout (USA), 
Tömösközi László

Hogy az Ütôsvölgy 2005 záróhangversenyének 
mûsora pontosan mi is lesz, azt a tíz nap dönti 
majd el, amit együtt töltünk a Mûvészetek Völ-
gyében. Gordon Stout saját kompozíciójának ôsbe-
mutatóját a házigazda Amadindával (Route 666), 
egy másik darabjának magyarországi bemutatóját 
Tömösközi Lászlóval (Skylark Orange Circles) 
biztosan hallani fogjuk. Mivel a szerzô mindkét 
darabjában közremûködik, a próbákra a Völgy 
idején kerül sor. A zárókoncerten fellép még Leigh 
Howard Stevens és talán egyéb, az Ütôsvölgyben 
született produkciók is elhangoznak majd...

PETÔFI CSARNOK ROCKSZÍNPAD 
21.00-tól

Takáts Tamás DB
Mini
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KiállításokKiállításokKiállításokKiállításokKiállításokKiállítások
KAPOLCS
FALUMALOM MÚZEUM

A megújult kapolcsi Szaller-vízimalom a bú za ôr-
lésen túl, bármilyen más termény ôrlését és fel dol-
go zá sát is be tudja mutatni 100 év elôtti gépeivel 
és ga bona-feldolgozó mûszaki berendezéseivel.

FALUMALOM-MOLNÁRHÁZ
Antalfay László fotográfus zenészportréi

Képeimen megpróbáltam megragadni azokat a 
pil la natokat, amelyek hûen tükrözik a zene iránti 
tisz te letet és alázatot. Mert ez az: a muzsikusok 
oda ad ják magukat ennek a megmagyarázha tat-
lan sod rás nak és mennek − mennek vele, hogy 
ez zel ön ma gukon is túllépjenek. Mindegyikük 
ar cán ott az emelkedettség, az élvezet, a jó értel-
mû ma ga te he tet lenség: nem tehetnek másként, 
el ra gad ta ôket valami, ami szavak nélkül is 
töb bet mond bárminél. Ezeket az arcokat nézve 
nem csak megérthetjük a zenét, hanem részeseivé 
is vál ha tunk.

KOVÁCSMÛHELY MÚZEUM
XVIII. századi lakóház és kovácsmûhely

A Völgynapok alatti kovácsolás, idônként ló pat-
ko lás helyszíne.

FALUHÍD
A 2001-ben rekonstruált hídon Szurdi Éva 
keramikus hídszobrai láthatók.

KASTÉLYGALÉRIA − TÜNDÉRKERT 
Erdély, Gyergyószárhegyi Barátság Mûvésztelep
www.lazar_kastely.ro 

Balla József festômûvész
(1910-1992)

Fiatalon ô is a nagybányai hagyományhoz kap cso-
ló dott, majd körültekintô elemzéssel kiválasztotta 
a 20. század mûvészeti forradalmainak (fôleg a 
ku biz musnak és az expresszionizmusnak) az esz kö-
zei bôl azokat, amelyek leghívebben szolgálhatták 
örök ké lázadó, elégedetlen és mélységesen hu ma-
nista festôi álmait és igazságszolgáltatását.

Ezzel az egyéni kiállítással Balla József hûsége 
elôtt tiszteleg a gyergyószárhegyi mûvésztábor 
gyûj te ménye.

Erôss István képzômûvész − Párhuzamok
Az elmúlt évek során volt szerencsém különbözô 
kon ti nenseken egymástól igen eltérô kultúrák 
me cha niz mu sába betekinteni, és több érdekes 
je len ségre lettem figyelmes. Az utazásaim során 
meg is mert kultúrák − a technikai vívmányoknak 
kö szön he tôen − ma már ezer szállal, több ré teg-
ben vannak összekapcsolva, így azt gon dol hat-
nánk, hogy egyre inkább kezdenek ha son lí ta ni 
egymáshoz. Ez mégsem így igaz, va ló já ban csak az 
uniformizálódó tömegkultúra szint jén jellemzô, 
amit tekinthetünk kulturális kör nye zet szennye-
zés nek. A mélyebb rétegekben, a kultúrában, a 
val lás ban a globalizáció hatásai nem ér vé nye sül-
nek. A valódi − az élet természetébôl fa ka dó − 
párhuzamok mégis ezen a szinten fe dez he tôk fel. 
Ezen párhuzamok vizsgálata volt a leg iz gal ma-
sabb a számomra.

A másik kérdés, ami foglalkoztatott, az az épí tett 
környezet, hiszen az emberek életük leg na gyobb 
részét mesterséges közegben, épített kör nye ze tük-
ben élik, egyre nagyobb területet sza kít va ki 
a természetbôl. Épített környezetünk, há za ink 
tulajdonképpen kultúránk, ideológiáink, utó piá-
ink és a természethez való viszonyunk tükrei. Míg 
a házak általában az életrôl, a jelenrôl szól nak, 
addig a temetôk, ezek a szintén épített, szak rá lis 
terek a halálról, a múltról beszélnek és a transz-
cen dens hez való viszonyunkról tanúskodnak. Épp 
ezért ér de kes volt megfigyelni az ebben jelentkezô 
ha son ló ságokat és különbözôségeket.

Siklodi Zsolt képzômûvész − Madonnák
Fölsejlik, majd felismerhetôvé válik, akár Siklodi 
Zsolt nôalakja: a mindenkori Madonna, szeretô 
vagy anya, amely belsô tájainkon lakozik, ma gá-
nak kér és magának tart bennünket a mesebeli, 
em ber re szabott, nekünk készült tájban: az is te-
nek kertjében, az alkotást és hétköznapi életet egy-
be han goló, szelíd létezést sugalló tükörképben.

Amelyet olyan harmonikusnak, csendesnek és 
em be rinek szeretnénk tudni, akár a zavartalan, 
bô séget és békét sugalló tó felszíne Siklodi Zsolt 
ké pein.

Szigeti Gábor Csongor − Veronika kendôje
Száz különbözô Krisztusarc (festmények, mo zai-
kok, ikonok stb.) fotográfiai értelemben ne ga-
tív képét raktam össze, mint digitális videót 
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(másodpercenként 25 képkocka). Az állandóság 
és a folyamatos változás együtt jelenik meg az 
installációban.

Ez a munka egy olyan törekvés egyik állomása, 
mely a keresztény, szakrális témák új technikai 
médiumokban való megjelenési lehetôségét kutatja, 
és érint egy régi keresztény teoretikai és mûvészeti 
problémát, melynek fô kérdése, hogy ábrázolható-e 
a Megváltó, és ha igen, akkor hogyan?

KASTÉLY − PINCEGALÉRIA – TÜNDÉRKERT 
   

Sánta Csaba szobrászmûvész
 Religio

A kehelyszoknyás, életfákat virágzó, túlélés mámo-
rára szólító asszonyokat éppúgy ismerte a hajdani 
krétai mûvész, mintahogyan Kós Károly és Alberto 
Giacometti, valamint Sánta Csaba is. A letisztult 
formák világa, a csigavonalak, háromszögek, 
gömbök és gombok célratörô esztétikuma halálos 
pontossággal talál utat a befogadó lélek felé: 
volterrai halotti urnákon, hun fôzôedényeken, 
nagyszentmiklósi aranykincseken és fényûzô svájci 
bankházak fogadószobáiban egyaránt.

Ha egyszer valami vidám ember földbe ásná 
Sánta Csaba ezen munkáit, kései korok archeoló-
gusai majd minden bizonnyal valahol a mínószi 
kultúra és a Marsra-szállás közötti, teljesen 
bizonytalan idôtermékeiként határoznák meg. 
De egészen bizonyos, hogy nagy gonddal szeretnék 
ôket, és helyet kapnának ezen idôszak munkái 
között valamelyik talmi, csillogó-villogó múzeum-
ban. Formaviláguk, formanyelvük átüt, átsejlik 
az idôn, akár, Kányádit idézve, tépésen a vér, 
vagy káromkodás alól a hit.

TÜNDÉRKERT – ERDÉLYI UDVAR  
   

Balázs József festômûvész
Témáim megválasztása
hovatartozásomat tükrözik. Azt a lényeget ke-
resem munkáim során, ami a látvány karakte-
rét meghatározza. Színkompozícióim a székely 
népviselet, szüttesek hangulatát ôrzik. Elôszeretet-
tel használom fel kompozícióimban a muzeális 
értékû népi szerszámokat, ôsi vallásunk jelképeit.

MALOMSZIGET
VII. Országos Kapolcsi Fazekas és Keramikus 
Találkozó és Vásár

TÛZOLTÓSZERTÁR  
   

Próba-fotó, avagy:  
színészek az objektív másik oldalán

A kiállított fotók mindegyike egy egyedülálló kez-
deményezés eredménye: a Canon Hungária 2005. 
januárjában digitális fényképezôgépeket adott át 
kilenc híres, színmûvésznek, hogy ezúttal ôk áll-
janak az objektív másik oldalára. A fényképeken 
Anger Zsolt, Csákányi Eszter, Fesztbaum Béla, 
Huszár Zsolt, Kováts Adél, Magács László, 
Tóth Ildikó, Udvaros Dorottya és Végh Zsolt 
ábrázolásában követhetjük figyelemmel, hogyan 
jön létre egy színházi produkció a kezdeti ötletektôl 
a mûvészi megvalósításig, egyszóval: hogyan látják 
a színházat a felkért mûvészek. Bátran kimond-
hatjuk: a tehetség konvertálható, az alkotók egyé-
ni látásmódja az megmutatkozott.
A Canon és a Merlin Színház együttmûködésé-
nek eredményeképpen létrejött projekt elsôsorban 
jótékonysági céllal valósult meg. A képek eladá-
sából származó bevételt a szervezôk a MASZK 
Országos Színházi Egyesület Alapítvány számára 
ajánlják fel, a beérkezett összeget pedig az Ódry 
Árpád Színészotthonban lakó idôs színészek támo-
gatására fordítják.

KÁVÉHÁZ
Szurdi Éva keramikus

A Kapolcsi Fazekasmûhely és Galéria 1999 
óta mûködik a 470 lelkes, barátságos falu 
központjában. A mûhely tulajdonosa és meg-
álmodója 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 megtekinthetôek és kis szériában megrendel-
hetôk a mûhelyben. A nyári, országos kézmûves 
találkozók (Kézmûvesek Völgye) egyik központja 
a régi épület. A kertben látható a több száz virág-
ból álló, híres kerámiamezô is.

Surman Edit keramikus
Barátságát kértem egy anyagnak. Próbálom sokfé-
le oldalát megismerni. Szeretem. Van, hogy nem 
értem, van, hogy félek tôle. Hozzáadom magam, 
ô felkínálja lehetôségeit, s ha értem, megajándé-
koz, ha nem, megállok. Az agyag és én most itt 
tartunk. Barátságunk mostani állapota.
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Gyôrffy Sándor képzômûvész
A kapolcsi születésû grafikusmûvész Sárközi 
László Dedikáció az örökkévalóságnak címû 
ver  ses  kö te téhez készített illusztrációi a vizualitás 
esz kö zeivel fogalmazzák újra a költô által felvetett 
élet igaz ságokat. A montázs-technikát alkalmazva 
utal lelkiállapotokra, mutat be emberi jellemeket, 
szi tu ációkat.

POÓR HÁZ
Nagy Zopán − Idôzô-jelben

Nagy Zopán ezen kiállításán 40-50 éves fény ké-
pe zôgépekkel (Pajtással, Yashicával és társaival) 
ké szített, 6x6-os formátumú, fekete-fehér 
fo tográfiáit tekinthetik meg, melyek egyféle „idôt-
len idôkben” rekedtek, mégis az alkotó mai 
je len lé tének szellemiségét és „idézeteit” hordozzák 
ma gukban.        www.educafe.hu/zopan

FALUHÁZ
Ladányi András író, szerkesztô
− Kapolcshoz hû maradni

A könyv olvasása közben megtapasztalhatjuk a 
hûséget, az örök küzdelmet a létért, a fenn ma ra-
dásért. Az olvasó megértheti mit is jelent: Kapolcs-
hoz hû maradni. Ha eljutott idáig az ol va sás ban 
az érdeklôdô, akkor lehet, hogy felsejlik elôtte 
Kapolcs titka. Akkor talán más szemmel, ér ze lem-
mel nézi Kapolcsot, annak természeti környezetét 
és a kapolcsi embereket. Arra is rájön, hogy a 
so rok közül nemcsak a kapolcsi, hanem az egész 
ma gyar valóság bukkan elô.

A kiállított portrékat a szerzô készítette.

ALSÓ ISKOLA
Környezetünk gyermekszemmel

A Kapolcs-Taliándörögd Általános Iskola 
tanulóinak kiállítása

ZÖLD UDVAR
Nézz + Láss Természetvédô Szemmel!

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága
Hivatásos természetvédôk fotói kommentárokkal. 
Aki végignézi, rádöbben, mennyi védendô szépség 
rejtôzik körülöttünk, itthon, Magyarországon.
Lelkes András, Mészáros András, Óvári Miklós, 
Tóth Szabolcs, Vers József

Veszélyes anyagok a háztartásunkban − MTVSZ

Napenergiás kiállítás − Zöld-Híd Alapítvány

MALOMSZIGETTEL SZEMBEN – (ZÖLDEK)

TÁJÉK Tájmûvészeti Csoport − KódLét
(kertinstalláció)
A falusi kert az ember és a természet kap cso la-
tá nak élô, organikus, állandóan együtt vál to zó 
lenyomata. A falu és a táj kapcsolata a kert ben 
sûrûsödik össze: a kert kiszakíthatatlan ré sze 
a tájnak, összefüggô rendszer része. A ha zai 
táj azonban szép lassan áldozatul esik a te lek-
spe ku lá ciók nak, az építkezéseknek. A táj sze le-
tek az ellenérték megfizetésével, szinte tárgy ként 
értékesülnek. Alkotásunkban a kert min den 
egyes elô és látható elemét (elsôsorban a nö vé-
nye ket) vonalkóddal látunk el, ami a fogyasztói 
világ szimbóluma, az ár és az érték kapcsolatát 
kó doló fekete-fehér címke. Az alkotás interaktív, 
mert a gyermekek megtudhatják a kódok mögötti 
tény leges tartalmat, hasonló értékû „árukat” ke res-
het nek, párosíthatják, egymáshoz kapcsolódó lo gi-
kai láncba fûzhetik, míg végül összeáll a kert ele-
mek ben kódolt ökomese. (Almási Balázs, Kiss 
Zsombor Krisztián, Nagy Ildikó Réka)

KATOLIKUS TEMPLOM
Návay Ákos képzômûvész − Csíksomlyói Búcsú

A Csíksomlyóba mének... címmel kiállított fo tó so-
ro za tot a 2004. évi Búcsún készítettem, melyek 
a gyi me si keresztalj zarándokainak az oda- és 
vissza útját kíséri végig. Remélem, a képek se gít-
sé gé vel, akik részt vettek, újra átélik a csodát, de 
akik nem, azok is úgy érezhetik, ott voltak.

FÔTÉRI BUSZMEGÁLLÓ 1.
Debreczeny Zoltán festômûvész

Aki olvasta az Úz Bence címû regényt, az tudja, 
hogy mitôl szép Erdély! ... de lesz olyan kép is, ami 
Attiláról és bizonyos dagadt ruhákról szól...

FÔTÉRI BUSZMEGÁLLÓ 2.
Gálosi Lajos magasnyomó gépmester és Szûcs 
Sándor papírmerítô

Kézzel merített papír magasnyomtatással
          www.meritettpapir.hu

SZABADTÉR
Ludmány Mária keramikus − Madarak

MAGÁNKIÁLLÍTÓK

KOSSUTH U. 14.
ÉK-SZER* − Kriski Zoltán ötvösmunkái

(*Ez jó)

KiállításokKiállításokKiállításokKiállításokKiállításokKiállítások
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KOSSUTH U. 84.
Oláh László festômûvész

Utazás festmények által a hazai tájak mellett 
a Shakespeare mesék és az Ezeregy éjszaka vilá-
gába.

DÓZSA U. 5.
Bakos Özséb képzômûvész és Bakos Boglárka 
festményei

JÓKAI U. 35. (Piramis Galéria)
Návay Ákos képzômûvész − Coyolxauqui, az 
azték Holdistennô

Az idén ötéves Piramis Galéria ünnepel! A téma 
továbbra is az ôsi Mexikó azték kultúrája. Együtt 
kalandozhatunk a prekolumbiánus idôkben az 
egyedi technikával készült dombormûvek és a 
fotók segítségével. Idén is lesz tánctanítás Akaxe, 
a nahua indián vezetésével.

TALIÁNDÖRÖGD
MÛVELÔDÉSI HÁZ
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Mûvészeti 
Társaság − Pannon Galéria − Képírás

A kiállító mûvészek alkotásaiban múlt és jelen 
történelmi tapasztalatainak esetenként archai-
záló, groteszk, expresszív, szürreális vagy konst-
ruktív formavilágával találkozunk. Olyan alko-
tók mutatják be mûveiket, akik a tágabb dél-
dunántúli illetve „Pannon” régiót mondhatják 
magukénak. Mûveiket nem köti össze stílusegység, 
de fontosnak érzik a hagyományt, mely kiállítá-
saik, mûvészi magatartásuk közös eredôje.

Az itt jelenlévô képzômûvészek tavaly nyitották 
meg Kaposvárott saját, önálló, s minô véletlen, 
Pannon Galériának elnevezett kiállítótermüket. 
         www.somogyportal.hu

Tolnay Imre képzômûvész
Az utóbbi idôben foglalkoztatott az ikonok vilá-
ga, festményeim egyik része a bizánci szemlélet 
jegyében született, természetesen saját gesztus-
geometria eszköztáramra átírva. Egyik soroza-
tomban az idô különbözô jelentésrétegeit pró-
báltam megragadni, a magam anyagrétegeivel, 
homokkal, arannyal, olykor eltérô képi minô-
ségeket egymásra helyezve. Máskor különbözô 
szövegtöredékeket viszek képeimre, szembesítve 
egymással különbözô kulturális üzeneteket és 
festôi-grafikai elemeket.

Szalkai Károly képzômûvész
A 90-es évek óta foglalkoztat az anyagban rejlô 
szellemiség. A homok, a fûrészpor, a föld termé-
szetes matériája jól szervezve izgalmas üzenetek 
hordozójává válhat. Organikus felületeimet geo-
metrikus motívumokkal ütköztetem, de ez a 
látszólagos ellenpontozás inkább az összhang 
megteremtését szolgálja. Applikációs technikával 
fémszálak kerülnek a képekbe, amik utakként, 
ösvényekként kanyarognak a hepehupák között, 
vagy éppen kijelölik egyenes vonalban a legrö-
videbb utat. Kopott vakolatokra emlékeztetnek 
képeim felületei, melyek a múló idôt ragadják 
meg, de ez a pusztulás valami újnak a kezdete.

MÁS VILÁG UDVAR (ZÖLDEK)
Adbusters kiállítás

A Tudatos Vásárlók Egyesületének plakátkiállítása

Aktivista tabló: nyakkendôben, utcán, fán
A zöldmozgalom képekben

Ladakh: régmúlt jövôk?
Fotókiállítás Kis-Tibetrôl

Recycle Mission Hungary – alkotás használt 
kerékpáralkatrészekbôl

Retextil kiállítás – Thiesz Angéla, Peták Péter, 
Retextil Alapítvány

Szemétkiállítás – Rügyecskék Alapítvány, GATE 
Zöld Klub

Horváth Zsóka festményei

Sámánfa állítás                     www.zofi.hu

ÚJ ISKOLA
MéhKasAula Kulturális Egyesület plakátkiállítása

A székesfehérvári Méhkasaula plakátkiállítása, 
keresztmetszetet nyújt az egyesület elmúlt hét 
évének programjaiból. A mûvészileg igényes plaká-
tokra felfigyelt és bekérte gyûjteményébe a Magyar 
Nemzeti Galéria Grafikai Osztálya. A kiállítást 
láthatta már a Pécsi Nyár, a Mediavawe, a Mis-
kolci Antropológus Szaknapok közönsége.

www.mehkasaula.hu
Emlékkép

Kiállítás a Jövôkép Hagyományôrzô és 
Jövôépítô Nemzeti Mûhely anyagából

Babakiállítás (Nyitra megye)               

Felvidéki viseletek babákon, felvidéki 
népmûvészek munkái. Szobi Eszter 
és Szobi Kálmán gyûjteményébôl.
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SZABADTÉR – IPAROS RONGYRAKÁS
A Magyar Iparmûvészeti Egyetem hallgatóinak 
szabadtéri projectje

Szeretet, hagyomány. A dörögdiekkel kialakult 
ba rát ság, a fesztivál hangulata, az együttdolgozás 
örö me már harmadik éve vonz vissza minket a 
Mû vé szetek Völgyébe. Idén ismét megszálljuk 
Talián dö rög döt, hogy megépítsük ôrült ötletünket. 
Ha emlékeznek még a Kilátóra, vagy próbálták 
a Hintahajót, akkor sejthetik mire képes ez a 
fia tal iparmûvészeti egyetemistákból álló csapat. 
Cé lunk, hogy a fesztivál elôtti egy hét alatt a 
völgy látogatók és a helyiek számára mûvészeti 
értékkel bíró, izgalmas alkotást hozzunk létre.

www.mie.hu

ÔSÖK HÁZA – PLÉBÁNIA GALÉRIA
Azt szeretnénk, hogy a múltunk értékei, gyökereink 
se gítsék értelmezni a jelent. Észrevetetni a min den 
mögött jelenlévô lelket. Párbeszédben a kör nye zet-
tel. Leginkább csendesen, egymással...

Dörögd 800 éve
Egy kiállítás, mely nem lehet tökéletes, de kér dé-
seket próbál feltenni egy hajdan virágzó kul tú rá-
ról. Kutatjuk a XIX. századi falusi zsidó kultúrát 
is, mely teljesen eltér az ismert nagyvárosi élettôl.

Sportmúzeum

A rádió aranykora

Volt egyszer egy brigád... − Szocreál
Volt egy korszak, melyet nem csak túléltünk, át él-
tünk, hanem élünk is benne. Mivel éltünk, akkor 
is volt közösség, akkor is volt humor. Hiszen ti itt 
vagytok ma.

Kovács Gyula − Schneidler Viktor természetfotói

Markos Júlia csuhészobrai

Szôke András miniatûrjei Taliándörögdrôl

Horváth István bányamérnök ásványai

Návay Ákos képzômûvész
A vonal, a gyökérlámák, jidamok, férfi, nôi 
Budd hák és a védelmezôk összegyûlnek elôttünk 
a tér ben, mint felhôk... címû fotósorozatot a za la-
szán tói sztupánál készítettem egy évvel a 2005-ös 
Hold újév elôtt (Zalaszántó − Santo − Szent). 
Ez úton szeretném most a völgyben is átadni 
a fo tók üzenetét és megosztani azok élményét, 
nemcsak buddhista érzetûekkel!

www.mundo.hu

REFORMÁTUS TEMPLOM
Protestáns alkotók kiállítása

Ferentzi Eszter bölcsészhallgató
„Bárcsak írná meg egyszer valaki az ablakok 
tör té netét − otthoni létünk e csodálatos keretének 
tör té netét, talán egyetlen igazi mértékét − egy teli 
ab lak, egy örökre tele −, mert ablak: több tán nem 
is jut nekünk a világból; (...) a fogoly ablaka, egy 
pa lota croisée-ja, egy hajóablak, a manzárdszoba 
ab laka, a katedrális ablakrózsája...” (Rilke)

Votin Dóra festômûvész − Kör-játék II.
Azért kör, mert síkban ez a legtökéletesebb forma, 
mely egyben jelképe a teljességnek, harmóniának, 
más részt válaszkeresés egy festôi kérdésre: kötött 
for má ban, négyzetbe zárt körben, mit, illetve 
ho gyan lehet elmondani. Azért játék, mert az 
élet egyik legfontosabb, legmeghatározóbb ele me 
a játék. Úgy gondolom, ha elvész a játék, meg üre-
se dünk, elveszünk mi is. Ennek a játéknak része 
ez a kiállítás is.

KLASTROM − KÁVÉHÁZI SZEGLET
Magyar Plakát Társaság

A Magyar Plakát Társaság a magyar és egye te mes 
plakátmûvészet hagyományainak és szel le mének 
folyamatos ápolására, a mûfaj esztétikai ér té kei-
nek megôrzésére szervezôdött. A Magyar Plakát 
Társaság alapító tagjai: Árendás József, Balogh 
István, Baráth Ferenc, Bányai István, Ducki 
Krzysztof, Felvidéki András, Kemény György, 
Keresztes Dóra, Orosz István, Pinczehelyi 
István, Pócs Péter, Vladislav Rostoka és 
Schmal Károly grafikusmûvészek. A Lengyel 
Kul tu rá lis Intézetben történt megalakulás óta, a 
be mu tat kozó kiállítást követôen a pécsi Alexandra 
Köny ves ház megrendelésére a csoport 12 tagja 
József Attila születésének 100. évfordulójára egy-
egy plakáttal emlékezett.

József Attila összes verse − Hári István kézzel 
írott másolatai

„Nem vagyok mûvészember. Mégis éreztem valami 
homályos ösztönzést arra, hogy valamit tegyek e 
jeles évforduló alkalmából. Hát leírtam az egész 
életmûvét. Örülök, hogy olyanra sikeredett, ami 
másoknak is tetszik.”

Eszmélet − József Attila digitális-emlékkiállítás
A modern technikai eszközöket felvonultató 
vir tu ális kiállításban József Attila költészetét 
és élet út ját, tárgyi hagyatékát új technológia  
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segítségével mutatjuk be. Az olvasók az így elérhe-
tô információtömeg segítségével átfogó képet alkot-
hatnak József Attila életérôl és munkásságáról, a 
nézelôdés során egyre mélyebbre hatolhatnak az 
információ tengerébe, bárhonnan is közelítenek, 
feltárul az egész történet.
A kiállítás támogatója a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériuma

Kiállítás az „Attila 100” internetes pályázat 
díjnyertes munkáiból

Hol élsz? Milyen az életed? Mit akarsz? Fogjatok 
össze legalább hárman! Készítsetek korosztályi üze-
netet a saját gondjaitokról és vágyaitokról. Mûvei-
tekben tetszôleges technikával létrehozott mozgó-
képpel és József Attila szavaival válaszoljatok a 
pályázati kiírás három kérdésére.

www.attila100.hu

MAGÁNKIÁLLÍTÓK

TÁNCSICS M. U. 10.

Karsai Kata keramikus
A fazekasság népi formái igen erôs hatást gyako-
roltak rám és munkáimban ezeket az ôsi, szép 
formákat ötvözöm a mai használati célokkal. 
Tárgyaim egyediek, mindent kézzel készítek. Hét 
éve élek itt Taliándörögdön, és egy 150 éves szép 
parasztházban alakítottam ki az otthonomat és 
a mûhelyemet.

VIGÁNTPETEND
PLÉBÁNIA GALÉRIA – KÜLÖNJÁRAT

Az Európai Folklór 
Intézet Kortárs 
Mûvészi Kreativitás 
programja

A Galéria megállóját, termeit és kertjét ezekben 
a napokban sosem látott képek, szobrok, ruhák, 
ételek és életek népesítik be. Itt semmi sem az, 
aminek elsô ránézésre látszik, bár minden nagyon 
ismerôs. A vegyesboltban téglapékáru, kôkolbász, 
vascsoki kapható. A horgolt terepasztalon kisvo-
nat fut parafadugó uralkodók, próbababák és fal-
védôk között. Lesznek máknyulak és magbirkák, 
facsipeszbôl faragott szobrok és modellek, írógépen 
rajzolt életképek, virágszirom népdalok, mézes-
kalács dombormûvek, varrott képek és festett 
selymek. A különteremben az utolsó vacsora és a 
stációk képei, szentek és angyalok várják a nagy-
érdemût. A kertben vaskalapos násznép bámul az 

ekevas darumadár-csapat után, a fészekben egy 
vastojás maradt. A székek nem is székek, a mûsor 
TV képernyôkbe vésve látható!
A kiállítást rendezte:  
Joó Emese  és Tóth Mariann 
    www.folkline.hu

A kiállítást támogatja az 

SZABADTÉR (domboldal, utcák)
TÁJÉK Tájmûvészeti Csoport − Teknôc

Több helyszínen, az adott területen található anya-
gokból (utcán kavics, árokszélen föld, réten fû stb.) 
készítünk teknôcöt, ami több nép hagyományában 
és kultúrájában a folytonosságot, az anyaföldet 
jelképezi, ezért a modern társadalmakban az öko-
lógikusság szimbóluma lett. A teknôcök idôszakos 
alkotások, a lenyírt fû megnô, a földet visszamossa 
az esô. A földbôl kirakott és gyeppel borított 
teknôc a rendezvény ideje alatt gyeppadként is 
használható.

ÖREG ISKOLA − (ZÖLDEK)

Független Ökológiai Központ
Házökó kiállítás bemutatók és tanácsadás. A Füg-
getlen Ökológiai Központ 5 éve rendez az ökologi-
kus építés lehetôségeit bemutató kiállítást helybéli 
építômestereket és megújuló energiát hasznosító 
berendezéseket (napkollektor, faelgázosító kazán, 
szélkerék) forgalmazó cégek bevonásával. Míg a 
felnôttek a szakmai kiállítással ismerkednek, a 
gyerekek játszhatnak a napelemes játékokkal.

Engelmayer Ákos fotókiállítása − Egy fa
A Varsói Egyetem tanárának több országot meg-
járt fotói egyazon fán örökítik meg a fény napsza-
kos és a növényi élet évszakos változásait.

XVIII. SZÁZADI EVANGÉLIKUS 
HARANGLÁB (Petôfi u. 4.)

MAGÁNKIÁLLÍTÓK

KOSSUTH L. U. 50. (volt Vajai ház)

Szín-Tár Galéria
Természeti formák az ôsi és a mai mûvészetben - 
Az Eurázsiai közösségi mûvészettôl a számítógépes 
grafikáig. A Szegedi Hatok mûvészcsoport kiál-
lítása
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Szer-Tár
Vincze Ildikó kerámiái; Váradiné Osváth 
Ilonka népi kispárnák gyûjteménye; Pataki 
Tamás magyar botrovás bemutatója és oktatása

MONOSTORAPÁTI
FALUMÚZEUM

Dénes Gyuláné, Szuper Irma néprajzi gyûjteménye

Hegyi Gyula faragásai
A szôlôtôke faragása az egyik kedvenc idôtöltésem. 
Vadászat közben akadtam olyan öreg szôlôtôkékre, 
amelyek hasonlítottak valamihez. Otthon addig 
forgattam, faragtam ôket, amíg kialakult belôlük 
valami kézzel fogható, szemmel nézhetô.

ALSÓ ISKOLA
Albert Miklós orgonaépítô mester

Az Egyházzenei Társaság orgonás tagozatának ve ze-
tô ségi, a Magyar Hangszerész Szövetség Eti kai 
bizottságának tagja. Jelentôs szerepe volt a ma gyar-
or szági orgonamotor-gyártás elin dí tá sá ban. 2001. 
októbere óta szabadalommal védett ta lál má nya, az 
ajakregál síp. Munkássága során húsz új or go nát 
épített és számosat javított, res ta urált. Az utób biak 
közül kiemelkedik a pan non hal mi pozitív or go na, 
amellyel 2002-ben elnyerte a Magyar Kéz mû ves 
Remek címet. Tavaly, a Mû vé szetek Völ gye meg-
bízásából felújította az öcsi templom or go ná ját is.

László János – Légifotók
Szeretném a légifotóimmal felhívni a figyelmet ar ra, 
mennyi érdekes épített érték látható hazánkban. 
Fontos ezt tennem, mert tapasztalataim szerint 
ke ve sen ismerik úgy otthonunkat, ahogy azt illene. 
Re mé lem, a 4 éve bôvülô archívumra egyszer a tá vo-
li jövôben kiírhatom: készült a teljesség igé nyé vel. 
A www.civertan.hu honlapon 300 kastély, 70 vár, 
40 pusztatemplom, megannyi kolostor, földvár és 
kö zel 500 mûemlék templom légifotója található. 
Nincs megállás, várnak a fal vak, városok, repülünk 
to vább.

Horst Schmeck − Balatoni fotók
A fotók nem szokványos turisztikai ábrázolásai a 
Ba latonnak, hanem pusztán a víz, a fény és az ég 
össz játékát mutatják be, amely a tónak folytonosan 
vál tozó arculatot kölcsönöz. Láttam már szinte 
az egész világot, de sehol sem találtam olyan 
fel ka va rónak az ég és a víz bámulatos szépségét, 
mint itt... – írta az indiai költô, Rabindranath 

Tagore 1926-ban. Az irodalomban sokan szóltak 
a szí nek nek errôl a játékáról, amely az opálos 
szür ké tôl a mélykéken át a tejszerû zöldig vagy 
a fi nom rózsaszínig árnyalja a vizet, ahogyan a 
víz szemmel láthatóan változó, olykor selymesen 
könnyû, máskor higanyra emlékeztetôen sûrû 
fo lyá sú anyagiságáról is.

Tóparti Gimnázium és Mûvészeti 
Szakközépiskola második évfolyamos tanulói

Az iskola 1989. szeptemberében kezdte meg mû kö-
dé  sét Székesfehérváron. Elsô mûvészeti osztályunk 
1992-ben indult. Bár nem rendelkezünk nagy múlt -
tal, ennek ellenére, bátran állíthatjuk, hogy a töb bi 
intézménytôl különbözô, rendkívül szí nes éle tet élô 
pedagógiai mûhellyé váltunk. Takács Imre sza vai-
val: a mi iskolánk a csönd és életzajok világa.

Szántó Zoltán mérnök-tanár, fotográfus
Az Állandó pillanatok címû kollekciómnak a 
2004-es badacsonytördemici premierje és a ba la-
ton edericsi kiállítása után júniusban Tapolcán 
volt a harmadik állomása. Ez utóbbi alkalommal 
nagy örömmel fogadtam Hárshegyi József úr nak, 
Monostorapáti polgármesterének kedves in vi tá lá-
sát a Mûvészetek Völgyébe.

MÛVELÔDÉSI HÁZ
Biermann Margit fotói

Elsôsorban tájakat, természeti látnivalókat, épü-
le te ket fotóz szívesen. Szeret utazni, kirándulni, 
szak mai és magán utazásain szívesen és sû rûn 
kattintgatja gépét. A mûvészetek közül gye rek ko-
rá tól fogva az építészetet kedveli, ezért szívesen 
örö kít meg szép, egyedi épületeket. Európa több 
országában járva készítette a kiállításon be mu-
tatott képeket.

Raffay Béla szobrászmûvész
Raffay egész életében, s okkal, kuporgókat, ak to-
kat és torzókat, élôlény-ábrázolásokat (köztük a 
vízköpôkre és ivókutakra kerülô képzelt lé nye két) 
készített és néha, elvétve, portrékat és em lék mû-
ve ket. Mindegyik alkotása zárt tömb – vagy a 
zárt tömb felidézése. S bár mindegyik ugyanazt a 
jel lemzô – emberi, férfiúi, szobrászi – érdeklôdést 
mu tatja, s egy folyamat stációinak tekintendô, 
mé gis másként, másmilyennek látható.

KiállításokKiállításokKiállításokKiállításokKiállításokKiállítások

88



ÖNKORMÁNYZAT − DÍSZTEREM
A Szellemkép Szabadiskola végzôs hallgatói − 
AnalógDialóg

A képalkotás felelôs folyamatának részeseiként 
a befogadás és a közvetítés aktusában lebegve 
minduntalan keressük a nyitott állapot édes 
eufóriáját. 

„Megérthetjük egymást, de megfejteni mindenki 
csak önmagát tudja.” (Hermann Hesse)

www.szellemkep.hu

FOCIPÁLYA MELLETT

Somogyi-Tóth Dániel orgonamûvész − Mint a 
madár... (légifotók)

Budapesten született, 1981-ben. A Liszt Ferenc 
Zenemûvészeti Egyetem hallgatója karmester és 
orgona szakon. Az ifjú mûvész négy éve fog-
lalkozik másik szenvedélyével, a légifotózással. 
2003-ban megjelent elsô, Mint a madár... címû 
albuma Esterházy Péter elôszavával.
„A repülô gyors, ez a könyv lassú. Olyan mintha 
vasárnap lenne, nem ünnepnap, de dolgozni nem 
kéne, kifeküdnénk hanyatt egy rétre, fûszálat 
rágcsálnánk, nézegetnénk a felhôket, történeteket 
találnánk ki róluk, ahogy illik, szóval ilyen ez a 
könyv, csak épp fordítva, nem lentrôl föl, hanem 
föntrôl le − de ugyanúgy.”

www.legifotok.hu

PULA
FALUMÚZEUM
Helytörténeti kiállítás
Szûcs Endre építész – Igébôl, kôbôl házat...

Valamennyi családi házamat igyekeztem a hazai 
talajba gyökereztetni, segítségül híva vagy a 
környezetre jellemzô népi építészeti hagyományo-
kat, vagy a honi világszínvonalú szecessziót, vagy 
a kisvárosi eklektikánk esetlen báját. A 70-es 
években ez nehezebben ment, aztán egyre jobban 
posztmodernné, neoeklektikussá váló világunkban 
én is elszemtelenedtem, egyre bátrabban csináltam 
azt, amit valójában mindig is szerettem volna.

TÛZOLTÓSZERTÁR
Révész Róbert fotográfus

Révész Róbert zentai fotós, kilencvenegy óta 
Szegeden él és alkot. Elsôsorban színház- és jazz-
fotóiról ismert és elismert a szakma és a közönség 
köreiben. 1996 óta szabadúszóként dolgozik, elôt-

te volt „szobafestô és mázoló, cukorgyári kampány-
munkás, irodai firkász, csempegyári fotólaboráns, 
rikkancs, citeratanár és napilapos fotóriporter”. 
1982-tôl 2004-ig mintegy ötven kiállításon szere-
pelt, ebbôl harminc önálló tárlattal.

Szatmári Juhos László szobrászmûvész − 
Szabadmûhely

Reggel nyolckor már nyitva a tûzoltószertár ajtaja, 
még béke van és nyugalom, Juhos Laci, szekszárdi 
szobrász ilyenkor dolgozik kicsit magának, készíti 
finom-míves szobrát, aztán hamarosan jönnek a 
látogatók, a szobrászkodni vágyók, és sötétedésig 
zajlik a Mûvészet, ki-ki szobrászkodik − és gyûl-
nek a mûvek, tíz pulai nap termése.

FALUHÁZ
Cseh András festményei

Álmok természetessége. Formák egyszerûsége. 
Indiánok színe. Embereket festek. Rendes, hétköz-
napi embereket. Kezük is van, meg lábuk is van. 
Ahogy kell. És ôk repülnek. Ahogy kell.

Sánta Ôz (Lame Deer), a sziú indián sámán 
valamikor a hetvenes évek végén azt mondta: 
„A mûvészek a fehérek világának indiánjai. 
Álmodozónak nevezik ôket, azt mondják róluk, 
a felhôkben élnek...”

BÁRKAKERT
Kassay Róbert Völgyfotográfus − VölgyVendégTár

Akar egy családi fényképet? Igen? Akkor üljön 
Kassay gépe elé, és mosolyogjon! A végeredményt 
megkapja, és garantáltan jókedvre derül – nincs 
mit takargatni, ilyenek vagyunk egy pillanat 
erejéig.

TEMPLOMKERT
Baráth Ferenc plakátmûvész

Baráth Ferenc született konstruktivista: tíz éve 
ismerem, de kócosan még sohase láttam. Hajában 
a választék mindig nyílegyenes, mint a léglökéses 
gépek csíkja az égen. Zsebében mindig ott hordja 
a függôónt, hogy pontosan tudja, mikor van víz-
szintes és mikor függôleges helyzetben.

(Balázs Attila)

SZABADTÉR
Sárkány Sándor képzômûvész

Színész-Madárijesztôk
Színészek, mint madárijesztôk, madárijesztôk, 
mint színészek: irányjelzôk szalmából, mozdulat-
lan emberfejûek – a Bárkáról.

SZT. FLÓRIÁN KÁPOLNA (1773)
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KAPOLCS

KAPOLCS-KÖRNYÉKI ZÖLDBERUCCANÁS 
– GYEREKEKNEK

Indulás: Felsô Iskola udvara, Nemzeti Park stand, 
augusztus 1. és 3. 16.00 óra

Érkezés: 1,5 óra múlva ugyanoda

A nemzeti parknál dolgozó túravezetô mesél 
a csa pat útjába kerülô virágokról, pillangókról, 
az erdôrôl és lakóiról. Az Óriások hatalmas 
kô zsá ko kat hordtak a hegy tetejébe, aki eljön, 
saját sze mével láthatja, és meg is mászhatja!

Túravezetô: 
augusztus 1-én Vókó László 30/491-0074, 
augusztus 3-án Szekeres Zsófi 30/491-0106

Szervezô: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig.

KAPOLCS-KÖRNYÉKI ZÖLDBERUCCANÁS 
– FELNÔTTEKNEK

Indulás: Felsô Iskola udvara, Nemzeti Park stand, 
augusztus 2. 16.00 óra

Érkezés: 2 óra múlva ugyanoda
A nemzeti park természetvédelmi ôre 
a túra alatt a környék természeti értékeirôl, 
a ter mé szet vé de lemrôl beszél, no és 
mindarról, ami az ösvény men tén illatozik, 
csiripel, ide-oda mászik, vagy kô zsákformán 
gyönyörködtet.

Túravezetô: Vókó László 30/491-0074

Szervezô: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig.

NÉZZÜNK A LÁBUNK ALÁ! ÉS A FEJÜNK 
FÖLÉ... A KIRÁLY-KÔNÉL GEOGRÁFUS 
SZEMMEL

Indulás: Felsô Iskola udvara, Nemzeti Park stand, 
augusztus 4. 16.00 óra

Érkezés: 2-3 óra múlva ugyanoda

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyik 
legszebb föld tani képzôdményéhez, 
a Király-kôhöz ka la uzol el a túravezetô. 
Barnabás lendületesen és köz ért hetôen mesél 
régi idôk vulkánkitöréseirôl, a lá bunk alatt 
lapuló kôzetekrôl, a fölénk tornyosuló szik lák 
kialakulásáról, és arról, hogy miért is fon tos a 
földtani természetvédelem.

Kapcsolódó elô adás: Kapolcs, Felsô Iskola terme, 
augusztus 4. 10.00 óra

Túravezetô: Korbély Barnabás 30/640-9053

Szervezô: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig.

MONOSTORAPÁTI

MADÁRMEGFIGYELÉS A HEGYESDI-
VÍZTÁROZÓNÁL

Indulás: Katolikus templom, 
augusztus 1., reggel 8.00 óra

Madarász kíséretében leshetjük meg a 
víztározó kör nyé kén élô madarakat. Aki tud, 
hozzon magá val táv csövet! A hegyesdi várhegy 
bazaltkúpja szép hát teret ad a túrának, ami 
Apátiban fejezô dik be. Esô esetén a túra 
elmarad.

Túravezetô: Nagy Lajos 30/491-0080

Szervezô: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig.

PULA

MACITÚRA TÚRANACIBAN A 
FARKAS-ÁROKHOZ
 – GYEREKEKNEK

Indulás: Faluház, augusztus 2. 10.00 óra 

Érkezés: 1,5 óra múlva vissza Pulára

A Farkas-árok, egy hûs sziklaszurdok 
rejtelmeit fe dez heti fel a csapat. 
A Balaton-felvi dé ki Nemzeti Park 
természetvédelmi ôre sokat me sél majd az 
ál latok és növények világáról. 
Ha el fá rad tunk, visszafordulunk!

Túravezetô: Simon Pál 30/491-0072

Szervezô: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig.

ÉJSZAKAI TÚRA

Indulás: autóbuszváró, augusztus 6. 24:00

Útvonal: Pula, autóbuszváró – Kinizsi-forrás 
– Vigántpetend – Király-kô – Kapolcs

Táv: 11 km

Részvételi díj: 100 Ft/fô A résztvevôk kitûzôt 
kapnak díjazásul a célban!
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Kérjük, akik szeretnének részt venni az 
éjszakai vezetett túrán, jelezzék részvételüket 
a fesztivál ideje alatt a kapolcsi Felsô Iskola 
udvarán a CATS Egyesület standjánál vagy 
a 06-30/4747-192 vagy a 06-70/526-9771 
számon! 

Aki tud, zseblámpát hozzon magával!

Túravezetôk: Bódai Miklós, Radó Péter, Kardos 
Enikô – bronzjelvényes túravezetôk

Szervezô: CATS Egyesület

TALIÁNDÖRÖGD

BARKÓCA TÚRA A TIK-HEGYEN

Indulás: Faluház, augusztus 4. 10.00 óra

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
természetvédelmi ôre hagyományos 
gyümölcsfafajtákhoz (citrom alma, besztercei 
szilva, búza körte) viszi – esôben is! 
– a csapatot. A Tik-hegyen összefuthatunk 
birkával, öreg bükkfákkal, bogárkákkal. 
Kullancs is lehet, hosszú naci, zárt cipô  
nem árt!

Túravezetô: Vers József 30/491-0073

Szervezô: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig.

VIGÁNTPETEND

PETENDRÔL PULÁRA

Indulás: az Öregiskola udvaráról  
(FÖK – Zöld udvar) 
augusztus 3. és 5. 9.00 óra

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park természet-
védelmi ôre mesél – esôben is! – a környék 
növényvilágáról, az erdôkrôl, rovarokról, 
természetvédelemrôl. A kilenckanyar mellett 
fel, a Viszont-völgyben le, pihenô az iható 
vizû Kinizsi-forrásnál. Romok, grófi út, és 
máris Pulára értünk. Zárt cipô, hosszúnadrág, 
esôkabát ajánlott. Aki akar, Csigabusszal 
mehet vissza.

Túravezetô: Simon Pál 30/491-0072

Szervezô: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Ig.

ERDÉSZETI TANÖSVÉNY-TÚRA ÉS ERDEI 
ISKOLA BEMUTATÓ 
 – FELNÔTTEKNEK, GYEREKEKNEK

Minimum 10 fô esetén indul a túra!

Indulás: július 30, augusztus 2, 4, 5, 6–án   
09.30-kor a vigántpetendi Katolikus 
templomtól

Érkezés: kb. 3-4 óra múlva vissza Vigántpetendre.

Az érdeklôdôket terepjáróval felvisszük 
az erdei iskolához. Kerékpárosok saját 
kerékpárral az erdei iskoláig feljöhetnek.

Az erdei iskola bemutatása után túra  
az Öreg bükk erdészeti tanösvényen,  
3,5 km-en! 
A túra során szép élményekkel, hasznos 
ismeretekkel gazdagodhatunk. 
Az erdô apró csodáit – Öreg bükkfa, 
„Vadak”nyoma szurdok, Hamuházi-forrás 
– erdész szakember túravezetôink mutatják 
be, valamint 7 állomáson keresztül, táblák 
segítségével is tanulmányozhatjuk a 
környék természeti (növényvilág, állatvilág, 
geológia) adottságait, megismerhetjük az 
erdôgazdálkodás mûködését és az erdész 
munkáját az erdôben.

Ajánlott: zárt cipô és hosszú nadrág!

Túravezetôk: Farkas Zsuzsanna 30/685-3148, 
Simon György, Csurgó Béla

Szervezô: Bakonyerdô Rt., Monostorapáti 
Erdészet, Balaton-felvidéki Erdei Iskola

„Kirándulásod során csak a lábnyomodat 
hagyd az erdôben, és csak az emlékeidet vidd 
magaddal!”

MADÁRISMERETI SÉTÁK

Indulás: igény szerint naponta 10.00 és 15.00 
órakor az Öregiskola udvaráról 
(FÖK – Zöld udvar)

Érkezés: 1 óra múlva ugyanoda

További információk és jelentkezés a PKMK 
standjánál az Zöld udvarban (Öregiskola).

Szervezô: Pest Környéki Madarász Kör
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MÛVÉSZETEK VÖLGYE 
TELESÍTMÉNYTÚRA

Túra neve: Mûvészetek Völgye túra 30, 15, 10

Idôpontja: 2005. augusztus 6., szombat 

Szervezô: CATS Egyesület (Különösen 
Elvetemült Túrázók Klubja)
- Bódai Miklós 06-30/4747-192
- Radó Péter 06-70/526-9771
- Kardos Enikô 06-20/484-8380

Elérhetôségek: www.cats.iweb.hu; 
catsmail@freemail.hu

Túra célja: túra mindenkinek, aki egy könnyed 
séta közben akarja felderíteni a Mûvészetek 
Völgye szépségeit.

30 km: Kapolcs, Felsô Iskola – Bondoró alja 
– Monostorapáti – Bondorói kulcsosház – 
Taliándörögd – Pula – Kinizsi-forrás – Vigánt-
petend – Király-kô – Kapolcs, Felsô Iskola

Táv: 30 km
Szintemelkedés: 500 m
Indulási idô: 08.00-10.00 között

15 km: Kapolcs, Felsô Iskola – Bondoró alja 
– Monostorapáti – Bondorói kulcsosház 
– Taliándörögd

Táv: 15 km
Szintemelkedés: 200 m
Indulási idô: 08.00-10.00 között

10 km: Pula – Kinizsi-forrás – Vigántpetend 
– Király-kô – Kapolcs, Felsô Iskola

Táv: 11 km
Szintemelkedés: 150 m
Indulási idô: 10.00-12.00 között
A túrán nincsen szintidô, de a célba 19 óráig be 
kell érkezni!

Nevezési díj: 250 Ft/fô

Minden induló kap egy igazolófüzetet, amiben 
útvonalleírás is szerepel. A túrát teljesítôk és az 
ellenôrzôpontokon az igazolófüzetet hitelesítôk 
kitûzôt és oklevelet kapnak díjazásul!









Pesti Mûsor
Hátsó borító (B4)

HIRDETÉS


