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KORT KARBA DLTVE 
Elmaradt Dunai Tamás és a Budapest 
Dixieland Band közös, akKORdok címü kon
certje a Vadalm~ szfnpadnál csütörtökön 
este. Az eső negyedébe szakftotta a produk
ciót. Viszont vasárnap délután három órakor 
megismétlik - eső nélkül. 
- Talán a hetvenes évek végén, a nyolcvana
sok elején volt a legnagyobb divathulfáma a 
pódiummúvészetnek, a verses esteknek. Már 
kevesen vállalkoznak rá a szfnészek közüf, 
félnek, nincs kerestete a lfrának. 

megyünk az elöadással, ahova hívnak ben
nünket. Például a Sziget-fesztiválon is fel
lépünk éjszaka fél egykor- azt hiszem, ez is 
azt jelenti, hogy piaca van ennek a kultúrá
nak. 
- Csak alkalmanként adják elő? 
- Nem. Osztől müsoron lesz a felújított 
Madách Szfnház stúdiójában. Talán havi két 
alkalommal. 
- ön lett az év musicalszínésze, a Hegedús 
a háztetőn cfmú előadást - amelyben j elen
tős sikere volt - viszont leveszi músoráról a 
Madách Szfnház. Miért? 
- Újabb produkciók váltják fel. 

- Nem ismerem a tendenciákat, nem vagyok 
kulturális bróker, hogy előre megjósoljam, 
melyik müfajnak lenne piaca - mondja Dunai 
Tamás. -Azt csináltam meg, ami érdekelt és 
amit szeretek. S már korábban is azt tapasz
taltam, hogy a lírára nyitott a füle a közön
ségnek. Évekkel ezelőtt volt egy 
előadóestem a Korona Pódiumon, verseket 
mondtam egy olvasólámpánál, olykor zenél
tem hozzá, és három esztendeig jártam a 

műsorral az országot. Útközben találtuk ki a 
barátaimmal, hogy készítsünk zenés-verses 
cédét. Igy jött az akKORdok ötlete. Átgondolt 
az anyag szerkesztése, Szemere Katalinnal 
tudatosan válogattuk ki azt a tizennyolc ver
set, amelyek bekerültek a müsorba. Oda 

- Például? 
- Október 23-án Az ember tragédiáját 
mutatjuk be Kerényi Imre rendezésében. 
Három Ádám játssza a színeket végig. Én 
leszek az egyik. Éva-társam pedig Kiss Mari 
lesz - miként A hegedOs háztetőn cfmü pro
dukcióban. 

A • B 
Az A.B. Martketing Bt. először 
szponzorálja a Müvészetek 
Völgyét. Egyik vezetője, Tasi 
László olyannyira kívánesi volt a 
rendezvényre, hogy szabad
ságának egy részét is itt tölti 
családjával. Az elavult faszín
padokat az A.B. segitségével 
cserélték ki újakra a Gástya
árokban és a Vadalma Étterem
nél. 
- Tetszik? 
- Tetszik - mondja Tasi László. 
- Szfnvonalas, alig tudunk 
választani a műsorok között. 
Ráadásul a gyerekem is élvezi, 
számára is van elegendő 

ismeretterjesztő program. 
- Ön jelentkezett szponzomak 
vagy hívták? 
- Idén februárban az A.B. az 
ódon Royal Szállóban tartotta a 
hagyományos építész ARCHl
bálját Az egykori üres moziter
met erre az alkalomra külön
leges színpaddal építettük be. A 
bál műsorát az Új Színház szol
gáltatta. Ott találkoztunk Márta 
Istvánnal, és megkérdezte, nem 
tudnánk-e a Völgy szfnpadainak 

c é l 
felújításában segíteni. Tudtunk: 
160 négyzetméteres színpaddal 
és 1 00 új paddaL 
- A fesztivál után lebontják és 
visszaviszik magukkal'? 
- Nem. A Kapolcsi Kulturális és 
Természetvédelmi Egyleté lett. 
Azt ígértük, hogy a rendezvény 
után bevonjuk fatartósltóval , 
hogy késöbb is lehessen 
használni. Egyébként a 
faanyagot Borbíró Attiláék for
málták színpaddá. 
- Jönnek jövőre is? 
- Szeretnénk nyújtani valamit. 
Lennének ötleteink. Persze függ 
attól is, hogy mit igényelnek a 
Völgy vezetöi. 
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HIPERAKTIVA 
Azt mondja Surget Péter, a 
petendi föszervező, hogy a 
kapolcsi Varga Erika a tökéletes 
se g í tökészség. 
- Hogy kerültél a stábba? 
- Száltam a polgármesternek, 
Jenő bácsinak, hogy szeretnék 
dolgozni a Müvészetek Völgye 
ideje alatt. 6 .pedig elmondta 
Márta Pistának, és tavaly már 
jöhettem a fesztiválirodába. 
- Tanulsz még? 
- Igen. 
- Hol? 
- Veszprémben, a közgazdasági 
szakközépiskolában. A tanév 
ideje alatt ott lakom a kereszt
szüleimnéL 
- Szarinted még kedvelik a 
kapolcsiak a fesztivált? 
- Mindenkinek nagy esemény. 
Persze vannak ellenzők, de 
kevesebben, mint a drukkolók. 
Egész évben csend van, és én 
már alig váram év közben, hogy 
nyár legyen. Sz&retek a stábban 

nem akarják elhagyni a Völgyel. 
Te? 
- Én sem. De azért inkább 
Veszprémben szeretnék élni, 
könnyebb lenne. 
- Pedig Márla István azt is· ter
vezi, hogy a helybelieket 
komolyabban belevonja majd a 
szerv*őmunkába. Válla/nád? 

dolgozni. - Szlvesen. Csak szeretném 
- Azt mondta Kapolcs pol- • kiérdameini a bizalmat, és 
gármestere, Horváth Jenő, hogy megküzdeni azért, hogy az 
a rendezvény megtartó erő a elkövetkezendő időben is velük 
faluban, a fiatalok talán majd dolgozhassam. 
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Egy éve az Új Színház tagja 
Kecskés Karina. A Művészetek 
Völgyében a Chioggiai csetepaté 

. cír:nű Gástya árkos produkcióban 
lépett fel. Mivel az utolsó előadás 
után azonnal Pestre utazott, csak 
telefonon tudtuk utolérni. 

- Hallo, Kecskés Karinát kere
sem, jó napot kfvánok! 

- Nem hallom jól! Hallo, !Ja lio! 
- .. . Lázas vagyok, nem vagyok 
jól , nem tudok hangosan beszélni. 
- Megfázott? 
-Meg. 
- Hol? 
- Szerintem a Gástya árokban. Az 
utolsó este Ráckevei Anna sem 
tudta, hogy milyen hang jön majd 
ki a torkán. De nagyon élveztük 
az egészet. 
- Már játszott a fesztiválon. 
Három éve Apátiban adták e/6 
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bárhol, ha egyedüllétre vágyom. A 
táj olyan, mint egy meseország
napraforgóval, erdővel. Ha pedig 
ismerősöket látni , egyszerűen 
kinézek az utcára, és biztos, hogy 
rájuk találok. De azért örülök 
annak, hogy nem egész Budapest 
vonul le a Völgybe. 
- Többen is kifogásolták az 
elszállásolást, a tömeget, mond
ván, nem erre számítottak. Ön? 
- Nekem nincs rossz tapaszta
latom. Szeretek ott lenni. Sőt, idén 
minden áttekinthető volt, az infor
mációk pontosak, táblák jelezték 
az· utakat, a helyszíneket - senki 
sem tévedhetett el. Ha mégis, 
akkor a legkedvesebben útba 
igazítottak... . Kicsit visszam
együnk az időben a Völgyben. 
Ugyanis nem működnek a 
rádiótelefonok, nincs térerő, nem 
kell rohangálni, a távolságok 
beláthaták és bejárhatók, lelassul 
az ember, megáll az idő . 

- Akkor miért sietett vissza 
Pestre? 
- Dolgom volt. De lehetséges, 
hogy visszamegyek szombaton, 
csak úgy. 
- Komoly sikere volt Sas Tamás 
Presszó cfmű filmjében nyújtott 
alakftásával. A rendező azt nyi
latkozta egy hetilapban, hogy a 
Presszó-stábjával új mozit csinál 
majd. Szólt már önnek? 
- Még régen. Már fél éve arról 

a van szó, hogy számít a csapatra. 
főiskolás osztályukkal 
Divatshow-t. 
- Előtte is jártam a Völgyben. 
Márta István lánya - Pelsőczi 
Réka - osztálytársam volt a 
főiskolán, és megemlftette, hogy 
van ez a happening, jöliünk le. 
Azóta visszajárok. Beleszerettem 
a helybe. 
- Miért? 
- Kivitték a müvészetet a ter-
mészetbe. ~s ha akarok, inkog
nitóban tudok maradni. elbúiok 

Ennél többre nem jutottunk. 
Jelenleg két filmet is forgatna, 
nehéz az egyeztetés. Pedig min
den porcikám remeg, hogy for
gathassak. 
- Új Szfnház - új évad? 
- Kamondy Ágnessei kezdek. 
Brecht A város sűrűjében című 
darabját mutatjuk be, kicsit 
módosltva az eredeti müvön. 
Várom már, hogy belefoQ]unk. 

E:gy díszpolgár vallomásai 

... sabadibidabadibidaba-dúúú ... ég és föld . között, remegő 
lebegés a tetőn, néha-néha imádság a fölöttemlévőhöz, 
segítene, hogy ne essen, hogy tán maradna el az égi áldás, 
illetve az nem, csak azon formája, mely csapadék alakjában 
ereszkedik alá, mert jó lenne, ha r)em lenne! Díszpolgári ima 
ez ám, Uram ... és tényleg - már bocs. hogy belebeszélek -, 
de talán egy kicsit több figyelemmel lehetne, (lehetnél)teremt
ményeid iránt, hiszen mi egyenként, külön-külön szerethetők
kedvesek vagyunk, hanem együtt, úgy csürhésen ... de 
érdekes, itt a völgyben nem. Csak ha automobilba ül a .. völgy
polgár" akkor lesz tökhülye. De akkor aztán nagyon. 
~s ezennel nagyon kérem a tisztelt völgypolgárság azon 
részét, amelyik gépkocsival já~a a világot, hogy miután él
ménnyel telve beszáll négykerekűjének fémfalai mögé, ne 
veszítse el a fejét, higgye el, hogy ,.Sanyi" rendőr, meg a töb
biek jó felé terelik, arra, hogy a rohanás-kancentráció helyett 
inkább emlékezzen az előadásra, a koncertra, amelyikről az 
imént jött ki, ahogy én is olykor-olykor emlékezem itt a tetőn ; 
emlékezem Géza bácsira és Stumf Petire, ~desapámra, meg 
Zala Márkra meg a többiekre, az itteni és másfelé élt bará
taimra, rokonaimra, és kérdezem tőlük, mit szálnak az itteni 
dolgokhoz, mert ha nekem valaki tizenegy évvel ezelőtt az 
igazi szabadság kóstolgatásának reményteli kezdetén azt 
mondja, hogy Kapolesan a Gástya árokban rendszeresen 
kilencszáz völgyvendég és völgypolgár egymás ölében, 
csalánosban, faágakon, és még kitudja milyen testhelyzetbe 
üli, mosolyogja, kacagja végig Csehov (!)három egyfelvoná
sosát, vagy hogy a Kávéház kertjébe be sem fér a nép, hogy 
Jordán Tamást ha11ja Szokrateszként, hát bizony jól körül
röhögtem volna azt a valakit. ~s innen a tetőről, úgy látom, 
hogy ha majd nem is olyan sokára a HoffnertüneményTibi, 
meg a VargacsodaCsilla, és a VargatündérErika, meg a 
KisnagynyugalomKarcsi vezette stáb már a 
GáliragyogóKrisztiánt kéri meg, hogy menjen vásárolni 
Tapoleára a "Völgyvolvóval" fölmosórongyért, meg 
stukatúrnádért, akkor volt értelme engem díszpolgárrá tüntet
ni ki, és akkor majd szépen, Igy, hegedüvel, Géza Bácsi 
hegedűjével a kezemben fölemelkedhetek MártabarátomPista 
háza tetejéről , és akkor aztán igazán: ... sabadibidabadibida
ba-dúúú ... 

GALKÓ BAlÁZS 



~~ ~ 

MUVESZETEK 
Július 16. péntek 

.,Ezrével özönlenek a taliándörögdi 
Tibihegy 2. terminál felől a turisták 
a Müvészetek Völgyébe. Jubileumi 
a fesztivál, 25. alkalommal r~n

dezik meg az európai rangú, 
immár egy hónapos nyári kulturális 
eseménysorozatot Az Ötesillagos 
Márvány Hotel-lánc szállodáinak 
szobáit már év elején lefoglalták -a 
völgyvendégek, ám az újonnan 
épült Elli-panzió is felkészült a 
tömeg fogadására. A lakosztá
lyokat ebben az évben is exkluzív 
látogatóknak tartották fenn, a VlP
lista egyelőre még embargós. 
Európa-szerte elsőként a 
Völgyfutár adhatja majd hírül, kiket 
vár idén a Völgy." 

Surget madártárlatból 

Július 16. péntek 

.,Tavaly óta a téli sportok szerelme
sei is hódolhatnak szenvedé
lyeiknek a Müvészetek Völgyében. 
Már javá.qan hordják a havat a 
közeli Felsö-Márta hegység Galkó
csúcsára, ahol mintegy öt kilo
méteres szakaszt alakítottak át 
síparadicsommá." 

Július 17. szombat 

.,A Paliagi Anikó Müvelődési 

Házban díszbemutatót tartottak 
tegnap este: a Mande! Quartet tag-

Szemelvények a Völgyfutár címü színes, 

Vörös nyelvtárs 

jai hatalmas sikert arattak korabeli, 
XX. század végi dalokkal, ame
lyeket korabeli hangszereken -
úgymint elektromos gitá(, zongora, 
dob, trombita - szálaltattak meg. 
A közönség a koncert után · kö
zelebbről is szemügyre vehette, 
sőt meg is érinthette a különös 
egykori hangzó szerszámokat. 
A hangversenyt a Kapolcs 3 TV élő 
intervíziós · egyenes adásban 
közvet!tette." 

Július 17. szombat 

"Még csak egy nap telt el a fesz
tiválból, máris nagy pénzforgalmat 
bonyolítottak le - mind a négy a 
faluban - az Országos Pistabank 
és Takarékpénztár Rt. fiókjai. Erre 
az alkalomra bocsátották, ki az 
egész kontinensen az új 1 OOO és 
5000 euróst. A bankjegyeken 
Hegedas Gizi és Szőke Éva arc
képe látható." 

Július 18. vasárnap 

.. A Kapolcs Plaza előtti Vörös 
Róbert téren nagy tömeg előtt lep
lezték le Galkó Balázs köztéri, élet
nagyságú kerámiaszobrát. A mü 
Szurdi Éva alkotása, Galkó Balázst 
egy háztetőn ábrázolja hegedülés 
közben." 

Július 18. vasárnap 

.. A Papp László multiplex Gödrös
termében ma non-stop vetítéseket 
rendeznek Márta István múlt 
századi archív tévéinterjúibóL 
A kissé megkopott felvételeken 
olykor feltűnik Kapolcs régÍ 
látképe, amelyet olykor kitakar az 
interjúalany. A kópiák megőrizték 
Márta István jellegzetes gesztusát: 
legyeket csapdos a stábértekez
leteken." 

Július 19. hétfő 

"A dörögdi Hujber Galériában 
.. Fahordó" címmel nyílt időszaki 

kiállítás. Az első emeleten külön
böző méretü fából készített hordók 

Vajda kottányit sem enged 

láthatók. A második emeleten 
pedig fényképek mutatják be, 
miként hordták a fát az . úgy
nevezett "kerti party" tűzrakásához 
a múlt századvégi emberek." 

Július 19. hétfő 

..A V. Erika and Campany GSM Rt. 
kiterjesztette szolgáltatásait a 
Völgy egész területére. Igy az utol
só térerőtlen négyzetmétert is fel
szám.olták." 

Július 20. kedd 

.. A Völgyfutár svédországi kiadása 
hírül adta, hogy az Amerikába 
települt neves színpadi szerző és 
forgatókönyvíró Vörös Róbert -
Robert Red - Ford típusú autójával 
érkezik a Völgybe új filmje stack
holmi forgatásáróL Mint meg
tudtuk, a Müvészetek Völgyében 
az elszármazott muvesz 
tiszteletére passziánsz-bajnoksá
got írnak ki, ahol a résztvevők kör
mérkőzéses alapon mérik össze 
tudásukat. Fődij Robert Red 
egykori kedvenc csemegéje, egy 
dunsztos üvegnyi, ecetes alma
paprika." 

Éva elnyom egy esekket 
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112 oldalas napilap jubileumi számaiból 

en és túl 

Július 20. kedd 

"Ma új agyagállatokat telepített 
Szurdi Éva a róla elnevezettSafari 
Parkba. A vendégek napelemes 
meghajtású autóval közlekedhet
nek az előre kijelölt útvonalakon. A 
jubileum tiszteletére három gólya
család hangosan kelepelve repült 
be a Szurdi Parkba agyagtársaik 
közé."· 

Július 21. szerda 

"A Jakobi Philharmanic Orchestra 
és a Brass in the Fifty közös -kon
certtel örvendeztette meg a 
komolyzene híveit a vigántpetendi 
Rézzene Palotában. Erre az alka
lomra- japán turnéját megszakítva 
- hazajött a világhírű Gergeli Vajda, 
aki személyesen vezényelte 
Surget Péter .. Szegény Niki a 
táborozáskor" címü egész estés 
oratóriumát. A hangverseny előtt a 
négy polgármester jelenlétében 
felavatták a rendkívül nagy 
áramigényü, ezer égős csiliárt -
ezzel is emelve az est fényét." 

Július 21. szerda 

"Megkezdődt~k a tárgyalások egy 
japán kivitelező céggel a Völgy 
alkalmankénti befedésérőL A szer
vezőket az eddigi tapasztalatok 
késztették erre a szükségszerü 

lépésre, hiszen akárcsak egy éve, 
idén is mintegy öt percig folyam
atosan szitált az eső, elmosva 
többszáz programot." 

Július 22. csütörtök 

.A Régi Szfnház társulata Apátiban 
mutatta be legújabb Hobo'-estjét, 
melyet a nagy rockköltő verseiből 
állított össze Barda Beáta. Az 
esten a négy falu írodalomkedvelő 
kisdiákjai a nézötérre kisérték és 
virággal köszöntötték Földes Laci 
bácsit. 

Július 22. csütörtök 

.A brit-magyar csereüdültetési pro
gram keretében a vakációjukat 
hazánkban töltő fr és skót 
gyerekek önfeledt örömmel játszot
tak Beke Kata népies interaktív ját
szóházában. John Smith kilenc 
éves kisfiú sírt, amikor társai elrán
gatták a régi idők internetes 
számítógépe elöl." 

Július 23. péntek 

"ünnepélyes külsöségek közepette 
az Eger-patak erre az alkalomra 
különleges eljárással befagyasztott 
jegén királlyá koronázták l. Márta 
Istvánt. Este a király meghatódott, 
kicsit könnyezett is, amikor a 
Nemzeti Faluszínkör bemutatta 

Hoffmester 

Július 25. vasárnap 

"A Szöke András Filmstúdióban 
elkészült a .. tv 2-4-ig" cfmü szap
panopera első epizódja. A Szent 
Papp László Gimnázium médi
aszakos hallgatói egy kereskedel
mi televíziós csatorna sik
ertörténetét dolgozzák fel." 

Július 25. vasárnap 

"Ma két hajléktalan jelentkezett 
munkára szerkesztöségünkben. 
Karácsony Ágnes és Naszály 
György alacsony javadalmazásért 
is magára vállalta a Völgyfutár 
kihordását a Völgy teljes területén. 
Márta Istvánnak mindkét név 

Karón fogva ismerősen csengett a bemutat-
kozáskor, de a király nem emlé

Márta István: Márta István, a király kezett, hogy valaha is találkozott 
címü öt felvonásos rockmisztéri- volna a két lecsúszott polgárral. 
um-játékát. . A cfmszerepet Gáli 
Krisztián alakrtotta. A szerzö-királyt ' Július 25. vasárnap 
távoli rokonai is megtisztelték, a 
ceremóniára ellátogatott a szumár
tai elnök, Márványulu Yula is." 

Július 23. péntek 

"Megszüntették PL OIL Ltd. töltöál
lomásait Ugyanis kitiltották a 
Völgyből a benzinmeghajtású. 
autókat. Papp László olajmágnás 
bánatában, hogy csődbe ment ez a 
vállalkozása, nagyot kortyolt az 
üzemanyag ból." 

Július 24. szombat 

.. A király jelenlétében átadták a 
Müvészetek Völgye hatodik 
metrovonalának Kávé Házi megál
lóját." 

Július 24. szomb~t 

"Továbbra sincs sok dolga a Sanyi 
Security őrzö-védőinek. A Völgy
ben ebben az évben nagy a 
békesség, az elmúlt kilenc napban 
egyetlen atrocitás sem zavarta 
meg a völgylakókat." 

"Ciii néni kacsmájában . a mai 
napon a jubileum tiszteletére ismét 
nosztalgia áron, 12 Ft 50 fillérért 
csapolják a Kőbányai Világost." 

Kis-Nagy organizátor 

A történelmi értékű archív 
felvételek az 1999-es 
Müvészetek Völgyében 
készültek. 
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szer Mártapista vagy Galkóbalázs szájából a 
kiáltás. Ilyenkor Paliagi Anikót szólflják, aki nélkül 
a yölgy nem ls lenne Völgy. Mert Anikó maga a 
Volgy ...• persze a fentebb említett két úrral együtt. 
- Lelkiállapotod? 
- Jó. 
- Bővebben? 

- Nagyon jó. Mlnden működik, az emberek boldo-
?ok, a sok-sok program közül mindenki megtalál
Ja a mag~nak valót. 
- A múlt szombati tumultus sem viselt meg? 
- Szarintem azt senki sem szerette. De kihe-
vertem, és a második hétvégére már különben is 
felkészültünk. Az árusokat átirányítottuk á sziget
re, a . főút mentén tilosban parkolókat pedig 
folyamatosan büntetjük. Igy nem dugulhatunk be 
annyira még egyszer. 
- És a csütörtöki vihar? 

- Miért kérdezel ilyeneket? 
- ~sak azért, mer( a problémákat úgy éled meg, 
mmtha elmulasztottál volna valamit. 
- Nézd, én mindig is ügyeket kerestem, amikért 
érdemes élni, és amiket szolgálnl kell, mert ezek
ből meritek erőt. Ilyen számomra Kapolcs, ilyen 
volt korábban Paál István rendezővel, vagy 
Bereményi Géza első asszisztenseként dolgozni. 
A szolgálat, szolgálni valakit, vagy valamit, amiben 
és akiben hiszek, nekem ez a legfontosabb. 
- Mi a véleményed, a soha nem látott tömeg 
használt a feszt/válnak? 
- Még nem ártott. Örülünk, hogy minden évben 
többen és többen látogatnak el hozzánk. A stáb 
szarencsére egyre profibb, bizonyos nagyságrend 
fölött ez elengedhetetlen. Most még öröm ez a 
munka, ám ha gyárrá alakulnánk át, lehet, hogy 
nem folytatnám tovább. 
- És? Valamikor gyár lesz a Völgyb61? 
- Mi abban különbözünk a többi fesztiváltól, hogy 
nemcsak idehozzuk a rendezvényt, hanem a 
völgylakók szellemi és fizikai képességeire, tehet
ségére is épitünk. Például a központi stábban, 
te~át a közvetlen munkatársaink közül Varga 
Csillát, Varga Erikát külön ki szeretném emelni, de 
az egyelőre próbaidős Gáli Krisztián is beválhat a 
jövőben. Nemcsak Kapolcson, a többi faluban is 
az évek során kialakult az a mag, melynek tagjai 
önállóan működtetik a rendezvényeket ~s ez 
nagyon pozitív a jövőt illetően. 
- Egyébként mivel foglalkozol civilben, ha éppen 
nem a Völgy ügyeit intézed? 
- Filmrendezöi, könyvtáros, biológia-kémai sza
kos tanári, kisállattenyésztői, ékszerbolti eladói és 
népművelő! végzettségern van. Mcstanában az 
utóbbit gyakorlom leginkább. 
.- No és Morzsi kutyát ma is kivitted pisi/telni? 
- Ezt soha nem mulaszthatom el, ugyanis ha nem 
vagyok otthon, láncra kötve nem tudja elvégezni a 
dolgát. Két éve került hozzám. Tudod, a vigántpe
tendi kanyarnál rengeteg lelketlen ember dobja ki 
az autójából a kutyáját, ő is erre a sorsra jutott. ~n 
meg befogadtam. Most már kibi~a. ha távol 
vagyok, türelmesen vár, nem vonít. Tudja, hogy a 
Völgy ügyeit intézem. • 

Tisztelendők 

, . 
FORRASBAN 

Vigántpetenden tartotta közös koncertjét Vigh 
Andrea hárfamüvész és Gulyás Dénes opera
énekes. Produkciójukkal a Balaton-felvidéket 
utazzák be. Budapesten majd csak november 13-
án lépnek fel a Zeneakadémián. 
- Mióta? 
- Mi mióta? - kérdez vissza Vigh Andrea. 
- A közös fellépés. 
- 1995 óta. 
- Szerintem pedig 1996 januá~a óta - mondja 
Gulyás Dénes. 
- Nem lehet, Dénes, '95-ben az Akadémián ... -
folytatja Vigh Andrea. 
- Az '96-ban volt- igy Gulyás Dénes. -Akkor volt 
az első Forrás-koncert. 
- Ki találta ki a közös produkció!? 
- Szemben lakott velem egy fiú, aki támogatta a 
hangversenyt, megkérdezte, hogy fellépnék-e egy 
tíz perces blokkl:tan, persze, feleltem. 

- Nagyon izgultam. Nem is gondoltam arra, hogy 
Dénes szóba áll velem, hiszen akkor ő már a 
Metropolitanben énekelt. Elérhetetlen sztárnak 
tűnt -emlékszik vissza Vigh Andrea. 
- .A Met nem nagyítja fel a tehetséget. A tehetség 
m1ndenhol tehetség. De ha valaki sztár, nem 
feltétlenül tehetséges is egyben. Egyébként 
Vérteskezmán vagy Vigántpetenden ugyanúgy 
kell énekelni, mint mondjuk Amerikában. 
- Melyikük alakítja ki a műsort? 
- Közösen. ~n például találtam egy Brahms-
müvet, és rögtön átfaxoltam Andreának, nézze 
meg, hogy átalakítható-e hárfára. 
- Minden átalakitható egyébként. 
- A műsor összeállítása függ a helyszíntől? 
- Nem - mondja Gulyás Dénes. -A petendi kato-
likus templomban világi dalokat is énekeltem, ter
mészetesnek is találom. A zeneművészetben nin
csenek kulturáHs és tematikus tabuk. 

\ 
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Érteke/né a Völgyfesztivált? 
- Most? 
- Ha lehet. 
- Sakkoznom kell, Márvány 
Gyulával avatjuk fel az új sakk
táblát a Kávé Házban - mondja 
Márta István. 
- Röviden sem lehetne beszélni 
az eseményről? 
- Kezdjel 
- Bár még nincs vége a ren-
dezvénynek, látszik: többen jöt
tek el idén, mint tavaly. 
-· Számoltunk már, körülbelül 60 
ezren lesznek a végére. 
- Pozitívumok? 
- Az első országos fazekas és 
keramikus találkozó jól sikerült, 
jövőre folytatjuk, és behozunk 
más kézműves mesterséget is. 
Fontos, hogy az ország legjobb 
szervezöivel dolgozam együtt, 

·. fantasztikus a csapat. Sikerült az 
Új Szfnház bemutatkozása .is, 
hat alkalommal játszottak telt ég 
előtt. 

- Negatívumok? 
- Nagyképűek voltunk. 
- Merthogy? 
- Azt hittük, . nem kell esőre 
számftani, és nem is találtunk ki 
fedett helyszíneket rossz idő 
esetére. Bosszút állt rajtunk az 
időjárás. Negatrvum volt az is, 
hogy tömegesen jelentek meg 
mindenféle árusok, belepték a 
Völgyet, eldugasztották 
Kapolcsot. .. 
- Erre előre is felkészülhettek 
volna, nem? 
- Készültünk, de ennyi árusftóra 
nem számítottunk. 
- Nem jelentkeztek be előzete
sen? 
- Nem mindenki. Ha megteszik, 
könnyebben kiszűrtük volna a 
bóvlikat Kétségtelen, hogy vala
hogy megneszelték a tömeget, 
és standjaikkal a főúton jelen
tösen hozzájárultak a forgalmi 
dúgóhoz. De hétfötöl lepakoltuk 
őket a Malom-szigetre. 
- Szarintem · a köz/ekedési 
dúgóra is gondolhattak volna 
előre. , 
- Várakozásunkat felül múlta a 
tömeg. Néhány perc alatt megtel
tek a parkolók, a kocsik leálltak 

Exkluzív interjú Márta Istvánnal 
ott, ahol helyet találtak. És bizottság elnökével, és közösen 
sajnos, nem nagyon segítették a keressük az infrastrukturális 
munkánkat a köztekedési megoldásokat. Hiszen turisztikai 
rendörök, csak a helyi Sanyi szempontból nekik is érdekük. 
rendőr intézkedett. Viszont a - Kevesel/ték a vendéglátóipari 
Völgybe látogatók hihetetlen egységeket. Ahol pedig ételt 
türelemmel voltak, nem prob- mértek ki, órákig kellett sorban 

Széktávolságon belül 

térnáztak az akadályok miatt. 
Jövőre jobban megoldjuk a 
parkolást. 
-Hogy? 
- Még nem tudom. Sokat beszél-
gettünk Lasztovicza Jenővel, a 
térség országgyű lési 
képviselőjével, az idegenforgalmi 

állni. Lehet ezen változtatni? 
- Igen. Csak nehéz megtalálni 
azokat a vendéglős vál
lalkozókat, akik éliel-nappal nyit
va tartanának a tíz nap alatt, és 
helyismeretük is van. Tényleg 
kevés az étkezde. Érvágás, hogy 
a Ml kocsmánk Kapolcs 

határában - tulajdonosváltás 
miatt - kimaradt idén a Völgy
rendezvénybőL Kétségtelen, 
ahhoz hogy európai tesztivállá 
váljunk, jelentösen fejlesztenünk 
kell az infrastruktúrát. 
- Nincs sok idejük rá. 
- Hogy érti? 
- A Művészetek Völgy fő támo-
gatója az MTM-SBS Rt.-tv2. 
Elnök-vezérigazgatója, Tolva/y 
Ferenc azt nyilatkozta, hogy 
jövőre már szeretne külföldi 
vendégművészeket is hívni ide. 
- Ez fgy van. Ó is - mint a Völgy 
szakértője jön velünk 
Lasztoviczához, hogy beszéljünk 
az új lehetőségekről. De nem 
kapcsolódunk semmiféle év
számhoz, nincs bennünk semmi
féle görcs, hogy 2000-ben valami 
hatalmasat alkossunk. Mi nem az 
évezredet, nem is a magyar mil
leniumot ünnepeljük majd. 
- Hanem? 
- Hogy életben maradunk. 
Persze a struktúraváltást már 
elkezdjük. Leválasztjuk a 
kézműves találkozót a Völgy
napokról. A kismesterségek fesz
tiválja intimebb lesz így. A 
törzshetet viszont mindenképpen 
július közepére tervezzük, ehhez 
szaktak hozzá a látogatók. És 
van még valami... csak nem 
tudom, hogy nem kiabáljuk el 
előre .. . 
- Hallgatom. 
- Nagyvázsony is bekapcsolódik 
jövőre a fesztiválba. Történelmi 
hely, legendás helyszínekkel, a 
kapolcsi központtól csak tíz kilo
méterre. Az egyeztetések már 
megkezdődtek. De most elsősor
ban ~echnikai fejlesztéssel 
foglalkozunk ... Tudja, mi· a jó 
méQ? Hogy egyre többen önálló- • 
suinak körülöttünk. Például 
Surget Péter és Vajda Gergely a 
fesztivál részeként, de önálló 
költségvetésből szervezték meg 
a vigántpetendi programokat. És 
bejött nekik. Az Ilona-malomban 
is új eseményeket találtak ki -
része lett az egésznek, mégis 
független akció. Az autonóm 
uniócskák jelzik a következő 

évek alapszellemét 
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