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Elő-játék
Mindazoknak, akik egy kicsit is figyelemmel kísérték a Vajdaság egyik 

- ha nem „a” - legnagyobb ifjúsági rendezvényének első évtizedét, talán 
felesleges is itt ecsetelnem annak jelentőségét a régióban. Mindazonáltal 
az Olvasó - legyen akár „beavatott” vagy teljesen laikus - a könyvünket 
olvasva bizonyára találni fog majd valami újat is a Nyári Ifjúsági Játékokkal 
kapcsolatban; ha eddig még nem sikerült, ráérezhet a jelentőségére, az ízé
re, a varázsára... ha pedig mindezen már régen túl van, akkor elmélyedhet 
a nosztalgia szívet melengető tengerében.

A magyarországi egyetemi évek után remek dolog volt 2000 nyarán 
visszatérni a Vajdaságba, Zentára. Végre véget ért a rezsim, s egy maroknyi 
fiatal mert nagyot álmodni. Az észak-bácskai kisvárosban a háborús évek 
alatt is folyton forrt valami a felszín alatt, s ez most elemi erővel tört elő: 
szinte a semmiből létrejött az azóta ezreket megmozgató fesztivál, a Nyári 
Ifjúsági Játékok.

A vajdasági fiatalok kedvenc rendezvénye tavaly betöltötte a tizedik 
életévét. Nonprofit vállalkozásként több krízist is megélt időközben, de 
azért minden évben megrendezésre került, egyre tovább fejlődve, egyre 
nagyobb érdeklődésre számot tartva, bizonyítva ezzel létjogosultságát a 
régióban. Úgy a vetélkedőknek, mint a kulturális és szórakoztató progra
moknak, koncerteknek köszönhetően egyre több látogatót vonz - immár 
nem csupán a délvidéki magyar lakosság soraiból, de Magyarországról, a 
Kárpát-medencéből és a világ más tájairól is. Mára közhelynek számít, ép
pen ezért igaz: a környék fiataljainak a Játékok jelenti a nyár csúcspontját, 
sokuknak magát a nyaralást is.

Magam is ott bábáskodtam a kezdeteknél, a későbbiekben is számos 
alkalommal besegítettem a szervezésbe - zenekarokat hívtam meg, kultu
rális, elsősorban irodalmi és/vagy zenei programokat szerveztem -, nem 
utolsósorban pedig napról napra - s persze éjszakáról éjszakára! - a Ma
gyar Szó / Képes IQúság tudósítójaként az események sűrűjében elmerülve 
követtem végig ezt a tíz évet.

Szerzőtársaimmal most arra vállalkoztunk, hogy egy kötetben megír
juk a Nyári Ifjúsági Játékok első tíz évének krónikáját (egyúttal megpróbál
tunk a reménybeli/reményteli jövő felé is elkalandozni). Tíz év - tíz fejezet 
a könyvben. Mindegyik négy részből áll: Az első mindig az én visszaemléke
zésem, amelynek munkacíme a „Visszamerülés a pozitív káosz óceánjába” 
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volt. Végtelenül szubjektív élménybeszámolók ezek, arról szólnak, ahogyan 
én megéltem ezeket az Ünnepnapokat - sajátos bolyongásaim közepette 
a fesztivál minden zegében és zugában. A második részek: tíz vadonatúj, 
nagyon friss interjú Illés Eszter tollából. Szervezőkkel, csapatjátékosokkal, 
fellépő zenészekkel, illetve a különböző helyszínek „főmuftijaival”. Eszter 
egészen más - fiatalabb - generációba tartozik, de a végkövetkeztetései 
mégis leginkább ugyanazok, mint az enyéim. A Képes Ifjúság hasábjain és 
különböző megmérettetéseken máris bizonyította rátermettségét, emellett 
pedig maga is lelkes rajongója és aktív szereplője a Játékoknak. Csakúgy 
mint Gruik Zsuzsa, aki a harmadik részeket vetette papírra, amelyek ma
gukkal a „játékos” vetélkedőkkel foglalkoznak. Szintén szubjektiven - hála 
érte az Istennek! -, ezáltal igen szórakoztatóan és olvasmányosan mutatják 
be a témát. Zsuzsa egészen kicsi lányként kezdetben a nővérén, Zsófián 
keresztül követte a Játékokat, később pedig maga is szervezővé avanzsált. 
Tehát mindhárom szerző belülről láttatja a jelenséget, mely ezáltal remé
nyeink szerint életre fog majd kelni az Olvasó előtt a könyvünk lapjain.

Ami a negyedik részeket illeti, ide az adott év leírásai, programjainak 
részletei, archív sajtóanyagai kerültek, amelyeket úgy igyekeztem kiválo
gatni, hogy alátámasszák, illetve kiegészítsék az előző részekben leírtakat. 
Mindezeken túl pedig fényképeket is válogattunk, szintén mindig az adott 
év fotóterméséből - enélkül nem lehet az igazi egyetlen fesztiválkönyv sem, 
ha azt szeretnénk, hogy a papíron „megelevenedjen”! (Ezúton szeretném 
megköszönni a közreműködést mindazoknak, akik rendelkezésünkre bocsá
tották az írásaikat: Horváth Zsoltnak, Lénárd Róbertnek, Máriás Endrének 
és Táborosi Margarétának; valamint a fotógyűjteményüket: Bálint Tibor
nak, Döme Zoltán - Bimbónak, Horváth Zsoltnak és Zsoldos Ferencnek.)

Végezetül még csak annyit, hogy régen írtam már valamit akkora 
kedvvel és lendülettel, mint ezt a könyvet - részint maga a téma, részint a 
sok-sok emlék felidézése lehetett ennek az oka, de legalább ugyanennyire 
az is, hogy már írás közben is megoszthattam az élményt, az Ünnepnapo
kat a ligetben; rádöbbentett, hogy az alkotás soha nem lehet magányos cse
lekedet. Köszönöm ezt az élményt egyrészt a szerzőtársaimnak, másrészt 
a reménybeli Olvasónknak, akinek máris kellemes barangolást kívánok a 
közös Úton, üdítő merüléseket a pozitív káosz gazdag óceánjában.

Szögi Csaba

(2010. június 15., Zenta)
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I. NYÁRI IFJÚSÁGI JÁTÉKOK 

(2000. AUGUSZTUS 25-26.)

A zentai Népkertben fészket rak 
magának a Nyár...

Asszem, Zsoki Gödöllőn jártában említette már előtte is egyszer-kétszer, 
hogy jó lenne azon a nyáron összehozni valami nagyobb volumenű rendez
vényt odahaza, de hát akkor ott volt nekem a diplomaírás és -védés éppen, 
ezért, bár bólogattam minden alkalommal szaporán, hogy bizony, az na
gyon jó lenne, később mindig megfeledkeztem a dologról. Közrejátszhatott 
a feledékenységemben az a tény is, hogy tudtam jól: sok mindenbe belevág
tunk mi - az előzőleges kudarcok ellenére mindig nagyon lelkesen - a 90- 
es években Zentán, de hát ez az évtized nem a zökkenőmentességről szólt 
Szerbiában, ami a szellem szabad szárnyalását illeti... Kellett a szívós akarat 
és a kitartás, aztán még ez sem volt rá persze garancia, hogy egy-egy ötlet 
megvalósuljon, vagy - ha mégis összejött - tovább éljen. De hát - egyetemi 
tanulmányok, diplomák ide vagy oda - szinte kölykök voltunk még, a fenn
álló rendszer, a gazdasági helyzet meg szinte minden ellen lázadó fiatalok: 
ötletekben, energiában, lelkesedésben és kitartásban nem volt hiány. A le
hetőségeket kényszerítettük, hogy hozzánk idomuljanak, és nem fordítva.

No és nem utolsósorban: amikor friss diplomásként Gödöllőről hazaér
tem, már 2000-et írtunk: közeledett az ezredforduló!

Abban az időben már vagy öt-hat éve „bedolgoztam” a Képes Ifjúság
nak, a startnál mégsem erről az oldaláról közelítettem a fesztiválhoz. (Igen, 
számomra az első pillanattól annak számított a Játékok, maguk a vetélke
dők tűntek a keretrendezvénynek, nem pedig a koncertek, de hát bizonyá
ra azért volt ez így, mert jómagam nem rúgtam a bőrt a pályán...) Akkor 
még a nehezebbik végén ragadtam meg a dolgot: hazaköltözésem után 
nem sokkal Zsoki ismét szólt, hogy akkor meg kellene csinálni, így és így 
kellene elkezdeni, mire én másnap reggel máris megjelentem nála, aztán 
ásót és lapátot ragadva lekerekeztünk a zentai Népkertbe. Terepszemlét 
tartottunk, azzal már neki is láttunk az elbozótosodott, teleszemetelt hely
szín rendbe rakásának.
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Voltunk összevissza vagy tizenöten, de ez a szám fokozatosan növeke
dett, mivel a többiek látták, hogy komolyan gondoljuk, lassanként csatla
koztak, a végére a szervezők, rendezők - mindenki csinált ott mindent, szó 
sem volt még az utóbbi évek katonás beosztásáról - száma elérhette úgy 
az ötvenet. Egy ilyen nagy parkot újra széppé varázsolni már magában 
is nagy öröm - hát még ha ott lebeg az ember szeme előtt az elsődleges 
cél! Izzadtunk, tetőtől talpig porosak voltunk, hólyag nőtt hólyag hátán a 
tenyerünkön, de vidáman folyt a munka. Példát mutatva a „nagyfőnök” is 
ott verejtékezett az élen, hehe. Testvériség, egység. Mint a régi szép idők
ben...

így teltek a délelőttök, aztán villámgyorsan - persze kitűnő étvággyal! 
- befalva az ebédet, ismét bicajra pattanva már suhantam is Valterhez, aki
nek a fészerében volt a mi kis próbatermünk: itt zúzott minden délután, 
estébe hajlóan a frissen alakult Banda! Gipsy a gitárnál, Kowi a bőgőnél, 
Valter a doboknál, magam pedig a mikrofon mögött - mi voltunk az Udu- 
vani Profesori. Keményen készültünk a fellépésre. Alig néhányan tudtak 
a városban a létezésünkről, meglepetésnek szántam a koncertet, a többi 
szervező is csak annyit tudott, hogy valamiféle performance-ra készülök, 
amelynek Bableves vagy Paprikáskrumpli lesz a címe - attól függően, a 
fesztivál első napján mi lesz a kaja... (Nem emlékszem már, mi volt, mi 
lett, mindenesetre valóban nagy meglepetést okozott, amikor ebédidőben 
feldübörgött a színpadon a Tankcsapda/Iggy Pop/James Brown/kitudja- 
mármimég-egyveleg, amit készítettünk.)

S ha már az előkészítő munkálatok mellett a színpadi produkciókból is 
kivettem a részemet, arra gondoltam, a szervezésbe is bele kellene kóstolni 
máris: még a nyár elején elkísértem a Túrái Komédiások nevezetű amatőr 
színtársulatot az erdélyi turnéjukon, így kézenfekvőnek tűnt, hogy meg
hívjam őket a zentai eseményre. Jöttek is boldogan, s a Charley nénje című 
előadás szerintem üde színfoltja volt az első Játékok első napjának. (Azóta 
is nagy örömmel üdvözlöm a színházakat a fesztiválon, ez mindig valami 
pluszélmény a zenecentrikus happening közepette...)

Mivel a komolyabb szervezés - és a munka oroszlánrésze is - csak nyá
ron kezdődött el, az első évben a rendezvény augusztus végére esett. De 
aztán eljött az a bizonyos 2000. augusztus 25., péntek is valahára!

Emlékszem, már reggel 8-kor jó meleg volt, remekül csúszott le a 
hűvös (asszem, nekem akkor épp) Jelen a torkokon. Kapásból volt egy 
kis nézeteltérés az egyik csapattal, akik „Gotov je!” és „Otpor” feliratú, 
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„öklös” pólókban jelentek meg, én nem is értettem akkor, miért ez a 
szigor, hogy vagy levetik, vagy diszkvalifikálják őket - hiszen az akkori 
polgármester is felvette a trikót egy közös fotó erejéig -, ám később bebi
zonyosodott, hogy nem volt felesleges az aggodalom, hiszen a rendőrség 
kisebb ok miatt is a rendezvény feloszlatásával fenyegetőzött (a magyar
országi színészek, az erdélyi zenészek és ezek kísérői nem jelentkeztek az 
útlevélszámaikkal a megfelelő helyen - nos, ez volt az (ür)ügy...).

De azután szépen beindult minden! A kultúrügyekkel megbízott fő 
szervező - az időnként kicsit, hihi, ideges Angi - helyetteseként hol ro
hangáltam, ahol kellett, simítottam, ahol kellett, gyűrtem, hol meg csak 
ücsörögtem a sörsátorban vagy a színpaddal szemközti gyepen, élvezve a 
nyarat, a társaságot, a produkciókat... remekül éreztem magam végig... 
Mint ahogy - hiszem! - az a többi cca. kétezer ember, aki még ott volt. Kö
rülöttem - és velem. (Máris kialakult az a Család, amely még most is együtt 
van. Azzal, hogy most már azért több család van, és a sajátom tagjait évről 
évre nehezebb megtalálnom a forgatagban.)

Nézem az akkori térképet: Mit mondjak, akkoriban még nem volt 
olyan könnyű eltévedni - persze ez mindig állapot kérdése is! -, elég pici 
volt még a helyszín. (Igaz, a tizediken ismét...) A vetélkedői helyszíneken 
kívül alig valami. Egy partisátor a játszótérrel szemben, egyetlen színpad, 
kb. ott, ahol manapság a Kisszínpad, egyetlen (!!) sörsátor. A Pionírotthon 
mint szervezői bázis, mellette a pöttöm sátortábor. De egyáltalán nem ke
veselltük - pláne, hogy nem is igazán szoktunk nagyobbhoz... -, szép és jó 
volt ez így nagyon!

Mivel a bandánk már a kora délutáni órákban letudta - jobban 
mondva: lezúzta - a magáét, utána már ellazulhattunk némiképp. A töb
bi „profot” is beszerveztem, a srácok napközben a szervezői kaját-piát 
osztogatták, este pedig az öblös torkú zenészeket igyekeztek kiszolgálni 
a színpad mögött. (Majdnem össze is jött nekünk ott valami. Persze csak 
Gipsy szerint, aki amúgy is elég naiv, ebben a mélységben pedig spicces 
is volt már eléggé. Annyi történt, hogy a Cikine Bombone nevű belgrádi 
rockabilly bánd tagjai, látván, hogy a gitárosunknál hány óra, elhitették 
a jámborral, hogy jönnek nemsoká a Mojóba klipet forgatni, s felaján
lották, hogy lehetünk mi az előzenekar... mert klipeknél az úgy szokás, 
hehehe...)

Nappal egy kis talpalás, éjjel sör és rakenrol - a sátorom csak arra volt 
jó, hogy abban tartottam Gipsy akusztikus gitárját, amit néha pengetget- 
tünk a déli tikkasztó órákban a sörsátor árnyékában. No jó, egy-két órát 
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talán meg is szunnyadtam, de hát az szóra sem érdemes. A Nyári Ifjúsági 
Játékok nem az alvásról és a punnyadásról szól - ez már akkor kiderült!

Nagyon hamar elröppent ez a két nap, tudtuk jól, ha folytatni akarjuk, 
ennyivel nem fogjuk kielégíteni az igényeket. No de ott volt a lényeg: a 
rendezvény neve előtt az I-es szám!! Igény van rá, ez az első pillanatokban 
kiderült, a szervezői gárda sem vesztette el a lelkesedését, sőt!... így ennél 
már nem is lehetett egyszerűbb ez a matematikai egyenlet: máris vártuk, 
máris agyaltunk a következő évi Játékokon!

Szögi Csaba

Egy Szokványos Szülő-gyermek 
kapcsolat......Zsoldos Ferenc és a Játékok között

2000-ben fura plakátok jelentek meg Vajdaság-szerte. A magyar fia
talokhoz szólt, valami játékokra csalogatott. Külföldre nem juthattak el, 
szabad volt a nyaruk, miért ne próbálhatnák meg? Jó bulinak tűnt.

Akkor még nem is sejtették, mennyire jó buli. Azt sem, hogy rajtuk kí
vül milyen sokan gondolták még így. Sem azt, hogy ennyi ismerős gondolta 
így, sem azt, hogy mennyi barátot szereznek rajta keresztül. Az sem fordult 
meg a fejükben, hogy a következő és az azt követő nyáron is játszhatnak 
visszavágót. Arra meg végképp nem gondoltak, hogy mekkora munka és 
lelkesedés áll mindezek mögött.

Zsoldos Ferencet méltán nevezhetjük a Nyári Ifjúsági Játékok atyjá
nak: néhány társával létrehozta, nevelgette, küzdött érte, és elengedte a 
kezét, amikor megért rá az idő.

Felrázni a fiatalokat
1992-ben került Budapestre előkészítőre, utána a Márton Áron Kollé

giumba. kollégiumot annak idején sokan gettónak nevezték, mivel oda gyűjtötték 
össze a határon túlinkat. Sokunkban kialakult valamiféle emigránstudat. Akkoriban 
dúlt itthon a háború, és mi sokat beszélgettünk arról, mit tehetnénk, hogyan lehetne 
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könnyebb. Ez azonban csak a szavak szintjén maradt. ” A váltás 1999-ben követke
zett be, a bombázások évében. Ez év tavaszán alakult meg Magyarországon 
a Délvidéki Magyarok Közössége nevet viselő egyesület. „Nem igazán láttuk 
át, hogy milyen politikai szándékok vezérlik az egyesületet (mert voltak ilyenek, bár a 
célja az volt, hogy összefogja az ott élő vajdaságiakat). Egy ismerősömtől hallottam 
a működéséről, meg is kerestem őket. Szó szót követett, és kiderült, hogy szeretnének 
egy tfjúwgi szervezetet létrehozni/’ így született meg 1999. november 22-én 
Szegeden a Délvidéki Magyarok Ifjúsági Szervezete, vagyis a DMISZ. A fő
városban élő érdekeltek a Mártonban gyűltek össze, a - sokkal nagyobb 
számú - szegedi közösséggel pedig az alakuló gyűlésen ismerkedtek meg. 
„Lényegében a budapesti és a szegedi egyetemisták szervezete volt ez. A szegedieket 
Stefaniga Szilárd képviselte, a pestieket én. A téli hónapok azzal teltek, hogy pró
báltunk olyan tevékenységeket kitalálni, amikkel segíthetünk az otthon lévőknek. ” 
Sikeres tábort szerveztek a Bükkben, ahova általános iskolás gyerekeket 
juttattak el, az egyesület védjegye azonban mégsem ez a rendezvény lett. 
,^4 Játékokon már egy szűkebb körben gondolkodtunk. Fel akartuk rázni a fiatalo
kat, de nem egy szervezet, sokkal inkább egy rendezvény keretein belül. Az volt az 
elképzelésünk, hogy - mivel itthon elég erős a települési identitástudat - a vajdasági 
városok, falvak csapatai versenghetnének egymással sportban, ügyességi játékokban, 
műveltségben. így alakult ki a rendezvény arculata. ”

Megszületett...
Azzal már az elején tisztában voltak, hogy mindenképpen szükség van 

kísérő programokra. Az eredeti elképzelés szerint (mely aztán évekig tar
totta magát) délelőtt játszottak a csapatok, délután kulturális programo
kon vehettek részt, este pedig több helyszínen szórakozhattak. „No, nem 
annyi helyszínen, mint az utóbbi időben! Az első Játékokon egyetlen színpadot és egy 
diszkósátort állítottunk fel.” Időpontnak augusztus utolsó hétvégéjét tűzték 
ki. Pályázatok útján összesen 800 ezer forintot gyűjtöttek össze, és június 
végén, a tanév befejeztével nekiláttak a szervezésnek. „Kevesen kezdtük, mert 
nem volt mindenki zentai. Hogy miért épp Zenta? Jó helyszínnek tűnt. Mint ahogy 
a Népkert is, ami akkoriban teljesen lepusztult volt. Véletlenül esett rá a választá
sunk, de megfelelőbbet nem is találhattunk volna.” Hárman-négyen lehettek a 
„kezdőcsapatban”. A 2000-es évben már eleve adott volt egyfajta mozgás a 
Tisza-parti városban: nyomult az Otpor, az emberek tele voltak várakozás
sal. „Sokan csapódtak hozzánk, és úgy két héttel később már huszonötén dolgoztunk 
a rendezvényen. A semmiből tűntek föl a fiatalok. Jártuk a vállalatokat, és azok a 
maguk módján segítettek is, aztán a Thurzó Lajos Közművelődési Központ is beállt 
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mögénk Hajnal Jenő vezetésével.” A helyi ifjúsági szervezetek azt tanácsolták 
a szervezőknek, hogy alakítsanak ki két-három „beépített” csapatot, hogy 
ne fulladjon kudarcba a rendezvény - a fiatalok mozdíthatósága ugyanis 
elég gyér... „Ehhez képest 45 csapat jelentkezett! Egy pillanatra meg is torpantunk 
- hogy fogunk 450 embert koordinálni? Aztán legyőztük a félelmeinket, és csináltuk 
tovább. A kétnapos rendezvényre végül összesen 2000 ember jött el.” Akkor még 
csak a csapatversenyesek táboroztak a helyszínen, tábori légkört adva ezzel 
a Népkertnek. Megjelentek a csapatpólók, és csak olyanok vettek részt a 
versenyszámokban, akik valóban játszani akartak. „Akkor született az a hagyo
mány is, hogy a végén a szervezők felvonulnak a színpadra. Eszméletlen élmény volt, 
hiszen nem hittük, hogy meg tudjuk csinálni... ”

...Fejlődött...
Aztán ahogy nőtt a rendezvény, úgy veszett el belőle ez a családias lég

kör. „Engem is időnként elkapott a számok láza, hogy hányán látogatják a rendez
vényt. Nem a pénz miatt, hiszen mindig nullán voltunk a végén. Nem, a siker miatt! 
Ez persze hozta magával a negatívumokat. A csapatok száma nem növekedett, a 
táborozóké viszont igen, és akkor veszett el az a hangulat, ami az első rendezvényeket 
jellemezte. Ezt egyféleképpen kerülhettük volna el: ha nem fejlesztjük a rendezvényt. ” 
Az emberek ugyanis mindig újat akarnak: új, több zenekart és helyszínt. 
„A másodikon már megjelent a Majomsziget filmvetítésekkel, na meg a Rádiósátor, 
ami nagyon erős volt. A harmadikon jött a Kisszínpad, és így tovább, ahogy nőtt a 
látogatottság. ”

...kamaszkorba lépett...
Ahogy múltak az évek, a csapatversenyek egyre inkább a háttérbe szo

rultak, és a rendezvény fesztiváljelleget öltött. Hiába próbáltak a szervezők 
a versenyekre ráerősíteni, egyszerűen nem lehetett több fiatalt mozgósí
tani. Ami miatt a rendezvény mégis felfutott, az az, hogy a fiataloknak ez 
jelentette a nyaralást. Nem volt pénzük eljutni a tengerre, de még az akkor 
már ismert Sziget Fesztiválra sem. Zentán történt a nagy találkozás éven
te egyszer, ahol összefuthattak azokkal az ismerőseikkel, akiket különben 
nem látnak egész évben. A látogatottság egyértelműen a belépőjegy árá
nak növekedésével kezdett csökkenni. „Én mindig a drágítás ellen voltam. De 
minden évben szerettünk volna valami újat, jobbat nyújtani, és az együttesek ára is 
folyamatosan növekedett. Először a zentai családokat veszítettük el, akik addig csak 
úgy lesétáltak. Ezenkívül a generációk is folyamatosan változnak. Míg kezdetben 
200-300 fiatal látogatta a Meghallgat-lakot (ahol beszélhettek a gondjaikról), addig 
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tavaly már egyáltalán nem is volt rá igény. Ez annak tudható be, hogy már nemcsak 
a játékosok jönnek el (akiknek igényük van a pozitív változásra), hanem az ún. tö
megemberek is, bármilyen csúnyán hangzik is ez. Akiket csak a szórakozás érdekel. Az 
első néhány rendezvényen főleg még a 80-as évek szülöttei vettek részt, napjainkban 
már a 90-es években születettek. 90-es évek. Háború, sztrájkoló iskolák, szétesett csa
ládok, áramszünetek. Háborús generáció. Teljesen más.” Arról nem is beszélve, 
hogy az első Játékok a semmibe robbant be, a későbbi korosztályok viszont 
már úgy nőttek fel, hogy ez egy állandó, természetes programja a nyári 
szünetnek. Plusz a belépődíj bevezetésével már szolgáltatásokat várnak el 
a pénzükért cserébe, az eszme már nem fontos. „És igazuk van: ha már fizet
nek érte, legyen jó!” Még így is jóval áron alul lehet hozzájutni a jegyekhez. 
A magyarországi együttesek nem olcsók, és mivel kisebbségi rendezvényről 
van szó, Szerbiában tőkeerős szponzorokat nem lehet találni. „Felvetődött, 
hogy bővítsük multikulturálisra a fesztivált, és akkor majd akadnak szponzorok. Ezt 
azonban nem vállaltuk be. Egyetlen jelentős szponzort tudunk felmutatni, ez pedig 
az a bizonyos sörgyár.” Ez természetesen olaj volt a tűzre azok számára, akik 
különben is a rendezvény ellen voltak, mondván, az csak az alkohol és a 
drogok táptalaja. „Erre azt tudom mondani, hogy igazuk van. Egy fesztiválon a 
fiatalok valóban elengedik magukat, olyanba is belemennek, amibe különben nem. 
Bár a többség megcsinálja ugyanezt szombatonként a sötét parkban, csak nem ilyen 
tömegekben... Szóval megértem azokat, akik lázadoznak a fesztivál ellen, én még
is hiszek benne, hogy közvetetten pozitívan tudunk hatni a fiatalokra a kulturális 
rendezvényeken keresztül. Befolyásoljuk a gondolkodásmódjukat a csapatversenyek 
és értékorientált szórakoztató műsorok formájában. Tehát lehet, hogy az a fiatal, 
tikik este berúgott, délután színielőadást nézett a Nagyszínpadon.” A Játékok el
len különösen a zentaiak léptek fel, mivel ők szenvedték el a hátrányait. 
A magyar fiatalok jelentős részére jellemzőek a különféle szubkulturális 
mozgalmak, amiért a kisebbségi státusz miatti frusztrációjuk okolható. Kö
rükben sokkal több a púnk vagy a metálos, azt a dühöt, ami bennük van, 
így vezetik le. A zentaiak mindezt koncentrálva látták a fesztivál ideje alatt, 
amiért nagyon sokan támadták azt.

...és kirepült
„Szó volt róla, hogy nem csináljuk tovább. De aztán arra jutottunk, hogy any- 

nyira nehéz helyzetben vannak még mindig a fiatalok, hogy lehet, hogy még így is 
segítünk nekik. Bár nem biztos, hogy igazam van. Lehet, hogy én már nem látom 
objektivan ezt az egészet. Az azonban biztos, hogy össze sem lehet hasonlítani az első 
éveket az utóbbiakkal. Tapasztalt rendezvényszervezők mondják, hogy az első rendez
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vény csodálatos, a második egész jó, a harmadik rutin, a negyedik dögunalom. Ez 
rám is igaz. Meg hál változtam is: egyetemista porbagatyás gyerekből háromgyerekes 
családapává vedlettem.” A kilencedik fesztivál kapcsán vetődött fel az ötlet, 
hogy emeljék professzionális szintre a szervezést, mivel az rengeteg idő- és 
energiabefektetést igényelt. „Nem tolerálták már otthon, hogy mindezt önkénte
sen teszem... De nem igazán működött a dolog. Meg aztán ahogy nőtt a fesztivál, 
úgy hozta magával a gondokat, amiket én már erkölcsileg nem tudtam bevállalni. 
Egyszóval túl nagyra fejlődött a rendezvény, és végül ezért szálltam ki. Beszélgettünk 
arról, hogy egy belső ember vegye át a fő szervezői posztot, de ez akkora felelősség, 
hogy senki sem mert belemenni. Végül tavaly egy régi ismerősöm, Forró Lajos vállal
ta magára a szervezést, és így folytatódhatott a történet.”

Illés Eszter

Csapatverseny 2000A Zsófinak igaza volt!
Lesz egy ifjúsági rendezvény a Népkertben, mondta a Zsófi. Jó, mond

tam én, és ennyiben maradtunk, mert tizenegy évesen még sokkal jobban 
érdekelt a bújócskázás a téren, mint holmi csapatverseny. (Azóta ezt már sze
rencsére kinőttem.) De mindenki, akinek van nővére vagy bátyja, tudja, hogy 
amit az idősebb testvér mond vagy tesz, az szent. Annak úgy kell lennie.

A Zsófi szereti a Játékokat, tehát a Játékok egy csuda jó dolog.
Lehet, hogy naiv dolog levonni egy ilyen következtetést, de én bizony 

levontam, pedig akkor még nem is tudtam, hogy a Játékokon és a csapatver
senyeken fogok fölnőni. Mindenesetre nem csalódtam, hamarosan kiderült, 
hogy tényleg jó ez a rendezvény, és a Zsófinak már megint igaza volt.

Pedig ő akkor még nem is volt szervező.
A rendezvény ekkor még kétnapos volt, ebbe kellett a szervezőknek be

lesűríteniük azokat a versenyszámokat, amelyekre a későbbi években már 
négy nap állt rendelkezésre. A csapatverseny már a kezdetek kezdetén, a 
legelső Játékokon is ezekből a részekből állt: sportvetélkedő, szárazföldi és 
vízi ügyességi játékok, műveltségi vetélkedő és színpadi produkció. Mind
ezek mellett még egy írásos beszámolót kellett készíteniük a csapattagok
nak arról a településről, amelyről a csapatuk érkezett.
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Harminchat csapat mérte össze a tudását ebben az évben, közülük a 
K. I. Zenta lett az első, a jutalmuk pedig a Kárpát-medencei Ifjúsági Ta
lálkozón való részvételi lehetőség volt (csakúgy mint a második helyezett 
8 táltos nevű csapatnak - ők egyetlen ponttal maradtak le az első helyről).

A csapatoknak valószínűleg tetszhetett a rendezvény, hiszen többen kö
zülük egy (kettő, három, négy...) évvel később is megjelentek, hogy négy 
napon keresztül játszhassanak, és együtt lehessenek.

Gruik Zsuzsa

PROGRAMOK - LEÍRÁS - SAJTÓVISSZHANG
Az I. Nyári Ifjúsági Játékok leírása

Mint a sorszáma is mutatja, a Nyári Ifjúsági Játékok nem előzmény 
nélküli rendezvény. Az e néven futó első fesztivált 2000. augusztus 25-26-
án rendeztük meg Zentán. 
Tíz-tizenöt ember másfél hó
napnyi kemény munkájának 
eredményeként megmozdult 
a város, s politikai hovatarto
zástól függetlenül minden
ki lelkesen segített a sikeres 
megrendezésben. Az utolsó 
héten már nagyjából ötven 
fiatal dolgozott azért, hogy 
a helyszínként szolgáló Nép
kert minél inkább megfelel
jen a pár nap múlva érkező 
tömegek kívánalmainak.

Bár a Játékok a névtelen
ség ködéből tűnt elő, és sen
ki sem tudta a szervezőkön 
kívül, hogy mi is lesz tulaj
donképpen, ennek ellenére 
a számok tükrében megálla
píthatjuk, hogy kirobbanó si
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kert ért el a vajdasági magyar fiatalok körében. Vajdaság minden részéből 
(Doroszlótól Pancsováig) 46 csapat jelentkezett a felhívásra. Egy-egy csapat 
átlagosan 8-12 fős volt, így nagyjából 450 ember fantáziáját mozgatta meg 
a plakát.

A Játékokon végül is a benevezett csapatokból 36 jelent meg, s elkezdődött 
a nagy küzdelem. A csapatok hét versenyszámban mérték össze erejüket:

- labdarúgás
- röplabda
- szárazföldi ügyességi játékok
- vízi ügyességi játékok
- műveltségi vetélkedő
- színpadi produkció
- írásos beszámoló a csapat településéről (annak történelme, műemlékei)
Első nap, pénteken reggel kilenc órakor nyitotta meg a Játékokat 

Zenta város polgármestere, Juhász Attila. Ezt követően a csapatokat két 
csoportra osztottuk, az egyik fele a vízi ügyességi játékokat kezdte meg, a 
másik csoport a szárazföldi ügyességit. Az ebéd után a két csoportot meg
cserélve folytak tovább a versenyek. A Népkertbe látogató nézők azonban 
nemcsak a csapatok között dúló vetélkedés izgalmait élvezhették, hanem 
a napközben párhuzamosan zajló kulturális műsort is. 12 órától 21 óráig 
a színpadon ugyanis kulturális programokat mutatott be a becsei Orion 
tánccsoport, a csantavéri Medicus ME, a Karate Club, a Sans Géné szín
társulat, az FC Reál Fitness Club, Magyarországról a Túrái Komédiások 
és Székelyföldről a 150 tagú szimfonikus zenekar. Mindkét nap egy külön 
teremben pedig egy képzőművészeti kiállítást tekinthettek meg az érdek
lődők, amely a vajdasági fiatalok legnívósabb képzőművészeti táborának, a 
TAKT-nak az alkotásait mutatta be. A kisebbek emellett játszóházban szó
rakozhattak, a nagyobbak pedig testfestéssel szépítkezhettek.

Az este pedig a fergeteges szórakozásé volt. A hagyományosnak számí
tó rockkoncert mellett az aktuális új őrületet, a technózenét játszó partisát
rat is felállítottunk. A kulturális programot követően ugyanis a színpadon 
vajdasági rockegyüttesek léptek fel: Adrenalin (Zenta), Swanh (Kanizsa), 
Q-Rats (Szabadka), By Pass (Szabadka). A partisátorban pedig DJ Beát 
Boy (Zenta), DJ Cory (Tornyos), DJ Angelboy (Szabadka) szolgáltatta a 
zenét.

Szombaton az egyik helyszínen kispályás foci, a másikon strandröplab
da kupamérkőzései folytak egész nap. A kulturális programok 10.30-kor 
kezdődtek: Zentárói Boros Nándor, a Flamenco tánccsoport lépett fel, ma
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nőkének divatbemutatóját és kungfu-, tajcsi-, kick-box bemutatót láthatott 
a nagyérdemű. Orosz Georgina népdalénekes produkcióját, Szögi Csaba 
és társai performance-át, a Kiriana együttes koncertjét és a FC Reál Fitness 
Club bemutatóját tekinthették meg az érdeklődők. Ezt követte a csapatok 
műveltségi vetélkedőjének nyilvános része. Az est további részében a szín
padon újra a rockzene dominált: a törökkanizsai SNB, a moholi M Vírus, 
a zentai Plánt Eaters, a pancsovai Cactus Jack és a belgrádi Cikine Bombo- 
ne gondoskodtak a jó hangulatról. A partisátorban DJ Beát Boy (Zenta), 
DJ Maxy (Becse), Planet-Z (Becse), DJ Hüllő (Ada) keverték a techno kü
lönböző ágazatait.

A Játékok legvégén minden részt vevő csapat ajándékban részesült, 
az első kettő pedig Vajdaságot képviselte 2000. szeptember 15-én a Kár
pát-medencei Ifjúsági Találkozón. Mindkét este nagyjából két-kétezer 
ember látogatta meg a két helyszínt, ami nagyon jónak mondható, mert 
e bűvös számot Vajdaságban egyetlen szabadtéri rendezvény sem tudja 
túllépni.

A rendezvénynek közvetlen hatása volt megfigyelhető, főként Zentán. 
A fiatalokat felrázta apátiájukból, ezt tükrözi az is, hogy 2000 őszén csak e 
városban három új ifjúsági szervezet alakult (bár itt kétségkívül az októberi 
események hatását sem lehet lebecsülni).

Kell két nap együttlét(Morfondírozások az I. Nyári Ifjúsági Játékok kapcsán)
Ez lehetne talán az I. Nyári Ifjúsági Játékok mottója is - lenyúlva s mó

dosítva némileg a Sziget egykori jelszavát. Mert tény és való, hogy a hétköz
napok szürkesége elől el kell(ene) menekülni valahogyan. Természetesen 
lehetőleg úgy, hogy ne veszítsük el a vezérfonalat, amely előbb-utóbb visz- 
szavezet a kíméletlen valóságba. Vonatkozik ez a fiatalokra is, akik Jugosz
lávia, Szerbia, Vajdaság modern kori vérzivataros történelmében igencsak 
súlyos terhet vállaltak magukra, és elsőként kaptak észbe, hogy „valami 
bűzlik Dániában”. Ezt figyelembe véve Itt és Most kissé anakronizmusként 
s kissé (túlzottan) politikailag korrektként hatott a szervezők azon döntése, 
hogy amennyiben az ELLENÁLLÁS zentai aktivistái nem hajlandók levet
ni a népi mozgalom pólóit, illetve a VREME JE feliratú pólókat, diszkvali
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fikálják őket. A „rendszerető” szervezők a VMSZ reklámsapkáit is gyorsan 
hét lakat alá helyezték, s miután lecsillapodtak a kedélyek, kezdődhettek a 
Játékok, amelyről még a Bástya televízió is megemlékezett.

No de ott tartottunk, hogy kell két nap együttlét, s leszámítva a pén
tek délelőtti kellemetlen intermezzót, amely szombaton egyfajta real-time 
brazil szappanoperaként folytatódott (ugyanis a többi epizód bemutatására 
jóval a Játékok után került sor, s ebben a KI munkatársai is szerepet kap
tak), a két szervező, a DMISZ és a Vamadisz iQú titánjai - a kisebb bakikat 
leszámítva - tökéletes két napot rendeztek mindenki számára, aki augusz
tus 25-én, illetve 26-án, ha csak kis időre is, de ellátogatott a rendezvény 
színhelyére. A zentai Népkert - amely a kissé szocreál stílusban megszerve
zett majálisokat leszámítva évtizedeken át hiába várt hasonló fesztiválokra, 
találkozókra - teljes tündöklésében fogadta az érdeklődőket, senki sem csa
lódhatott. Vetélkedők (több tíz egymással versenyző csoporttal), művelődé
si rendezvények, partisátor fenomenális bakelitnyúzókkal, s természetesen 
(majdnem) első ligás rockegyüttesek hangversenyei váltogatták egymást, 
mindezt a Nagyérdemű szolgálatában.

Itt volt Szögi Csaba is, akinek a performance-át a szervezők nagyoko
sán ebédidőre helyezték (viszont ez az ÉN ötletem volt, hehe - Szögi megj.), pe
dig Beszipózott Professzoraival igazán eredeti zenét produkált, lepipálva 
talán az első esti koncert fellépőit is. Másnap pedig az M Virus legénysége 
keményített be alaposan, hogy utána a helyi Növényevők (Plant Eaters) 
emeljék fel a közönséget, de nem szabad elfelejteni a belgrádi Cikine Bom- 
bone jampijait sem, akik kiakadt rockabillyvel dobták fel a labdát a csillagos 
égboltig.

Szóval mégiscsak kell két nap együttlét, függetlenül mindentől. Jövőre 
talán már egy szabad országban, nagyszerb és nagymagyar melldöngető 
árnyalatok és árnyékok nélkül. Két nap, amely minden tekintetben csakis 
a fiataloké lesz.

Horváth Zsolt - Tádé (Képes Ifjúság)
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II. NYÁRI IFJÚSÁGI JÁTÉKOK 
(2001.JÚLIUS 19-22.)

...és a Nyár magvaiból kicsírázik, 
m^jd Szárba Szökken a

F. E. S. Z. T. I. V. Á. L!
Aztán hamar elröppent ez az iskolaév is - iskolaév volt a számomra 

is, hiszen biológiát tanítottam Tornyoson hipp-hopp, már itt is volt 
2001 nyara! Mire a nyakunkra löttyentek a vakáció első hűsítő hullámai, a 
II. Nyári Ifjúsági Játékok szervezése már javában folyt, és mi ismét beizzí
tottuk az erősítőket Valter garázsának hűvösében!

Kowi közben lemorzsolódott valamerre, Gipsyvel és Valterrel hármas
ban zúztuk a miénket, bőgő nélkül, másfél gitárral, verejtékezve, ihletett 
lelkesedéssel. Megszületett a málnákhoz írt lírai death metál számunk, a 
nevünk ezúttal Punkreas volt, a játszott stílusok skálája a végtelenségig ki
tágult és kitárult immár, az érzelmes, dél-szerbiai pásztorének a múmia 
ébredező hörgésén keresztül a horizont reggae-lüktetésében oldódott fel.

Ez az első, egyben az egyetlen év emlékeim szerint, amikor „szabályo
san” lent táborozok. A nulladik nap estéjén cuccolok le - ó, az még akkor 
tényleg családias kis megmozdulás volt, persze néhány éven belül aztán 
rákapott a nép az ízére, hehe... -, ahogy kell, oda a nagy bütykös bükk- 
höz, bele az árnyéka közepébe, és már nagyon hamar összebarátkozok a 
szomszédokkal, minek folytán később örök életre szóló barátság alakul ki 
közöttünk Dével, jól megfalaztuk itt az alapjait, sose jobb helyszínt ilyes
mihez, mint ez a Fieszta. Hanem azóta igencsak széjjelröppent a hír, hogy 
itt valami nagyszerű zajlik Zenta tövében - míg az első évben a látogatók 
(s pláne ott táborozok) kilencven százaléka helybéli volt, addig rögtön a 
második Játékokon már jöttek a szélrózsa minden irányából, és nem csu
pán a megmérkőző csapatok. No, bal felőli szomszédaim viszont egy csa
pat, nem is akármilyen! A Fekete Sereg Csantavérről, megannyi masszív 
dalia, a kispályás focit és a kerítésszaggatót egyformán jól gyűrik, nincs 
rájuk panasz... Egyikük-másikukkal szintén a mai napig tartjuk a kapcsola
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tót. Remekül alakulgat a hangulat máris, szörcsögő palack a szomszédban, 
de csak időnként hallom, mivel állandó muzsika - add a csöpp kis szádat, 
Zsuzsika - tölti be a Népkertet éjjel és nappal, a felhők és a lombsátor alatt, 
egyúttal a felhők fölött is az éterben.

Bizony, az volt az első, ahogy délelőtt leértem, hogy felállítottuk a Játé
kok saját rádiósátrát! (Katonai amúgy, és jobb, ha szokom, hiszen október 
ötödikén, éppen hat nappal azelőtt, hogy az óceánon túl a Tornyokat fel
robbantanák, bakának megyek, hogy írjak egy regényt, meg az összes többi 
módokon fenntartsam a VJ patinás csillogását...) Úgy ám, máris megszüle
tik a StarFM, a rendezvény privát rádiója, amely a 107,9 MHz-en sugároz, 
és a környező városokban is fogható a fesztivál ideje alatt. No, a rádiós kol
légákkal is sikerül rendesen összebarátkozni hamarosan... (No nem idén, 
most még nincs arra idő...)

Mi van még? Hát, van például kisszínpad. Még túlzás lenne még nagy
betűvel írni - ami a következő évtől viszont abszolút jogossá, sőt megkö- 
vetelhetővé válik! -, hiszen ez egyelőre csak az én aprócska ötletem, hogy 
a szervezői bázisnak számító karcsú pionírotthon közelében összedobhat
nánk régi színházi praktikákból egy kisebb „dobogót”, ahogy a csapatok 
bemutathatnák a színpadi produkcióikat, meg egyebeket is lehetne itt 
művelni... na ja... miután már első nap vagy a negyedik srác alatt nyílik 
meg a „szakadék” - korhadt már eléggé a világot jelentő Deszka -, magam 
javaslom, hogy talán lökjük ezt félre, és szálljunk le inkább a biztos talaj
felszínre... Ám a mi ügyes ácsaink egykettőre rendbe szedik „rendesen” a 
rakoncátlan felületet, és jöhet is bátran, hogy az est fénypontjaként József 
Attila-összeállítását előadja a sztár - Hobo, alias Földes László!

Lassan kezdi, persze, dörmögve, aztán ahogy egyre jobban belendül 
a mackó, egyszerre csak látom, hogy először is bokáig merül a deszkába, 
aztán ahogy megpróbál visszabillenni, már billen is lefele a színpadról 
- milyen óriási szerencse, hogy Valter dobosunk épp ott ólálkodik - be
szerveztem őt is zsűrizni, hadd legyen kéznél egy ősmuzsikus a csapatok 
produkcióinak elbírálásakor, így naphosszat e körül a helyszín körül leb
zselünk; a szervezői pia sincs messze... -, és az is nagy-nagy szerencse, hogy 
Valter markos legény, képes megtartani a mázsán felüli bárdot... No de 
gond egy szál se! The Show Must Go On, Hobo folytatja rezzenéstelen 
tekintettel (akkoriban vagy nem volt még ilyen „kényes”, mint mostanában 
néha, vagy épp nagyon jó passzban volt - ez utóbbira utalnak a későbbiek 
is), én viszont elsomfordálok, elibém terül a temérdek látni-, hallgatni- és 
ízlelnivaló. O, ez a pazar forgatag! A segédpályától a teniszpályáig, a sta
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diontól a Majomszigetig zsong a Népkert! (Úgy bizony: a Majomszigeten 
már ebben az évben beüzemelték a szabadtéri mozit! Amit én az évek alatt 
alig néhányszor merek bevállalni, hehe... mármint a rozoga hídon való 
átkelést, „állapotban”, éjszaka - mert mindig akkor esz arra a fene... az i-re 
a pont viszont abban az évben kerül fel, amikor saját helyszínt éppen ott 
alakítok ki... de ne szaladjunk a rúd elé... igaz: mért ne, hihi?) No, azért 
ahogy minden út Rómába, itt minden csapás a Nagyszínpad elé vezet - en
nek máris ildomos nagybetűvel írni a nevét -, hanem mire ideérek, itt is a 
Hobót látom!...

Hanem ez már a Blues Bánd! És eljátsszák az összes régi slágert, a Va
dászat központi szerepet kap, aminek külön nagyon örülök! És máris kezd
jük rendesen keménnyé taposni a „parkettet” - előrevetítve az elkövetkező 
évek hatalmas bulijait, révüléseit ugyanitt... Káprázatos élmény: ahogy a 
blues hullámait meglovagolom, egyetlen pillanatra átérzem az időtlensé
get, egy időben vagyok ott 2001-ben és 2010-ben, a Nyarak közötti időszak 
viszont csak halványan dereng: minden másodlagos - csakis Itt és Most 
élsz! Angyalok és matrózok táncolnak a Pannon-tenger fövenyén, minden 
körbefordul és eltűnik önmagában.

Mi van még? Belendült rendesen a party-stage is, a Tilos rádió lemez
lovasai hamar megneszelték, hogy zajlik itt valami, a Tisza-part a Népkert 
táncot lejtő fáinak ezüstpollenjétől illatozik, messze földre eljutnak ezek 
a feromonok, a DJ-lepkék csak úgy rajzanak a Kioszk lámpájának széles 
fénykörében. (De hogy a próza szilárdabb talajára valahogy visszataláljak: 
hát, gondolom, azé barátunk, DJ Newl is közrejátszott „némiképp”, hogy 
a partihegyek híre a messzi Budapestre is eljusson... Hanem azután már 
szájról szájra terjedt a szóbeszéd, azt figyeltem meg, hogy érdekesmód első
sorban a bakelitnyűvőknek és az „undorgrund” punkbandáknak volt min
dig is a legvonzóbb a Játékok, szinte presztízskérdéssé vált az itteni fellépés. 
Aztán az utóbbi években az utóbbiak, a cseppnyi kommerszializálódásnak 
köszönhetően lassan elmaradoznak, amit őszintén sajnálok, mert sajátos 
színt vittek mindig a buliba - gondolok itt elsősorban a Földalatti KHE 
vonzáskörzetére: a Büdösökre, a Digépre, a ?-re stb. Be kellene látniuk, 
hogy szóljon a „környezet” bármiről, a Kisszínpad mindig is underground 
színtér marad, a Lyukban is hajlandóak fellépni annak ellenére, ha a közeli 
plázában az újraalakult New Kids on the Block nyomul épp, nem? És a 
Játékok egy város. Ki vitatná? Kell ez is, az is...)

Hajnalig pörgők, hogy belezöldülök!...
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És van már Nádkunyhó is! A Képes Ifi állandó fészke a fesztiválon. 
Csakhogy én még nem veszem észre. Majd lassanként... kell pár év ehhez. 
Hanem aztán...

Lemegy még néhány fergeteges koncert a Nagyszínpadon, mire - a 
zenészi verejtékkel kellőképp átitatott deszkákon - a Punkreas is megmu
tatkozik. Ebben az évben már délután hat mélységében nyomjuk! (Hogy a 
következő évben, persze új néven, a sorsunk este tíz körül beteljesedjen...) 
Valaki elmulasztotta az előző (színházi) produkciót követően a nézőtérről 
a székeket eltávolítani, lábujjhegyen ülve szurkol a métáinak a Publikum, 
a végén anyám fogja meg a gitáromat, amíg a két tündérkének a patyolat 
alkarjára nyomok egy-egy autogramot.

...és négy nap immár. Négy nap eksztázis, itt és most érzem ezt először. 
Hittük volna ezt az elején? Hogy tudtuk-e vagy sem, nem számít. Nagyot 
álmodtunk, bátran, s már a Második után úgy tűnt, beteljesedett.

Utolsó este (úgy hajnali 6.00 magasságában) a sátram mellett egy zuz
mótelepnek megsúgom a Titkot. Hallom, hogy Dé a maga fészkében csen
desen kuncog. A Szögi beszélget a zuzmóval. Pedig fontos dolgokat közlök 
vele. Itt és most elindult valami különös és lényeges, az erdő fái megérzik 
ezt. Megnyugtatom őket, hogy jövőre ugyanitt, ugyanekkor. A közös Tán
cunk folytatódik.

Szögi Csaba

.utána napokig csak aludtunk...”Gruik Zsófia és Szepesi Zoltán csapatverseny-szervezők játékos tapasztalatai
Ami különleges és egyedülálló a mi kis fesztiválunkban, az a csapat

versenyek. Évről évre 50-60, egyenként tízfős csapat tesz tanúbizonyságot 
ügyességéről, kitartásáról, kreativitásáról és műveltségéről, déli napsütés
ben, szakadó esőben, porban-sárban.

Gruik Zsófia és Szepesi Zoltán azok, akik éveken át gondoskodtak a fi
atalok megmérettetéséről. Együtt sültek le velük a tűző napon, vagy éppen 
együtt áztak bőrig. Zsófiéknál, gyümölcslé és bársonyos babaillat kíséretében 
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csalogattam elő belőlük az emlékeiket. Szépé késett, mint mindig, olyan sze- 
pésen, de végül megérkezett. Vidáman, mint mindig, olyan szepésen.

Zsófi: - A második Játékokon kapcsolódtam be a szervezésbe művelő
désszervezőként, az elsőn csak érdeklődőként vettem részt. Kétnapos volt, 
augusztusban...

Szépé: - Igen, augusztus végén, emlékszem, iszonyú hideg volt. Tán 
még az eső is esett egy kicsit. Én már akkor is szervezőként voltam jelen, 
Both Emese révén csöppentem bele a gárdába. Valahogy rögtön a csapat
versenyekhez kerültem. Csütörtök este véglegesítettük a versenyszámokat, 
és pénteken kezdődött a Játékok.

■ Mi alapján állítottátok össze a versenyszámokat?
Szépé: - Gabi meg Anzsi (Halász Gabriella és Bohócki Angelika) jöttek 

a kész koncepcióval, amit két-három A4-es lapon dolgoztak ki. Az volt a 
lényeg, hogy a csapatok minél több területen próbálhassák ki magukat. 
Gabi találta ki a játékokat, Badis Zoli meg volt a koordinátor. O csinálta 
egyébként a vízi játékokat sokáig.

■ Milyen játékok voltak még?
Szépé: - Műveltségi vetélkedő az első alkalomtól volt, mint ahogy vízi 

és szárazföldi is. A sportban már nem vagyok biztos. A műveltségi tesztet 
a lenti játszótéren írták a csapatok, és úgy emlékszem, előre kaptak egy 
anyagot, amiből készülhettek. Voltak, akik puskáztak! Gabiék meg árgus 
szemekkel figyelték, hogy ki csal.

■ Sok csapat jelentkezett? Milyen volt a hozzáállásuk?
Szépé: - Sok, főleg zentai, és ami érdekes, 2-3 szerb csapat is jött. Erre 

nem számítottunk, ezért a nyelvi játékokhoz az utolsó pillanatban keres
géltük a szerb nyelvtörőket. De lelkesek voltak mind, meg hát nem is igen 
tudták, mire számíthatnak.

■ Ti sem nagyon...
Szépé: - Tényleg nem, a helyszínen, élesben alakult ki az egész. Gabi- 

nak jó ötletei voltak, de a megvalósítás az egy teljesen más dolog.
■ Milyen problémák adódtak a kezdetekkor?
Szépé: - O, hát főleg az eszközhiány okozott gondot, na meg a... (hosszú 

szünet) Hát, úgy látszik, az idő megszépíti az emlékeket. Talán még abban 
is hibáztunk, hogy nem fektettük le előre szigorúan a szabályokat, és így a 
bíráskodás sem volt egységes.

■ Milyen visszajelzéseket kaptatok a csapatoktól?
Szépé: - Elsősorban azt, hogy ne augusztus végén legyen legközelebb, 

mert akkor már hűvösebb van. De alapvetően jó visszajelzéseket kaptunk.
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Igazából a második volt a nagy durranás, mert Zsoldos kampánymunkájá
nak köszönhetően sokkal több vidéki csapat jelentkezett.

■ Zsófi, te hogy csöppentél bele a szervezésbe?
Zsófi: - Nem emlékszem rá. A kultúrprogramokkal kezdtem a szerve

zést, azt tudom, de hogy hogy és milyen körülmények között...
■ Arra emlékszel, hogy kerültél át a csapatversenyekhez?
Zsófi: - Arra emlékszem!
Szépé: - Arra én is...
Zsófi: - Szóval egy darabig a kulturális műsorokat szerveztem, aztán 

kihagytam néhány évet. A húgom, Zsuzsa egyfolytában nyaggatott...
Szépé: - ...és én is...
Zsófi: - Igen, Szépé is, és egyszer határozottan rákérdezett, hogy szer- 

vezném-e, és rögtön igent mondtam. Szegény húgom azóta is az orrom alá 
dörgöli, hogy bezzeg amikor Szépé kérte, rögtön belementem...

Szépé: - De hát annyit beszéltünk arról, hogy mit hogy csinálnánk kö
zösen!

■ Mivel foglalkoztatok akkoriban?
Zsófi: - Akkoriban fejezhettem az egyetemet, vagy már a doktorimon 

is dolgoztam?
Szépé: - Az ötödik-hatodiknál csatlakoztál.
■ Volt már ilyen tapasztalatotok korábbról?
Szépé: - Nem, a Játékokon tanultunk mindent. Nekem annyival volt 

könnyebb, hogy én legalulról kezdtem, és láttam, hogy hogy is működik 
ez. Ahogy változott a szervezői gárda, úgy jutottam én is egyre nagyobb 
szerephez.

■ A csapatok is változtak az évek során?
Zsófi: - Az utóbbi időben sokaknak az ingyenbelépő jelentette a moti

vációt a jelentkezésre. Igen, a belépő egészen más játékosokat vonzott. Ez 
komoly gondot jelentett, kiszűrni azokat a csapatokat, amelyek nem a játék 
öröméért jöttek.

Szépé: - Az első évben tényleg csak a szórakozás vonzotta a fiatalokat.
■ Nyeremény?
Szépé: - Nem emlékszem, hogy komoly nyeremények lettek volna. Az 

első két évben a Zenta csapat nyert, őket a dicsőség utáni vágy hajtotta.
■ Mit gondoltok, ha a belépő és a nyeremény nem lenne tényező, 

akkor is ilyen sok csapat jelentkezne?
Zsófi: - Szerintem jelentkeznének, és sokkal könnyebb lenne a szerve

zők dolga.
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Szépé: - Az első Játékokat a lehető legjobbkor szerveztük meg. Egysze
rűen olyan időket éltünk, hogy szükség volt rá, és az akkori célgeneráció 
is tele volt energiával. Nem hiszem, hogy most, 2010-ben ennyi csapatot 
tudnánk megmozgatni egy ingyenes rendezvénnyel.

■ Mi változtunk, a fiatalok?
Zsófi: - Olyanok mindig lesznek, akik szeretnek játszani. Csak azt a 

hangulatot nem tudjuk visszahozni.
Szépé: - 2000-ben, amikor az egész elindult, politikai változások vol

tak a levegőben, mindenki változtatni akart. Olyan csapatok érkeztek, 
amelyek nemcsak szórakoztak, de maguk is szórakoztattak: pl. néhány 
csapat összefogott, és aláírásgyűjtéssel megszüntették a kilincs szót. Ezen
kívül tartós barátságok születtek, és ezek mind rányomták a bélyegüket a 
hangulatra.

■ Melyik év számít mélypontnak a csapatversenyek szempontjából?
Szépé: - A tavalyi.
Zsófi: - A régi és az új szervezők közötti feszültség kihatott a versenye

ket szervező önkéntes fiatalok hangulatára.
Szépé: - A korábbi években családként szerveztük a Játékokat, így 

rengeteget fektettem bele érzelmileg, nagyon fontos volt nekem. Tavaly 
már nem tudtam így érezni.

Zsófi: - Eddig elég jól toleráltam a szervezésből adódó malőröket, mi
vel ismertük egymást a szervezőkkel, jóban voltunk. Ehhez képest tavaly 
nagyon rosszulesett például az, hogy azok a fiatalok, akikkel korábban 
együtt dolgoztam, puszta nemtörődömségből nem kaptak italjegyet a nul
ladik napon, mondván, akkor még nincsenek versenyek. Egyáltalán nem 
vettem részt aktívan a szervezésben, de az ehhez hasonló apróságok igen 
rosszul érintettek.

Szépé: - Ha valaki minden egyes alkalommal megkérdezte volna, 
hogy szerintem mi volt a mélypont az az évi fesztiválon, mindig azt felel
tem volna, hogy maguk a játékok. Azért, mert óriási stresszeljár egy ilyen 
volumenű rendezvényt egy fiatal embernek minden előképzettség nélkül 
a vállára venni. És természetesen szerettünk volna évről évre jobbak lenni, 
így végül mindig nagyon kimerültünk.

■ Mennyi időt igényelt a rendezvény egy évetekből?
Szépé: - Már szeptemberben elkezdtünk beszélgetni a következőről, 

az első megbeszélések pedig februárban kezdődtek.
Zsófi: - Az aktív, napi huszonnégy órás munkát a rendezvény előtti 

négy-öt hét igényelte.
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■ Láttok arra esélyt, hogy visszatérjetek a szervezéshez?
Zsófi: - Nekem már nincs kapacitásom ilyen kaliberű társadalmi munkát 

végezni. Ha adódik egy kis szabadidőm, azt nem a hobbimmal szeretném 
eltölteni (mert a Játékok szervezése nekem az volt), hanem a gyerekeimmel.

Szépé: - Nagyon sokat köszönhetek a Játékoknak. Nagyon megterhelő 
volt, de ugyanakkor rendkívül hasznos is. A végére úgy éreztem, sikerült 
megszereznem azokat a képességeket, amik egy ilyen rendezvény megszer
vezéséhez szükségesek. Hogy visszatérnék-e? Nem tudom. Túl régóta va
gyok itt. Új emberek kellenek új ötletekkel.

■ Mi a helyzet a háttérmunkával? Tarthatnátok felkészítő tréningeket
Zsófi: - Persze, már tavaly is felajánlottam a fiatal önkénteseknek, hogy 

bármikor fordulhatnak hozzám kéréssel, tanácsért. Ez továbbra is érvé
nyes. De természetesen csak rátok, akikkel együtt dolgoztam.

Szépé: - Nagyon sok hasznos tapasztalatot gyűjtöttünk az évek során, 
és jó lenne ezeket átadni. Olyanoknak, akikben megbízunk. És nemcsak 
a tapasztalatokat, hanem a szellemiséget is. Bár... ez a Játékok már nem 
ugyanaz a Játékok.

Zsófi: - Persze attól, hogy valami más, még nem biztos, hogy rosszabb 
is, sőt. Ezek inkább érzelmi kérdések, mi érzelmileg is kötődtünk a ren
dezvényhez, egymáshoz. Azt gondolom, hogy kevés olyan ember van, aki 
rendelkezik olyan tapasztalattal, amivel 600 fiatalt tudjon koordinálni négy 
napon át. Mi, a szervezők mind ilyenek vagyunk. A csapatverseny szerve
zése azért külön kategória, mert mi felelősséget vállaltunk a versenyzők 
biztonságáért, szórakozásáért...

Szépé: - ... meg a legenda fönntartásáért.
■ Mi a helyzet ezzel a legendával? El és virul, vagy halványul esetleg?
Szépé: - Átalakul. Mást jelentett akkor a Játékok, és mást most. Re

mélem, hogy az elkövetkezendő években is olyan komoly elvi alapokra 
tudják majd helyezni a rendezvényt, amilyenekre az első években. Mert 
amikor indult, komoly célja volt, amit, úgy tűnik, betöltött. Most épp keresi 
a helyét, úgy gondolom. Még mindig nagyon fontos szerepe van abban, 
hogy összefogja a vajdasági magyar fiatalokat, de nem biztos, hogy ez ösz- 
szeegyeztethető a profitorientáltsággal.

■ Profitáltatok-e a hétköznapi munkátokban a Játékokon szerzett ta
pasztalatokból? Szépé, te pszichológusként dolgozol, Zsófi, te pedig pe
dagógus vagy...

Zsófi: - Rengeteget tanultam a szervezés során. A szakmámon belül is 
a fiataloknak való programszervezés terén olyan tapasztalatokat szereztem, 
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amikre sehol máshol nem tehettem volna szert. De igazából ez visszafelé is 
működött, a Játékok szervezésében is hasznomra vált a képzettségem.

Szépé: - Biztos, hogy nehezebb lett volna, ha nem humán területről 
jövünk mind a ketten. Ezenkívül rokonszakmák a mieink, és szerintem ez 
is megkönnyítette a kommunikációt.

■ Mondhatnánk, szakmai gyakorlat volt mindkettőtöknek.
Zsófi: - Igen, persze. Az ember azt is mérlegeli az ilyen ingyen végzett 

munkák során, hogy azért egyáltalán profitálhat-e valamit belőle.
Szépé: - Én a Játékoktól elsősorban önbizalmat kaptam. Korábban 

gondot jelentett számomra nagy tömeg elé kiállni, aztán egyszer csak azon 
kaptam magam, hogy egy megafonba ordibálok félezer fiatal előtt... Szak
mai szempontból pedig itt tanultam meg, hogyan lehet sok fiatalt össze
gyűjteni, motiválni, hogy kell célokat kitűzni...

Zsófi: - A programszervezés szabályairól, menetéről is nagyon sokat 
tanultunk. Sokan hajlamosak azt gondolni, hogy mindenki ért hozzá, de 
valójában ez egy nagyon nehéz terület, és nehéz profi módon csinálni. Úgy 
érzem, lett volna még mit tanulnom.

Szépé: - Kezdettől fogva azért küzdöttünk, hogy ne csak a saját hibá
inkból kelljen okulnunk, hanem kapjunk valamilyen professzionális segít
séget. Gyakorlati úton kellett rájönnünk a dolgokra.

■ Például mire?
Zsófi: - Tisztán emlékszem, hogy még az első Játékok idején bicik

liztem a segédpálya mellett, olyan 9, fél 10 felé, és már javában zajlott a 
vetélkedő. Tűző napon, legalább negyven fokban. Teljesen elképedtem, 
hogy ezek az emberek képesek voltak korán felkelni, és reggel nyolckor 
a segédpályán futkározni. Rögtön abban az évben, hogy csatlakoztam a 
csapatversenyesekhez, 8 óráról 10-re tettük át a kezdést. Szerintem ez egy 
nagyon jó döntés volt...

Szépé: - De tényleg, emlékszem, hogy az első években már hatkor ott 
voltunk a medencénél, és fújtuk a matracokat...

■ Várj, reggel hatkor?
Szépé: - Vagy fél hétkor, igen. És fiatalon, és ebből kifolyólag másnapo

sán igazán nem volt könnyű. De akkor az a három-négy nap erről szólt.
Zsófi: - Erről, és arról is, hogy utána napokig csak aludtunk! Ettől füg

getlenül nagyon szeretném továbbra is szervezni a csapatversenyeket, de 
egy babával a hátamon és egy másikkal a hasamban nem lenne könnyű...

Illés Eszter
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Csapatverseny 20010, ha ez így duplázódik a végtelenségig...
Akármennyire is meggyőződésem volt nekem, hogy a Zsófi már az első 

Játékoknak is szervezője volt, ez bizony nem így történt. O csak 2001-ben 
csatlakozott a csapathoz (a művelődési programokat szervezte), és nekem 
ezt most kellett megtudnom, 2010 májusában, sőt majdnem júniusban!

A kishúgokkal soha senki nem törődik...
Ami a csapatversenyeket illeti, az eredetileg kétnapos rendezvény 

négynaposra bővült, így pedig sokkal több idő jutott erre is. (Mi meg a Ta
mással azt számolgattuk, hogy ha minden évben megduplázódik a Játékok 
időtartama, akkor mire mi középiskolások leszünk, egy egész hónapos ki
rándulást tehetünk a Népkertben. Annyira nem bánom, hogy ez nem jött 
össze, mert egy kettő a tizenegyediken napig tartó fesztivál talán mégiscsak 
egy kicsit hosszú lenne.)

A csapatverseny összeállításán nem sok változás esett: mindössze a be
ugró feladat különbözött az előző évitől, most az írásos beszámolók témája 
helyi történetek adaptálása volt. Ebben az évben egyébként még (a többi 
versenyszámhoz hasonlóan) a beugró sem volt kötelezően elkészítendő fel
adat, így nem is lehet igazán beugrónak nevezni. Inkább egy előzetesen 
elkészíthető versenyszámról volt csak szó, hiszen a feladat teljesítettségének 
és a Játékokon csapatként való részvételi lehetőségnek semmi köze nem 
volt egymáshoz.

A versenyszámok nagyjából reggel kilenctől délután háromig tartot
tak, nem számolva az esetleges késéseket, amik vagy voltak, vagy nem 
- én nem voltam ott, hogy megmondjam, de nem hiszem, hogy a csúszás 
csak egy később megteremtett hagyománya a Játékoknak. (Biztos az eső 
is esett.)

A második Játékokon hetven csapat vetélkedett egymással, a nyertes 
csapat neve pedig Zenta - ugyanarról a csapatról van szó, akik az előző 
évben is győztek. Saját elmondásuk alapján ők nem bulizni, hanem nyerni 
mentek a Népkertbe, és ez sikerült is nekik, kétszer egymás után. Jutalmuk 
egy (igaz, csak a következő nyáron esedékes) egyhetes táborozás volt, illet
ve lett volna, ha tüntetőleg vissza nem utasítják.

Gruik Zsuzsa
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PROGRAMOK - LEÍRÁS - SAJTÓVISSZHANG
Részlet a programfüzetbőlA rendezvény helyszínei:

Vetélkedő/játékok
9-15 óra között párhuzamosan a szárazföldi (segédpálya), vízi (uszoda), 
röplabda- (Tisza mellett), foci- (kutyafuttató pálya) versenyek.
Nagyszínpad
Délutánonként kulturális program (színház, népzene, tánc s egyéb elő
adó-művészet), éjjel pedig rockkoncert.
Kisszínpad
Mindennap 14-17 óra között a versengő csapatok bemutatkozó színda
rabjai, valamint csütörtök délután Hobo József Attila-estje.
Nádfedeles kunyhó
Állandó festménykiállítás, 
író-olvasó találkozók.
Előadósátor
Naponta 16-21 között tudo
mányos előadások, beszélge
tések szakemberekkel.
Játszóház
Kézműves-foglalkozások, 
játékok, kicsiknek-nagyok- 
nak.
Majomsziget
Szabadtéri mozi mindennap 
22-04 között.
Tisza mozi (belváros)
Magyar Film Fesztivál (pén
tek, szombat, vasárnap)
Rádiósátor
Zene, vendégek, beszélgetés 
a médiáról; élő rádió 4 na
pig az FM 107,9-en (hallgat
ható Zenta területén).
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Partisátor
Electronic music festival
Egyéb helyszínek, érdekességek
Információs sátor, Ejtőernyős sátor, drogprevenció, DMISZ, Agora, 
Környezetvédelmi sátor, Egyházi sátor, mászófal, sörsátrak, Kiad
ványsátor, tenisz, foci, röplabda, kirakodóvásár és sok egyéb érde
kesség.

2001. július 19.- csütörtök:

Nagyszínpad
17- 19 Nyitóműsor - megnyitja Juhász Attila zentai polgármester, közre
működnek a Szélrózsa leánykórus és a Kiriana együttes
Örkény István: Tóték - dráma, bemutatja a sitkei Soltis Lajos Alternatív 
Színház (HU)
21-22 Carmina Burana - ritmikus tánc a zombori fiatalok előadásá
ban
Rockkoncert: Hobo Blues Bánd (HU)
Kisszínpad
14-17 A versengő csapatok bemutatkozó színdarabjai
18- 19 Elköltött évek - Krnács Erika és Kaszás Éva előadásában
Hobo: József Attila-est
Nádfedeles kunyhó
18.30 Festménykiállítás - megnyitó
Rádiósátor
14-16 Németh János (Hét Nap - Szabadka)
22 Eszméletlen parti - zene, zene, zene

2001. július 20. - péntek:

Nagyszínpad
16-19  Folkdélután
Flaman-Hézső citeraduó, Sóvirág táncegyüttes (Csóka), Hajnalkötöző 
együttes (Budapest), Énekmondó együttes (Szabadka), Polgár Lilla nép
dalénekes (Zenta), Szélrózsa leánykórus (Zenta), Barkóca és Pitypang 
gyermektánccsoport (Zenta), Szökős zenekar (Szenttamás), Pámel Gizel
la népmesemondó (Székelykeve), Székelykevei énekcsoport, Csürdön- 
gölők táncegyüttes, Guzsalyas leánykórus, Kisormos együttes (Újvidék). 
A műsor után táncház Gazsó Tibor - Somi (Csóka) vezetésével.
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19- 21 Csukás István: Ágacska - zenés-táncos mesejáték, bemutatja a sitkei 
Soltis Lajos Alternatív Színház
22 Rockkoncert: Cactus Jack (Pancsova), Night Shift (Zemun)
Nádfedeles kunyhó
16-18 Orbis- és Táltos-élőújság - író-olvasó találkozó
Rádiósátor
14-16 Pintér Ferenc (Szabadkai Rádió)
Partisátor
21-05 Drum ’n’ bass, breakbeat...
DJ-k: Titusz (Tilos/HU), Nyúl (Maocrew/YU), Sajó (Tilos/HU), Sinko (Ti- 
los/HU), Mono Tono (Maocrew/RO)

2001. július 21. - szombat:

Nagyszínpad
16-18 Kulturális szemle - fiatal amatőr előadók bemutatkozása
18-18.30 Csak Ön után, hölgyem - Zenés performance a Punkreas elő
adásában
18.30-20 Műveltségi vetélkedő (a legjobb hat csapat szóbeli megmérkőzé- 
se)
20- 22 Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, a rockoperát a csókái 
Orpheus Theater mutatja be
Rockkoncert: Real Deal (Zenta), Titty Twisters (Zenta), Beer Drinkers
(Belgrád)
Nádfedeles kunyhó
16-18 Képes Ifjúság-élőújság
Rádiósátor
10-12 Mess Attila (Szabadkai Tévé)
14-16 Árvái Mara (Klikk, Szeged)
Partisátor
21- 05 Detroit, minimal techno...
DJ-k: Kalt (Tilos/HU), Wamzer (Tilos/HU), Unknown A (Maocrew/YU), 
Hédi (Maocrew/YU), Q:zee (Maocrew/UKR)

2001. július 22. - vasárnap:

Nagyszínpad
16- 17 Midnight táncegyüttes
17- 18 Indonéz táncosok műsora
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18-20  Eredményhirdetés
20- 22 Rock-Canto - Egy első vajdasági magyar popfesztivál harmadszor, 
fellépők: Station (Ada), Faust (Szabadka), M Vírus (Mohol), Dódó (Szent
tamás), Haverock (Temerin) és a vajdasági szólisták
A gálaműsorban az Adrenalin (Zenta)
22 DJ FF és DJ Gery a színpadon
Karaokeshow
Nádfedeles kunyhó
16-18 Beszélgetés Szabó Palócz Attila költő-íróval
Partisátor
21- 05 Trance, house, techno...
DJ-k: Eezt (Play4u/YU), Zeitung (Maocrew/YU), Rose (YU), Hulló (YU), 
Vargas (YU)

A H. Nyári Ifjúsági Játékok leírása
AII. Nyári Ifjúsági Játékok helyszíne ezúttal is a zentai Népkert volt, és 

2001. július 19-22. között került megrendezésre.
E rendezvényt három nagy részre lehetett felosztani:
a vajdasági magyar fiatalokból álló csapatok között zajló versenyre,
a vajdasági magyar fiatal művészek kulturális szemléjére,
a szórakoztató programokra, kísérő rendezvényekre.
A csapatok között zajló verseny:
E téren volt a legkevesebb változtatás az előzőhöz képest, hiszen ezek a 

versenyszámok nagy népszerűségnek örvendtek az előző Játékokon is. így 
ezek változatlanul a következők voltak:

- labdarúgás,
- röplabda,
- szárazföldi ügyességi játékok,
- vízi ügyességi játékok,
- műveltségi vetélkedő,
- színpadi produkció,
- írásos beszámoló (itt annyi változtatás volt, hogy történeti mondák 

gyűjtése volt a feladat).
Változtatás volt az is, hogy a jelentkezők nagy száma miatt (86 csapat 

jelentkezett, s végül 70 csapat játszott) a tavalyival ellentétben csak napi 
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egyszeri ingyenes étkeztetést tudtunk nekik nyújtani. Másrészt a verseny
számok többsége mindennap 10-15 óra között zajlott le, s így a nap többi 
része a résztvevők szabadidejeként funkcionált.

Kulturális szemle:
E téren volt a legnagyobb előrelépés a tavalyihoz képest. Míg ugyanis 

az előző Játékokon ez inkább kísérő rendezvényként funkcionált, ezen a 
rendezvényen ez pont olyan fontos szerepet játszott, mint az első pillér
nek számító versenyszámok.

Felvonultattuk ugyanis a vajdasági magyarság összes fiatal művészét, 
kezdve a tradicionális népművészeti ágaktól a modern művészetekig. 
A kulturális szemle mindennap 15-21 óra között zajlott, így közvetlenül 
a versenyszámok után következett. Ekkor a versenyzők már szabadok 
voltak, így a Népkertbe látogatók mellett ők is megtekinthették a prog
ramot.

A kulturális program több helyszínen zajlott. A zenei, tánc- és szín
házi bemutatók a színpadon kerültek megrendezésre, míg a képzőmű
vészeti kiállítás az erre az alkalomra épített nádfedeles kunyhóban volt 
megtekinthető.

A fellépés lehetősége mellett a művészeknek neves előadók segítségé
vel szakmai beszélgetéseket, vitafórumokat szerveztünk. Ezenkívül pedig 
a tudomány és az irodalom jeles képviselői mutatkoztak be a nagyközön
ségnek előadásaik során.

Szórakoztató programok:
A szórakoztató programokat kétségkívül a könnyedség jellemezte. 

Különösebb mondanivalójuk nem volt, mindössze az egyébként nem túl 
sok pozitív élményt megélő fiataloknak a kikapcsolódását szolgálták.

A tavalyihoz képest kétségkívül üde színfoltot jelentett a Játékok rá
diója, másrészt a Majomszigeten létrehozott szabadtéri mozi.

Már az első rendezvény is kirobbanó sikert ért el, hiszen napi lá
togatottsága csaknem elérte a 2000 főt. A II. Nyári Ifjúsági Játékok vi
szont megvalósította a lehetetlent: a mintegy 800 versenyző mellett még 
legalább ennyien táboroztak a Népkertben (tehát majd 2000 fő), az esti 
programok látogatottsága pedig naponta elérte a szinte hihetetlennek 
tűnő 5000 főt. Ezzel kétségkívül az utóbbi évtized legnépszerűbb és leg
tömegesebb délvidéki ifjúsági rendezvényévé vált.
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Népkerti karcolatok(II. Nyári Ifjúsági Játékok - Zenta, Népkert, július 19-22.)(...)
Szóval Játékok volt, a tavalyihoz képest jóval grandiózusabb szerelés

ben és jóval több kísérő rendezvénnyel. A szervezők mintha az idén is eltö
kélték volna, hogy pár napra elhozzák a Sziget egy apró darabkáját a poros 
vajdasági síkra, és ez alatt a négy nap alatt, július 19. és 22. között csakis 
ekörül forogjon a világ Zenta városában. Volt Hobo, volt techno, és a film
rajongók sem maradtak hoppon. A Majomsziget (nem tévesztendő össze a 
Pepsi Szigettel) fái alatt Zenta első open air multiplexében nézhették végig 
az emberek a hollywoodi (rém)álomgyár termékeinek tömkelegét. Volt 
színdarab, élőújság és író-olvasó találkozó is. Beszédes István bemutatta 
Zentát, és ufók is röpdöstek az égen. Volt négy nap júliusban, ami csakis 
a fiatalokról szólt, és nem csak a fiataloknak, s ami, ha rövid időre is, de 
kiemelte Zentát a többi város közül.

A megátkozott kisszínpad
A fáma szerint történt egyszer, hogy a kisszínpadot összetákoló szorgos 

szervezők közül valaki a sürgés-forgás, kopácsolás közben az ujjára csapott 
egy kalapáccsal (fanyelű, vasfejű kéziszerszám, általában szögek beverésé- 
re, kiegyenesítésére szolgál, de sikeresen lehet vele végezni anesztéziás mű
veleteket is a nemkívánatos egyén fejére történő rákoppintással; szerszám, 
amellyel dolgozni kell, szóval tök cikis egy valami), és, mivel rövidebb ideig 
kénytelen volt lemondani a barátnőjén alkalmazott kéz-, illetve ujjtechni- 
kájáról, egyszerűen megátkozta a kisszínpadot, amely több alkalommal le
szakadt a fellépő előadók alatt.

Természetesen egy szó sem igaz a fenti történetből, csupán a szerző 
találta ki, mintegy magyarázatként a kisszínpad körüli bonyodalmakra. Az, 
hogy fellépés alatt leszakad a színpad, eléggé fájó és kellemetlen dolog tud 
lenni, mind a szerencsétlen fellépő, mind a szervezők számára. Különösen 
gáz van akkor, amikor az illető fellépő maga Földes László - Hobo, aki 
igencsak derekasan bírta az őt érő kellemetlenségeket, melyek közül csak 
hab volt az alatta széteső színpad. Mert az egy dolog, hogy egy rendhagyó 
előadás rendhagyó feltételeket követel, pl. hangosítás, szakértő hangtech
nikus és természetesen közönség, amely nem csupán azért jött le a játszó
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térre július 19-én, csütörtökön este, hogy marslakót lásson (jelen esetben 
Hobo alakította ezt a szerepet) Zentán, hanem hogy élvezze is magát a 
rendkívüli előadást, amivel Mr. Bluesman megajándékozta a táborlakókat 
és a közönséget.

Szerencsére ezek voltak többségben, és leszámítva néhány Lagzi Laj
csin nevelkedett fiatalt és öreget, aki félhangosan kommentálni igyekezett 
a színpadon kialakult bonyodalmakat, igazán fantasztikus produkciót nyúj
tott Hobo, ugyancsak nehéz körülmények közepette.

A „megátkozott” kisszínpad másnap is szedte áldozatait. Az egyik szer
vező kiakadva mesélte, hogy miután kijavították a leszakadt felületet, a 
szorgos ácsok felmentek a színpadra, és ugrálással próbálták ki a konst
rukciót. A színpad kibírta a teherpróbát, de amikor élessé vált a helyzet... 
a rajta fellépők alatt ismét csak leszakadt.

Lehet, hogy valaki mégiscsak átkot szórt a színpadra és az érte felelős 
szervezőkre? Moulder Fox, Dana Scully, merre vagytok?

Szól a rádió
„Kérjük a táborlakókat, hogy menjenek az infósátorhoz a következő 

játékkal kapcsolatos információk megszerzése végett” - szól a StarFM a 
107,9 MHz-en. Meghökkenek, milyen tábor? Ja, a Nyári Játékok rádióját, 
a StarFM-et hallgatom, amelyet a Vamirsz ifjú titánjai ápolgatnak. Leszá
mítva azt, hogy az éterben az ilyen jellegű felhívások igencsak cikisen hang
zottak, a csajok és a srácok derekas munkát végeztek, minden szempont
ból megszégyenítve a város két dzsubokszának jelenlegi újságíróit és zenei 
szerkesztőit. A lokális média két „gyöngyszeme” foghíjasán tájékoztatott az 
eseményekről, amit sokan szóvá is tettek a látogatók közül, akik még az 
októberi események alatt váltak rádiófüggőkké, elsősorban a Zentai Városi 
Rádió hallgatóivá. Egy kicsit szégyen is ez a két helyi rádióállomásra nézve, 
hogy az eseményekről egy „külföldi” stáb tájékoztatott, és lényegében ez 
alatt a négy nap alatt az egyik hangadójává vált a városnak. Kár, hogy csak 
négy napig tartott, és valahol máshol nem így folytatódott az egész.

(...)

Horváth Zsolt (Képes Ifjúság)
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III. NYÁRI IFJÚSÁGI JÁTÉKOK 
(2002. JÚLIUS 18-21.)

Gyönyörű Nyári KáoSz Napok - 2002!
...és akkor felépül valahára a Kisszínpad is!! Igazi, masszív, nem az 

előző évi roskatag tákolmány - csupán a nevében kicsi, dimenzióiban ha
tártalan. (Kell is, hogy az legyen, hogy elbírja a mi „megaprodukciónkat”, 
hehe!) A népzenei sátor mellett ez az aktuális újítás a helyszínek terén, s 
azóta is a legkedvesebb Stage számomra, ahol a legizgalmasabb meglepeté
sekben lehet része az arra csellengőnek, ha éppen sehol nem találsz érdek
lődésednek megfelelő programot, okvetlenül abba az irányba kanyarodj! 
No de ne szaladjunk a rúd elé...

2002 nyara. Ha az előző fesztivál a búcsúbulim volt, akkor ez lett a 
Welcome Back Party... Június elején szereltem le, de már valamikor télen 
elkezdtünk levelezni Debby drágámmal, lázasan tervezve, milyen számo
kat írunk majd, mely bandáktól mi mindent dolgozunk majd fel, ilyenek. 
Mire hazaértem, nagyjából megvolt már a koncepciónk, próbateremnek 
adott volt Debbyék garázsa, csak ki kellett belőle pakolni a lomot - később 
Ata tesó szépen ki is festette néhány vad graffitivel -, kellett még a név, és 
persze a zenészek. Bagatell.

Gipsy persze jött első szóra, hármasban már zúztunk is - két vokál 
egyetlen keményen betorzított gitár hathatós támogatásával. Nemsoká 
összefutottam a Tisza-parton Szteddzs haverommal, az igen kiváló, ám 
szerkó nélküli dobossal, aki szintén azonnal rábólintott. Még egy telefon, 
s megvolt a bőgős is, Dávid, a régi diákom, aki hozta a bátyját is a ritmus
szekcióhoz, sőt: egy komplett dobszerkót ráadásul! Villámgyorsan - ahogy 
az punkkörökben dukál - megalakult a ShootusdowN! Jómagam beköltöz
tem Debbyékhez, aztán minden áldott nap abáltuk kora délutántól késő 
estig keményen. Volt bő egy hónapunk, hogy a repertoárt rendesen átve- 
gyük...

A Harmadik. Csak így tudok rá gondolni, nagybetűvel, mint valami 
zongoraversenyre vagy szimfóniára... Ha az első évben elszórtuk a mag
vakat, a másodikban szárba szökkent a vetemény, akkor most érkezett el 
a szüret ideje! (Csak zárójelben jegyzem meg csendesen, hogy bár rend
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kívül örülök, hogy a Játékok azóta is virul, számomra ez az első három 
esztendő szép kerek egész. Külön élnek a szívemben, különleges helyet fog
lalnak ott el. Gondolom, a szülő is így érez a gyermeke iránt: egy életen 
át szereti, de a legkedvesebb élmények mindig az első néhány évhez köt- 
hetőek.)

Debbyt és engem a Kisszínpad körüli ügyek intézésével, a zenekarok 
„pátyolgatásával” bíztak meg - nem mintha az előző két év túl stresszes 
lett volna a számomra, de ez most különösen lezsernek bizonyult. Ja, és 
ismét zsűriztem a csapatok színpadi produkcióinál, ami remek dolog, 
most is szívesen csinálnám, nincs annál mókásabb kikapcsolódás délutá
nonként a Játékokon! Szteddzset mint zenészt is bevontam, rajtunk kívül 
pedig az Újvidéki Színház diákszínjátszói - azóta már hármójuk közül 
ketten a KDSZ elismert színészei! - segítettek az elbírálásban. Érdekes 
volt a kontraszt közöttünk, hehe... De attól szép ez az egész, hogy szí
nes! (Vasárnap volt aztán egy kis mókás gubanc, amikor a többi zsűritag 
már elpályázott haza, viszont néhány megkésett csapat jelentkezett, hogy 
pótolnák a pótlandókat... Nosza, előrántottam néhány Szabad Alkotót a 
sátraik mélyéről, akik szintén „kevéssé” voltak kiütve a már három-négy 
(s még jóval több - Isd. én) napja tartó rakenrolltól, és letelepedtünk a 
színpad elé a tűző napra úgy dél mélységében. Hát... volt ott minden... 
nem csupán a torkok száradtak ki, de még a pontozásra szolgáló filcek is, 
ezért mindkét „szerszámot” a hármunk által megosztott egyetlen korsó 
sörbe mártogattuk... No de sebaj!, fő hogy ez is mókásan telt el, és még 
túl is éltük, haha...)

És ebben az évben aztán tényleg kivirágzott a Népkert! Nyitottunk a 
tágabb régió felé - úgy értem, most már tudatosan is. Ezen leginkább a 
teljes Kárpát-medencét kell érteni, de hajói emlékszem, DJ érkezett még 
Angliából is! Reklámoztuk is széltében-hosszában a bulit, de erre nem is 
volt olyan nagy-nagy szükség, hiszen az emberek között elterjedt már 
a híre, a magyar DJ-k, valamint az underground színtér bandái máris 
maguk jelentkeztek, hogy fellépési lehetőséghez jussanak Zentán. Szinte 
presztízskérdéssé vált az itteni szereplés. Itt volt pl. az én régi gödöllői 
púnk galerim is - először, de korántsem utoljára -, a Körzeti Megbízott, 
akikkel vasárnap még egyszer felevett engem a fene a Kisszínpadra - az 
érzőbb szívűek bizonyára hányták magukra a keresztet a két nappal az
előtti koncertünk után, hehe... Aztán itt voltak még a VHK-közeli zene
karok is, a MagUra Napotvet és a Narco Polo (akikkel akkor még nem, de 
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két év múlva sikerült egy életre szóló barátságot kötnöm a közös alkotás 
és (ön)pusztítás jegyében).

No de egyáltalán nem csak a fellépők érkeztek a tágabb pátriából, ha
nem a közönség is tömegesen. A régebbi Falu helyében egy teljes kis Város 
alakult ki immár a liget ölén, az első két év Családja mellett több klán is 
létrejött, szóval zajlott az élet tízezerrel!

A mi bandák pedig... nos, ahogy már mondottam volt: csak lezseren... 
Jártunk-keltünk persze mindenfelé - bár a moziszigetre ezúttal sem volt 
bátorságom a keskeny (?) hídon átmenni, többször megfordultam viszont 
a Nádkunyhónál, legalábbis a fotók ezt bizonyítják, hiszen az a lapom, a 
Képes Ifi székhelye volt, persze mindezt csakis randomizálva tettem, ki 
is találták, hogy a következő évben a mostani filmes hullaszámláló ver
seny helyett Szögi-kereső vetélkedőt szerveznek, haha - jártunk-keltünk, 
csetlettünk-botlottunk mindenfelé, de olyan jó kis bázisunk alakult ki a 
sátorváros központjában, hogy a hancúr fő színhelye mindvégig ez ma
radt. Egyik évben sem fókuszáltam ennyire kevéssé a színpadokra - ebbe 
a saját koncertünket is beleértem -, mint ezúttal. Ez is azt bizonyítja, hogy 
a társaság a lényeg! Programok ide vagy oda, minden bizonnyal most 
sikerült először úgy igazán elmerülnöm a rendezvényben, ahogyan én 
azt szeretem...

Az egyik kedvenc helyem a Menhely-sátor volt, kár, hogy aztán nem 
folytatták... Egy nyugodt kis fészek volt a forgatagban, hatalmas matra
cokkal, s végig jó kis filmeket vetítettek! A saját sátramat csak a vége felé 
sikerült felvernem, bár ahogy előtte, utána sem ott aludtam - aludni??!, az 
MI??? -, viszont egyik havernak sikerült is szinte azonmód lerombolnia: a 
középső merevítő kettétörött. Erre aztán még valamelyik „jóakaróm” az 
első rudat is elroppantotta... mire utolsó nap mégis ott kötöttünk ki éjsza
kára egyik barátnőmmel, már csak amolyan dupla hálózsákként funkcio
nált az eső közepette... No igen, az eső... Hát, volt némi dagonya, de ez 
csupán szelíd előjáték volt ahhoz képest, ami néhány évvel később bekövet
kezett. Szóra sem érdemes.

Aztán mi is volt még?... (Persze minden volt, hehehe...) Na igen, a kon
certünk. Sajnálom, hogy nem örökítette meg egy kamera sem - tudtom
mal, de ha van ilyesmiről valakinek tudomása, azonnal jelentkezzen!! -, 
már csak azért is, mert magam is igencsak kíváncsi lennék. De azok alapján, 
amiket mesélnek, igencsak izgalmas lehetett, haha. Egy hónap megfeszített 
munka után, amikor már minden ment hajszálpontosan, a mi kis galerink 

39 ~



most olyannyira ellazította magát, hogy a színpadon minden újraértékelő
dött, valami a metálos szigor, a punkos ereszdelataréjod és egy felhőtlen 
kabaré között alakult ki, vijjogva nyomtuk az esőtáncot, de arra azért em
lékszem, hogy az úri közönség is lelkesen pogózott. Erről a happeningről a 
Mint ami lent van c. könyvemben részletesen mesélek, nem itt van a helye, 
akit érdekel, ott elolvashatja. (Röhöghet vagy sírhat, gusztusa szerint.)

Fejbúbig szutykosan indultunk haza a III. Nyári Ifjúsági Játékokról - ez 
volt az az év, hogy addig nem engedtek be a házba otthon, míg a kerti zu
hanynál előtte le nem fürödtem -, végigcipelve a városon a sátraink mocs
kos maradványait, de amikor otthon a sutba vágtam az egész szemetet, vala
hogy a jól végzett munka fáradtságával dőltem hátra a kedvenc fotelemben, 
s arra gondoltam, na, ezt überelni már nem lehet. Viszont igyekezzünk, 
hogy a következő években tartsuk a színvonalat! S lón...

Szögi Csaba

Jó alkalom találkozni a régi 
arcokkal...”- mondja Laró, a többfunkciós Játékok-látogató

Létezik egy kedves, ámbár fura, mezőkövesdi manó,
csak úgy hívjuk mind, hogy Laró.
Az emberek zord világában Varga István a becses neve, 
nem jut eszembe több rím, legyen ez a verselés vége.

Ez a tarka-barka, rasztás figura olyannyira a rendezvény részévé vált az 
évek során, hogy hiányérzetem lenne, ha nem futnék vele össze az egyik za
jos estén csendes dolgokról beszélgetni. A Narco Polo zenekar basszusgitá
rosa és didgeridoosa ugyanis nem csak mint fellépő szokott előfordulni Zen- 
tán. Egymásba botlotok valahol a forgatagban, és ő olyan őszintén megörül 
neked, hogy beleremeg a lelked. Aztán tovapörögtök. Vagy megálltok pár 
percre a sodrásban. O mintha egy lenne a Népkert temérdek bölcs tölgyfája 
közül, te meg, mint kis mókus, csüngesz rajta. És beszélgettek egyet.
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■ Hogyan kerültél kapcsolatba a Vajdasággal és a Játékokkal?
- Először csak a rendezvény híre jutott el hozzánk az akkor még mű

ködő MagUra zenekartól. Az átható lelkesedésük azt eredményezte, hogy 
felvettük a kapcsolatot az akkori szervezőkkel, és nagy örömünkre sikerült 
is meghívást nyernünk... Ez volt a III. Játékok...

■ Azóta milyen rendszerességgel és milyen „minőségben” látogatod 
a rendezvényt?

- Az első fellépés nagyon meghatározó volt mind a számomra, mind a 
zenekar számára. A koncertet követően azonnal családias hangulat alakult 
ki a hozzánk odaözönlött fiatalok és a zenekar között. Ez a kapocs azóta 
megőrződött és szerte is ágazott. Mint fellépő zenekar azóta csak egyszer 
nem tudtunk részt venni a fesztiválon, de magánemberként eddig minden 
évben ellátogattam néhány napra.

■ Milyen tapasztalataid vannak a rendezvényről mint fellépő és mint 
látogató?

- Valójában nem nagyon tudom különválasztani a két szemszöget, va
lahogy egybeolvadt a kettő az elmúlt évek során. De mindkét szempontból 
nagyon jó és élményteli tapasztalataim vannak, és bár az első kettőn nem 
voltam ott, azt gondolom, az azt követő néhányon még sikerült belekóstol
ni a rendezvény valódi ízébe és közösségalkotó megmozdulásaiba, kezde
ményezéseibe (gondolok itt többek között a Majomsziget nonstop reggae- 
parádéjára...). Persze azóta sok minden másként van, és megváltozott, de 
a legnagyobb kontraszt számomra az volt, mikor egyik évben megjelentek 
a militaristák és „dzsíájdzsók” hadászati eszközökkel és bemutatókkal... Ezt 
sok mindennek tudnám nevezni, csak „játéknak” nem...

■ Mi az, ami miatt mégis visszajársz ide?
- Nem a Játékok az egyetlen vajdasági helyszín vagy fesztivál, ahol fel

léptünk, vagy megfordultam az évek során. Bizony, ez a dolog is szerte
ágazott azóta. Sok jó barátság, ismerősök, szerelem... Mindezek magukkal 
vonták még a tudásszomjat, hogy hiteles képet kapjak vajdasági élethely
zetekről, körülményekről. Ennek köszönhetően sikerült levetkőzni az úgy
mond egyszer-egyszer kilátogató „fesztiválturistát”, és teljes átértékeléssel 
látni a dolgokat. Nem is nevezném már „visszajárásnak”, szépen lassan hoz
zácsapódott mindig bővülő életteremhez.

■ Miben különbözik - ha különbözik - a Játékok a hasonló magyar
országi rendezvényektől?

- A magyarországi fesztiváloknak is megvannak némileg a maguk 
sajátosságai. Igaz, sokszor nem a fellépő zenekarok változatossága miatt 
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- bár ott színesebb a zenei paletta hanem inkább maguk a helyszínek 
nyújtanak más és más élményeket a látogatóknak. Itt a helyszín hangulatát 
alapból meghatározzák a csapatversenyek, az egymás közti vetélkedések és 
az ezek köré fonódó események, és nem utolsósorban néhány lelkes civil 
kezdeményező által szervezett hétvégi ötletes gyerekprogramok, amiből 
egyszer nekem is sikerül egy kis részt kivennem. Nagyszerű dolog volt gye
rekeknek dobolni úgy, hogy a dobolást ők maguk is kipróbálhatták... Ez 
sem „játék”... de nevezhető annak... a gyerekek pedig nagyon élvezték.

■ Hogyan látod a rendezvény fejlődését? Előnyére vagy hátrányára 
változott? Megőrizte-e szerinted a hangulatát és a jellegét?

- Szerintem a Játékok szellemiségét sokkal inkább a résztvevők és a lá
togatók tudják igazán megőrizni magukban, mintsem maga a rendezvény, 
ezért is tudott hagyomány teremtődni belőle. Kérdés, hogy ebből mi ma
rad meg az elkövetkezendőkben. A belépődíj nélküli időszakot bizonyára 
sokan visszasírják. Azért az merőben szabadabb és nyitottabb hangulatban 
és szellemiségben zajlott, és nem voltak jelen a vendéglátásban sem ennyire 
az üzleti érdekeltségek. Nem gondolom, hogy ennek nem kellett változnia, 
de hogy milyen léptékben és mértékben, és mit adott pluszba, az már egy 
újabb kérdés... A színpadtechnika sokat fejlődött, ez szükséges is volt a 
minőségibb, színvonalasabb hangzás és a koncertek élvezhetőségének az 
érdekében. Viszont a zenei felhozatal számomra a stílusokat illetően még 
mindig egysíkúnak bizonyult az évek során. Persze nem ez az, ami megha
tározza, hogy ott leszek-e egy következőn, vagy sem, és ezzel, gondolom, 
így vannak mások is. Nagyon jó alkalom újra találkozni a barátokkal és a 
régi arcokkal.

Illés Eszter

Csapatverseny 2002Topolya visszavág
Ekkoriban még sok szervezőt Budapesthez kötött az egyetem, ezért a 

szervezés is részben itt zajlott. Én meg (mint a nővérét meglátogató kishúg) 
még azt is megnézhettem, hogyan készül a reklámfilm - Gabi gyurmafigu
rái teljesen lenyűgöztek.
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Minthogy az első két Játékokon ugyanaz a zentai csapat nyerte a fő
díjat, és a nem-zentaiak ebből akár arra is következtethettek volna, hogy 
a szervezők elfogultak, vagyis nincs is értelme játszani, nem teljesen ko
molyan még az is fölmerült, hogy a plakátra rá kéne írni: „Győzzük le 
a zentaiakat!” Ez a szöveg végül elmaradt, helyette a gyepre invitáltak 
minket.

Ennyit az előkészületekről.
Bár a csapatversenyekhez még mindig semmi közöm nem volt, a har

madik Játékokon már legalább megnéztem néhány versenyszámot a vízi 
játékokon. A Tamással mentünk (abban az időben amúgy is mindenhova 
együtt jártunk, hajói emlékszem), és elképedve vettük tudomásul, hogy ez 
a sok ember, „a nagyok”, mennyi minden hülyeséget megcsinálnak csak 
azért, mert játszanak. (Akkor még nem tudtuk, hogy teljesen igazuk van, 
de akkor még sok minden mást sem tudtunk.) A legszebb talán az volt, 
amikor a vízben lévő matracokon futva kellett megtenniük minél hosszabb 
távot.

Büszkén vittük az ásványvizet az egyik helyről a másikra a Tamással, és 
dicsekedtünk az osztálytársainknak, hogy bizony mi már Játékokat szerve
zünk. (Na igen, úgy tűnik, akkoriban nem volt még teljesen tisztázott szá
munkra a szervezés szó jelentése, mondom én, hogy nagyon sok mindent 
nem tudtunk még!)

A csapatversenyen hatvanhat csapat vett részt, akiknek a szokásos 
versenyszámokat kellett teljesíteniük: sport-, szárazföldi és vízi játékok, 
műveltségi vetélkedő, színpadi produkció. Mindezeken kívül az volt a csa
patok (immár kötelező) feladata, hogy beugró gyanánt hiedelemmondát 
gyűjtsenek.

A csapatversenyt a topolyai Drink Bulls csapat nyerte meg, a zentaiak 
nem kis bosszúságára. A csapatversenynek ebben az évben nem volt előre 
meghirdetett fődíja, a szervezők ugyanis (belépő híján) minimális összeg
ből gazdálkodtak, amelybe nem fért bele az értékes főnyeremény. Csak 
a (nyertes csapat számára) szerencsés véletlennek volt köszönhető, hogy 
mégis fődíjhoz jutottak: azon a soproni táborozáson vehettek részt, ame
lyet az előző évi nyertesek visszautasítottak.

Gruik Zsuzsa
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PROGRAMOK - LEÍRÁS - SAJTÓVISSZHANG
Részlet a programfüzetből

Nádkunyhó

(házigazda a Képes IQúság)
Csütörtök, 07. 18.
14.00 Képes Ifi-élőújság, programbemutató előfizetési akciókkal, nyere
ményjátékokkal
23.00 Találkozás a sztárokkal
Péntek, 07. 19.
14.00 Képes Ifi-élőújság - A Rockinform című miskolci rockmagazin be
mutatkozása
15.00 Képes Ifi-élőújság-A belgrádi Rock Express bemutatója
18.00 StandArt Multiplex (összművészeti műhely) - kiállításmegnyitó per- 
formance-szal
19.00 Találkozás a sztárokkal - Beszélgetés és sörözés a Trottel és a Ne- 
vergreen együttessel
21.30 Irány a Party stageOl - Divatbemutató
Szombat, 07. 20.
14.00 Külpolitikai kerékasz
tal - Vendégeink magyaror
szági politikusok és újságírók 
17.00 Belpolitikai kerékasz
tal - Beszélgetés hazai politi
kusokkal és újságírókkal 
23.00 Képes Ifi-s filmmara- 
ton és hullaszámláló játék 
- Horrorfilmek vetítése; azok 
között, akik megszámolják, 
hány hulla volt, CD-ket és 
előfizetést sorsolunk ki
Vasárnap, 07. 21.
14.00 Sztárparádé - A Képes 
Ifi Sztárporté rovatában be
mutatott színészek gálaműsora
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16.00 Vendégeink a vajdasági magyar ifjúsági szervezetek; beszélgeté
sek, bemutatkozások, agitprop, tagtoborzás, önreklámozás, igehirdetés 
18.00 Eredményhirdetés - A négy nap alatt meghirdetett és lezajlott já
tékok nyerteseinek a kihirdetése

Rádiósátor

(mindennap zene, műsor, élő adás az FM 107,9 MHz-en)
07.18-21. (mindennap ugyanazon műsorséma)
9.00 RÉM - Reggeli Ébresztő Műsor, közben 10.00-kor világhírek
12.00 Szieszta - Kellemes „melegedésgátló” dallamok, közben 12.00-kor 
hírek a Játékokról
15.00 Vidéki munkatársaink rovatai - Közben 15.00-kor világhírek öt percben
16.00 SMS-kívánságműsor - 16.00-kor hírek a Játékokról
18.00 Nosztalgiadiszkó - Kizárólag a 70-es évek legjobb zenéi hangzanak el 
Pintér Ferenc veterán DJ válogatásából
18.00 Világhírek
19.00 TOP 10 - A legjobb magyar és angol slágerek közvetítése; 19.00-kor 
ötperces összeállítás a Játékokon történtekről
20.00 SMS-társkereső és szív küldi műsor - Közben este 8 órakor Zsoldos 
Ferenc napi monológja a Játékokon történt érdekességekről, majd beszél
getés a Nagyszínpadon föllépő együttesek frontembereivel
22.00 DiszkóFM DJ-kel

Majomsziget

(szabadtéri mozi - előadások - média)
Csütörtök, 07. 18.
10.00 Újságírótábor - A Z-l 1 Polgárok Egyesületének nyári újságírótábo
ra. A Szabadkai Rádió bemutatkozása (Árpási Ildikó főszerkesztő asszony 
vezetésével)
15.00 Médiadélután - Pintér Ferenc, a Szabadkai Rádió technikai igazga
tója tart előadást a rádiózás korszerű technikai szempontjairól
20.30 Vajdasági amatőr film vetítése és beszélgetés az alkotókkal. A becsei 
Stáb bemutatja a Rév (45 p) című humoros horrorfilmet
22.00 Szabadtéri mozi - A filmek vetítése minden páros órában kezdődik 
Péntek, 07. 19.
10.00 Újságírótábor-A Z-l 1 Polgárok Egyesületének nyári újságírótábora. 
Az Újvidéki Rádió bemutatkozása (Öreg Dezső főszerkesztő vezetésével) 
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15.00 Médiadélután - Mácsai Tibor a rádiós újságírásról tart előadást 
17.00 Előadás - A mondagyűjtés fortélyai, Raffai Judit előadása
19.00 Gyermekelőadás - Mátyás királyról szóló igaz történet (vagy csak 
mese?). Zenéjét szerezte: Bakos Árpád. Előadja: V. Nagy Iván
22.00 Szabadtéri mozi - A filmek vetítése minden páros órában kezdődik 
Szombat, 07. 20.
10.00 Újságírótábor - A Z-l 1 Polgárok Egyesületének nyári újságírótábora. 
Az Újvidéki Televízió bemutatkozása (Rencsár Tivadar főszerkesztő vezeté
sével)
15.00 Médiadélután - meglepetésvendéggel
20.30 Vajdasági amatőr film vetítése és beszélgetés az alkotókkal - Csöndváro
si ramazuri (18 p), Dogma Film (8 p) - Újvári Zsombor és barátainak filmje 
22.00 Szabadtéri mozi - A filmek vetítése minden páros órában kezdődik 
Vasárnap, 07. 21.
10.00 Újságírótábor - A Z-l 1 Polgárok Egyesületének nyári újságírótá
bora. A Magyar Szó bemutatkozása (Varjú Márta főszerkesztő-helyettes 
vezetésével)
22.00 Szabadtéri mozi - A filmek vetítése minden páros órában kezdődik

Népzenei sátor

(népzene minden mennyiségben)
Szerda, 07. 17.
23.00 Táncdalfesztivál - „DJ” triPink
Péntek, 07. 19.
16.00 Műveltségi vetélkedő - A csapatok írásbeli megmérettetése
21.00 Szentmihályi Rezesbanda - Együttesvezető: Gulyás István
Szombat, 07. 20.
21.00 Táncház a Juhász bandával - Vezeti: Baji Endre (Csóka), zenekarve
zető: Juhász Gábor
Vasárnap, 07. 21.
21.00 Táncház a Szökős zenekarral (Szenttamás) - Vezeti: Varga Andreas 
(Temerin)

Nagyszínpad

(nagykoncertek, művelődési műsorok, élőújság)
Csütörtök, 07. 18.
16.00 A csapatok gyülekezése a játszótéren
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16.30 A csapatok ünnepélyes felvonulása a nagyszínpadhoz a tűzoltóze
nekar kíséretében
17.00 Megnyitó - beindul a gépezet
A III. Nyári Ifjúsági Játékok nyitóprogramja, a zentai fiatalok ünnepi 
műsora; Beszédet mond Juhász Attila, Zenta polgármestere, valamint 
Zsoldos Ferenc, a DMISZ alelnöke, Fellépnek: Szélrózsa leánykórus, 
Flamenco táncklub, Midnight tánccsoport, Tangó táncklub és a Kiriana 
együttes
20.00 A kolozsvári Fűszál együttes vendégszereplése
21.00 A budapesti Megnyitók zenekar improvizatív előadása. Sötétedés
kor lángolóördögpálca-dobálók lépnek színpadra
22.00-től KONCERTEK
Adrenalin (YU), Mystery Gang (HU), Big Bánd (HU)
Péntek, 07. 19.
16.00 KMV-délután: A műsorban fellépnek: Figura Terézia, a zentai 
Szélrózsa leánykórus, az óbecsei Most együttes és a Középiskolások Mű
vészeti Vetélkedőjének idei díjazottjai. A program házigazdája: Máriás 
Endre
17.30 Az A Príma Vista együttes koncertje
19.00 Az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségének élőújsága
21.00-től KONCERTEK
Trottel (HU), Super Butt (HU), Nevergreen (YU), Quant of E (YU)
Szombat, 07. 20.
16.00 A Kiriana együttes fellépése
17.00 Világzenei délután - Gozara együttes (HU) + Lucia hastáncosnő 
(Egyiptom)
19.00 Népzenei est
Fellépnek: a Juhász banda Szabadkáról, Boldizsár Zoltán Moravicáról, 
zentai táncosok, kishegyesi táncosok, a becsei Szelence lánykórus és 
énekkettős, a Flaman-Hézső citeraduó (Szentmihály, Csóka)
21.00-től KONCERTEK
Narco Polo (HU), MagUra Napotvet (HU), HétköznaPI CSAlódások (HU), 
Brigád (HU)
Vasárnap, 07. 21.
16.00 A temerini Reál Kumite Do önvédelmi bemutatót tart
17.00 Az Újvidéki Televízió magyar szerkesztőségének élőújsága
19.00 Eredményhirdetés
21.OO-től KONCERTEK
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Laki Latino (INT), Beer Drinkers (YU) 
kb. 23.30 DJ FF & Kata + karaoke

Kissiínpad

(színpadi előadások, koncertek /punk-rock-pop/, művelődési előadások) 
Csütörtök, 07. 18.
14.30 Színpadi produkció - A csapatok versenydarabjai
19.00 Petőfi Sándor: János vitéz. Zenéjét szerezte: Huzella Péter, előadja: 
Krnács Erika. Zenei előadó: Verebes Ernő
21.00-től KONCERTEK
Shank Rock Bánd (Székelykeve), Da Draga (Topolya), High Voltage (Zen- 
ta), St.George Bánd (Kúla), Faust (Szabadka), Forge (Tóba)
Péntek, 07. 19.
14.30 Színpadi produkció - A csapatok versenydarabjai
19.30 Holdfény Parador felett... - Döme Zoltán adaptációja. A csókái 
Orpheus Theater bemutatója. Rendezte: Szabó László. A történet egy el
képzelt ország elképzelt diktátoráról szól, aki csak egy bábu kancellárja 
kezében. A diktátor meghal, a kancellár pedig, hogy megtartsa pozícióját, 
elraboltat egy középszerű színészt, aki hasonlít a halott uralkodóra. Innen 
indul a történet...
21.00-től KONCERTEK
Smafu (HU), Shootusdown! (Zenta), CPG (HU), ? (HU), Bestbefore (Te- 
merin)
Szombat, 07. 20.
14.30 Színpadi produkció - A csapatok versenydarabjai
17.30 Műveltségi vetélkedő - a műveltségi vetélkedő legjobb hat csapatá
nak nyilvános megmérettetése
19.30 A Zentai Színtársulat Sans Géné csoportjának Dagasztok című elő
adása. Rendezte: Lénárd Róbert
21.00-től KONCERTEK
Sirion (HU), Unaloműzők (Csóka), No Stress (HU), Deathactive (Ada), 
Vitéz Lőrincz Bánd (Zombor), Penny Lane (Ada), 4:20 (Újvidék) 
Vasárnap, 07. 21.
21.00-től KONCERTEK
Hexen (Temerin), Plánt Eaters (Zenta), Lecsapunk (HU), Körzeti Megbí
zott (HU), Anus Dei (Temerin)
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III. NYÁRI IFJÚSÁGI JÁTÉKOKMár nagyban folynak az előkészületek...
Idén július 18-a és 22-e között rendezik meg a III. Nyári Ifjúsági Já

tékokat Zentán, ami mostanra a legnépszerűbb magyar i^úsági rendez
vénnyé nőtte ki magát a Délvidéken. Mint megtudtuk, rengeteg változás 
lesz a tavalyihoz viszonyítva. Nem változik viszont az alap: a rendezvény 
négynapos lesz, most is csapatok versenyeznek egymással, délután a kultu
rális programok kerülnek műsorra, esténként pedig a koncertek. Zsoldos 
Ferenc, a Délvidéki Magyarok Ifjúsági Szervezetének (DMISZ) alelnöke, a 
játékok egyik fő szervezője tájékoztatott bennünket a részletekről:

- Gazdagítani szeretnénk a rendezvényt, de semmiképp sem lesznek 
akkora előrelépések, mint az első Játékok után, hiszen a másodikon újí
tásként jelent meg például a szabadtéri mozi, a saját rádióállomás, meg 
ilyesmi. Azért most is lesznek újdonságok. A legnagyobb változás az eddigi
ekhez képest talán az lesz, hogy növelni fogjuk a rendezvény hatósugarát, 
ami azt jelenti, hogy eddig csak Vajdaság területére terjedt ki, most pedig 
a szomszédos régiókat is bevonjuk, így Baranyát, ahol, mint tudjuk, elég 
alacsony a magyarok lélekszáma, de érkeznek csapatok ebből a térségből is, 
sőt az eszéki fiatal rádiósok is eljönnek, és a Játékok rádiójában, a StarFM- 
ben fognak dolgozni, és elhozzák magukkal a horvát televízió forgató
csoportját is. Magyarország felé is nyitunk, főként Szegedet és környékét 
célozzuk meg ebben a térségben. Ez a két régió az, amelyekre leginkább 
koncentrálunk, de az egész Kárpát-medence területén meghirdetjük a 
rendezvényt, persze Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken és Magyarország 
más részein az előbbieknél kisebb intenzitással, azonban onnan is várjuk a 
fiatalok jelentkezését.

■ Az egész rendezvény alapjául szolgáló játékok tekintetében lesz-e 
változás?

- A változás itt abban lesz, hogy idén kötelező az írásos anyag elkészíté
se, tehát hogy egy csapat a helyszínen regisztrálhassa magát, ahhoz július 
10-ig el kell küldenie a csapat által készített írásos anyagot, aminek ebben 
az évben egy hiedelemmondának kell lennie. Azért találtuk ki ezt a szigo
rítást, mert a rendezvény olyan népszerű, hogy semmiképp sem tudunk 
minden jelentkezést elfogadni, így ezáltal próbáljuk szűkíteni a csapatok 
számát.
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Ehhez kapcsolódóan még egy újdonságra szeretném felhívni a figyel
met: idén egész Vajdaságból várjuk a rendezők jelentkezését. Eddig főként 
zentaiak vettek részt ebben, de voltak olyan visszajelzések, hogy esetenként 
részrehajlóak voltak a bírók a helybeli csapatokkal, s ezt szeretnénk ezáltal 
kiküszöbölni. Minden rendezőnek pólót és napi háromszori étkezést, vala
mint öt italt tudunk biztosítani.

■ A játékok mellett a másik fő szempont: a programok...
-A délutáni programok főként a kultúra jegyében zajlanak majd, amy- 

nyi változással, hogy két színpadot állítunk fel, így több bemutatóra lesz 
lehetőség, és amíg az egyiken valakik készülődnek, vagy éppen a díszletet 
állítják fel, a másikon addig is folyamatosan megy a műsor. Idén is lesznek 
képzőművészeti kiállítások, tudományos előadások. A tavalyi rendezvény
hez hasonlóan idén is teret adunk minden olyan fiatalnak, aki a kulturális 
programokat a saját produkciójával szeretné gazdagabbá tenni. Ezen a té
ren újítás, hogy amatőr filmeket is szívesen bemutatunk az esti program 
keretében, úgyhogy mindenféle próbálkozást szívesen fogadunk. Megpró
báljuk valamelyest kibővíteni az ún. bolondságok tárházát is. A tavaly igen 
nagy népszerűségnek örvendő mászófal mellett most vízifocizni is lehet, 
azzal, hogy ezt sajnos nem tudjuk ingyenessé tenni.

■ Milyen konkrét kulturális programokra számíthatnak az érdeklő
dők?

- A kulturális programok keretén belül szeretnénk a magaskultúrát is, 
tehát az újvidéki vagy a szabadkai színház egy-egy produkcióját elhozni, más
részt tervbe vettünk egy olyan koncertet, amit nem is nagyon merek még 
beharangozni, mivel még folynak a tárgyalások... Szeretnénk, ha a vasárnap 
a világzene jegyében telne, mivel a tavalyi indonéz tánc- és zenebemutatónak 
óriási sikere volt. Másrészt a nagyszínpadon lesz egy népzenei összeállítás is 
a népzenei sátor programjától függetlenül, de hogy néhány konkrétumot is 
említsek, terveink szerint fellép a Telepi Rádió, az A Príma Vista, a Szélrózsa, 
a Kiriana és természetesen még sokan mások. Nem marad el a politikusok 
focigálája sem, tehát idén is összemérhetik tudásukat a vajdasági magyar 
pártok ismert személyiségei, a közönség nem kis örömére.

■ Tavaly az esti programok voltak a legnépszerűbbek...
- Az esti program hat helyszínen zajlik, az eddigi négy mellé (partisá

tor, a nagyszínpadi rockkoncertek, a diszkósabb rádiósátor és a szabadtéri 
mozi) csatlakozni fog a kisszínpad és egy népzenei sátor. A partisátrat ezút
tal is DJ Newl és társai fogják csinálni, nagyjából ugyanazzal a profillal, 
mint korábban, de szélesedik az a terület, ahonnan DJ-két hívunk, s ha 
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sikerül, egy angliai lemezlovast is vendégül látunk. A Balkánt sem hagy
juk ki. Általában mindenkit a nagyszínpadon fellépő együttesek kiléte fog
lalkoztat: biztos, hogy a Mistery Gang és a magyarországi VHK (Vágtázó 
Halottkémek) két utózenekara itt lesz, a többit nem árulom el, mert még 
folynak a tárgyalások. A kisszínpadon amatőr együttesek kapnak helyet. 
Mindenki felléphet, de kérünk egy kisebb terjedelmű hanganyagot, vagy 
legalább leírást, hogy stílusok szerint be tudjuk őket illeszteni a műsorba. 
Az esti programban a rádiósátor egy kevésbé progresszív, diszkójellegű 
helyként fog funkcionálni, a legújabb trendeknek megfelelően. A népzenei 
sátor valójában az első két éjszaka lakodalmas sátorrá alakul majd, azután 
pedig táncházként működik. Hosszas tépelődés után döntöttünk így, mivel 
a lakodalmas zenére legalább akkora az igény, mint a népzenére. A szabad
téri mozi pedig ugyanazon a helyszínen lesz, mint tavaly.

■ Említetted, hogy tavaly újításként saját rádiója is volt az Ifjúsági 
Játékoknak. És idén?

- Természetesen most is lesz. Sőt változás is lesz a rádiónk tekintetében, 
amelyet a Vamirsz és az újvidéki rádiósok együttesen fognak irányítani, de 
egész Vajdaságból várunk fiatal rádiósokat, akik részt vennének a közös 
munkában, nekik is tudjuk biztosítani a napi háromszori étkezést. A rádió
soknak lesz egy előzetes képzés, de ehhez kapcsolódik az is, hogy a Z-l 1 civil 
szervezet a Játékokkal egy időben tartja újságíró-iskolájának nyári táborát.

■ Milyen részvételi arányra számítotok?
- Tavalyelőtt mi is meglepődtünk, hiszen negyvenhat csapat jelentke

zett Vajdaság minden részéről, körülbelül négyszázan versenyeztek, amit 
nagyon nagy számnak gondoltunk. Tavaly már mintegy 1500 ember tábo
rozott lent a zentai Népkertben, amit idén meg szeretnénk duplázni, más
részt tavaly esténként több mint ötezren látogatták a programokat, nagyon 
szeretnénk, ha idén akár a tízezres álomhatárt is súrolná ez a szám, s csak 
remélni tudjuk, hogy az idő nem fog közbeszólni. Nagyon fontos még meg
említeni, hogy a teljes rendezvény ingyenes, belépődíj egyetlen programra 
sincs, továbbra is sátrakban laknak a fiatalok, és napi egyszeri meleg ételt 
továbbra is ingyenesen tudunk adni. Hangsúlyoznám, hogy ez teljesen nyi
tott rendezvény, a vidékiek figyelmét pedig felhívnám arra, hogy hozzanak 
magukkal sátrat. Bárki eljöhet nézőnek a Népkertbe, hiszen színvonalas 
produkciók, érdekes játékok és kellemes szórakozást nyújtó koncertek vár
nak minden kedves érdeklődőt.

Máriás Endre - Képes Ifjúság, 2002. május 15., szerda
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IV. NYÁRI IFJÚSÁGI JÁTÉKOK 
(2003. JÚLIUS 23-26.)

A pszichedelikus nappogácsa esete 
az éjfekete felleggel

Gyémánt napkoszorú zuhogott le a csalitosra sűrű sugárkévékben, 
midőn a törzsi tánc a tisztáson ismét kezdetét vette. Megállíthatatlanul 
özönlött a Jónép lefelé mindkét ösvényen, pillanatok alatt tető alá hozva 
a Tábort, az Aranyláz idején eshetett utoljára ehhez fogható - nos, láz az 
volt itt is rendesen, ahogy az adrenalin, a tesztoszteron és a megannyi más 
vegyület lüktetett az erekben! Széjjelfeszített bennünket a pozitív indulat, 
a legutolsó várakozásteli napokban szinte a robbanásig kúszott fel a Kedv 
fényes higanyszála homlokainkon...

...meg nálam persze már sokkal előbb is, jó ideje tombolt bennem a tü
relmetlen tenni vágyás. Szenvedélyesen vártam immár a Nyár fénypontját, 
ekkoriban már úgy voltam vele - mint sokan-sokan mások is -, hogy nem 
terveztem semmiféle nyaralást, a Játékok jelentette számomra a szezon fő 
kikapcsolódását és központi Kalandját. Jó előre terveztem és szerveztem a 
dolgokat...

Mivel a legutóbbi bandámat - ShootusdowN!, majd Greed - is elnyűt- 
tük eddigre, megalkotván a Púnk tiszavirág-szekcióját most már, viszont 
nem élhetek a(z aljvilágot jelentő Deszkák nélkül, úgy gondoltam, egy-két 
nóta Erejéig beállók az M Vírus mikrofonja mögé, aztán csak hadd szóljon! 
Ebből kifolyólag egész tavasszal és nyáron, heti egy alkalommal szépen át
bringáztam Zentárói Mohóira, az Annuskában lezúztuk a részemet, felhör
pintettem egy hideg sört, s már suhantam is vissza. Jó kis edzés testnek és 
toroknak, élveztem nagyon.

Közben ment persze az aktív szervezés is, a Képes Ifi immár tettlege
sen és szervesen beszállt a buliba, így én lettem abban az évben a felelős 
- hehe - aktivista a lapon belül. Rám jutott a második nap nagyszínpados 
bandáinak leszervezése is - így jött képbe az M Vírus is -, emellett még 
néhány programot összehoztam a nádkunyhónkban (mely ezúttal inkább 
csak nádfedélre sikeredett) és egy Urbán Andris-féle színdarabot az Öreg 
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Tölgyfánál. Piszok jól ment minden, nem is tudom, miért fordult át aztán 
akkora káoszba az egész, hehe...

2003-ban kitaláltuk, hogy kezdjük inkább a szerdai nappal az egé
szet, azon oknál fogva, hogy szerettünk volna a „munkásosztálynak” is a 
kedvében járni, hiszen ők is szép számban jelen vannak minden évben. 
És ha már eljön az ember a fesztiválra, akkor a legegyszerűbb, ha az egész 
hetet kiveszi szabadságnak, pláne ebben az évben már nagyon divatba jött 
a 0. nap is - ha nem a -1. És akkor már sokkal jobb a tombolás oroszlánré
szét a szombattal letudni, és egy lájtos vasárnapi chill-out után kezdeni az 
új melós hetet, nem pedig a dühöngőbői egyenesen visszaállni a futószalag 
mögé, ugye-ugye...

Szóval szerdán kezdtünk. (Azaz kedd este. Mint azóta is minden év
ben. Én rendszerint azt játszom, hogy hétfőn kikapcsolom a telefonomat, 
magamra zárom az ajtót, és lenyelem a kulcsot, hogy még csak véletlenül 
se... nem könnyű emígy sem ekkora intenzitás mellett végig bírni ener
giával. De nagyon sok csapatnál - nem feltétlenül a vetélkedő csapatokra 
gondolok, de rájuk is - az a bevált gyakorlat, hogy már vasárnap este le- 
cuccolnak, és azonnal a lovak közé is csapnak. Hadd legyen kerek az az egy 
hét.) Szerdán kezdtünk, Oszkárékkal, Albertékkel (Adolf?, Arnold?), szóval 
a StarFM-es bandával szaporán öblögettünk már délelőttől, de ezúttal va
lahogy nem akart elmúlni belőlem az izgalom - ehh, a gonosz boss mért 
bíz rám ilyen melót, mikor jól tudja, hogy a lehető legkisebb felelősséggel 
járó munka való nekem... -, ezért én csak módjával vettem ki a részemet a 
rakenrolból. Egyelőre.

Annyira vártam - akkor még... - ezt a Heaven Street Seven-koncer- 
tet! Aztán mikor már ott pakolásztak a roadjaik a színpadon, én mordul
tam egy nagyot hastájékon, és... sebesen megindultam fel a központba, a 
szerkesztőség felé... akkoriban nem volt még lent toi-toi, a szervezői kló a 
pionírotthonban forgalmasabb volt, mint a McDonald’s, a többiről meg in
kább szót sem ejtek - na ja, az infrastruktúrának ez a része jócskán messze 
lemaradva kullogott a többi után... -, szóval nincs MESE! Épp hogy oda
értem... nesze neked izgatottság, Csabikám... Trapp vissza: időben: épp a 
ráadás nótát nyomták. A Dél-Amerikát, mi mást...

Utána persze ellötyögtem még egy-két sörrel a Lőve Hunters - egyéb
ként kitűnő! - koncertjére, de ez az est igazából elvesztette már számomra 
a varázsát. Ám ha vigasztalódni akartam, elég volt, ha csak szétnéztem ma
gam körül: ott hullámzottak a sugárzó és elégedett Arcok, s ez elég volt, 

~ 54 ~



hogy megelégedéssel töltsön el. Olyan érzés volt, mint amikor a szülő a 
cseperedő gyermekére veti tekintetét, amint az a felhőtlen boldogság köze
pette játszadozik... Hát kell ennél több?...

Aztán jött a második nap - az Én Napom... Hát, asszem, az egyik leg
józanabb estém volt ez a Játékok történetében. De ott volt a lé helyett az 
orrszarvúnak való adrenalin az erekben, majd szétdurrantak... Egész nap 
se láttam, se hallottam, aztán már kora este beültem a nádfedél alá, ahon
nan szépen rá lehetett látni a Nagyszínpadra. A várakozás - ezúttal nem 
legkellemesebb - percei, majd órái következtek.

Volt ugye három zenekarom. Erre a szervezők beraktak még hármat... 
S valójában ez sem lett volna olyan nagy baj, de a Volvoxot egyszerűen 
nem lehetett leimádkozni a színpadról!!... Sírtam és röhögtem, felváltva és egy
szerre - ahelyett (mint ahogyan azt ma tenném), hogy egyszerűen felmen
tem volna, és lezavartam volna őket a picsába. Ha már olyan nagy profik, 
tudhatnák azt is, hogy egy fesztivál az fesztivál, szóhoz kell hagyni jutni a 
többieket is... (De hát vannak ilyen pimasz bandák, mint pl. a Junkies is, 
hogy jóval nagyobb az arcuk, mint a beléjük szorult - pozitív - professzio
nalizmus, kapják be az ilyenek, de komolyan.)

No, éjfél is elmúlhatott, mire a Cadaveres de Tortugas végre a húrok 
közé csaphatott. De úgy rendesen... S akkor egyszerre egy pillanat alatt 
megnyugodtam. Néztem a tomboló tömeget - mely nemhogy fogyatkozott 
volna, de erősen megszaporodott -, és rájöttem, nincs itt veszve semmi 
(esetleg az én szervezői jó hírem, hehe), akkoriban nem voltak még ezek a 
fránya megszigorítások sem a „fájrontot” illetően... végre belekortyoltam 
abba az első sörbe, amit még nyolc-kilenc körül vettem, s azóta csak izzadó 
mancsomban melengettem. A Cadaveres lezúzta a magáét, korrekt ideig, 
de nem pofátlanul sokáig, hagyva még lehetőséget az utánuk következő 
két bandának is, majd jött az M Vírus. Itt végre én is kitombolhattam ma
gamat a Deszkákon két szám erejéig, s akkor már tényleg MINDEN rend
ben volt!

A záróképek aznapra: Jön fel a nap. A színen a Quant of E. Fefe a mik
rofonba suttogja: akkor reggeli torna, gyerekek... És a nyitószám: System 
of a Down, Toxicity... Az ott maradt, még mindig igen szépszámú közön
ség pedig rúgja a port az egyre erősödő hajnali vörös fénybe...

Az egyik legmeghatározóbb koncert- és fesztiválélményem...

Aztán jön majd új Nap, mikor minden rendbejön, Almom szép lesz, hajnal felé 
elköszön - rikolt a Kakas, és reggel lett és este lett harmadik Nap.
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A megelégedettek édes - bár módfelett kurta - álma után ledzsasz- 
táztam a Népkertbe újfent, amint az Új Reggael felvirradott. (Jaja, picit 
később, hiszen felvirradott még mint fent.) Össze is futottam Oxar és Tibor 
Testvérekkel, picit edzettünk a segédpályán az esti mérkőzésre, aztán épp
hogy visszaszédelegtünk a nintendós sátortábor peremére, szóltak a srá
cok, hogy gyertek-gyertek gyors, fotóckodunk a Rendőr Bácsikkal!! S Ion. 
(Meg is van valahol a fénykép, majd elküldöm!) Utána csak úgy erreara 
(sic!). Estefele meg mondom a Tiboroknak, hosztam, ihol e!, egy csukréta 
szép tölcsérvilágot (sic!), mi lenne, ha csinyálnánk egy babaházot, kidíszí
tenénk, es közbent aladta szépenst megtéjáznánk iziben?... Rábólintának 
sűrűn a legínyek, el es ballagtunk gyors a Pionírotthonban - megyünk be 
Apával a városban! - kérni egy kiss forróvíztet(e) a téjánkhoz, hogy ugye 
ne legyen má borúra derűre borúra derűre borúra derűre borúra derűre 
borúra derűre derű de

CENSORED

további otthoni kezelésre. Mire beértem a szerkbe, a Tádé már ott 
volt, és gyötört a kérdéseivel, hogy hogyhogy te élsz, meg miazhogymá 
kiengedtek, de látszott az orcáján, hogy örül, hogy azért nagyjából egyben 
vagyok, fel is hívta azonnal a Palócot, hogy a Szögi életben van!..................
Elrejtettem a fiókomban a keresztrejtvényt, és már suhantam is vissza a 
Népkertbe, láttam volna már nagyon Punkot, a Púnk régen látott Pofáját, 
meg persze a többiekét is. Az Elikéét, a Mifuét, a Csótó Misiét meg a ... hú, 
ki is volt akkoriban a dobosh ép(p)?... ja, asszem, a Dokiét. Szóval a Kör
zeti Megbízottal volt megint halaszthatatlan randevúm a Sörsátorban, meg 
aztán a Kisszínpadon. ...

Szétnézek erreara, a Tiborok sehol, hát, gondolom, azé betett nekik is 
a tegnapi, később meg hallom is, hogy az Orosz hazaballagott Újvidékre 
csendesen, a Kószó meg itt van, de nem pihent valami jól az éjszaka. Ha- 
haha! (gonosz kacagás) No, sebaj, gyerekek, miután lezúztuk a magunkét 
(Na, ki?!; Akkor is!), lecsussszantam a szálkás deszkárul, azt’ beleinvesztál
tam egy kétkilásba (dalje kućno lečenje), felkutattam a két angyali palicsi 
lánykát (oh, sweet Dianah), meg valahonnan előkeveredtek a kanizsai pun
kok is (jajjj, azzok a csodás időkk, amikor még Péppé, Gore és a Többiek 
- még a RosszFeci is! - ott selebajzerkedtek vélem a Játékokon!), lebetonoz
tuk a seggünket a Nagyszínpad előtt, és egyszerűen csak úgy elvarázsolt 
bennünket, ami Odafent zajlott: Ion; Narco Polo; Korai Öröm.
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(Látod, barátom, ez az, amiről valójában mesélni akarok neked. Most, 
hogy nemrég hazaértem a nagyapám temetéséről, három nap, szinte alvás 
nélkül, Tiszta Szívvel, szól a Másfél, rágyújtok, rágyújtok.)

Ez volt az utolsó esténk a negyedik Játékokon, máris a következőt ál
modtuk (AlmodtukAlmodtuk). dubdubdub Ott és akkor még, azon egy 
éjszaka odajött hozzánk, odaült mellénk Kubát GáborGábriel, akkor ismer
tem meg, először barátságos volt, mesélte, hogy a Roliékkal (Zulu) nyomták 
a Rapet valamelyik nap, nekem beugrott, hogy láttam őket a Jump!-on ab
ban az évben kicsit szétcsúszva egy délután, de aztán kezdett agresszív len
ni, mikor látta, hogy Dájána inkább hozzám vonzódik, mondta, MONDD 
MEG EGYSZERRÜ, én meg mondtam, mire elbizonytalanodott, és utána 
nem lett nekem sem a kedvesem a lány sohasem. Azóta is sajnálom, komo
lyan.

(...)

Szögi Csaba

.Benne vagyok, Ferikéin!”Szloboda Gábor - Nyúl, a fesztivál elektronikuszene-felelőse
Vannak olyan fesztiválozók, akik a vegyes felvágottat szeretik: egy kis 

élő a Nagy- vagy a Kisszínpadon, egy kis diszkó, techno, esetleg drum ’n’ 
bass, aztán vissza az előbbiekhez. Olyan is van, aki messze elkerüli ezeket a 
helyszíneket, és olyan is, aki este nyolckor letáborozik valamelyiküknél, és 
reggelig ki sem mozdul. Olyan is akad azonban, aki nyüzsög erre-arra, mé
hecskeként repked virágról virágra (szó szerint), élvezi az élő zenét, a feszti
vál lüktetését, aztán valamikor éjfél után picit fáradtan, de táncolni vágyva 
elcsábul az elektronikus helyszínek dübörgő ritmusai és villogó, eksztázisve
szélyes fényei felé. Belép színekbe, a külvilágot meg a kint hagyja.

írtam Zsoldos Ferencnek egy e-mailt, hogy segítsen, kit csíphetnék 
nyakon Techno Stage-ügyben. Tömör választ kaptam: „Keresd a Nyulat.” 
Ez igen. Megkerestem a Nyulat. Azaz Szloboda Gábort.

■ Milyen körökben mozogtál, mielőtt belecsöppentél volna a Játékok 
szervezőségébe? És egyáltalán hogy történt ez a „belecsöppenés”?
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- Mindig is zenei körökben mozogtam. Zeneiskolában kezdtem, ahon
nan minden évben eltanácsoltak. A zeneiskola befejezése után aztán többet 
nem menekültem a zongora elől, és így megkezdődhetett a zenei pályafu
tásom. Elejében C64-ekkel és a rokonoktól kölcsönkért szintikkel nyomtuk 
az elektromos zenét. Nem sokkal később Vava és Jasper cimboráimmal 
megalapítottuk a világhírű Nagy Tej együttest. Ezután fellépés fellépést 
követett, röpültek az évek, és egy szép virágos éjszakán a budapesti Márton 
Áron Kollégium folyosóján szembejött velem Zs. Ferenc cimborám, aki fel
kért a fesztivál elektronikus zenei helyszíneinek szervezésére. Átöleltem, és 
a fülébe súgtam: „Benne vagyok, Ferikém!” Innentől kezdve éjt nappallá 
téve, tíz éven keresztül szerveztem az elektronikus zenei színpado(ka)t.

■ Mi alapján választottad ki a fellépőket? Adtál a fesztiválozók véle
ményére?

-Az előadókat a mixeik alapján válogattuk ki. Sokszor egy jó szett után 
egyszerűen odamentem a DJ-hez, aki valamelyik helyi klubban játszott, 
és megkérdeztem, nincs-e kedve zenélni kis szülőhazámban, Szerbiában. 
A válasz szinte minden esetben a boldogító „dehogynem!” volt. A fesztivál 
jó híre igen gyorsan terjedt a lemezlovasok körében. így legnagyobb örö
mömre nem sok időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy DJ-túljelentkezés le
gyen az éppen közeledő fesztiválra. Mivel a DJ-k többsége fizetség gyanánt 
megelégszik az „ereszd el a hajam”-érzéssel (amit a fesztivál 100%-osan tu
dott nyújtani), a szervezésre fordított összeg jelentős részét nemzetközileg 
elismert DJ-kre tudtuk fordítani. A cél nem a tömeg igényeinek kielégítése 
volt, hanem új zenék és előadók megismertetése az elektronikus zene rab
szolgáival. A fesztiválozók véleménye nem izgatott.

■ Miért hagytad abba a szervezést?
-Anyukám megkért, hogy ne hozzak több DJ-t a családi otthonunkba.
■ Hogy látod a Játékokat, mivé vált? Betöltötte-e a feladatát annak 

idején, és betölti-e most?
- Úgy látom, a fesztivál jelenleg a tömeget próbálja megszólítani, és 

egyáltalán nem kedvez az underground zenei kultúrának. A sült kolbász 
viszont továbbra is finom.

■ Mi a legkedvesebb, illetve a legkeserűbb élményed a Játékokkal 
kapcsolatban?

- Nagyon sok kedves élményem van. Nehezen tudnám eldönteni, hogy 
melyik volt a legkedvesebb, de valójában nem is emlékszem pontosan. 
Azokban az időkben igen sokat ittunk. A legkeserűbb élményemet viszont 
egyértelműen meg tudom határozni: tíz év szervezés után nem kaptam 
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tiszteletjegyet. Szerencsére a lepényárus sokkal jobb fej volt a szervezőknél, 
így megmutatta a rést a kerítésen.

■ Mit tanultál a Játékok szervezéséből? Hatott-e arra, hogyan foly
tasd az életed?

- Mivel az afterokat szinte minden évben egy erősen rozzant, 1956-ban ké
szített motorral felszerelt hajón tartottuk, megtanultam hajómotort szerelni.

Illés Eszter

Csapatverseny 2003Bónuszmanók és sörhasverseny, avagy a népi építészeti emlékek jegyében
A legutolsó ingyenes Játékok csapatversenye a megszokott keretek közt 

zajlott, de mivel a szervezésében a Zsófi már, én meg még nem vettem 
részt, így aztán innen most kimarad mindenféle személyes élmény.

A beugró feladat egy népi építészeti emlék felmérése volt. Ennek már a 
megnevezése is bonyolultabb, mint az előző évieké, nemhogy a kivitelezése. 
A feladat: ki kellett választani egy hagyományosan épült házat a csapatta
gok lakóhelye közelében, ezt lefényképezni, és róla egy kérdőívet kitölteni. 
A nehézségekkel való megbirkózás megkönnyítése érdekében a szervezők 
nemcsak részletes instrukciókkal látták el a csapatokat a kivitelezés mód
jára vonatkozólag, de még személyes segítségnyújtásukat is fölajánlották a 
megfelelő épület kiválasztásához.

Ehhez a feladathoz kapcsolódott a képzőművészeti alkotások versenye. 
Minden csapatnak olyan természetes anyagokat kellett összegyűjtenie, és 
a Játékokra elvinnie, amelyekből a rendezvény ideje alatt összetákolhattak 
egy művészeti alkotást. A hangsúlyt a kreativitásra fektették: lehetett szob
rot készíteni, festeni, rajzolni, kollázst készíteni, vagy bármilyen más kép
zőművészeti alkotást létrehozni - a lényeg a természetes alapanyagokon és 
az eredeti ötleten volt.

A műveltségi vetélkedő a logikai képességekre és az alapműveltségre 
épített, és az írásbeli feladatokat legjobban megoldó hat csapatnak volt le
hetősége a döntőn is megmutatni tudását. A színpadi produkció a képző
művészeti versenyszámhoz hasonlóan teret adott a szabad kreativitásnak, 

— 59 —



a csapatok ugyanis tényleg bármivel készülhettek erre a versenyszámra, 
amivel csak akartak, nem kizárólag színdarabbal vagy más előadással.

A sportvetélkedőn belül három sportág közül lehetett választani (röp
labda, foci és kosárlabda), és természetesen nem maradtak el a vízi és a 
szárazföldi játékok sem.

Nézem itt a versenyszámokat: sörhasverseny, sörhordó-kopogtatás, 
sörládamászó verseny, pelinkovácivó verseny, koktélivó verseny... hát, azt 
nem tudom, ezek közül mennyi valósult végül meg, de most már csöppet 
se csodálkozok azon, hogy a Játékokat egyes körökben az alkoholista fiata
lok gyülekezőhelyének kiáltották ki.

Bónuszpontokat is lehetett szerezni, mégpedig a bónuszmanóktól, akik 
a rendezvény területén bárhol, bármikor felbukkanhattak egy bónusztáb- 
lával a kezükben. A csapatok dolga csak annyi volt, hogy ilyenkor megje
lenjenek, és már kapták is a pontokat. A másik pluszpontszerzési lehetőség 
a csapat sátrai körüli rendtartás volt: a szervezők azokat jutalmazták meg, 
akiknek a táborhelyén nem találtak szemetet.

A negyedik Játékok csapatversenyét magas fölénnyel a Drink Bulls csa
pat nyerte meg (ismét), meghirdetett főnyeremény pedig nem volt (ismét). 
A csapatnak kijáró dicsőség mellett azonban a szervezők a rendelkezésre 
álló pénzügyi keretek nem túl magas voltától függetlenül igyekeztek érté
kes ajándékokkal jutalmazni a dobogós csapatokat.

Gruik Zsuzsa

PROGRAMOK - LEÍRÁS - SAJTÓVISSZHANG
Részlet a programfüzetből

Elektro Technologic

Július 23. (szerda)
22.00 MINIMA1/TECH, HEDIX (YU), VARGAS (Electric Pulse, YU), KARA
MELL (HU), R2D2 (Konfront, HU), REAKHTOR (D250 Laboratories, HU)
Július 24. (csütörtök)
22.00 BREAKS/DNB, FRED TAYFUR (RO), TON UNIVERSUM (YU), 
BARDO (HU), ALEX AWR (systemerror.ini.hu)
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Július 25. (péntek) 
22.00 M1NIMAL/TECH 
KALT (Tilos Rádió - Hotel 
Northpole, HU), WAMZER 
(Tilos Rádió - Hotel North
pole, HLT), ROSE (React To 
Sound, YU), SINKO (Tilos 
Rádió - Hotel Northpole, 
HU), ILIADS(UK) 
Július 26. (szombat) 
22.00 BREAKS/...
TIMIKA (Funprofor, SU), 
KIBORTZ (HU), EEZT (Ha
noi Vibes, SU), TITUSZ (Ti
los Rádió, HU)

Nagyszínpad

Július 23. (szerda)
17.00 A Fültanúk (HU) együt
tes koncertje
18.00 Ünnepélyes megnyitó
20.00 Divatbemutató a zentai modelliskola növendékeivel (koreográfus: 
Sava Vujicic) 
22.00 Koncertek
Heaven Street Seven (HU), Lőve Hunters (YU), Sun City (HU), Mortal 
Remains (YU)
Július 24. (csütörtök)
16.30 A hajdújárási Vipers Moderntánc-klub fellépése
17.00 KMV-délután a becsei Most együttes közreműködésével (összeállítás 
a Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének legjobb produkcióiból)
19.00 Az Újvidéki Televízió magyar szerkesztőségének élőújsága 
21.00 Koncertek
Baraparty (YU), Volvox (HU), Bankrupt (HU), Cadaveres de Tortugas 
(HU), M Virus (YU), Quant of E (YU)
Július 25. (péntek)
17.00 A zentai Kiriana együttes koncertje
18.00 A csapatok műveltségi vetélkedőjének döntője
20.00 A zene az kell... - zenés összeállítás az Újvidéki Színház előadásaiból 
(fellépnek az Újvidéki Színház színművészei)
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21.30 Koncertek
Nulli Fly (HU), Akela (HU), Tequila Sunrise (YU), High Voltage (YU)
Július 26. (szombat)
18.00 Népzenei délután
Juhász zenekar (Szabadka), Gyermeknéptánccsoport (Zenta), Vadvirág Ha
gyományápoló Kör (Ada), Gondűző vonósegyüttes (Ada), Tisza néptánc
együttes (Péterréve), Polgár Lilla (Zenta), Flaman-Hézső citeraduó (Szentmi- 
hály-Csóka), Szerda Banda (Óbecse), A monostori néptánctábor résztvevői
20.30 Ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás 
22.00 Koncertek
Ion (HU), Narco Polo (HU), Korai Öröm (HU)

Kisszínpad

Július 23. (szerda)
15.00-19.00 A versengő csapatok színpadi produkciói
21.00 Amatőr rockegyüttesek fellépése
Time-out (Ada), Unaloműzők (Csóka), Fekete Bárányok (Ada), Paintdrift 
(HU), Nátha (Mohol), Shit shakers (Topolya)
Július 24. (csütörtök)
15.00-19.00 A versengő csapatok színpadi produkciói
19.00 Az óbecsei A Príma Vista együttes koncertje
20.00 Amikor Ax találkozik B-vel - a topolyai gimnazisták KSZV-győztes elő
adása (rendező: Bencsik Orsolya)
21.00 Amatőr rockegyüttesek fellépése
Hexen (Temerin), New Horizonts (Temerin), No Regrets (Újvidék), Red 
Union (Újvidék), Coldfish (Újvidék), Penetratori
Július 25. (péntek)
15.00-18.00 A versengő csapatok színpadi produkciói
18.00 Ki mit tud? - a meghirdetett pályázatra benevezett produkciók meg
tekintése
21.00 Amatőr együttesek fellépése
Soul-Jah-Cru (Szabadka), HD (Horgos), Woodpeckers (HU), 4:20 (Horgos), 
Pennylane (Ada), Infrakt
Július 26. (szombat)
19.00 Csete-Szemesi Győző zongorakoncertje
20.00 Oscar Wilde: Salome (a Zentai Színtársulat előadása, Lénárd Róbert 
rendezésében)
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21.00 Amatőr együttesek fellépése
Forge (Tóba), Körzeti Megbízott (HU), Smafu (HU), Amentes (Nagyki- 
kinda), Problems (Kanizsa), Guru (HU)

.Kimegyünk a gyepre??!”Június 16-án, hétfőn reggel kilenc órától várják a csapatok jelentkezését
Zsoldos Ferenctől, a DMISZ alelnökétől megtudtuk, hogy a Játékok 

szervezői továbbra is várják olyan lelkes fiatalok jelentkezését, akik részt 
vennének e nagyszabású rendezvény megszervezésében. Azok is jelent
kezzenek, akik kulturálisan értékes produkcióval, alkotással bírnak: kezd
ve az előadó-művészettől (színház, tánc, ének, szavalás) a képzőművésze
tig (festészet, szobrászat) mindenféle művészeti ágban, műfaji megkötés 
nélkül. Az esti program keretében pedig egy külön színpad ad majd he
lyet a vajdasági magyar, szórakoztató zenét játszó amatőr együtteseknek. 
E téren is műfaji megkötés nélkül várják a fiatalok jelentkezését.

-Június 16-án, hétfőn reggel kilenc órától várjuk a csapatok jelent
kezését. Az előző évek tapasztalatai azt mutatják, hogy már az első napon 
50-60 csapat jelentkezik, tehát mindenkit figyelmeztetek, hogy ne halo
gassa sokáig, mert könnyen kimaradhat a Játékok történéseiből.

Sajnos ebben az évben a szervezők nem tudnak ingyenes étkezést biz
tosítani a csapatoknak, de természetesen a helyszínen jutányos áron lehet 
majd különféle egytálételeket vásárolni.

A versenyszámok (egy kivételével) nem kötelezők, tehát mindenki 
kedvére válogathat közülük. A kötelező feladatra azért van szükség, mert 
ez nagymértékben megkönnyíti a szelektálást, ugyanis ezúttal is csak az 
első nyolcvan jelentkezőt tudják fogadni Zentán. A tervek szerint a je
lentkezés után a feladat kiötlője, egy fiatal bécsi építész, meglátogatja a 
csapatokat, hogy tanácsaival, ötleteivel megkönnyítse a munkájukat.

Megtudtuk még, hogy újításként egy képzőművészeti versenyszámot 
is terveznek, melynek keretében a versenyzőknek a helyszínen kizárólag 
természetes anyagokból el kell készíteniük valamilyen használati vagy dísz
tárgyat. A lényeg, hogy mindenkinek a helyszínen kell ezt elkészíteni, s a 
munkákat természetesen a Népkertbe látogatók is megtekinthetik majd.
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- Ezúttal nem tervezünk sem tudományos, sem más jellegű előadásokat, 
mivel ezek iránt tavaly is elég gyér volt az érdeklődés, de meg szeretnénk 
tartani a szabadegyetemet, amelynek keretében három különböző témájú 
előadást hallgathatnak meg a fiatalok. Az egyik téma az oktatás, a másik az 
EU hatása Magyarországra és a kisebbségben élő magyarokra, és az öt vaj
dasági magyar párt képviselőit is meghívjuk egy közös eszmecserére.

A fellépők névsora iránt egyre többen érdeklődnek, ám az együtte
sekkel még folynak a tárgyalások, de például a Korai Öröm és a Pokol
gép fellépése már szinte biztosra vehető. Annyit azért elmondhatok, hogy 
ha az előkészületek során minden a megfelelő mederben folyik, akkor a 
látogatóknak ezúttal is gazdag és élménydús programokban lehet részük
- mondta Zsoldos Ferenc.

Máriás Endre (Képes Ifjúság)

Visszaszámlálás indulZenta várja a IV. Nyári Ifjúsági Játékok résztvevőit
Szerdától négy nap pörgés lesz Zentán. A IV. Nyári Ifjúsági Játékok 

keretén belül július 23—26-ig megmozdul a vajdasági fiatalság java, és 
elzarándokol a Tisza menti kisvárosba, hogy egy jót bulizzon, versenyez
zen, szórakozzon. Erre minden feltétel adott. A szervezők már a végső 
simításokat végzik:

-A szervezésben mindenki a saját munkáját végzi. Harminc szervező 
van. Már felállítottuk a zuhanyozókat, idén hat női és hat férfizuhanyzó 
áll majd a résztvevők rendelkezésére. Évről évre igyekszünk a tisztál
kodás körülményein javítani. A zentai cukorgyárból érkezett kábeleket 
épp most készülünk elhelyezni - tudtuk meg Deák Attilától, aki az infra
struktúra fejlesztésének a kivitelezőjétől.

A rendezvénynek három nagy része van, a csapatversenyek, a dél
utáni kulturális és az esti szórakoztató programok.

- Kedden volt a feladat leadásának utolsó napja. Egyesek vissza
jeleztek, tökéletesítés miatt késnek pár napot, de a hétvégével lezárul 
az átadás lehetősége - mondta Zsoldos Ferenc, a Játékok fő szervezője.
- Hetven csapatot várunk (ez körülbelül 700 versenyző). Talán köny- 
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nyítés, hogy mivel most utcarendszer alapján helyeztük el a sátrakat, a 
résztvevők főzhetnek. Ezt azért vezetjük be, mert az idén nem tudunk 
ingyenes étkeztetést biztosítani. A helyszínen természetesen kapható lesz 
a fesztiválokra jellemző étel- és italkínálat.

A Népkertben 4-5000 táborozó seregük általában össze, az esti prog
ramokra 15 000 embert várunk. Aki nem tud egész nap lent lenni, az a 
StarFM-en (107,9 MHz) hallgathat bennünket már hétfőtől.

Fontos megjegyezni, hogy a szülők bátran hozzák ki csemetéiket a 
gyermekprogramokra, mert bábszínház, koncertek, kézi foglalkozások, 
gyermekolimpia várja őket. Egyszerre hét-nyolc helyszínen játszhatnak, 
nasizhatnak. Ugyanis megalakult Zentán a Keljföljancsi egyesület Gajda 
Szilvia vezetésével, és állandó meglepetésekkel készülnek a legkisebbek
nek.

Az egyházi jellegű Meghallgat-lak nevű sátorban, mely nagy népszerű
ségnek örvend, idén több egyház képviselteti magát, tanulságos beszélge
tést hallgathatnak meg egy volt drogfüggővel és egy alkoholistával.

Szabadegyetemünkön igényes előadásokat lehet meghallgatni, sok 
mindenkit érintő, aktuális témákkal kapcsolatban. Nagy valószínűséggel 
sikerül az öt vajdasági párt elnökét vendégül látni egy beszélgetés erejéig.

Lesz kirakodósátor, a VMSZ-nek ifjúsági sátra, az Újvidéki Televízi
ónak, az Otpornak, az Agora-irodának is.

A Nagyszínpadon KMV-délután, népzenei est, koncertek színes ka- 
valkádja, de ezt csak dióhéjban vázolom fel. Szórólapjainkból részletes 
információhoz juthatnak, melyeket a fesztivál kezdetekor az információs 
sátornál mindenki kézhez kaphat, de már a nagyobb boltokba, szórako
zóhelyekre is juttattunk.

A nádfedeles kunyhónál Sinkovics Ede festőművész vezetésével a 
csapatok képzőművészeti vetélkedőt tartanak. Itt lesz a labirintus-galé
ria, ahol négy festőművészt lehet megtalálni alkotás közben.

Mindennap hat amatőr együttes is fellép a Kisszínpadon, színház, 
filmvetítés, csocsó, paintball, iszapbirkózás, SMS-kivetítőfal, egyszóval 
rengeteg érdekességgel várunk mindenkit - mondta Zsoldos Ferenc.

A programfüzetbe beleolvasva megállapítható, hogy a szervezők 
minden korosztályt megmozgató négy napot tálalnak fel, mindenki sza
badon csemegézhet, válogathat igényének és hangulatának megfelelően 
a „vegyes felvágottból”.

Táborosi Margaréta (Magyar Szó)
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Zsoldos Ferencet, a DMISZ alelnökét 
a látogatottságról kérdeztük:

- Az idei Játékokon a becsléseink szerint mintegy 40 000-45 000 em
ber fordult meg a négy nap alatt, ami óriási előrelépést jelent a tavalyi kb. 
35 000-hez képest. Be kell vallanom, amikor kevesebb csapat jelentkezett, 
mint a korábbi években, a szervezők közül senki sem gondolta, hogy az idei 
rendezvénynek ilyen mértékben sikerül felülmúlnia a korábbiakat. Napok
ra lebontva az első napon, azaz szerdán 7000-8000, csütörtökön mintegy 
9000-10 000, pénteken és szombaton pedig 12 000 és 14 000 között volt 
a látogatók száma, emellett pedig kb. négyezren táboroztak a zentai Nép
kertben.

Összegzésként leszögezhetjük, hogy ezúttal a fair play jegyében zajlott 
le a rendezvény, ami abból is kiviláglott, hogy az ünnepélyes díjátadáskor 
a csapatok kiváló hangulatban, egymást éltetve vették tudomásul az ered
ményt s vették át a díjakat, mert az eredmény többek szerint csak másod
lagos, ennél sokkal fontosabb dolgoknak kell a főszerepet játszaniuk, s azt 
hiszem, ebben valamennyien egyetérthetünk - mondta a fő szervező.

m. e. (Magyar Szó)

Zene, Színház, vetélkedőkMáriás Endre, a Nyári Játékok kulturális szervezője nyilatkozik
A IV. Nyári Ifjúsági Játékok utolsó két napján tobzódtak a kulturá

lis események. Zene, színház, vetélkedők. Ezekről kérdeztem a kulturális 
események fő szervezőjét, a StarFM Rádió egyik műsorvezetőjét, Máriás 
Endrét.

■ Eddigi sikere miatt szerveztétek meg ismét a KMV-délutánt?
- Amikor középiskolás voltam, nagyon sokat jelentett nekem a KMV, 

és szerettem volna továbbra is kapcsolatban lenni vele. Szerintem ez egy 
fontos rendezvény, és nem korlátozódhat arra a néhány áprilisi napra, 
amikor megrendezik, hanem egész évben kell élnie.
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■ Milyen látogatottság jellemezte ezt a műsort?
- Sokan figyelmeztettek rá, hogy az effajta műsor nem biztos, hogy 

érdekli a fiatalokat. A látogatottság azonban meglepően nagy volt, talán a 
zenei betétek miatt is, amelyeket a becsei Most együttesnek és a topolyai 
Pistyák Istvánnak köszönhetünk.

■ Nehéz volt összetoborozni a résztvevőket?
- Nem, hiszen ők egyrészt valóban fontosnak tartják a KMV-t, másrészt 

pedig nagyon sokan amúgy is a Játékokon tartózkodtak. Akik emiatt utaz
tak ide, azok is maradtak egy kicsit, jól érezték magukat.

■ Említetted a zenei betétek fontosságát. Ez inspirált A zene az kell c. 
műsor megszervezésére?

- Igen, többek közt ezért hívtam meg énekelni és beszélgetni Krizsán 
Szilviát és Körösi Istvánt. A közönség jól fogadta, főleg a fiatalos nótákat. 
A műsor elején az operett műfajról beszélgettünk Az angyal álma kapcsán, 
aztán áttértünk a Ben Akiba Night Clubra, a Chicagóra, majd végül a 
Hairre.

■ Nehéz volt a színészeket idecsalogatni?
- Mégiscsak nyár van, nagyon sokan nyaralnak, de az a pár ember, akit 

szerettem volna itt látni, az itt volt. Nem tartottam fontosnak, hogy külföldi 
vendéget is hívjunk, hiszen a vajdasági közönségnek az itthoni színészeket 
kell megismernie.

■ A Kifigyelő című rádiós ifjúsági műsort is te vezetted. Milyen volt 
a felszerelt stúdió helyett egy sátorban dolgozni?

- Furcsa. A körülmények nagyon eltérőek, de szerintem színvona
las műsort sikerült összeállítanunk. Ez volt az egyetlen műsor, amelyet a 
StarFM Rádión kívül az Újvidéki Rádió is sugárzott.

Lénárd Róbert (Magyar Szó)

-67-





V. NYÁRI IFJÚSÁGI JÁTÉKOK 
(2004. JÚLIUS 14-17.)

Tűztánc és álomláng
Ott kell kezdenem ezúttal, ahol az a valóságban is elkezdődött, hogy 

már jóval a fesztivál előtt megindult a városban a nagy suskus és felháboro
dás, amiért ebben az évben először szedtek belépőt a rendezvény kapuinál. 
Napi 50 dinárt. Az akkoriban kb. egy korsó csapolt ára volt a sörsátraknál. 
Őszintén szólva nem tudtam megérteni az elégedetlenkedőket, hiszen a 
szórakozóhelyeken ennek a többszörösét is elkérték egy-egy no name ban
da koncertjéért, itt meg pl. meghallgathatta érte a nagyérdemű a Kispál és 
a Borzot, majd a Pokolgépet a Nagyszínpadon, utána aJohnny Hot Rodot 
a Kisszínpadon, szétnézhetett a forgatagban, s ha úgy tartotta a kedve, még 
hajnalig afterezhetett valamelyik elektronikus stage-en... Erről ennyit. (Ér
dekes, hogy míg a későbbi években jócskán növekedett - bár még mindig 
nem drasztikusan - a beugró ára, soha többé nem ment ez a zúgolódás. 
Csakhogy azelőtt megszokta a jónép a potyát, hehe... No, én mindenesetre 
örvendtem, hogy így végre nem voltam kénytelen fél év vagy még több idő 
elmúltával kifizetni az általam szervezett zenekarokat...)

...és itt egészült ki végre a Család! Még a nyár elején néhányan - Bor
hozó Borbála, KatiCica, Kum, Kisbé és jómagam - ellátogattunk a Bör
zsönyben szervezett Ébren Álmodó táborba (ez a híres TudatTágítóTú- 
ra!), ahol megismertük az északabbi testvéreinket, a Narco Polo zenekart 
és „vonzáskörzetét”, egy csodálatos hetet töltöttünk ott, s közben én ter
mészetesen hirdettem az Igét, azaz csalogattam az embereket, hogy jú
liusban jöjjenek, jöjjenek Zentára, a Játékokra! Még ki is plakátoltam a 
tisztáson felállított színpad közvetlen közelében, meg ami fontosabb: me
séltem a hasonszőrűek számára minden bizonnyal nyálcsordító története
ket a Fesztiválunkról... A Narco Polo persze a II. Játékok óta rendszeres 
fellépő minálunk, de ezúttal - kis túlzással - a fél TudatTágító megjelent 
a Népkertben! Mondhatom, nem volt panasz, remekül érezték magukat 
mindannyian.

Ez az év mintha tényleg csak az estékről szólt volna számomra, ahogy 
most így visszaemlékezem... sokszor csendes, bensőséges, beszélgetős es
tékről. De mégis - vagy éppen ezért - oly jó rá emlékezni...
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A stadion hátának takarásában, a Pionírotthon mögött, a Fityó - az az 
évi főnyeremény - szomszédságában ütöttünk tábort, kellett a „shelter”, mi
vel a kisebb zivatarok gyakran-gyakran megviccelték a táborlakókat. Remek 
volt a szomszédság, a narcósok is a közelben cuccoltak le, meg ott volt köz
vetlenül mellettünk a Poósz család, Béla, a B-Terv dobosa, a felesége, Dia és 
az akkor még porban totyogó kicsi fiuk, Levente... tiszta hippi fíling.

Ment a mókakacagás - ebben az évben csak azért fájlaltam kicsit a belé
pés rendszert, mert a körülkerített területre a „muníciót” is nehéz volt be
hozni, a leleményes árusok meg persze azonnal méregdrágán kezdték áru
sítani a „nagyágyút” (természetesen aránylag még mindig picit olcsóbban, 
mint a kocsmasátrasok a csapokat), no de mi azért megoldottuk, naná! -, 
olyan vidáman kezdtünk, hogy első este a nagyszínpados koncerteket ki 
is hagytam, úgy, ahogy voltak. Az öreg Takátsot mondjuk annyira nem 
is sajnálom - a Zanzibárról már nem is beszélve -, de a kolozsvári Fűszál 
együttest meg pl. annál inkább - persze csak annak fényében, hogy néhány 
évvel azután végigtomboltam a minikoncertjüket a zentai Énekelt Versen, 
mert előtte sajnos nem hallottam róluk. Ugyanígy kimaradt a Fürgeróka- 
lábak is a Kisszínpadon, de ők ettől az évtől kezdve minden évben jöttek
- mindig a Kisszínpadon, mindig hihetetlenül lelkesen! -, így aztán jócskán 
volt lehetőségem bepótolni az elmulasztottakat.

A nádkunyhós „spontán zenés performance-aink is rendre elmaradtak
- a spontaneitásba még akár ez is belefér, ugye-ugye -, mert nekem soha 
nem felel meg semmi, mindig keresem a kákán a csomót, lehetetlen alak 
vagyok, akivel képtelenség dolgozni!... Ezúttal az volt a szőrszálhasogatá- 
som lényege, hogy nehezményeztem, amiért a Képes Ifinek is ideiglenes 
otthont adó nádkunyhó az egyik elektro-stage tövébe került. Persze rá le
het arra a zenére is szépen improvizálni, csak ez akusztikus hangszerekkel 
maximum látványos lehet, hanghatásában viszont kevéssé hatékony. No, 
sebaj, ütöttük mi azért a bőrt: a Pionírotthon takarásában a békabrekegés
re ráimprovizálva... (Egyetlen évben sikerült végre elérnem, hogy a min
den zajtól távol eső Majomszigeten legyen a „fészkünk”, de akkor meg... 
majd elmesélem, hogy jártunk...)

A második este aztán persze nehéz lett volna éngemet a Nagyszínpad
tól távol tartani! Most is szeretem őket, de akkor még egyenesen megőrül
tem értük: a színpadra lépett a Kispál és a Borz!! Lenyomták az összes 
nótát, amit kell, eksztatikus élmény volt, komolyan! Ettől kezdve minden 
évben fellépett nálunk egy-egy - sőt néha több! - valóban élvonalbeli ma
gyar zenekar. Azóta nagyjából mind jártak itt, talán még csak Ákos „nem 
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volt meg”... Amit mindig hiányolok, az a hazai élvonal, de ahol tudok, 
kicsit ráhatok a fő szervezőkre ez ügyben. Voltak néhányan közülük is: 
Orthodox Celts, Disciplin A Kitschme... meg néhányszor már a Darkwood 
Dub is - majdnem.

Szóval Kispálék végül jobbra el - bár volt jó pár visszataps, nem is kell 
mondanom -, a Pokolgép meg nem tudott túl sokáig lekötni. Gyerekkori 
rajongásom fő „áldozatai” ők, de hát... nincs már ott a Kalapács, a Rudán 
meg... nem is lenne olyan gáz, ha nem fecsegne két szám között annyit 
összevissza. No de amúgy is remek buli várt ránk a Kisszínpadon, a Speed 
Limitben - de hiányzik az a hely és az ottani zenei akrobatamutatványok!
- megismert Johnny Hot Rod! Jó kis Motörhead-hatású dirty mothafucka 
rock ’n’ roll!! S utána még mindig maradt annyi energiánk, hogy a nád
kunyhónál az aznapra ígért performance-ot mégis megtartsuk. Erre pró
báltunk is Gigiékkel, oszt azé. Rés a falon, vers + próza 4- perkák. A mű
sort - legalábbis a címét - az előző évi játékos kalandjaim ihlették.

Aztán a péntek este megint a sátor körüli dobolászgatásról, italozgatás- 
ról és porban döglésről szólt leginkább, a Neo sosem vonzott túlságosan, 
az Aurorát viszont imádom forever - csak hát elég gyakran van alkalmam 
élvezni. (De akkor is mindig nagyon örülök, ha benevezek a pogócsatába
- nem is az igazi a koncertjük, ha legalább fél kiló port nem nyeltél!! -, és 
mindig nagyon bánom utána, ha mégis kihagytam...) No, Topi és Boli a 
Narcóból nem is sokat lacafacáztak - Aurora? Indulás!! -, az őspunkok, 
hehe, de mi, többiek csak maradtunk a porba fingani.

Meg persze az is az igazsághoz tartozik azért, hogy a késő délutáni 
B-Terv-koncert tűztánca után nem is vágytam már újabb zenei élményre. 
Egészen a szombat esti Narco Polo-érzés álomlángjaiig... Ez az est egy
értelműen a Kisszínpadról szólt, ahol a barátaink indították el az ébren 
álmodást, hogy utána a Körzeti Megbízott színeiben magam is megtornáz
tassam kissé végre a hangszálaimat a mikrofon mögött. Ahogy leszaltóztam 
a deszkákról, már várt reám a fűben ücsörögve egy kedves hegedűslány, 
hogy aztán a sátor előtt, a pokrócon lassanként finom fátyol ereszkedjen 
közénk és a fesztivál meg az egész Világ közé... hogy egy időre valami más
ról szóljanak az álmok, fent és alant.

Persze a visszatérő álmok meg azért visszatérőek, mert visszatérnek.
Egy év múlva ugyanitt!!

Szögi Csaba
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..Akkor is kell!”Vasas István, a kemény mag tagja, nagyszínpados, médiafelelős (stb.) meséi
A Játékok központi helyszíne (eszmei és földrajzi szempontból egyaránt) 

kétségkívül a Nagyszínpad. Délután a kulturális műsoroknak, az utolsó 
nap az eredményhirdetésnek ad helyet, de legfontosabb (és legkedveltebb) 
szerepét akkor tölti be, mikor leszáll az éj. Ezeken a deszkákon lépnek fel 
ugyanis azok a zenei előadók, akik olyannyira vonzzák a tömeget, hogy 
van, akik csak miattuk látogat el Zentára. Bizonyára mindenki emlékszik 
Rúzsa Magdi ezreket megmozgató koncertjére vagy az őrületes Quimby- 
vagy Tankcsapda-bulikra. Hogy kinek köszönhetjük mindezt? Vasas Ist
ván a messzi Belgiumból válaszolt a kérdéseimre.

■ Mikor, hogyan kerültél bele a Játékok csapatába?
- A DMISZ oszlopos tagjaként első kézből hallottam róla, és már az 

első Játékok tervezésében, szervezésében részt vettem. Pesten a Márton 
Áron Kollégiumban laktunk szinte mindannyian, akik a kezdetektől a 
kemény magja voltunk a főszervező-gárdának. Az ötlet Zsoldos agyából 
pattant ki, és utána jó darabig csámcsogtunk rajta... Sokáig megvalósít- 
hatatlannak tartottam az elképzelését, de végül mégis elkezdtük csinálni, 
és lám...

■ Meddig szerveztél?
- Csak a hetedikig, utána az élet másfelé sodort, ahonnan már nem 

lehetett folytatni.
■ Mi volt a te feladatod?
- Mivel a fő szervezői gárda tagja voltam (vagy inkább, ha van ilyen 

egyáltalán, a fő-fő szervezői gárda tagja), a hét év alatt sok mindennel 
foglalkoztam. Alapvetően a legtöbb dologban közösen döntöttünk: sokat 
beszélgettünk, ötleteltünk, és mivel „low budget”-en voltunk, pontosab
ban nem is igazán volt büdzsénk, saját erőből kellett szinte mindent meg
oldanunk. Végig intéztem pl. a plakátokat (Halász Gabi nevéhez fűződik 
a design, én a technikai hátteret biztosítottam, nyomdát intéztem, aki 
mint szponzor nyomtatott), továbbá rövid ujjúkat, a honlapot, pályázati 
anyagok készítését. Gabival ketten készítettük a két híres gyurmafilmrek- 
lámot, amit az Újvidéki TV-ben sugároztak anno, sajnos nem emlékszem, 



melyik Játékok idején, talán a harmadikon. Tehát kicsit a média és a 
technika oldaláról fogtam meg a dolgok végét.

Sajnos privát okok miatt az első két alkalommal nem tudtam jelen len
ni a nagy eseményen, viszont a buli előtti három hónapban én is mindent 
beleadtam a szervezésbe.

■ Hogyan kezdtél el aztán a Nagyszínpaddal foglalkozni?
- Pesten jártam egyetemre, közel voltam a zenei világhoz, így aztán au

tomatikusan rám hárult a zenekarok szervezése, már a második Játékoktól. 
Régebben magam is játszottam együttesben (Nagy Terv, majd Nagy Tej), 
így kicsit ismerős volt a világ, a technika, ami övezi. Szóval alkudoztam a 
zenekarokkal, a zenei keretet kezeltem, a hangosítást felügyeltem. Ez utób
bi csak mérsékelten volt sikeres, mert igazából a pénztárcánk szabta meg, 
hogy milyen hangcuccból szóljon a muzsika. Szerencsére idővel ez is fejlő
dött, és, azt hiszem, a hetedik, utolsó alkalommal kulminálódott is. Ennek 
nagyon örültem.

■ Mi alapján választottad ki a fellépőket?
- Ez nehéz kérdés, a zenei ízlés ugyanis egy nagyon szubjektív és mély

reható dolog. A Játékok közönsége pedig pontosan az a korosztály, aki ezt 
nagyon komolyan veszi, teljes szívből rajong a kedvenc bandájáért, és utál 
egy másikat. Valahogy mégis eleget kellett tenni mindenki ízlésének. Aztán 
a pénzügyi keret, ugye, az sem volt határtalan, sőt, elég kevés pénzből kel
lett gazdálkodnom. A büdzsé keretein belül ki kellett tölteni az esti prog
ramot, úgy, hogy mindenki megtalálja a magának valót, hogy minél több 
kérésnek eleget tudjunk tenni. Nem volt egyszerű. Nagyon sok együttessel 
beszéltem, rengeteget alkudoztam velük... Ha tanácstalan voltam, körbe- 
kérdeztem az embereket, kit kellene hívnunk, és az elhangzott javaslatok 
közül a lehetőségekhez mérten a legjobbat próbáltam elintézni. Volt a do
lognak egy másik oldala is. Próbáltam, próbáltunk (mint említettem, azért 
mindent megdumáltunk mi, főmuftik) egy picit, nagyon óvatosan nevelő 
jelleggel hozzáállni a zenei kínálathoz. Szándékosan nem akartunk csak 
rock-metál bandákat hozni (holott erre lett volna a legnagyobb igény). Az 
volt a célunk, hogy egy kicsit mást is lásson, halljon a délvidéki fiatalság. 
Úgy gondolom, hogy ez jó ötlet volt, és meg is valósult. Mindenki talált 
kedvére való együttest, és biztos, hogy új kedvencekre is bukkantak sokan. 
En személy szerint egyébként inkább az elektronikus zene felé tendálok, 
fura pillanataimban még diszkópatkánynak is nevezem magam, de így is 
szerettem az összes műsort. Minden zenekart, a métáitól az elektronikusig. 
Meghallgattam, élveztem a koncerteket, és azt kell hogy mondjam, stílus 
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ide vagy oda, a zene az, ami fontos, a melódia, meg ugye az együttlét, ami
re a Játékok a legjobb hely volt.

■ Milyen visszajelzéseket kaptál? Adtál ezekre?
- A visszajelzések vegyesek voltak, pontosabban az a kevés, ami hozzám 

eljutott. Ebből én azt a következtetést vontam le, hogy alapvetően jól sike
rült a felhozatal. Mindenesetre nem volt túl sok negatív visszajelzés, inkább 
olyan, hogy ezt vagy azt hozzuk legközelebb is. A reakcióm talán abban nyil
vánult meg, hogy a következő alkalommal egy-két bandát a kívánságlistáról 
elhívtunk.

■ Mi volt a legőrültebb élményed a fellépőkkel kapcsolatban?
-Az összes élmény valamilyen szinten őrült volt. Koccintani a sztárokkal, új 

barátokat szerezni, látni a hálás közönséget, ahogy élvezi a koncertet, és hogy 
mindennek a létrejöttében részed van... Igen, azt hiszem, az volt a legőrültebb, 
hogy megcsináltuk, és hogy nagyon jól működött. Na meg az olyan apróságok, 
mint pl. az, hogy esténként az együttesek gázsijával a zsebemben mászkálni a 
tömegben, vagy kis híján megőrülni, mert a 30 perc múlva fellépő banda még 
a határon vesztegel... Nem is tudom, őrült volt az egész. De az, hogy láttam az 
arcokon, hogy jó, amit csinálunk, hogy adtunk valamit a közönségnek, amit 
már nem lehet tőlük elvenni, mindent megért. És az, hogy mindebben nekem 
is volt szerepem. Talán nagyképűen hangzik, de ez az igazság.

■ Miért hagytad hát abba a szervezést?
- Elsodort az élet Európa másik felére, Brüsszelbe... Onnan viszonylag 

nehezen tudtam volna bármit is csinálni.
■ Mit köszönhetsz a Játékoknak? Hogy alakult az életed utána?
- Sokat, az élmény örökre szól. Az életemet nem befolyásolta különö

sebben szerintem, nem lettem koncertszervező, vagy ilyesmi. A zene min
dig is központi szerepet töltött be az életemben, így van ez most is, és így 
lesz ez az idők végezetéig.

■ Mi a véleményed a rendezvény fejlődési ívéről, változásairól?
- Mint már mondtam, a hetedikig szerveztem. Addig egyértelműen 

évről évre jobb lett, számomra a 7. marad a csúcs, amikor pl. a hangosítás 
is elérte a kezdetektől fogva vágyott színvonalat. Utána szinte évente vál
tozott a felállás valamilyen szinten, így nehéz is hasonlítani az előzőekhez. 
Nem voltam jelen, így nem lenne fair bármit is mondanom, sajnos nem is 
vagyok igazából képben. Változott, az biztos, sokat már az első hét év alatt 
is. Ez normális. Édes kis jópofa családias buliból naggyá, sajnos kicsit fesz- 
tiválosra nőtte ki magát. Ez szerintem elkerülhetetlen volt, de egy 10 000 
embert megmozgató történésre nem is lehet azt mondani, hogy családias.
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■ Hogyan látod a jövőjét?
- Szerintem a fiataloknak szükségük van rá, Zentának szüksége van rá, 

igen, szerintem szükség van továbbra is a Játékokra. Még ha nem is olyan, 
mint régen, még ha a kezdeti varázsa kihunyni látszik is, akkor is kell.

Illés Eszter

Csapatverseny 2004A Fityó gurul...!
Az első négy Játékok fődíjára a szervezők nem helyeztek különösebb 

hangsúlyt, hiszen a cél soha nem a versengés és a győzelem volt, hanem a 
játék és a közös szórakozás. 2004-ben azonban nagy előrelépés történt, ami 
a díjakat illeti. Az ötödik Játékok első helyezett csapata így végül egy igazi, 
négy keréken közlekedő Fityó boldog tulajdonosává vált. Márpedig a Fityó 
„gurul, és hazaszállítja a csapatot”, nyilatkozta Ági, a csapatversenyek fő 
szervezője a sajtónak. Nagyon szép autó volt ez egyébként, a csapatverseny 
logojával az oldalán nekem különösen tetszett, sajnáltam is, hogy nincs be
lőle több, és nem szabad hazavinni.

A díjak mellett a szervezők arra is hangsúlyt helyeztek, hogy a verseny
számok látványosabbak legyenek, egyrészt, hogy ettől is kedvet kapjanak 
a résztvevők a játékhoz, másrészt, hogy a csapatversenyeket a nézelődők 
számára is érdekessé tegyék. Ennek érdekében jelmezekkel és díszletekkel 
készültek a vetélkedőkre.

A benevezéshez egy olyan képzőművészeti alkotást (fényképet, kollázst, 
filmet...) kellett készíteniük a csapatoknak, ami egy népművészeti emlék 
történetét mutatja be. A sportvetélkedő, a vízi és szárazföldi játékok, a szín
padi produkció és a műveltségi vetélkedő mellett a képzőművészeti alko
tások előző évi versenye is újra megrendezésre került. A csapatok most is 
azokban a versenyszámokban mérhették össze a tudásukat, mint az előző 
években is: vízi és szárazföldi ügyességi játékok, sport- és műveltségi vetél
kedő, valamint színpadi produkció.

A második, harmadik és negyedik Játékokon a csapatok száma hetven 
körül mozgott, most viszont csak negyvennégy csapat játszott egymás ellen. 
Egyértelművé vált, hogy a csapatverseny kedvéért a rendezvényre látoga
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tok aránya évről évre csökken, miközben egyre többen vannak azok, akik 
az esti koncertek miatt érkeznek. Valószínűleg e miatt a hirtelen visszaesés 
miatt volt szükség arra, hogy a szervezők a korábbiaknál értékesebb nyere
ményt biztosítsanak a győztes csapat számára.

Szoros küzdelem után az első helyezésért járó dicsőség a tornyosi Tacs 
csapaté lett, így ők váltak a Fityó boldog tulajdonosaivá.

Gruik Zsuzsa

PROGRAMOK - LEÍRÁS - SAJTÓVISSZHANG
Részlet a programfüzetből

Stage 1
Július 13. (szerda)
22.00 MINIMAL.PROG- 
RESSIVHOUSE.DETRO- 
IT.ELECTRO.TECHNO 
zefyr (HU) - optimal, rose 
(SCG) - react to sound, 
maks (HU) - optimal, re- 
akthor (HU) - optimal
Július 14. (csütörtök) 
22.00 ELECTROTECH. 
MINIMAL.RETROTECH. 
DISCOTECH.NEOACID 
kait (HU) - hotel north pole
- tilos radio, saabre (HU)
- LIVE ACT, sinko (HU)
- LIVE ACT - hotel north 
pole - tilos radio, wamzer 
(HU) - hotel north pole
- tilos radio, gabriel lehr 
(HU) - LIVE ACT - elekt- 
ronicum

stadion

W 23 ff?
24. , .
játszótér

17

25

18

tó

20 21

ü14 a
Q13« 

ni0 * 
0 paintball

8

tenisz p.

14 kissztnpad
15 star fm rádió
16 játszótér
17 óreg tölgyfa
18 mozi
19 focipálya
20. uszoda
21 rőplopdapályák

1 elektro technotogic 
stage

2. kosárlabdapálya
3. meghalkjat-lak
4. népzenei sátor
5. kölyok-tanya
6. disco stage
7. diszkoszvető pólya
8. szabadegyetem
9. tudóssátor
10 nagyszínpad
11. vmsz ifjúsági bizottsága
12. vásári forgatag
13. nádkunyhó

22. információ
23. sátortábor

in 
N 
D

Zenta központ

25 zuhanyzók, kézmosók

$•’ P’onírotthen 
sör-sátor

%%
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Július 15. (péntek)
22.00 STRANGEELECTRO.TECHNO.BREAKCORE.GABBER
Celsius (HU) - tilos radio - délicatesse, cematurbo (HU) - LIVE ACT, 
hakaba (HU) - tilos radio - délicatesse, vanda (HU) - tilos radio - délica
tesse
Július 16. (szombat)
22.00 SUPERPOP.ELECTROCLASH.TECHTRANCE.HOUSE
hellert (UK), timi (SCG) - funprofor, boxi (MACEDÓNIA) - funprofor, 
pmg collective
faktorx (SCG) - kreen, machineheart
vjs: fluid visual (fluid visual)

Nádkunyhó

Július 14. (szerda)
2.00 Alomláng - spontán zenés performance
Július 15. (csütörtök)
19.00 Isten komédiásai (Gigi & Gábor, Ada)
2.00 - Rés a falon (performance). Előadják: Raffai Ágnes, Mészáros Gábor, 
Szögi Csaba és Barátaik
Július 16. (péntek)
17.30 Szegedi fiatal, kortárs írók felolvasása. Szervező: Sub-Art, Szeged
19.00 Göncző Viktor: Graffiti nélkül nem város a város - előadás a XXI. 
századi urbánus képzőművészetről és kortárs irányzatokról, ahogy a szoci
ológia, illetve a műfaj művelői látják. Meghívott vendégek: Pilot (Szeged) 
és Lemon (Zenta). Szervező: Sub-Art, Szeged
20.30 A Halászkirály legendája - a csókái Orpheus Theater előadása
2.00 - Tűztánc - spontán zenés performance
Július 17. (szombat)
18.00 Akusztikus improvizációk gitárra, congára (csendes koncert). Elő
adók: Tasi Csaba és Bíró János (Cheeba), Burg Balázs (Burg). Szervező: 
Sub-Art, Szeged
19.00 Virtuális kiállítás: fiatal alkotók műveinek (fotó, festmény, grafika, 
számítógépes grafika) „elektromos” tárlata. A program során projektorral 
vetítjük ki a hozott anyagot. Szervező: Sub-Art, Szeged
20.00 Impro-trio (dzsesszkoncert)
2.00 Ébredés - spontán zenés performance
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DNS
Július 14. (szerda)
A DNS beköltözik/performál
Július 15. (csütörtök)
Délután: A DNS elbeszéli önmagát, önnön történetét és létmódját, mely 
mintha idegen lenne a szavaktól, az írott és mondott lezártságok szürke- 
tehetetlen merevségétől, határoktól és nosztalgiától, kifejezéstől és vállalt 
nyomorúságtól. De a szavakon és rögzítettségen túl akkor mi marad, vagy 
hogyan létezhet a DNS az elmondáson kívül? Esetleg maga ez az elmondás 
a DNS mint el-mondás (valamitől mindig el, akár a sebesség)? Akárhogy is: 
a DNS-cicák dekoltázsa utat mutat, amelyen gyönyörsebességgel száguld
hat az okfejtés...
Július 16. (péntek)
Délután: A sebesség radikális, elméleti törzse, a biológiait és pre/posztdisz- 
kurzívat is fölvállaló DNS-csoport megmutatja a világnak EUGÉNIÁT, 
a DTE biológia tanszékének genetikai osztályával együttműködve kite
nyésztett, génmanipulációval és fajnemesítéssel életre hívott DNS-állatot, 
amely egyelőre életképesnek mutatkozik, bár táplálkozási szokásai nehe
zen kiismerhetők, a külleme, szertelensége undort és rémületet kiváltó. 
A leginkább vízilóra hasonlító emlős az állatvédő szervezetek máris hangos 
tiltakozásai ellenére nyilvánosan is látható lesz, ráadásul a filo- és ontoge
nezisére (tekintve, hogy egyetlen példány létezik belőle, a kettő egybeesik) 
vonatkozó valamennyi információt megkapja az érdeklődő.
Július 17. (szombat)
Délután: Műhelymunka; ízelítő a DNS kulturális folyó-irat második számá
nak fogalomköréből, elméleti csomópontjaiból, amelyek, mint az ütemes 
ringatózás a szeretkezést, írják-írogatják a csábítást, szövegezik meg a szin
te pornográf vizuálist.
Késő délután: Vérátömlesztés. Kiontatik egy szerkesztő vére, és a lapokra 
kerül, hogy táplálja a halódót, performance legyen a betűzgetésből.

Nagyszínpad

Július 14. (szerda)
17.30 Ünnepélyes megnyitó
20.00 Fűszál együttes (Kolozsvár)
22.00 Koncertek
Zanzibár (HU), Takáts Tamás DBB (HU), Stones (HU), Titty Twisters (YU)
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Július 15. (csütörtök)
17.00 KMV-délután (összeállítás a Középiskolások Művészeti Vetélkedőjé
nek idei díjazott alkotásaiból és produkcióiból)
18.45 A hajdújárási Vipers Moderntánc-klub fellépése
19.00 Divatbemutató a zentai modelliskola növendékeivel (koreográfus: 
Vujicic Savó)
20.00 Baraparty (Ada)
21.30 Koncertek
Kispál és a Borz (HU), Pokolgép (HU), Adrenalin (YU)
Július 16. (péntek)
17.00 A zentai Kiriana együttes koncertje
18.00 A csapatok műveltségi vetélkedőjének döntője
20.00 A dal a miénk... - zenés összeállítás
21.30 Koncertek
Neo (HU), Aurora (HU), Brigád (HU)
Július 17. (szombat)
17.00 Népzenei délután
Aranykapu Művelődési Egyesület (Ada): sóvidéki táncok, széki táncok, 
lánykórus, csókái férfikórus, kanizsai táncosok: dél-alföldi szokások, Micsik 
Béla (Törökbecse) - citera, Torontál népzenei együttes 
19.00 Ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás 
22.00 Koncertek
Meztelen Ebéd (HU), Volvox (HU), Nevergreen (HU)

Kisszínpad

Július 14. (szerda)
15.00-19.00 a versengő csapatok színpadi produkciói
19.30 Barlog Károly (Csóka) énekes-zenés összeállítása
21.00 Amatőr rockegyüttesek fellépése
Fürgerókalábak (HU), Flasback (YU), Forge (YU), The Crackers (YU), 
Unaloműzők (YU)
Július 15. (csütörtök)
15.00-17.30 A versengő csapatok színpadi produkciói
17.30 Az óbecsei A Prima Vista együttes koncertje
19.00 Csete-Szemesi Győző: Zongorakoncert és szerzői est saját szerzemé
nyekkel



21.00 Amatőr rockegyüttesek fellépése
Tolerancia (YU), Makar Lebat (YU), K-Ringlispil (YU), Johnny Hot Rod 
(HU), Rockefeller (HU)
Július 16. (péntek)
15.00-18.00 A versengő csapatok színpadi produkciói
19.00 Kapaszkodó együttes (Zenta)
21.00 Amatőr együttesek fellépése
Vitamin-csoport (HU), B-Terv (YU), Back Bow (HU), Tepsi Épség (HU), 
Mortis Causa (YU), Ashen Epitaph (YU)
Július 17. (szombat)
17.30 Mendicus (Csantavér)
19.00 Trees Trió (Zenta)
21.00 Amatőr együttesek fellépése
Narco Polo (HU), Csirkepogo (HU), Körzeti Megbízott (HU), Mitiszika 
zenekar (HU), Woodpeckers (HU)

V. NYÁRI IFJÚSÁGI JÁTÉKOK
Idén nyáron - július 14. és 17. között - immár ötödször kerül meg

rendezésre Zentán a Nyári Ifjúsági Játékok. Zsoldos Ferenccel, a ren
dezvény fő szervezőjével beszélgettünk a versenyről, a kulturális és szó
rakoztató programokról és egyebekről.

■ Jubileumi Játékokról beszélhetünk immár... Miben fog különbözni 
ez az idei az előzőektől?

- Igen, ötödször rendezzük meg a Nyári Ifjúsági Játékokat, tehát 
elérkeztünk az első jubileumhoz, aminek külön örülünk! A folyamato
san felfelé ívelő látogatottsági indexek mutatják, hogy valójában túl sok 
mindenen nem kell változtatni, hiszen a rendezvény népszerű. Amikor 
a Játékokat létrehoztuk, az elsődleges cél a csapatverseny volt. Azért is 
kapta ezt a nevet, és nem ilyen vagy olyan fesztivál... Erősíteni szerettük 
volna a vajdasági fiatalok pozitív dolgok iránti fogékonyságát, életszem
léletét, másrészt pedig a csoportkohézióját. Márpedig ha csapatokban 
versenyeztetjük őket, ez mindenképp működni fog, hiszen együtt ké
szülnek valamire, s talán az évek folyamán valamilyen módon együtt 
maradnak ezek a kis csoportok. Olyan versenyszámokat igyekeztünk 
kitalálni, amelyek mindenképp erősíteni fogják a pozitív életszemléle
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tűket. Ezek a sportszámok, az ügyességi vetélkedő, valamint a kulturális 
számok, mint például a műveltségi vetélkedő, a színpadi produkciók, 
valamint az otthon elvégzendő kutatómunka, illetve ezekhez tavaly még 
csatlakozott a képzőművészeti alkotás is...

■ A keretrendezvényről mit tudnál elmondani?
- A csapatversenyek mellett ugye ott vannak még a kulturális és szó

rakoztató programok. Az első dolog általában délelőtt zajlik, a második 
délután, a koncertek este, éjszaka, de természetesen vannak átfedések. 
A második és harmadik eredetileg csak egy kiegészítő programnak in
dult azon fiatalok számára, akik eljöttek ide versengeni. Viszont mára 
azt kell látnunk, hogy ez a szórakoztató rész - főleg az éjszakai prog
ram - erőteljesen felfejlődött. Egyértelmű, hogy a fiataloknak elsősorban 
egy jó bulira van igényük, igazából ez az, ami leginkább idevonzza őket, 
ez magyarázza az egyre nagyobb tömegeket. Mégsem szeretnénk egy 
klasszikus fesztivált, ami arról szól, hogy „négy napig itt voltam, nem is 
nagyon emlékszem, mi történt velem, de fenomenálisan jó volt”... Per
sze szeretnénk, ha a fiatalok néhány napra kiszakadnának a szürke hét
köznapokból, pozitív dolgokkal találkoznának, örülnének egymásnak, 
és boldogok lennének, ugyanakkor fontos lenne továbbra is ez a fent 
említett csoportkohézió és pozitív életszemlélet erősítésének fenntartása 
is. Azt látjuk, hogy a benevezett csapatok száma stagnál, sőt lassanként 
csökkenni látszik. A visszajelzések szerint ez azért alakult így, mert a fia
talok azt mondják, annyira jó a kísérő rendezvény, hogy nem akarják az 
energiájukat a délelőtti csapatversenyekre „pazarolni”, hanem csak el
jönnek, letáboroznak, és élvezik a fesztivált... Viszont be kell vallanunk, 
hogy a csapatversenyes részt nem igazán fejlesztettük. Tehát most sze
retnénk ebben is előrelépni, csakúgy mint a díjakat illetően. Azt máris 
elárulhatom, hogy a fődíj egy személygépkocsi lesz! Ezenkívül látványo
sabb kellékeket, díszleteket, jelmezeket szeretnénk alkalmazni a verseny 
folyamán.

■ Kultúrprogramok?
- Igen, kezdetben ez is másodlagos volt, de egyre erősödik, hiszen 

talán ez a legfontosabb része a rendezvénynek... Az identitás, a pozitív 
életszemlélet, a kreativitás fő hordozója a kultúra. Azok a fiatalok, akik
ben már rejlenek kulturális értékek, jöjjenek el, és mutassák ezt meg 
másoknak is, ezáltal alakuljon ki egy olyan tendencia, ami a kultúrához 
való pozitív hozzáállást mutat! Ne csak az olcsó szórakozás érdekelje a 
fiatalokat, hanem a kreatív, kulturális dolgok is.
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■ A helyi feltételekről mit tudsz elmondani?
- A higiénia az a bizonyos „rajtunk kívül álló tényező”... A Népkert

ben eleve nincs kiépített csatornahálózat. Ahhoz, hogy mi ott kiépítsük 
a mosdó-WC rendszert, egy teljes fesztivál költségvetése szükséges... 
Tehát vagy kihagyunk egy évet, vagy megpróbáljuk az önkormányzat 
segítségét kérni... Egyelőre marad a konténeres megoldás, ami tavaly is 
volt. De szeretnénk majd ebben a kérdésben is továbblépni!

Szögi Csaba (Képes Ifjúság)

Játékok voltak, lesznek és kellenekBefejeződött az V. Nyári Ifjúsági Játékok Zentán
Szombaton este a részt vevő csapatok eredményeinek kihirdetésével és 

a díjátadással zárult Zentán az immár ötödször megrendezett Nyári Ifjú
sági Játékok. A végleges adatok szerint a játékokat 44 csapat fejezte be, s a 
rendezvény fődíját, egy Zastava 750-es (népszerűbb nevén Fityó) személy
gépkocsit a tornyosi Taccs! elnevezésű csapat érdemelte ki. Mint ahogyan a 
szervezők és a csapatok tagjainak a java része is kijelentette, a Nyári Ifjúsá
gi Játékok lényege nem a versengés, hanem a négynapos együttlét, együtt 
bulizás és az, hogy jövőre ugyanitt ismét minél több fiatal adjon egymásnak 
találkát erre a négy napra. Ami a látogatottságot illeti, a szervezők elmond
ták, hogy az idén először alkalmazott beléptetős rendszer ellenére a tavalyi 
rendezvényhez képest nem csökkent a látogatók száma, sőt egyes estéken 
túl is szárnyalta a tavalyit. Szombatra virradóra komolyabb verekedés tör
tént a rendezvényen, de több fesztivállátogató, a szervezők és a biztonsági 
cég alkalmazottjai szerint a rendezvény viszonylag nyugalomban telt el.

Az utolsó kép napon is számos programot látogathattak az érdeklődők. 
A pénteki nap sztárjai a Nagyszínpadon az elektronikus zenét játszó magyar
országi Neo csapat és a punkzene magyarországi legendái, az Aurora voltak. 
Az előző formáció koncertje a rendhagyó multimediális látvány és hangkom
pozíció ellenére kissé túl sterilre sikeredett, meg sem közelítve a csütörtöki 
Kispál és a Borz-koncertet. Ami viszont a púnk nagy öregjeit illeti, Vígi és 
kompániája ismételten bebizonyították, hogy még mindig képesek igazi fer
geteges bulit produkálni, és cseppet sem öregedtek ki a „szakmából”.
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Az utolsó nap nagyszínpados fellépőinek koncertjei viszont eléggé 
gyengécskék voltak. Elsőként a szegedi Volvox zenekar lépett fel, majd 
pedig a vajdasági formáció, a Magyarországon mind népszerűbb s az idén 
tízéves fennállását ünneplő Nevergreeen következett, és a Meztelen Ebéd 
elnevezésű formáció zárta a sort. Igazi bulira egyedül a Kisszínpadon ke
rült sor, ott is a mind népszerűbb Narco Polo koncertjén.

A mezőkövesdi fiatalok rendhagyó mágikus utazásra invitálták a fesz- 
tiválozókat, s a koncertjük fénypontján a zenekarral fellépett Polgár Lilla 
zentai művésznő is. Szombat délután került sor a politikai szervezetek ha
gyományos barátságos focimérkőzéseire, amelyeken a VMSZ, a VMPM, 
a KDEM, a VMDK és a Határon Túli Magyarok Hivatalának a csapatai 
játszottak egymással. Sajnálatos módon a négy magyarországi parlamenti 
politikai párt nem képviseltette magát a tornán, így jogosan ők osztoznak 
az utolsó négy helyen. Az idei torna győztese a VMPM csapata lett, s a 
vándorserleget a párt elnöke, Böröcz József vette át dr. Zsoldos Ferenctől, 
a Játékok fő szervezőjétől az este hét óra körül kezdődő politikai fórum 
előtt. Mindent összegezve: a rendezvény látogatottsága bebizonyította, 
hogy noha adódtak kisebb-nagyobb szervezési problémák - amelyeket a 
szervezőknek mindenképpen felül kell vizsgálniuk, hogy ne ismétlődjenek 
meg -, a vajdasági fiatalok a jövőben is szükségesnek tartják a rendezvény 
megszervezését. Kell ez a négy nap „odakinn a gyepen”, hogy még jobban 
megismerjék egymást, hogy találkát adjanak egymásnak, és hogy rövid 
időre ugyan, de elszakadjanak a hétköznapok szürkeségétől és gondjaitól.

Horváth Zsolt - Magyar Szó, 2004. július 19.
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VI. NYÁRI IFJÚSÁGI JÁTÉKOK 
(2005. JÚLIUS 13-16.)

Sártenger a Bivalytanya körül
Ahogy a felhők elvonulnak, arcomon odavakolódott önfeledt mosollyal 

táncolok a Majomszigeten fellelhető egyetlen, de jókora pocsolya közepén. 
Szól a reggaeü A hangosító bácsi hozzám lép - csak rajtam van szerve
zői (neonsárga) póló a társaságból -, én meg nemtom, most mi lenne a 
jobb: hirtelen abbahagyni a táncot, és megkérdezni, mit akar, avagy csak 
fokozatosan lelassítani, és aközben érdeklődni. Az utóbbit választom, közben 
merészen a szeme közé nézek, hadd lássa, nincsen nekem amúgy semmi 
takargatnivalóm...

Az imént vonult el felőlünk az első - de korántsem utolsó! - komolyabb 
vihar, amióta az idei Játékok elkezdődött. (Úgy értem, az első nap, mert 
a O.-on, sőt a -l.-en is voltak zuhék. Tulajdonképpen nyakunkon az idei 
monszun.) Utána azonnal kisütött a napocska, s mi lassan előóvakodtunk 
a lyukas katonai sátorból, Mouse felrakta a szettet, a konnektorokból ki
öntötte a vizet, és már szólt is a reggae roots, indult a tánc, a felhőtánc, 
sejjlahoppü

Hétfőn kezdtük a munkálataink javát a Buffaloranchen, addigra a töb
biek már szépen lenyesték a kórót a Majomszigeten, meg állt már a színpad 
vasszerkezete is, nosza, a szemerkélő esőben összedobtunk még egy tetőt 
lombokból, felállítottuk a katonai sátrat back stage-nek, meg Zulu „portás
sátrát” a bejárat mellett. Végre egy nyugodalmasabb, természetes módon 
hangszigetelt zug az élőújságoknak (Képes Ifi, Sikoly) délutánonként, a 
reggae-DJ-knek egész nap és a bandáknak esténként. Mert ide vártuk töb
bek között a Földalatti KHE zenekarait, a Büdösöket, a ?-et és a Digépet. 
Szabó Szabi haverom „vonzáskörzete” mindhárom, ekkoriban kezdtek el 
fokozatosan érdeklődni a rendezvény iránt - aztán ez így is maradt jó né
hány éven keresztül, ma már sajnos nincs így. No meg persze a Narco Polo 
legénységének is itt volt a bázisa, fel is állították a sátraikat, indulhatott a 
banzáj!

Hanem ez egy igazi D.I.Y.-akció volt a részünkről, így nem ment min
den simán. Például színpadot összedobni sosem tanultam azelőtt, embere
ket is úgy kellett toboroznom a melóhoz a barátaim közül... hát, a zenekari 
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programokat - kivéve a Makulátlan Molekula cincogását - le kellett mon
dani. Illetve áthelyezni a Kisszínpadra. Szebajsze, azért DJ Mouse tette a 
dolgát, ha meg épp nem volt ott, magam mixelgettem. Aztán jött az eső... 
és csak jött az eső... Nyári Sári Játékok, na ja... combközépig érő dagonya 
körös-körül... ráadásul valakik földig rombolták a közelben felállni próbá
ló sörsátrat...

Mi tagadás, nem volt túl nagy a látogatottságunk, de hát sötétedés 
után magam se nagyon vállalkoztam, hogy végigcsúszkáljak az ösvényen, 
tényleg kockázatos dolog volt. Pedig maga a Majomsziget, lejtős talajának 
köszönhetően, egészen száraz terepnek számított. Talán a legszárazabbnak 
az egész rendezvény területén. No, egy szó mint száz: remek kis fészek volt 
az, izoláltságának ellenére is. (Hogy még kockázatosabb legyen a megköze
lítése, Szárma már az első vagy második délelőtt dobott egy hátast a hídról 
a csatornába, magával sodorva a korlátot is. Halleluja.)

Istenem, hogy kiterebélyesedett ez a „város”!... Egyik helyszín a másik 
hátsó fertályába ér, színes forgatag, amerre nézel, mi lesz velünk, óh, ha a 
Játékok kinövi a Népkertet?... Sörsátrak és lacikonyhák váltják egymást, 
fények, hangok, ízek és illatok tapinthatóak, ahová nyúlsz, mesés keleti 
bazár, szinte már ebben olvadok fel, alig ügyelek a programokra... Amit 
a legjobban imádok - s ma már kicsit hiányolok -, hogy legalább egy óra, 
amíg körbejárod - hacsak nem botiasz közben itt-ott egy-egy „családtag
ba”, mert akkor rámehet fél napod is, pompás! -, aztán már kezdheted is 
újra, hiszen bizonyára egészen más élmény lesz ezúttal!...

Első este valóban nem is ragadok le huzamosabb ideig egyik színpadnál 
sem, élvezem inkább a keringést, nem így a csütörtök este fénypontjánál! 
Ha a stúdióanyagokat tekintjük, szerintem mára jó néhány no name banda 
sokkal autentikusabb reggae-t tol Magyarországon a Ladánybenénél, de ez 
a koncert nekem akkor is mindig benne lesz a top 10-ben, ami a Játéko
kat illeti! Valószínűleg az egyedi hangulat is jócskán közrejátszik: a srácok 
- szegények - hiába lapátolták álló nap a homokot a Nagyszínpad előtti tér
ségre, a dagonya ettől csak hízott... S most ebben folyik a fergeteges Tánc!! 
A fiúk a dühöngőben hasasokat ugrálnak a pocsolyákba, mi Laróval szép 
szolidan a háttérben „bólogatunk” - nekem a reggae sokkal tisztább annál, 
mintsem hogy dagonyázzak közben -, de hihetetlen élmény a látvány... 
(S a végén, amikor széjjelrebben a közönség iszapbirkózós része, csak a 
szemük fehérje villog a hirtelen előbújt hold fényében, egyébként tetőtől 
talpig sárosak, mókás ördögök tünedeznek el a bokrok között az éjben...)
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Aztán egészen szombatig alig bulizok végig egy koncertet. Belekósto
lok a Moby Dickbe, a nosztalgia, ugye-ugye, kihagyom a PASO-t, mekkora 
Hiba!!, de hát épp lezuhant bennem a vércukor, fesztiválokon előfordul, 
velem legalábbis minimum háromnaponta, hehe, no de azután persze nem 
hagyom ki a kihagyhatatlant: a B-Terv kisszínpados bulija a megszokott 
eksztázis, felhők fölé emel, gyógyít, humuszként terül végig a muzsika a 
lelkemen.

De akkor is, a mesés bazár... Pedig mondjuk a lacikonyhák kínálatát 
leginkább csak vizuálisan élvezem, hiszen ott vannak nekünk, szervezők
nek a drágaszéparanyos Nénik - jaj, egynek meg nem kérdeztem a nevét 
a hosszú évek alatt, én bunkó férfiállat! -, akik sütnekfőznek ránk a Pionír
otthon árnyékában egész héten, s persze én minden alkalommal degeszre 
zabálom magam. A koszt nem túl változatos - panzerotti, lángos vacsorá
ra, bablecsómakaróni ebédre (a reggelit nemtom, hehe) -, mindazonáltal 
annál ízletesebb és táplálóbb! Csók a Néniknek, csók!! Cowboy módra fo
gyasztottunk általában a bandával: sose vittünk evőeszközt, lehetett „köl
csönkérni”, tányérnak meg ott voltak az üres ásványvizes palackok, amit 
attól függően, hogy sült volt ebédre vagy egytálétel, hosszában vagy ke
resztben szétvágtunk. Aztán ledöglöttünk a fűbe vagy a hintákra - egyszer 
jól ki is estem az egyikből, Jutka, emlékszel? -, és soha még olyan jókat nem 
kajáltam sehol, leszámítva talán a bringatúrákat, amelyeken ugye szintén 
a porban esik meg a „díszebéd”. Közben meg persze jó nagyokat lehet 
derülni, röhögtetni a másikat, hogy lehetőleg képtelen legyen lenyelni a 
falatot... csak ajánlani tudom mindenkinek: telik a has, fejlődik a rekesz
izom és az immunrendszer.

(És ha kora hajnalban újra megkondul a has, miközben nincs már 
energia a sütödéig elbaktatni, amely talán be is zárt már, akkor a Játékokon 
gyakran még a „titkos” vágyaid is teljesülnek... Én legalábbis, miután a má
sodik évet végigrimánkodtam Dé akkor még igazán kölyökkorú öccsének, 
hogy irgalmazzon szegény pocimnak, és süssön már végre egy rántottát, 
ezt folytatva a harmadikon Rékának, végre ágyba kaptam a früstüköt, iste
ni volt! Kolbásszal készült.)

Gumicsizma, overall, puhakalap... az ember egy idő után már észre 
sem vette a nyakába zúduló esőt. Egyik kedvencem ez az év. A Makulátlan 
Molekula atomjai behálózták a Népkert ösvényeit, ez az érrendszer táp
lálja a lelkemet azóta is. Valamikor az előző nyáron alakult meg - a Tu
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datTágító után nem sokkal - a mi kis akusztikus látványzenekarunk, de 
csak mostanában kezdtük a nevén nevezni a „gyereket”. Nem elsősorban a 
muzsikáról szól a dolog - bár kétségkívül annak eksztatikus élménye élteti 
hanem inkább a Barátságról, annak soksugarú kreatív energiáiról. És a 
fesztivál vége felé, amikor kezdett kicsit felszikkadni a földkéreg, a széle
sebb közönséget is elkezdte ez a pozitív energia bevonzani a Buffalo-ranch- 
re. A „kemény mag” persze egész héten ott randevúzott mindennap.

A Játékokon valamiért az utolsó est/éj mindig különösen jól sül el... Ezút
tal nagyszínpados élmény zárta a bulit: egy szerencsés zenekari csere foly
tán a Besh o droM lépett fel szombat este, közvetlen utánuk pedig a Narco 
Polo, immár Herczeg Flóra tüneményes vokáljával. Legalább háromórá
nyi folyamatos lúdbőrzés után Nettikével még visszanéztünk elbúcsúzni a 
mi kis szeplőtelen szigetecskénktől, ahol DJ Mouse fergeteges after partyt 
mixelt az immár rendesen megszaporodott, igencsak lelkes közönségnek. 
Miután az angyalokkal és a matrózokkal végigroptuk az éjszakát, a hajnal 
első sugaraitól kísérve hazakocsikáztunk, hogy továbbálmodjuk az Álmot, 
és eljárjuk a mi kis külön Táncunkat a naptáncparketten egymás tekin
tetében felolvadva.

Szögi Csaba

„Talán Sikerül beismernem, hogy 
ez még lehet másmilyen”Nagy Abonyi Péter játékos emlékei

Még ha úgy is tűnik, a Nagyszínpad, a Kisszínpad meg az elektronikus 
zenei színpadok nem a földből nőttek ki. A Nyári Sári Játékokon a szalma 
nem magától vándorolt a latyakot fogni. Akármilyen furcsán is hangzik, 
ezek mind oda lettek cipelve a helyükre, esőben-sárban, de délben, tűző 
napsütésben is. Megszakadt a szívem olykor a rakodóbrigád erős ifjaiért, 
de ők azért csak tették a dolgukat vidáman, épphogy nem daloltak az eről
tetett menet közben. Nagy Abonyi Péter terelgette őket az első néhány év
ben, na jó, mondom így: Nagya, így ismerjük őt. A legkorábbi, vele kapcso
latos emlékeim közül a legkedvesebb az, amikor a 6. rendezvényt követő 
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jutalomkiránduláson nem a dög nehéz, embert próbáló hegymászótúrára 
ment, hanem a könnyebbre, csak hogy vigyázzon ránk, gyerekekre és asz- 
szonyokra. Biztonságérzetet nyújtott a zord, árnyéktalan felvidéki hegyen 
a jelenléte.

Egy péntek délelőtt beültem a zentai Rin Tin Tin kocsmácskába, letet
tem a diktafont a pultra, és megkértem Nagyát, hogy kerültében-fordultá- 
ban szóljon bele valamit.

■ Hogy keveredtél bele a Játékok-őrületbe?
- Nem emlékszem pontosan, talán 2000-ben vagy egy évvel később. 

Nem is közvetlenül a rendezvény szervezőivel, hanem az Alteróval kerül
tem kapcsolatba, egy teljes véletlen folytán, a barátaim révén. Soha nem 
foglalkoztam a civil szférával korábban, csak az ő társaságukat keresve lép
tem be. A Játékok munkálatainak végén kezdtem el segédkezni, figyelget- 
ni, és nagyon megtetszett a dolog. Most bocsáss meg egy pillanatra...

(Hívják az egyik asztaltól, jön-megy, pálinkát, ásványvizet, baracklevet tölt. 
Nagypiac van, ilyenkor bizony kitikkadnak az emberek. Közben fülelek, miről beszél
nek körülöttem. Sári, a pincérnő meséli, hogy ír est lesz a hétvégén, lehet majd kapni 
barna sört. Különben nem lehet? - kérdem. Dehogynem. Nagy röhögés. Közben visz- 
szatér az emberem.)

Szóval a harmadik Játékokat szervezték, amikor én belecsöppentem a 
dologba.

■ Mi volt a szereped mint újonc?
- Pont abban az időszakban nagyon ráértem, mivel volt egy balesetem, 

és ezért sok helyen tudtam segíteni. Az első szervezői évemben rögtön a ra
kodóbrigád vezetőjének tettek meg, a fogdmeg-munkákat koordináltam. 
Két évig foglalkoztam ezzel.

■ Hogy tudtál irányítani hirtelen annyi izgága fiút? Nem érezted 
úgy, hogy bedobtak a mély vízbe?

- A rengeteg időmből adódóan végig tudtam kísérni az egész szerve
zést már az elejétől, amikor még csak tervezgettük, hogy mi hova kerüljön. 
Nem volt hát nehéz dolgom. Tudtam, hogy melyik helyszínnek hol a helye, 
mi kell még, hogy oda kerüljön. Arról nem is beszélve, hogy a fiúk nagy ré
sze már tevékenykedett a rendezvényen korábban, akik meg újként érkez
tek, azok szerencsére mind hallgattak rám. A második évben kicserélődtek 
az emberek, az kicsit húzósabb volt, de megoldottuk.
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■ Mennyi támogatást kaptatok a fő szervezőktől?
- Maximálisan ott álltak a hátunk mögött, nagyon sokat segítettek. 

Tudták, hogy a rakodóbrigád nagyon kemény munkát végez.
■ Nem riadtak meg a fiúk ettől a kemény munkától? Nem volt nehéz 

toborozni rakodókat?
- Egyáltalán nem. Főleg talán azért, mert az első néhány évben a ra

kodósoknak prioritásuk volt a belépőknél, étel- és italjegyeknél. Mindig 
megkaptuk a jussunkat, és nem is panaszkodott senki. Persze volt olyan, 
hogy a hatáskörünkön kívül eső feladatokat kaptunk, például a negyedik 
Játékokon éjszaka kellett pakolnunk az italokat. De akkor sem kényszerí
tettek bennünket, és meg is volt a jutalma.

■ Miért pont ezt a feladatot kaptad?
- Látod, ez egy nagyon jó kérdés. Valószínűleg azért, mert mégiscsak 

kezdő voltam, és ez egy kevésbé felelősségteljes munka, annak ellenére, 
hogy mi vittük a nehezét (szó szerint). Sokkal felelősségteljesebb mondjuk 
koncerteket vagy kultúrprogramokat szervezni. Meg hát a lépcsőt minden
kinek meg kell mászni. Bár azzal, hogy én rögtön főnök lettem, már egy 
nagyot ugrottam, és a későbbi munkáimhoz jó ugródeszkának bizonyult.

■ Milyen további munkák?
- Még két évig szerveztem, tehát az ötödiken és a hatodikon, és akkor 

már mindenes voltam. Akkor már a kulturális műsorokba és a koncertekbe 
is volt beleszólásom.

■ Mit emelnél ki ezekből az évekből mint legszebb és legkeserűbb 
élményt?

- Azt gondolom, hogy minden szervezőnek jutott mind a kettőből. 
A rosszra már ennyi idő távlatából nem emlékszik az ember, de nem is 
akar. A legjobb élményem... Bocs, integetnek kintről.

(Figyelem, ahogy rutinos mozdulatokkal zsonglőrködik a poharakkal, tesz-vesz, 
ilyenkor nem mesél. Eltűnik hátul, az irodában - legalábbis úgy sejtem, az lehet 
ott -, aztán visszajön, aztán megint eltűnik. Csevegek a főnök asszonnyal. Aztán 
visszajön.)

Tehát a legjobb élményem a harmadik Játékokhoz fűződik. Fantasz
tikus csapat verődött össze, csupa ismerősökből állt, akik meg „kívülről” 
keveredtek közénk, gyorsan beilleszkedtek. Nagyon jó érzés volt, hogy 
akkor még tisztelték a szervezőket, úgy a játékosok, mint a fesztiválozók. 
A következő hasonló élményt az 5., ún. Nyári Sári Játékok nyújtotta, ami
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kor az idő hatására rendkívül összekovácsolódott a banda, a szervezők a 
táborozókkal. Közösen dolgoztunk, mert a szervezőség már nem győzte 
azt a rengeteg pluszmunkát, ami az időjárásból adódott. Meg egyáltalán, a 
zord idő elvette mindenkinek a kedvét, és egymás társaságát kerestük. Ez 
a két év számomra felejthetetlen. A negatív élmények főleg a rendezvény 
után jelentkeztek, amikor jöttek az emberek a rosszindulatú kritikáikkal. 
Nem építő jelleggel közeledtek felénk, és nem a fesztivál ideje alatt, hanem 
utólag, támadó jelleggel, hogy „Ezt már megint elrontottátok!”

■ Hogy kezeltétek ezeket?
- Mindenki másképp. Én általában elfordultam, nem reagáltam le, de 

olyan is megesett, hogy nagyon keményen léptem föl, és csúnya veszeke
dések kerekedtek. Ezt ma már bánom, hiszen felesleges volt, másként is 
megoldhattuk volna. Utólag belátom, hogy némely vélemény igenis helyt
álló volt, egyszerűen csak a tálalással volt a gond.

■ Ez hozzájárult ahhoz, hogy abbahagyd a szervezést?
- Nem, és erről nem a legkellemesebb beszélnem. Hogy is fogalmaz

zak? Két dudás egy csárdában nem fér meg. A teljes okot azonban nem 
tudom már pontosan megmondani ennyi év távlatából. Hál’ istennek azóta 
rendeződött az összes konfliktusom. Akkor, évekkel ezelőtt úgy láttuk jó
nak, ha különválunk. Ma már szinte senki sem foglalkozik abból a gárdából 
a Nyári Ifjúsági Játékokkal. Nyugodt szívvel mondhatom, hogy rengeteget 
köszönhetek magának a rendezvénynek és az embereknek, akik részt vet
tek a szervezésben. Elindítottak egy úton, amin a mai napig járok.

■ Milyen úton jársz most?
-A civil szférában mozgok azóta is. Mikor kiléptem a Játékok szerve- 

zőségéből, otthagytam az Altero klubot is, és létrehoztuk néhányan a sa
ját civil szervezetünket, a Szt. Longinus Hagyományőrző Egyesületet, ami 
azóta is működik. Az életem részévé vált, hogy besegítsek más szervezetek 
munkájába is. Ezen az úton indított el a fesztivál, és ezen is szeretnék to
vábbjárni.

(Jön egy vendég, nyújtja a poharát, kéri a következő rund szilvát. U2 szól a 
hangszórókból.)

■ Hogy látod a Nyári Ifjúsági Játékok útját?
- Mikor az elmúlt években erről faggattak, csak annyit feleltem, hogy 

nem szeretnék nyilatkozni. Ezt másként látom én, és másként azok, akik 
nem működtek szervezőként. Nekem már akkor nem az volt, ami miatt 
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elkezdődött, amikor kiváltam. Mára meg aztán teljes mértékben átalakult 
a dolog lényege. Anno nem azért kezdtem el csinálni, amivé vált.

■ Van rá esély, hogy visszatérjünk a gyökerekhez?
- Szerintem ez egy megállíthatatlan folyamat. Sajnos éppen mi kezd

tük el megváltoztatni a rendezvény arculatát, ami azóta csak növekszik és 
növekszik. Volt, aki korábban, és volt, aki később ébredt rá erre, de vissza
fordítani ezt a folyamatot már nem lehet.

■ Minek a számlájára írod ezt változást?
- Foghatjuk ezt a globalizációra vagy a kicserélődött szervezői és láto

gatói körre. Más ma a fiatalság, mint a kétezres évek elején. A szervezők 
húzták a fiatalokat, a fiatalok a szervezőket, és így jutottunk el idáig.

■ Lemész idén a Népkertbe?
- Természetesen, tavaly is lenéztem. Másfél-két órát töltöttem lent, és 

az idő alatt megállapítottam, hogy ez már nagyon új. De idén csak azért 
is lemegyek újra, hogy megerősítsem a tavalyi gondolataimat, vagy hogy 
beismerjem, hogy ez még lehet másmilyen.

Illés Eszter

Csapatverseny 2005Jó nagy adag sár a nyakunkba
Az idei csapatversenyeken (éppen úgy, mint az előző öt évben is) vol

tak vízi és szárazföldi játékok, színpadi-művészeti produkció, műveltségi 
vetélkedő és foci vagy röplabda. Meg egy jó nagy adag sár a nyakunkba. 
Nem mintha baj lett volna, így legalább megvolt a Woodstock-hangulat is 
- épp csak itt a pocsolyákban ugráló társaságnak belépőt kellett fizetnie a 
koncertekért, és ami még nagyobb baj, Jimi Hendrix a Nagyszínpadnak 
még csak a közelében sem járt.

„Mehetek bírónak a vízi játékokhoz?”, kérdeztem, miközben a kö- 
lyöktanyás díszleteket festegettük, de nem mehettem, mert „vannak ép
pen elegen”. Úgyhogy megkérdeztem megint, mástól, de ismét ugyanezt 
a választ kaptam: épp elég bíró van már, miért nem megyek a szárazföl
dihez? Mert oda nem akarok. Úgyhogy a két sikertelen próbálkozás után 
azért mégiscsak megjelentem a Pionírotthonban, hogy akkor én most itt 
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vagyok, jöttem bírónak, és nagyon jól tettem, mert egyrészt a Szepéék is 
örültek, hogy ott vagyok, másrészt meg én is örültem ennek, nagyon.

Korán kelni elég szörnyű dolog a nyár kellős közepén, főleg mert 
a csapatok számára a „kilenckor kezdünk” gond nélkül jelentheti, hogy 
kilenckor betoppannak, de nekünk nem árt hamarabb ott lenni, pedig 
állítom, hogy mi sem megyünk aludni korábban, mint bárki más az egész 
Népkertben. És akkor még tűrjük el a csapatok méltatlankodását, amiért 
a szabálytalankodásaikért cserébe pontot vonunk le tőlük...

Eltűrtük, mert azt az egy-két csapatot el lehet viselni a többiekért 
cserébe.

Az eső nem szúrt ki senkivel, mi kitartóak voltunk, a csapatok sem 
futamodtak meg az időjárás elől, és már csak megszokásból is (mert vi
zesebbek ettől már nem lettünk) szép sorjában bedobáltak minket a me
dencébe. Azért rendesek voltak, megengedték, hogy a szemüveget meg a 
stoppert előtte biztonságos helyre tegyük.

Bár sokáig szorosan fej fej mellett haladtak a 8 táltossal, a győztes eb
ben az évben ismét a Drink Bulls lett (a változatosság gyönyörködtet, nem 
igaz?). Most kellene még ide leírnom azt, hogy mit nyertek, csakhogy ezt 
senki sem tudja. A sajtó (legalábbis az általam tüzetesen átvizsgált inter
netes sajtó) többnyire egy félmondattal elintézte az eredményhirdetést, 
majd néha anélkül, hogy legalább a győztes csapat nevét megemlítette 
volna, rátért a fesztiválprogramok ismertetésére. Fölmerült, hogy talán 
egy pécsi kirándulás volt a fődíj, de nem, az csak a következő évben. Sok 
keresgélés után végül az Ági, a Szépé meg a Zsoldos arra a megállapításra 
jutottak, hogy valószínűleg koncertjegyeket kaptak a nyertesek - majd 
másnap az is kiderült, hogy mégsem. A csapat e-mail címét sem tudtam 
megszerezni, és a Facebookon se tudta senki megmondani, mi volt a fő
nyeremény, így ez titok marad.

Én csak annyira emlékszem az egészből, hogy az előző évi Fityó he
lyett most valami olyat szántak a fő szervezők az első helyezést elérő csa
pat részére, amit a tagok egymás között szétoszthatnak.

Akit érdekel, hogy pontosan mi is volt ez, az kutassa föl a győztese
ket.

Gruik Zsuzsa
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PROGRAMOK - LEÍRÁS - SAJTÓVISSZHANG
Részlet a programfüzetből

Budspencer

Július 13. (szerda)
22.00 EXPERIMENTALBREAKS.ÜBERBREAKS.BREAKBEAT 
kibortz (HU) - elasticsound, garpo (HU) - tilos, realisticcrew, vumi aka bob the 
beatnik (SCG) - hanoi vibes, eezt (SCG) - hanoi vibes, funprofor
Július 14. (csütörtök)
22.00 DRUMANDBASS.BREAKBEAT
egér (HU) - kilenc 20 klub, zest (HU) - kilenc 20 klub, palotai (HU) - tilos ra
dio, corp (HU) - based on bass, suzuki-samurai (HU) - based on bass
Július 15. (péntek)
22.00 NUSCHOOLBREAKS 
nixon (HU) - subculture, tilos 
radio, vektor (HU) - subculture, 
tilos radio, slicz (HU) - subcul
ture, tilos radio, vida&vida 
(HU) - subculture, tilos radio 
Július 16. (szombat)
22.00 TECHHOUSE.BREAK- 
BEAT.ELECTROHOUSE 
floydcide (UK) - ascenzion so
unds, beta (HU) - united colors 
of house, erka (HU) - united 
colors of house, marvin (HU)
- united colors of house
vjs: bernathy & gmd (HU)
- urban underground visual 
crew

Nagyszínpad

Július 13. (szerda)
17.00 Ünnepélyes megnyitó
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18.30 Az Angels reklám- és divatstúdió bemutatója
19.00 Az Impro Trió koncertje (dzsessz)
21.00 Koncertek
Hiperkarma (HU), Bikini (HU), Balkan Fanatik (HU), Cool Head Cián (HU)
Július 14. (csütörtök)
16.00 KMV-délután (összeállítás a Középiskolások Művészeti Vetélkedőjének 
idei díjazott alkotásaiból és produkcióiból)
18.00 Mentés Másként: Ivánovics Tünde (ének) és Fábri Géza (koboz) műso
ra - újraénekelt moldvai csángó népdalok
19.00 Az Adaggio együttes koncertje
21.00 Koncertek
B.B. Show (HU), Crystal (HU), Ladánybene 27 (HU), Sivi (YU)
Július 15. (péntek)
16.30 A Vénusz Táncklub produkciója
17.00 A Kapaszkodó együttes koncertje
18.00 A csapatok műveltségi vetélkedőjének döntője
20.00 Az Etno Gipsy Bánd koncertje
21.00 Koncertek
Macskanadrág (HU), Moby Dick (HU), Pannónia Allstars (HU), Green Di- 
vision (YU)
Július 16. (szombat)
17.00 Népzenei délután
19.00 Ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás
20.00 A Baraparty együttes koncertje
21.00 Koncertek
AfroMagic (HU), Depresszió (HU), Narco Polo (HU), Hic et Nunc 
(SLO)

Kisszínpad

Július 13. (szerda)
15.00-17.30 A versengő csapatok színpadi produkciói
19.00 Rácz Zoltán: A Gonosz értetek jön (performance-szal egybekötött 
könyvbemutató a HVIM előadásában)
21.00 Amatőr rockegyüttesek fellépése
Johnny Hot Rod (HU), Tiarah, Deathactive (YU), Killer Tojás, Bloodline, 
Dolche Farniente
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Július 14. (csütörtök)
15.00-17.30 A versengő csapatok színpadi produkciói
18.00 Barlog Károly gitáron énekelt verseket ad elő
19.00 Homo Ludens: Az egész élet (a KSZV díjnyertes színházi előadása)
21.00 Amatőr rockegyüttesek fellépése
Teabreak, No Comply, 36 Daggers, Utolsó alkalom, Grimasz, Vitamin-cso
port (HU)
Július 15. (péntek)
15.00-18.00 A versengő csapatok színpadi produkciói
18.00 Az Akusztika együttes énekelt verseket ad elő
19.00 Dorde Lebovic: Az ezredik éjszaka (a Herosztratesz csoport díjnyer
tes színházi előadása az idei KSZV-n)
21.00 Amatőr együttesek fellépése
Kallaps, B-Terv, Támad a láma, FullSize, Ashen Epitaph (YU), Mortis Ca
usa, Fire
Július 16. (szombat)
19.00 UNT - előadás (színházi előadás az Új Nagybecskereki Tendenciák 
társulat tolmácsolásában)
21.00 Amatőr együttesek fellépése
Tepsi Épség (HU), Csirkepogo (HU), Fürgerókalábak (HU), Redline 
Offside, Something Against You, High Voltage (Yu), Flat Out

Buffalo Camp

A Majomsziget az idei évben délután az avantgárd irodalomnak, napköz
ben és éjjel a reagge-underground stage-nek ad helyet.
Mindennap
9.00-17.00 DJ Mous & DJ Jokerpitty (szerda), illetve music by Laro, Boli, 
DJ Mouse (csütörtök-szombat)
17.00-20.00 Avantgárd irodalom a Sikoly folyóirat szervezésében
20.00-22.00 DJ Mous & DJ Jokerpitty (szerda), illetve music by Laro, Boli, 
DJ Mouse (csütörtök-szombat)
Július 13. (szerda)
22.00-3.00 Koncert
Fulton Point (YU), Blanc Disk (YU)
Július 14. (csütörtök)
22.00-3.00 Koncert
Narco Polo (HU), Pozwakovsky (HU)
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Július 15. (péntek)
22.00-3.00 Koncert
Digép (HU), ? (HU)
Július 16. (szombat)
22.00-3.00 Koncert
Makulátlan Molekula, Büdösök (HU)

BEHARANGOZÓ:
VI. NYÁRI IFJÚSÁGI JÁTÉKOK

Lássuk hát, mire számíthatunk az idén! Mely jelentősebb zenekarok 
fognak fellépni, milyen újdonságokkal kecsegtet a rendezvény... A július 
13-tól 16-ig tartó zentai fesztiválról a főbb szervezők közül Nagy A. Péter
rel, Zsoldos Ferenccel és Deák Attilával beszélgettünk:

- Idén a Játékok három helyszínnel fog bővülni. Lesz egy újabb tech- 
no-stage a meglévő mellett, a Majomszigeten, a mozi helyén egy reggae- 
és underground-helyszín, plusz egy újabb disco-stage, melynek a rádió 
biztosít helyet. Sokkal több DJ-re lehet számítani az idén! Igyekszünk 
„nagy neveket” is elhozni. Nyúl, a Party-stage fő szervezője elmondta, 
hogy Pesten immár kultikussá kezd válni a rendezvény, ezért rengeteg 
DJ jelezte a részvételét. Eddig negyven fellépőnél tartanak, rebesgetnek 
egy New York-it és egy londonit is... Duplájára emeltük a költségvetést 
ebben a kategóriában, s tervezünk egy olyan kaliberű DJ-t is, mint pl. 
Palotai!

A reggae-szigetről annyit elárulhatunk, hogy napközben itt is lemez
lovasok szolgáltatják majd a muzsikát - többek között számíthattok Bolira 
és Laróra a Narco Polo zenekarból -, délutánonként lesz majd egy-egy 
előadás, író-olvasó találkozó, élőújság, esténként pedig itt is koncerteket 
hallgathattok - nagy valószínűséggel fellép majd a legendás Tudósok ze
nekar is!!! -, melyeket nagy, közös örömzenélések fognak követni a fák
lyafényben, amihez bárki csatlakozhat síppal, dobbal, nádi hegedűvel... 
Házigazda a Makulátlan Molekula.

Ami az „egyéb” szórakoztató kategóriát illeti, idén is lesz minden, amit 
már megszokhattatok. Újdonság viszont, hogy ezúttal szervezünk egy graf- 

~97~



fitiversenyt! Ebben úgy a csapatok, mint a közönség részt vehetnek. Lesz 
még „élő Honfoglaló”, de sok más meglepetésre is számíthattok!

Idén megpróbálunk egy olyan ifjúsági találkozót összehozni, amely 
idevonzza az ifjúsági szervezeteket a környező országokból. Máris felvettük 
a kapcsolatot az erdélyiekkel, a horvátokkal, az osztrákokkal, a felvidékiek
kel és a kárpátaljaiakkal. Mindenhonnan pozitív visszajelzéseket kaptunk. 
Itt az ismerkedés, a kapcsolatok kiépítése lenne a fő cél. A szervezetek be
mutatkozásának a Nádfödeles Kunyhó ad otthont.

Az idei évtől remélhetőleg sikeresen együtt fogunk működni a Szegedi 
Ifjúsági Házzal, amely a Szegedi Ifjúsági Napokat is szervezi (idén többek 
között fellép a Prodigy és az Alphaville!!!). Rengeteg segítséget kaptunk tő
lük, ugyanígy mi is igyekszünk ezt viszonozni a SZÍN szervezésében. Ezen 
a rendezvényen kaptunk egy színpadot, amit majd „fel kell töltenünk” 
különböző szórakoztató és kulturális programokkal. Remélhetőleg ez az 
együttműködés hosszú távon gyümölcsözni fog!

Idén is lesz belépő a fesztiválra, ezúttal bevezettük az elővételes jegyel
adást postai utánvétellel, máris lehet érdeklődni! Elővételben száz dinárba 
kerül a belépő egy napra, tehát összesen négyszáz dinár plusz postaköltség. 
A helyszínen szintén megvásárolhatóak a jegyek, napi százötven dinárért. 
A vetélkedő csapatok számára természetesen idén is ingyenes a rendez
vény, viszont most kicsit szigorítani fogunk, mivel tavaly azt tapasztaltuk, 
hogy egyesek csak a beugró kifizetésének elkerülése végett szerveztek csa
patot... Idén tehát ha valaki nem vesz részt a délelőtti vetélkedőn, akkor a 
napi belépőt meg kell térítenie.

Szögi Csaba (Képes Ifjúság)

VI. NYÁRI MONSZUNJAIÉKOR
Eső? Hát aztán! A fesztivál nulladik előtti napján opiátos mosollyal ácso

lom a reggae-kuckó tetőszerkezetét. Kúm és Benk segítenek, Zulu persze 
inkább a katonai sátor alatt dobolászik... Oké, inkább ne is próbáljuk meg 
munkára fogni a rasztákat, hihi. Szakad az eső? Ehh, jó lesz ez!!!

S Ion! A harmadik mellett eddig ez a Játékok volt számomra a legtu- 
tibb! Végre újra egy igazi Fesztiválon éreztem magam, úgy, ahogy igazán 
szeretem!
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De lássuk, hogyan vélekedik minderről Nagy A. Peti barátom, a Nyári 
Ifjúsági Játékok fő szervezője, akivel egy kávé mellett a minap elbeszélget
tünk.

■ Visszatekintve az idei Játékokra: milyennek látod a Hatodikat?
- Igen kemény volt ez az idei nyár a szervezés szempontjából, de sze

rencsére mindenki rendesen „beindult” és lelkesen dolgozott az ügyön 
egészen a megnyitóig! Aztán jött egy dolog, amire senki nem számított: az 
igen intenzív esőzés... Az első napokban az emberek kezdték „Nyári Sári 
Játékokként” emlegetni a bulit, amit egy nagyon jópofa és találó szlogen
nek tartok. Az eső ellenére az emberek jól érezték magukat, s összessé
gében szerintem az egyik legjobb Játékok volt eddig, számomra legalábbis 
mindenképp. Szervezem már régóta... Talán éppen az eső kovácsolta ösz- 
sze igazán a csapatot, úgy a szervezőket, mint a közönséget.

A pozitívumok mellett természetesen mindig akad negatívum is jócs
kán, de azt hiszem, mindaddig, míg kapunk negatív kritikát, van miért 
küzdeni, így fejlődik igazán a rendezvény, és nem „ül le”...

■ Mik az említett „negatív kritikák”?
- Elsősorban a tavaly már megszokott panasz a belépődíjak miatt. Ezt 

valamilyen szinten megértem, viszont a közönségnek is meg kell értenie, 
hogy valamiből nekünk is gazdálkodnunk kell! S végre az idén nem ma
radtunk adósai egyik fellépőnek, közreműködőnek sem...

A másik kritika a fellépő bandákkal kapcsolatban ér bennünket folya
matosan, bár ez talán idén nem volt annyira jellemző, mint a korábbiakban. 
Mindig az van, hogy megpróbálunk különböző stílusokból minél „nagyobb 
neveket” hozni, s minden évben megpróbálunk valami újat becsempészni. 
Kellemetlen dolog az is, amikor a megnyitó előtt ismert bandák hirtelen 
lemondják a fellépést. Ez akkor is gondot jelenthet, ha még a plakát ki
nyomtatása előtt történik, mivel mindig előre kiszivárognak a hírek... (Peti 
itt a bajsza alatt felém somolyog. Nos, igen, de hát mit tehet az ember, ami
kor az ismerősök folyamatosan zaklatják már tavasztól, hehe... - a szerző 
megj.)

■ Neked személyesen mi az idei legnagyobb élményed?
- Voltak olyan pillanataim, amikor úgy éreztem, hogy akkor ennek itt 

és most vége... Azt hiszem, csütörtökön kaptuk azt a hatalmas zuhancsot a 
nyakunkba. Akkor kerültem abba a stádiumba, hogy lezárom, nem bírom 
tovább, elmegyek haza! Kimentem az emberek közé, és azt láttam, hogy 
pakolnak. „Úristen, ezek is elmennek!” Viszont hamarosan rá kellett jön
nöm, hogy korántsem erről van szó, csupán megfelelőbb helyet keresnek 
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a sátraiknak... Ez adott erőt. „Ők maradnak, én ne maradnék?!” Ez egy 
hatalmas pillanat volt számomra!

■ A jövő nyár...?
- Mindenképpen el kell kezdeni gondolkodni rajta! Máris hozzáfog

tunk a szervezéshez. Ez az első év, amikor olyan csapat verődött össze, 
amely valóban szívvel-lélekkel dolgozik! Elkezdtünk máris tárgyalgatni 
egyes zenekarokkal, bár konkrétumokat természetesen még nem tudok 
mondani. De tényleg folyamatosan rajta vagyunk az ügyön!

Szögi Csaba (Képes Ifjúság)
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VII. NYÁRI IFJÚSÁGI JÁTÉKOK 
(2006. JÚLIUS 19-22.)

Irodalmi kávéhá(ká)z 
a Forgatag peremén

Nulladik nap, este van, este van. Kiki nyugtalan! Kiki izgatott. Mire le
száll az éj, a nyüzsgő liget bejáratánál - welcome drink helyett - némi rögtön
zött örömzene fogadja az istenadta Népet. Húrok és bőrök, csövek rezgé
sén utazik az ének. A szememtől a számig beutazom önmagam, beutazlak 
Téged. Birkózom az ízzel - hol van a bor, az új bor? -, pendítek hozzá egy 
csipetnyi Fmaj7-et. Mmm, finom...

Az erdőcske sűrű homályából tündék és koboldok szállingóznak elő 
lassacskán, leülnek közénk csendesen, és osztoznak az örömben.

Lépjük át a kaput, nosza! A drót alatt vagy felett, át a lyukakon, min
denütt. Az árpa kiizzadt eszenciája... s a mennyei füst... Újabb fészket rak 
magának - és mindenkinek! - a Molekula. Makulátlant. Szeplőtelenül meg
kövezett lelkek a szomorúfűz sátra alatt libbennek a félhomályban. Újra a 
húrok közé csapok. Vagy a lovak közé?...

Jammelni hív bennünket a Mokar Lebac.
Zene (fél)kifulladásig - Lebac nélkül egyelőre -, majd irány a Deszkák 

előtti térség, ismerkedjünk más múzsák ihlette birodalmakkal is, baran
goljuk be kies tájaikat, mint nőm blúza alatt a melltartó által alig rejtett 
tekintélyes domborulatokat!

A Diósgyőri Gépgyár múzsái valószínűleg inkább a zord, északi bérce
ken lakhatnak - a Walhalla szomszédságában -, mint a mediterrán hegyek 
lankáin... Még inkább a harcias Marson, vagy tán az Androméda-ködökön 
is túl... A Gyár munkásai pillanatok alatt megépítik a lelkemben a Tár
salgónk körötti szellemi palotát, mely azzal rokon kőből épült, amelyből 
Victor Hugó épületei, melyek szerinte a XV. századig az irodalmat voltak 
hivatottak helyettesíteni. (Digép - Az áll azonnal lezuhan a máris összeta
posott gyepig, aztán ott is marad jó ideig... Megmutatják, hogyan lehet 
igazán eredetit alkotni! Zene nyújtotta költészet a Kisszínpadon No.l. Lesz 
még, ne félj.)
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Idén nagy változás igazából nincs már, talán még nagyobb a zsibvásár, 
értem ezen a még nagyobb kaja- és piaválasztékot, szóval több a lacipecse- 
nyés stand és a kocsmasátor, ami pozitív. Koncertek szintjén sem nagyon 
lehet már előrelépni mindaddig, amíg valamelyik igazán híres külföldi ban
dát el nem hozzuk (most persze nem Magyarországra gondolok). Csütörtö
kön minden eddigi nézőszámrekord megdől a Nagyszínpad előtt, amikor a 
Megasztár friss nyertese, Rúzsa Magdi után a Tankcsapda lép fel. (Magdi 
előző évben is itt járt, de akkor nem túl sokan figyeltek még rá - eny- 
nyit arról, hogy a tehetség számít vagy a hírnév... -, igaz, én sem nagyon, 
pedig zsűriztem őt még pár évvel azelőtt egy Képes Ifi-s tehetségkutatón, 
egy ideig figyeltem is a pályáját, de hát nem lehet ott az ember mindenütt. 
De hogy ezt ellensúlyozzam, idén sem néztem meg, amikor már híresség
ként tért vissza, hehe...)

Valójában most már tényleg mindenki megtalálhatja a magának tetsző 
helyszínt este is és napközben is... talán csak azok kesereghetnek kicsit, 
akik a régen bevált, nyugis helyeket keresik. Az előző év Buffalo ranchét a 
pletyka kikiáltotta drogtanyának, így nem állhattam oda győzködni a szer
vezőbizottságot a magunk igazáról, hiszen idén a drogprevenció a fő téma, 
mindegy tehát, mi az igazság, a szóbeszéd uralja ezt a világot elsősorban... 
No, egy szó mint száz: a Bivalytanya ugrott, a Majomsziget is mint helyszín 
- legalábbis számunkra, „drogosok” számára, így ki kellett valami mást ta
lálni. Nem tudom, mért vonzanak engem mindig a rétegműfajok, de azt 
mondtam, ha már nem lehet reggae és dobolászás a Majomszigeten, akkor 
legyen akusztikus gitár és költészet a bejárathoz közel, mindenki szeme 
előtt. (Ott is megittuk a magunk kis pálinkáját, aztán sodródtunk, amint 
kellett.) Szeretem a veszett helyzeteket, így működik az agyam - és leg
főképpen a szívem és a péniszem. Megnyitottuk az irodalmi kávézónkat, 
minden romantikus lelkületű tündér és matróz előtt kitártuk a kaput és a 
szívünket - a bejárat után balra, szemben Nagy A tesóm középkori tanyá
jával - ekkor építi fel a Szt. Longinus először a Középkori Falut -, és sajnos 
a DJ-stage-hez is elég közel. No de a csendes programokat délután tart
juk, este meg túl lehet dobolni a tsz-tsz-tsz zaját. Vagy rá lehet imprózni, 
mindegy. Mindenesetre ebben az évben nem nagyon mászkálok semerre, 
megnézem, végigbulizom azt a néhány koncertet, amit már jó előre kisze
meltem magamnak, aztán visszahúzódok jó arcokkal a fészkünkbe. Nő a 
szigor, nő bennem az ellenállás. Befelé lázadok, hehe... Valahogy úgy va
gyunk vele, mint ahogyan azt Bimbó barátunk is kitalálta egy évvel később: 
ha nem találsz magadnak olyan helyet a Játékokon, ahol hosszabb időn 
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keresztül is jól tudod érezni magadat, akkor csinálj egyet magad! De ne 
csupán magadnak! így született utóbb a Még élünk! nevű helyszín. (Igaz 
azonban, hogy sörrel és régi rakenrollal még mindig több embert be tudsz 
csalogatni, mint csendes énekkel és irodalommal, „szárazon”, két szál pád
dal és egyetlen asztallal... Na de sebaj, volt egy ilyen is, én örülök, hogy 
megcsináltuk.)

„Az olvasásra érdemes világirodalom összes alkotása elfér egy polgári 
lakás tisztességgel felszerelt magánkönyvtárában, és egy szorgos olvasó 
fél emberöltő alatt ki is olvashatja ezt a »világkönyvtárt«” - idézi Fekete J. 
József Szerb Antal szavait. Nos, az első napon a Társalgóban megjelenő 
„szorgos olvasók” pedig elférnének egy szúnyog köldökében - hogy én 
meg Sheldon szavait parafrazeáljam... Sebaj, legalább marad hely ennek 
a Nagyon Nagy Könyvnek! A szívemben tornyosuló gigászi épület e vi
lági manifesztációja mindössze egy zsebkendőnyi fehér pavilon, egyelőre 
sehol egy szék vagy asztal, így az egyelőre illatos szénába fészkelünk, és a 
rend - s persze a magunk - kedvéért eljátszunk néhány dalt. Csendesen 
eltársalgunk egy ideig, majd irány a „sűreje”.

A második nap biztatóan indul. Egy erélyes - és szépséges mosolyú!
- hölgyvendégünknek köszönhetően tovább tudjuk építeni a fészkünket
- székek és padok kerülnek a hátsónk alá... A muzsika is kezd megtöltőd
ni tartalommal, így megugrik a látogatottságunk is. (Ami végig nem fog 
majd húsz-huszonöt lélek fölé emelkedni, de egy elsősorban könnyűzenei 
fesztiválon ez nem is olyan kevés...) Ekkor mutatjuk be az első „nemzeti
ségi izét” - ahogyan egy anyuka illette Pesten, a könyvhéten a vajdasági 
irodalmat, elrángatván kislányát a standjainktól. Tóbiás Krisztián Ver/sec 
c. kötetét belezzük ki rendesen. A beszélgetés második részében arról fo
lyik a vita, hogyan lehetne kitörni ezen „ördögi körből”, hogy a szerzők 
olvassák csupán egymás köteteit, rajtuk kívül a kutya, de még a macska 
és az egér sem kíváncsi a költészetre... Ezzel egyrészt nem tudok egyetér
teni, másrészt megemlítem a zenét, ami - hajói csinálják - szintén lehet 
költészet (Müller Péter Sziámi, Kiss Tibor, James D. Morrison etc. etc.). 
Tóbiás „lehurrog”, ám azt hiszem, csak ez alatt a négy-öt nap alatt is 
akadt rá néhány példa, ami engem igazol...

(Este B-Terv a Kisszínpadon: A gravitációt jócskán magam mögött 
hagyva, lehunyt szemmel bámulom a Windows Media Playert, és utazom 
a zenével. Megmutatják, hogyan lehet igazán örömet okozni! Éteri zene 
nyújtotta költészet (szavak nélkül!!) a Kisszínpadon No.2.)
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Pénteken költőnőt avatunk! Csík Mónika Metszetek c. verseskötete 
kerül bemutatásra. Mónika a smaragdpillantású múzsabüvölő, ahogy nagy 
titokban elneveztem, s az is hétpecsétes titok, hogy napok múlva is ég 
bennem a pillantása (nem is én volnék én, ha nem így lenne, haha...). 
még ha / lenne is / hová / mennem / hogyan / hisz a / honnan- / bán sem / vagyok 
/biztos - írja Tétova hova c. versében. E látszatbizonytalanság ellenére köl
tőként máris meggyőzött, olyan biztos kézzel forgatja a tollat, rövid, ám 
erőteljes versei - az előző szerzőhöz hasonlóan - igazán lenyűgözőek! 
Várom a folytatást... (Meg is kapom/kapjuk, aggodalomra ok egy szál se, 
Csabeszkám!)

Egy igencsak fáradt Gyémántot csillant fel a kétatomosra zsugorodott 
Molekula, majd megyünk is „bólogatni” a Nagyszínpadhoz, ahol Sub 
Bass Monster szintén meggyőz a maga igazáról! (így tett még idén a Sen
kiföldi Vitéz Lőrincz - meg bizonyára ugyanígy tett volna még az NSZK 
és a Kettő Kettő, ha eljutok a koncertjükre, no meg a Boogie Mámmá 
is, ha nem megy ki totálisan az áram (mivel a „Nagy Testvér” elhúzta) a 
Kisszínpadon... no de a ska az ska... már-már több, mint költészet... ha 
van ilyen...)

Végül aztán szombaton az újra „felhízott” Molekula - bőrök és csövek 
csatlakoznak -, hoz egy csepp Narco Polo-életérzést, Balasevic-féle költé
szetet (!), majd felcsendülnek végre az Emese akkordjai is. Lovasi kelekó
tya hölgyeménye után pedig Sándor Zoltán eMeséje következik. Őszinte 
örömömre szolgál, hogy a Képesben leközölt kritikám után szóban is be
mutathatom ezt az igazán őszinte és varázslatos mesét!

Kapuzárás, majd újra a Nagyszínpad a téma, ahol előbb a kelták 
kápráztatnak el (sokadszorra is) azzal a valóságos népünnepéllyel, amit a 
közönségből váltanak ki, majd fogok magamnak egy felhőt, s azt meglo
vagolva álmodom bele magam az Afro Magic káprázatos világába... (Mi
közben újra elrugaszkodom a bolygótól, még eszembe jut, hogy - papír, 
nyomdafesték ide-oda - a költészet itt van az orrunk előtt, éppen csak 
észre kell tudnunk venni!)

De hol maradt idén a Narco Polo...??

Szögi Csaba
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*A rendezvény Segít az 
asszimilálódás elleni csatában”A fesztivál felvidéki fiatalok szemével

A Játékok híre átszivárgóit a határainkon túlra is. És nem csak a szomszé
dos Magyarhonba: az FDT Felvidékről érkezik hozzánk már évek óta. A Fel
vidéki Drink Team álomcsapatának három tagját, Dolnik Attilát, Lábsky Ba
lázst és Rajcsányi Viktort faggattam a rendezvényen szerzett tapasztalataikról, 
élményeikről.

■ Mégis, hogy jutott a fületekbe a Nyári Ifjúsági Játékok híre?
D. A.: - 2007 augusztusában hallottam először a Játékokról a barátnőm

től, Domány Zsófitól, aki zentai születésű, és már több alkalommal részt vett a 
rendezvényen.

R. V.: - Később meg elég meggyőző érvekkel rukkoltál elő ahhoz, hogy 
mi is kedvet kapjunk.

L. B.: - A következő évben már mentünk csapatostul.
■ Miért döntöttetek úgy, hogy jelentkeztek?
R. V.: - A legfőbb tényező a csapatunk volt, a régi gimis banda, akikkel 

ritkán találkozunk. Ezenkívül kíváncsi voltam Szerbiára, mivel még sosem jár
tam arrafelé. Ja, és az is csábított, hogy van egy hely, ahol még sosem jártunk, 
senki sem ismer minket, ezért úgy elengedhetjük magunkat, ahogy csak akar
juk, anélkül hogy bármi visszhangja lenne aztán itthon. (Nevet)

L. B.: - Engem nagyon megfogott a fellépő együttesek névsora, jó bulinak 
tűnt az egész rendezvény. Az ilyen típusú csapatversenyeket is szeretem, és 
mivel még sosem jártam előtte arrafelé, és utazni is szeretek, kíváncsi voltam 
az ott élő magyarok életére.

D. A.: - Zsófi beszámolója és a fellépők interneten feltüntetett névso
ra keltette fel az érdeklődésemet. Úgy éreztem, ott a helyem! Először csak 
mint látogató akartam menni, de mikor elmeséltem a barátaimnak, hogy 
hova készülök a nyáron, rögtön azt kérdezték, velem tarthatnak-e... Végül 
is ötödmagammal indultam el 2008 júliusában Szegedre, majd onnan Zen
tára. A csapatunk vegyes volt, mivel a hat felvidéki mellett „befogadtunk” 
két-három magyarországi, illetve zentai játékost is. Mivel jól éreztem ma
gam, nem is volt kérdéses, hogy a következő évben is ott szeretnék lenni. így 
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2009júniusában sikerült is megszerveznem egy új, teljes egészében felvidéki 
csapatot. Két barátom újra velem tartott, továbbá hét új ismerőst is sikerült 
beszerveznem.

■ Mutassátok be a csapatotokat! Ki miben erős, mi alapján álltatok össze?
D. A.: - A csapatunk magvát egy iskola adta, a Komáromi Selye János Gim

názium. A tíz csapattagból heten oda jártunk, hatan egy évfolyamba, így jól 
ismertük egymást. A csapat-összeállítás baráti alapon történt, nem volt célom, 
célunk a verseny megnyerése. Célkitűzésünk az előző évi eredmény megjaví
tása volt, ami végül sikerült is. Fő erősségünk szerintem a logikai-műveltségi 
versenyszámok voltak, továbbá a sport az, amit még kiemelnék. A focitornán 
egy peches góllal veszítettünk a döntőben.

R. V.: - Felvidéki Drink Team - azt hiszem, találó nevet adtunk a csa
patnak, és nem is vallottunk szégyent rá nézve. A főnök természetesen At
tila, no meg az idegen vezetőnk is ő volt az első rendezvényen, hiszen már 
otthonosan mozgott a terepen. Az udvari bolondunk Bohák Bálint - Baco, 
a helyettese Farkas Attila. Ok vitték a nótát minden este a retrósátorban, és 
fújták a hülyeséget egész héten. Fő erősségükként a pohárfenék bámulását 
és a reggelig tartó éneklést emelném ki. Jöjjenek most hű követőik: Paszto- 
rek Laci és Lábszky Balázs az agyak, akiket a logikai vetélkedőkre küldtünk, 
Farkas Gergely és Tóth Roli pedig a selyemfiúk, akik elsősorban a csajozás
ban jeleskedtek. Melecske Ágit és az unokatesóját (akinek a nevét sajnos el
felejtettem) csak az utolsó pillanatban „szerződtettük”, és a többség számára 
ismeretlenként csatlakoztak, de az úton hamar megtaláltuk a közös hangot. 
Jómagam a „zászlófelelős” tisztét kaptam, és a többiekhez hasonlóan szintén 
csak pillanatokra emlékszem az estékből... Ilyenkor adok hálát (?) annak, aki 
feltalálta a fényképezőgépet.

D. A.: - Na igen, sörivásban és bulizásban is elég ügyesek vagyunk... 
(Nevet)

■ Mik voltak az első benyomásaitok a Játékokról?
L. B.: - Nagyon tetszett a helyszín, a kellemes környezet, és az ilyen feszti

válokon nem megszokott, viszonylag alacsony vagy inkább elfogadható árak.
D. A.: - Én mindezek mellett a szervezéssel is elégedett voltam. Az Játé

kok weboldalán láttam, hogy sokan panaszkodtak az emelkedő árak miatt. 
Szerintünk azonban ezek az árak még mindig alacsonynak mondhatóak egy 
felvidéki vagy magyarországi fesztiválhoz képest.

■ Mi tetszett legjobban és legkevésbé a fesztiválon?
D. A.: - Leginkább a Nagyszínpad koncertjei, valamint a retróbulik tet

szettek. Mindenem az élő zene... na meg a Brekeke, kár, hogy 2009-ben már 
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csak nagy kerülővel lehetett megközelíteni. Legkevésbé pedig a security te
vékenysége tetszett, sokszor túl kemények voltak, amikor pedig szükség lett 
volna rájuk, valahogy nem segítettek.

L. B.: - Szívemből szóltál, talán még csak annyit tennék hozzá, hogy a 
jeges zuhanyok sem voltak épp a kedvenceim...

■ Észleltetek-e valamiféle változást a rendezvényen?
D. A.: - Igazából túl nagy változást nem vettem észre, talán csak az volt 

szembetűnő, hogy a frissítők ára majdnem a kétszeresére nőtt. Amit hiányol
tunk 2009-ben, azok a kényelmes szalmazsákok voltak... Ott nagyon jókat 
lehetett pihengetni az előző évben. A koncertek magas színvonala azonban 
szerencsére megmaradt.

L. B. : - Nekem személy szerint jobban bejöttek a 2008-as koncertek, de 
alapjában véve nem változott a rendezvény színvonala. Minden elismerésem 
a szervezőké.

■ Szerintetek miért fontos ez a rendezvény itt, a Délvidéken, és mer
re kellene hogy haladjon?

D. A.: - Úgy látom, ez a rendezvény már messze nem azt a szerepet tölti 
be, mint aminek eredetileg elindult. Ma már a profizmus és a pénz dominál. 
Viszont amíg nemcsak a koncertekről fog szólni, hanem a fiatalokról, a játé
kokról, versenyekről, addig egyedi marad. Sok fiatal találkozik, ismerkedik, és 
ez jó lehetőség új kapcsolatok, barátságok kialakítására. Talán ha lenne egy-két 
olyan verseny szám, ahol több csapatnak közösen kéne dolgoznia, az még több 
lehetőséget nyújtana arra, hogy megismerhesse egymást a szabadkai, zentai, 
horgosi vagy éppen a felvidéki fiatal. Szükség van ilyen rendezvényekre azért 
is, hogy a szerbiai magyarság érezze, hogy foglalkoznak velük, van szórakozási 
lehetőségük otthon is, magyarok között, ne kelljen Magyarországra vagy ép
pen szerbek által lakott terültetekre menniük egy jó buliért. Úgy érzem, ez a 
rendezvény is segít az asszimilálódás elleni kemény csatában.

L. B.: - Felvidéki csapatként azt tapasztaltuk, hogy szinte mindenki öröm
mel fogadott. Jó érzés volt ezt átélni, fontosnak tartom, és jó lenne, ha minél 
több ország magyar fiatalja bekapcsolódna ebbe a rendezvénybe. Bízom ben
ne, hogy folytatódni fog ez a sikeres buli, mert mindenképpen szeretnénk 
még visszatérni a Délvidékre.

D. A.: - Ezúton szeretném megköszönni az egész szervezőgárdának a 
munkáját, segítségét, hogy lehetővé tettétek, hogy mi ilyen messziről, Felvi
dékről is ott lehettünk, és hogy ilyen jól szórakozhattunk.

Illés Eszter
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Csapatverseny 2006Tizenegy királyfi
Én hiába könyörögtem a Zsófinak éveken keresztül, hogy legyen is

mét a Játékok szervezője, nem hallgatott rám. Pedig volt olyan időszak, 
hogy naponta többször is fölhoztam a témát, de ő kitartott a határozott 
„nem” mellett. Aztán egyszer a Szépé is rákérdezett - és persze erre rög
tön igent mondott! Próbált ugyan vigasztalni, hogy az én kitartó győzkö- 
désem nélkül a Szépére se hallgatott volna, de azért biztos, ami biztos: 
ezután soha többé nem fogom évekig nyaggatni őt semmi miatt. Inkább 
majd megkérem a Szépét, hogy próbálkozzon helyettem.

A hetedik Játékok csapatjelentkezéséhez el kellett küldeni a beugró 
feladatot, ami egy himnusz volt a Játékokhoz. Csak azok a személyek 
jöhettek játszani, akiknek a neve a jelentkezési lapon föl volt tüntetve, 
vagyis tagcserére nem volt lehetőség. Ettől csak különösen indokolt eset
ben tekintettünk el; veszélyes volt 2006 nyarának első fele, szinte fél Vaj
daság kórházban volt, legalábbis abból kiindulva, hogy meglepően sok 
helyről kaptunk értesítést olyan autó- vagy motorbalesetről, ami miatt a 
csapatok kénytelenek voltak egy-egy tagcserét megejteni.

A csapatversenyek összetételében ebben az évben esett meg a nagy 
változtatás: a műveltségi, színpadi és sportversenyszámok ugyan meg
maradtak úgy, ahogy voltak, de a szárazföldi és a vízi játékok helyett 
portyáztunk.

A csapatok kétszer is portyáztak: egyszer lent, a Népkertben, egyszer 
pedig fönt, a városközpontban. Föltett szándékunk volt ugyanis bevonni 
Zenta lakosságát a játékba, hogy ezáltal is elősegítsük, hogy belássák: a 
Játékok nemcsak részeg fiatalok randalírozása, hanem olyanok is részt 
vesznek benne, akik legalább annyira normálisan tudnak viselkedni, 
mint a fesztivál leghangosabb ellenzőinek tizenéves unokái. Össze is 
gyűjtöttek a csapatok több száz aláírást: „A Nyári Ifjúsági Játékok a leg
jobb fesztivál, szeretném, ha jövőre is megszerveznék!”

Sok aláírást szereztünk arról is, hogy az aláírásgyűjtés hülyeség, és az 
is hülye, aki részt vesz benne; meg arról is, hogy kit érdekel a szuper idő, 
vissza nekünk a tavalyi sarat! Megkerestettünk a csapatokkal néhány fő 
szervezőt, akik komoly fogadkozásukat megszegve már megint megszer
vezték a Játékokat, egy másik feladat során meg sokan még a gesztenye
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fákat is megszámolták a Tisza-parti sétány teljes hosszán - pedig mi az 
apró betűs részben egyértelműen leírtuk, hogy azt nem kell...

A portya mellett új versenyszám volt a tojásőrzés is: a regisztrációkor 
minden csapat kézhez kapott egy pecséttel ellátott tojást, amit egészben 
meg kellett őrizniük a csapatverseny végéig. Hogy a zentaiak ne legye
nek előnyben (az otthoni hűtőszekrény tökéletes rejtekhely lehet egy 
tojás számára, csak valaki meg ne egye), vízipisztolyokkal fölszerelkezve 
öt alkalommal lesből lecsaptunk a csapatokra: egy percük volt, hogy be
mutassák nekünk a tojást, vagy könyörtelenül nyakon spricceltük őket. 
(A büntetés valószínűleg hatásosabb lett volna akkor, ha a kánikula miatt 
nem fogadja mindenki kitörő örömmel...)

Némelyik csapat ügyesen a maga javára fordította a tojáskomman
dót: szervezőknek kiadva magukat a többi csapat elé álltak, és átadásra 
kérték a tojást. Aztán összetörték. A többi csapat meg mindebből megta
nulta, hogy nem mindenki szervező, aki annak adja ki magát.

A szárazföldi és a vízi játékok lecserélése mellett még egy fontos vál
toztatás történt a csapatversenyekben, és ha az előbbit nem is, de ezt 
mindenképpen általános rokonszenvvel fogadták a játékosok: a csapat
versenyek nem hajnalok hajnalán, hanem délelőtt 10 órakor kezdődtek. 
Főleg azért, mert mi is szeretünk hajnalig bulizni, és utána jó sokáig 
aludni.

Az ez évi csapatőrültségeken esett meg a méltán híres-hírhedt eset, 
melynek során az egyik csapattag mint legnagyobb állat mutatkozott be 
a Kisszínpadon: mivel a játékvezető utasítása szerint az állat attól állat, 
hogy nem hord ruhát, ő is egykettőre megszabadult minden egyes ruha
darabjától, és ezzel szerzett is jó sok pontot a csapatának.

A vízi dili, ha nem is volt épp olyan, mint az előző években a vízi játé
kok, azért nagyon hasonlított rá. Tulajdonképpen csak a nevét változtat
tuk meg, bár nem egészen így terveztük. A szokásos „a királyfi vigye át a 
királylányt a medence másik oldalára” versenyszámhoz még kartonko
ronákat is készítettünk, amik annyira megtetszettek mindenkinek, hogy 
szőrén-szálán eltűnt az összes. Mi meg kapkodva csináltuk az újakat a 
Pionírotthonban az eredményhirdetés előtti utolsó percekben, hogy le
gyen mit a győztes csapat fejére tennünk.

Ezek a koronák végül (az Azt még mindig nem tudjuk nagy csalódá
sára, akik másodikak lettek) a TACS csapat tagjainak a fejére kerültek, 
akiknek a nyereménye egy háromnapos magyarországi kirándulás volt. 
Érdekes módon egyiküknek már nem jutott a koronákból. Számoltunk, 
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számoltunk, számoltunk, de úgy látszik, hiába határoztuk meg a csapat
tagok maximális létszámát tíz főben: ők bizony tizenegyen játszottak! És 
ez sose derült volna ki, ha nem nyerik meg a csapatversenyeket.

Gruik Zsuzsa

PROGRAMOK - LEÍRÁS - SAJTÓVISSZHANG
Részlet a programfüzetből

Társalgó

SIKOLY és KÉPES IFJÚSÁG
Mindennap fellép a Makulátlan Molekula örömzenekar

Július 19. (szerda)
17.00 A Nagy Könyv - Kerekasztal-beszélgetés az olvasásról
Bevezetőt mond Szögi Csaba, a Képes Ifjúság újságírója, rovatszerkesztője
Július 20. (csütörtök)
17.00 Tóbiás Krisztián Ver/sec című kötetének bemutatója (Kiadó: zEtna, 
Zenta)
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A kötetről Szögi Csaba és a szerző beszélnek
(Más vadonatúj zEtna-kiadványok is rövid bemutatásra kerülnek)
Július 21. (péntek)
17.00 Sikoly hangja - Kerekasztal-beszélgetés a Sikoly irodalmi és művé
szeti folyóiratról
Bevezetőt mond Czirok Attila, a Sikoly munkatársa
Csík Mónika Metszetek című kötetének a bemutatója (Kiadó: Sziveri János
Művészeti Színpad, Muzslya)
A kötetről Sándor Zoltán és Sándor Róbert, a kötet szerkesztői és a szerző 
beszélnek
Július 22. (szombat)
17.00 Sándor Zoltán eMese című regényének a bemutatója (Kiadó: Ma
gyar Szó, Újvidék)
A kötetről Szögi Csaba és a szerző beszélnek

Kisszínpad

Július 18. (kedd)
21.00 órai kezdettel
Digép, Büdösök, Makulátlan Molekula, False Reality, Jazztett, No Safety,
Quintal, Mokar Lebac (púnk)
Július 19. (szerda)
19.00 Zsoldos-Gál duó
20 óra 30 perces kezdettel
Dead Society (Szabadka), Tiarah (Zenta), Ámok (Zenta-HUN), Titty Twis- 
ters (Zenta), Senkiföldi Vitéz Lőrincz (Bezdán), Korona, Grimasz (Mo
hói)
Július 20. (csütörtök)
15.00 Színpadi produkciók
18.30 Pistyák István
20 óra 30 perces kezdettel
Kapaszkodó együttes (Zenta), Tepsi Épség (HUN), B-Terv, Boogie Mám
má (HUN), Ashen Epitaph (Zenta), Utolsó Alkalom, Molotov Coctail
Július 21. (péntek)
15.00 Színpadi produkciók
19.00 Barlog Károly
21 órai kezdettel
Tolerancia (Magyarkanizsa), Heritage (Magyarkanizsa), Aljas Kúszóbab 
(HUN), Black Rose (Szenttamás), Eat Me! (HUN), Kettő Kettő (HUN)
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Július 22. (szombat)
17.00 KMV-délután
19.00 Folton Folk
21 órai kezdettel
Fürgerókalábak (HUN), NSZK (HUN), Exit (HUN), Jack (HUN), CS.I.T.
(HUN), Oneted (HUN), Mortis Causa (Zenta)

Nagyszínpad

Július 19. (szerda)
17.00 Ünnepélyes megnyitó
19.00 Borago együttes
21.00 Deák Bili Blues Band (HUN), Beatrice (HUN), Kistehén Tánczene
kar (HUN)
Július 20. (csütörtök)
15.30 Ódák délutánja
17.45 Impro Trio
19.15 Rúzsa Magdolna
21.00 Tankcsapda (HUN), Anselmo Crew (HUN), Heaven Street Seven
(HUN)
Július 21. (péntek)
16.30 Műveltségi vetélkedő
18.30 Baraparty
19.45 Adrenalin, Sub Bass Monster (HUN), Back II Black (HUN), Fish!
(HUN)
Július 22. (szombat)
16.00 Népzenei gála
18.00 Eredményhirdetés
19.00 Gethno Gipsy Band
21.00 Ossian (HUN), Orthodox Celts (Szerbia), Afro Magic, DJ Floyd (UK) 
reggae set

WüNDERBAUM

Mindennap 21 órától
Július 19. (szerda)
Timika (Szerbia), Mirko Popov (Macedónia), Faktor-X (Szerbia)
Július 20. (csütörtök)
Pupilla Project (HUN), Rose (Szerbia), Boxi (Macedónia), GT (Szerbia)

- 112-



Július 21. (péntek)
Vargas (Szerbia), Reakthor (HUN), Cematurbo Live (HUN)
Július 22. (szombat)
Wamzer (HUN), Sinko (HUN), Isu (HUN), Thomas Baier (D)

VII. NYÁRI IFJÚSÁGI JÁTÉKOK - 
2006. július 19-22.Idén szuper idő lesz!

Legalábbis a címben foglaltakat ígérik plakátjukon az idei Nyári Ifjúsá
gi Játékok szervezői, utalva a tavalyi rendezvénysorozatra, amelyet csak a 
szervezők és a résztvevők hihetetlen szívósságának és kitartásának köszön
hetően nem mosott el a szakadó eső. Hogy milyen lesz az időjárás július 
19-e és 22-e között, azt talán Szent Péter sem tudja, ami viszont szinte tuti, 
az az, hogy idén is fergetegesen fog eltelni ez a néhány nap Aprajafalván, 
ahogyan a rendezvény résztvevői elkeresztelték a zentai Népkertet.

DROGMEGELŐZÉS ÉS RAJZFILMEK
Az idei Játékok központi témája a drogmegelőzés lesz - tudtuk meg a 

szervezőktől. Részben ennek a jegyében zajlanak majd a csapatversenyek, 
de erre a témára fókuszál majd több program és előadás is.

A legkisebbek számára idén is megszervezik a Kölyöktanyát, ahol a 
csöppségeket a rajzfilmek világába kalauzolják el a Keljföljancsi Gyermek- 
animátor Szervezet tagjai.

SZTÁRPARÁDÉ
A Nyári Ifjúsági Játékok fénypontjai mindig is a hajnalba nyúló bulik 

voltak, és azok is maradnak. Az elektronikus diszkózene kedvelői három 
helyszínen is pöröghetnek, vagy éppen ejtőzhetnek. A teniszpálya mögé 
visszaköltözik a techno stage, annak tavalyi helyszínén pedig egy színpad 
várja a modern tánc kedvelőit Budspencer elnevezéssel. Újdonságnak szá
mít az erdő közepére tervezett chill-out stage, ahol nyugisabb, relaxációs 
zenére fújhatja ki magát a közönség.

A legnagyobb népszerűségnek örvendő helyszínen, a Nagyszínpadon 
olyan zenekarok és előadók fellépése várható, mint a Tankcsapda, a Black 
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II Black, Sub Bass Monster, Deák Bili Gyula, a Heaven Street Seven, az 
Ortodox Celts, az Aljas Kúszóbab, a Kistehén Tánczenekar, a Replika, a 
Fish!, az Afro Magic, az Anselmo Crew vagy a Kettő Kettő.

A vajdasági amatőr zenekarok idén is bemutatkozhatnak a Kisszínpadon. 
Délutáni műsorként a szervezők breakdance-versenyt szerveznek, amelyre a 
személyi igazolvánnyal rendelkező érdeklődők jelentkezését várják.

KÖZÉPKORI LOVAGOK
Idén egy új, rendhagyó helyszínnel is bővül Aprajafalva. A Szt. Longi- 

nus Középkori Hagyományőrző Egyesület egy középkori tábort épít ki, 
ahol az egyesület lovagjainak, udvarhölgyeinek és apródjainak jóvoltából a 
középkori Anglia hagyományai elevenednek meg lovagi tornákon, kézmű
ves-foglalkozásokon, történelmi előadásokon keresztül. A hagyományőrző 
egyesület tagjai a legfiatalabbakra is gondoltak. A Kölyöktanyán serényke
dő animátorokkal közösen Arthur király legendáját szeretnék előadni, így 
népszerűsítve a történelmet.

A civil szervezetek közül többek között jelen lesz még a zentai Locator 
környezetvédő egyesület és a Petra civil szervezet is. A környezetvédők 
a tavalyi pillepalack-akciójukhoz hasonló játékos helyszínnel rukkolnak 
elő, ahol a környezetvédelmet népszerűsítő játékokkal, tájékoztató jelle
gű kvízekkel igyekeznek felhívni a résztvevők és a Népkertbe látogatók 
figyelmét a környezettudatos gondolkodás fontosságára. A felekezetközi 
keresztény egyesület is a drogmegelőzés fontosságát igyekszik hangsú
lyozni az idén. A Meghallgat-lak sátorban egyebek között drogrehabilitá
ciós központban sikeresen kezelt páciensekkel szerveznek multimediális 
estet.

Horváth Zsolt (Magyar Szó)

Kalandra fel!VII. Nyári Ifjúsági Játékok - előzetes
Maga mögött hagyván az óvodáskort, immár szépen fejlődik néhányunk 

közös „gyermeke”! A zentai Népkertben július 19-től 22-ig zajlik majd a 
VII. Nyári Ifjúsági Játékok. A szervezők a plakáton tutira szép időt ígérnek 
minékünk. S hogy ezenkívül még mi mindent? Szólaljanak meg ők maguk!
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Zsoldos Ferenc: - Szinte el sem hisszük, hogy Úristen: már a hetedik! 
Azt mondhatjuk, hogy szinte minden változatlan a fesztiválon... Az idén 
egy profi céggel kötöttünk szerződést, amely egy nemzetközi konzorcium 
része. Hat-hét országban vannak leányvállalatai, Közép-Európa legna
gyobb jegyárusító hálózatával rendelkezik. Tehát a Játékokra pillanatnyi
lag nemcsak Szerbiában lehet jegyet vásárolni, hanem pl. Magyarországon 
a Ticket Express jegyirodáiban, Horvátországban, Szlovákiában, Ausztriá
ban, és még sorolhatnám...

Pósa Zoltán: - Mint minden évben, idén is nagy hangsúlyt fektetünk 
az esti programokra. Idén a diszkó és az elektronikus partik kedvelőinek 
már három helyszín áll rendelkezésére. A már megszokott techno stage és 
Budspencer mellett lesz még egy chill-out stage az erdő közepén. A Nagy
színpad koncertjei: Tankcsapda, Replica, Fish!, Orthodox Celts, Heaven 
Street Seven, Kistehén, Sub Bass Monster, Black II Black, Aljas Kúszóbab, 
Afro Magic, Deák Bili B. B. Azt gondolom, ez elég változatos program, és 
mindenki talál majd kedvére valót.

Idén először kerül megrendezésre a breakdance-verseny. Minden iga
zolvánnyal rendelkező személy nevezhet!

Horváth Tamás, a Kisszínpad „kisistene” sajnos nem jelenhetett meg 
a sajtótájékoztatón, ezért hadd szóljak én a helyszínről néhány szót: Mint 
már megszoktuk, itt többnyire a helyi és magyarországi amatőr zeneka
rok lépnek fel, mindazonáltal a „kis” jelző korántsem minőségi kategória! 
Egyrészt ne feledjük, a Fürgerókalábak - amely nem tekinthető éppen 
„amatőrnek” - rendszeresen itt koncertezik, idén sem lesz ez másképp. 
Ide várjuk még a Narco Pólót és az Amokot, de emellett még számtalan 
meglepetéssel szolgálhat idén (is) a Kisszínpad! Ez egy sajátos atmoszférájú 
hely a fesztiválon, ha időnként unom magam a Nagyszínpadnál, mindig 
itt kötök ki, hiszen tudom, hogy mindig vár rám valami izgalmas dolog: 
trombitázó púnk, ütvefúróval felszerelt proletár néphős...

Szögi Csaba (Képes Ifjúság)
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VIII. NYÁRI IFJÚSÁGI JÁTÉKOK 
(2007. JÚLIUS 18-21.)

Sapkám a Hold, fésűm a Szél
Hhhhhhh...
...hejj és sejj és nosza! Nyolcadik utas: a Tanár, avagy a vámpírok diszk

rét bá(l)ja. Mindegy, nem bírtam ki, sebaj, érti, aki érti... Izzadt homlokkal, 
enyhén karikás szemmel, a hőségtől is lelkesen: vasárnap délután a szintén 
erősen verejtékező monitor előtt. Az a kedd, Szvit Dzsízösz - két korty ba
rack a határon -, de régen volt, száz éve legalább. De azért kanyarodjunk 
csak vissza szépen, erőltessük meg a lassan párolgó memóriát. (De előbb 
még egy nyelet - el sem hiszitek! - szénsavas (hideg!!) narancs a zsigerek- 
nek, hogy elgondolkodjanak.)

Jó nekem ez a légkondi itt a szerkben? Egyébként OK, minden bizony
nyal, de most nem kényeztetem magam túl sokáig a hűvössel, annál nehe
zebb lesz elindulni. Két lépéssel odébb negyven fok. Árnyékban. Két korty 
méregforró alma - mindennek a határán -, néhány régebbi Ifi a hónom 
alá, s indulhat a banzáj!: nyomás lefelé a Népkertbe.

Emancipate yourself from mentái slavery, / nőne bút ourselves can free our 
minds. / Have no fear fór atomié energy, / ’cos nőne of them can stop the time. 
20 év New Wave! A bejáratnál minden okesz, kivételesen kapásból a ren
delkezésemre áll a karszalag, sőt még Dávid bátyóval, a Boogie Mámmá 
énekesével (aki mellesleg régi évfolyamtársam Gödöllőről) is összefutunk 
ugyanott. Megbeszéljük, hogy majd e-mailben megbeszéljük az interjút, 
jajjjj, de jó!, akkor nekem ma már csak fotóznom kell őket. (Utóbb elnyel 
majd a rengeteg, mire kikecmergek, a fiúk már befejezték...)

Merészkedjünk a mély vízbe. A szokásos látvány fogad: az épülő falu. 
Az utóbbi években ráadásul a 0. napra javarészt fel is épül, szóval ha eb
ben szeretnénk gyönyörködni - mert valóban izgalmas a dolog! -, nem 
árt még vasárnap vagy legkésőbb hétfőn megérkezni. Picit segítettem eme 
nap szervezésében, picit azért is, hogy ez történjen: feltünedeznek a vajda
sági és magyarországi púnk arcok, akikkel javarészt csak itt találkozom az 
utóbbi években. Most pedig egy időben gyűltek össze a fészekben. Emellett 
pedig mi adhatna nagyobb lendületet egy fesztiválnak, mint ha rögtön a 
startnál a Wave segítségével rúgjuk be a motort?
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Tíz percet sem kell várnom, feltűnik a kispiaci „különítmény”, akikkel 
az első randit megbeszéltem. A kőkocsma hűvösében várjuk, hogy a nap 
eltűzzön már végre az égről. Itt egészen spontán össze is gyűl a társaság, a 
kollégák is megérkeztek, a nap balra el, irány a küzdőtér!

Mammáékat a Yellow Spots követi a deszkákon, nyomják a dirty mo- 
thafucka rakenrolt, s - nini! - ki püföli ott a bőrt? Ajó öreg Sleki az, ismert 
undorground figura, made in Budapest, nekünk is bedobok egy ideig a 
Körzeti Megbízottat erősítendő. (Azután nemtommá, mi lett, ja.) Mindegy 
is, de erre a zenére egész jól el lehet ugrabugrálni, komolyan! Hamarosan 
befut a Cirkáló is, Vígivei üdvözöljük Vigit, majd elcirkálunk. Mire vissza
vet bennünket a dagály, már egy ideje a Sziámi varázsol a színpadon, de 
szerencsére a kicsi kicsiszolt követ még szeretettel a tenyeremen tarthatom, 
mielőtt befejezik. A Digép most sem viccel, bár az ütvefúrót és a légkalapá
csot otthon hagyták, azért most is el lehet csodálkozni: Jézusom, hogy mik 
vannak?!

Meg el is lehet pályázni lassan hazafelé, mert még négy nap van hátra, 
azt’ érted...

Ez az egyetlen éjszaka, amikor rendesen alszom: előtte rendesen beta
kargatják a hátamat.

Nyugisán kezdődik a nap, rám is fér... A Wartburg leszállít a Saloonig, 
két perc séta, majd menekülés a sugaraktól: egyből be a Kioszkba, felüdül
ni. (Mert itt alkoholt senki nem iszik!! Sérelmezi is ezt rendesen az egyik 
legfőbb támogató, az apatini sergyártó céghhh...)

Már csupán harmincöt fok van (árnyékban: bagatell), kicsücsülünk a 
Mojo sátora elé, mely pompás helyen található: a székekből épp rálátni a 
Nagyszínpadra. S ekkor furcsa dolog történik: akkora rajongója vagyok a 
Quimbynek, hogy még csak véletlenül sem maradnék le egyetlen hang
ról sem a koncertjükön - ezért elviselem a Kárpátiát. Annyira távol áll az 
énemtől mindaz, amit képviselnek, hogy nem is kommentálnám a gyűlö
letet, melyet szítanak, s amely egyenesen süt belőlük. Azt gondolom, nincs 
helyük ezen a rendezvényen, mélyen belül pedig azt érzem, nincs helyük 
sehol. Na, szót se többet!

Ma éjjel semmi sem olyan, / mint amikor olyan, amilyen. / Sétál a Hold a házte
tőn, / zsinóron húzza maga után a szívem. Az egyik legszebb magyar vers... Egy 
magyar festő írta, aki épp zenél. Varázsolnak és gyógyítanak. Az ékszereimé
re, abba ne hagyjátok! Nyolc év legjobb koncertje. Nem csak nekem jut ez 
eszembe: miután a Quimby elhagyja a fedélzetet (miért?!...), s mi néhány 
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barátommal még az aréna lassan leszálló porában maradunk - nem lehet itt 
csak úgy továbbsétálni... odajön egy ismerősöm, s szinte ugyanazokat a 
szavakat próbáljuk (sikertelenül...) megfogalmazni egy időben. Mondom: 
nyolc év Koncertje. Azóta is próbálok felidézni valami hasonlót a Játékok 
történetében, volt sok-sok príma, fergeteges, varázslatos zenei élmény, de. 
Ez volt Az. Szót se többet. Jó, csak még néhányat... Nagy nehezen mégis 
elhagyjuk a küzdőteret, nekem ezek után ma már nincs kedvem bármi más 
zenekart meghallgatni... (Utóbb - a feszt végén - beszélünk is erről, hogy a 
Quimby lett volna a méltó lezárása az idei bulinak. Mondjuk, én azt is alá
írtam volna, hogy mindennap ők zárják a műsort, hihi...) Gyorsan ki egy 
pokrócot a sátorból, leheverünk, a Depresszióból elég most annyi is, ami a 
távolból ideszűrődik - némileg összemosódva a kisszínpados produkcióval. 
Eszegetünk valami sós-mákos finomságot - nem, nem a gubójából készült!! 
- meg gricit (?van ilyen?), hanyatt fekve nézzük a csillagokat és Kiss Tibi 
szívét, ahogy zsinóron húzza maga után a Hold a háztetők felett.

Odakünn Vikidál Gyuszi bácsi küszködik a hőséggel és a mikrofon
nal. Szegény elkoptatta már a hangszálait. Talán nem ártana lassan mással 
foglalkoznia. (Amellett, hogy minden - tengermély - tiszteletem az övé az 
eddigiekért.)

A Moog elviselhető, de könnyen feledhető. Nagyon is - ebben a hűsé
ges hőségben?, minden elillan az éterben, aminek kicsit is gyengék a lég
gyökerei. Jön a Ghymes! Furcsa dolog: nekem jobban tetszik a gyerekre
pertoárjuk. (Mért is volna ez olyan különös...? Én meg az én fejem lágya, 
jaj.) De ez is nagyon okés, indulhat a Tánc! Kifulladásig...

Az Eyesburn széthullott, kicsit már mi is - irány ismét a pokróc. De 
ezúttal csak egy kis időre. Laró Tesó, Netty hejjgetőslány alvó palacsin
tákként ott maradnak, igaz - mi viszont futunk a Kisszínpadhoz. Kettő 
Kettő. A ska számomra már-már nem is (csupán) zene. Lelkesedhetek a 
Ghymesért, áradozhatok a Quimbyről mindhalálig: ez az eksztázis va
lami más... Feléled a Mosoly, és nincs az a verejték, amely lemoshatná 
az arcomról. Közben érdekes szeretetbéli (ilyen is van!) három-, négy-, 
sokszögekbe csusszanok szelíden (nőmén est ómen, ugye-ugye, hihi), de 
nincsen semmi baj, minden megoldódik szerencsésen: különben is: vívá 
Iá vúdsztokkkk!

Vissza a pokrócra - harmadik rész.
A többi néma csend.
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A Londonból érkezett barátomtól előző nap ajándékba kapott alcatra- 
zos ing mintha hűsebb lenne, óh, igen!, ezért is megérte lecserélni, noha 
a narancssárgájához nem annyira megy a sötétlila vásári napszemüvegem, 
tehát azt a szerkben hagyom. (A fehér puhakalap maradhat. A szipka is.) 
Ma délután a Tisza lenne a téma, de hát mire fent végzünk, a piacon el
beszélgetünk Napanyóval és a Narco Polo immár teljes legénységével (a 
„leánysága” késik, pedig ők is nagyon hiányoznak már, hehe), a Riniből ki- 
cibáljuk a többi pocskolni vágyót, és leérünk a folyóhoz, lassan beesteledik. 
És Komár Laciról ugye nem kellene lekésni...

Zolee is késik rendesen, és bizony nincs az a Ganxsta széles ez univer
zumban, akinek a kedvéért kihagynám a Narco egyetlen koncertjét is... 
Végre Flóra tündért is magamhoz ölelhetem. Ésssss: indulhat az Utazás a 
Zenével!

Vissza a Nagyszínpadhoz. OK, a kartelesekből is elkapok még annyit, 
ami nekem untig elég. Azután: backstage trip. Lelki támasz gyanánt ott 
vagyok Lackó mellett, aztán lassacskán beszivárog az egész társaságunk 
(rokoni kapcsolatok a billentyűssel, kölcsön pass etc.), az interjú mégis 
nehézkesen akar összejönni, fontosabbak tán a lányok (Zoli egészen más 
szót használ), a pia, a hamburger. Szó se róla, annyira én sem lelkesednék, 
hogy egy keményen lenyomott koncert után még a hülye firkászokkal fog
lalkozzak... Mindegy, akkor is húznék már innen elfele. Bruszli, a hangya 
és Rahmanyinov, a gabonafutrinka szórakoztatnak közben, brrrrr... Az
tán azt veszem észre, hogy táncikálok az Animára... Most sokkal jobban 
bejön, mint tavasszal a Trenchen, pedig nagyjából ugyanezt nyomták... 
de hát valószínűleg nem a tíz fok alatti hőmérséklet a megfelelő ehhez a 
muzsikához... meg külön élvezetes számomra, hogy hátulnézetből látom a 
zenekart... buli...

Közben megszülték mégis az interjút, megettük Ganxstáék hamburge
rét (a Walkert és a „lányokat” csak mustrálgattam), mehetünk Isten hírével 
-jobbra el.

Megjöttek végre a palicsi jánykák is, óh, a rég nem látottak!, az Alvin- 
ból is elég néhány nóta (utóbb kiderül, kemény bulLment: Ata Tesót pl. 
szétrúgták a mókusok...), keresünk egy nyugisabb helyet, ahol jól lehet 
ejtőzni, beszélgetni, kortyolni, szunyálni egy időben. MADS-DOGOZZZ!!!, 
okés!, babzsákok (kiderül: szalma vagy széna vagy valami ilyesmi van ben
nük, de a célnak nagyon megfelel), rajzfilmeket nézek a szemhéjam belső 
felén virradatig...
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Megindulni? Jaj. Megmozdulni? Hhh... Barack szelleme, segíts! Szeren
csére az mindenféle alakban és halmazállapotban képviselteti magát oda
lent... Ennek szellemében összeszedem magam, és huss. Mojo-sátor, hideg 
árpafőzet? Mmm..., tejfölös lángos?, mmm... Indulhat a nap! (Este 8-9.) Le
maradtunk Balázs Fecóról, jajj. Az Orgazmusra még várni kell, az Električni 
ugyanis távol maradt, de addig is megteszi a helyükre beugrott Subscribe. 
Amilyen jók a klubkoncerteken, itt is ugyanúgy megállják a helyüket a Nagy
színpadon! Zúzás - ahogy kell. Bólogassunk. A székekből, csendesen.

Kis séta (tudok még járni?): a Fürgerókalábakat a Kisszínpadon min
den évben látnom kell, látnom muszáj! Végighallgatni? Most az egy kicsit 
túlzás lenne... Másfél szám, majd vissza. No lám! A mocskos rap is tud 
gyógyítani!... A Belga buliját végiglejtem, hullámzik a hullám a tömegben. 
Közben még egy kis reggae is előkúszik, a végén rock ’n’ roll zúzás, mik 
vannak?!, buli ezerrel, épphogy csak nem ugrik a nyakamba Zsolti, a béka 
a tegnapi háziállataim mellé, hej-hejj!...

Jóleső fáradtság a koncert végén (ki hitte volna?, mármint, hogy jóleső 
lehet még az ötödik nap végén...), Downstroy, fergeteges zúzás. De ez már 
kicsit sok(k) a dobhártyámnak, gyerünk a zsákokhoz, nézzünk csillagokat. 
Meg a köztük fürdőző Angyalokat.

Mert halhatatlan vagy, gyönyörű android, otthonod színtelen, szúrós szagú alde
hid, műanyag gombokon jajgat egy műköröm, hiszen te élsz, én meg csak működöm. S a 
vámpír most hazatér, mielőtt felkél a Nap. Majd pókháló borítja szelíden, de 
tündérek őrzik álmát. Tán a kedveséről álmodik, kit otthagyott a Paradicsom
ban, mikor őt ide letaszították. Az Angyali Érintés pedig mindhalálig elkísér.

Szögi Csaba

.Egy Szelet pillanatnyiság”A Játékokon Kiss Tibivel (meg a szúnyogokkal)
Mindenfélék kavarognak az ember lányában, amikor interjúra készül 

valakivel, egy híres emberrel, akinek a művészetét nagyra tartja: izgatott
ság, öröm, várakozás, de ott van a félelem is. Mi lesz, ha meglátom, és meg- 
kukulok? O meg majd néz rám felvont szemöldökkel, és nagyon nem sze
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retném tudni, miket gondol közben. Érthető hát az aprócska gyomorgörcs, 
ami bekísér a színpad mögé jóval a koncert előtt, és amely velem marad 
mindaddig, amíg elő nem bukkan Kiss Tibor, aki tulajdonképpen mind
ezen kellemetlenségek okozója. Akkor azonban megnyugszom. Kezdhet
jük a beszélgetést. Egy séta közben, közös megegyezés alapján föl-alá mász
kálva a kijárathoz vezető kis úton, mert iszonyúan csípnek a szúnyogok.

- Nem emlékszem, hogy két éve is ennyi szúnyog lett volna. (A beszélgetés 
majd csak a tizedik Játékokon hangzik el, de mivel a nyolcadikon lépett fel először a zene
kar, hatalmas B UMMot okozva, ide kívánkozik - a szerk. megj.) I gazából csak a szépre 
emlékezem. Egyrészt arra, hogy nagyot úsztunk a Tiszában pár kollégámmal, 
haladtunk az árral fölfelé, pontosabban egy helyben úsztunk... És ez egy régi 
vágyam volt, hogy a Tiszában egy helyben ússzak a barátaimmal. Akkor is ilyen 
nagy meleg volt, mint most, és a víz alatt éreztem magam a legjobban. Közvet
lenül a koncert előtt jöttünk csak ide. Úgy emlékszem, hogy rendben volt a 
buli. Talán. Kaphatok egy kortyot a vizedből? - teszi hozzá az ásványvizemre 
pislogva. Odaadom, meghúzza, zsebre vágja. Legalább nem kell cipelnem.

■ Hallgatva a dalaitokat egészen a kezdetektől mostanáig, úgy érez
tem, hogy azok az idő múlásával egyre derűsebbre sikerültek. Például a 
legújabbnak, az Ajjajjajnak már egészen pozitív az üzenete. Ez tudatos?

- Nem tudom. Tinédzserek voltunk, és sötét pincékben ültünk egész álló 
nap. Nyilvánvalóan akkor azt a fajta belső kényszert éreztük, hogy ezeket a 
dolgokat fejezzük ki. Egyébként az Ajjajjaj lehet, hogy derűsebbnek tűnik, de 
mégiscsak arról szól, hogy milyen az, amikor nincs szeretet.

■ Én úgy fogtam föl, hogy milyen jó, ha van.
- Vagy milyen jó lenne, ha lenne. Bizonyára sötétebbek voltunk a kezde

tekkor, bár ma is szeretünk sötét vizekre evezni, mert nem gondoljuk, hogy 
ami az életben sötét, az feltétlenül rossz is, elhanyagolni való. Az is egy kincses
tár, hiszen életművek épültek arra a világra, említhetném Fellinit például... 
Szóval rengeteg izgalmas dolog van a sötét oldalban is, csak nem mindegy, 
hogy úgy fogalmazzuk meg, hogy depressziósak legyünk tőle, vagy esetleg csak 
magát a világot tárjuk föl, majd ott hagyjuk egymagában, hogy aztán mindenki 
eldönthesse... Hopp, ott egy szúnyog a karodon!

■ Koszi. A festményeid mind borúsak.
- Életszerűek! Az élet ilyen is, olyan is. Persze lehet, hogy az a magába for

duló típus vagyok, és inkább a borús dolgok ragadnak meg. Mindig is kíváncsi 
voltam a világ torz felére, a valóság arra a kimondatlan részére, amit minden 
szülő eltitkol a gyereke elől, és ez a kis puttony bontatlanul továbbkerül a kö
vetkező generációhoz, ami aztán egy kutatnivaló dolog. Kaland nekem is. Nem 
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is maga a probléma a lényeg, hanem a problémán való átrágás, magunk meg
látása a problémában, majd a megoldásban.

■ Tehát a festészet számodra terápia?
- Szerintem minden művészet valamilyen szinten terápia, így a festészet 

is. De nem gondolom, hogy kizárólag az. Ha kiderül, hogy jobb, ha csinálom, 
mint ha nem csinálom, akkor mondhatjuk, hogy terápia. Ha jobban érzem 
magam, amikor festek, rajzolok, zenélek, mint ha nem festenék, rajzolnék, ze
nélnék.

■ Egy olyan országos, sőt határokat átlépő produkció, mint a Quim- 
by, szintén lehet terápia?

- Túl sok részből áll egy zenekar története ahhoz, hogy kijelenthessük, 
hogy valami ez vagy az. Inkább olyan, mint egy torta, ami nagyon sok szeletből 
áll. Lehet, hogy van benne egy szelet terápia, egy szelet rutin, de mindig van 
egy szelet pillanatnyiság, azonnali rögtönző és teremtő erő. Szerintem akkor 
nevezhető valami egységesnek, ha ez így történik. Az mindig gyanús, hogy ha 
valami csak egy, például ha egy produkció csak egy ideológiáról szól, vagy csak 
a felhőtlen szórakozásról. Egy úgymond érdekesebb alkotásnak, szerintem, 
több olvasata van: mélyebb, felszínesebb...

■ A több olvasathoz hozzátartoznak a szakmabeliek és a laikusok kü
lönféle elemzései és értelmezései is. Mennyire tartod megengedettnek az 
alkotások „megmagyarázását"?

- Akinek erre van igénye, miért ne magyarázhatna? Pont az az izgalmas, 
hogy nincs két egyforma értelmezés, hiszen mindannyian a saját élményeink
ből, tapasztalatainkból reflektálunk egy adott alkotásra. Mindenki annyit ért 
meg belőle, amennyire szüksége van. Ez nem egy „kétszer kettő mindig négy”- 
dolog, szerencsére.

■ Szereted, ha megosztják veled az emberek, hogy ki hogy értelmezte 
az alkotásaidat?

- Attól függ: ha valami izgalmasat mondanak, akkor szeretem, ha unal
masat, akkor unom... De fontos, hogy nem attól függ, hogy jót vagy rosszat 
kapok-e. A negatív kritikával sincs semmi gond. Ez inkább arról szól, hogy oda
dobunk az asztalra valamit, és az kinek mit jelent. Tulajdonképpen egy meg
állóig visszük el az embereket, ahol aztán mindenki felszáll a maga választotta 
járműre, és azon keresztül utazhat ebben a szférában, ami akár a zene is lehet... 
Egy sor teljesen különböző rálátással találkoztunk már...ami vicces néha.

■ A kilencvenes években Liviusszal (az egyik alapító taggal) három hó
napra New Yorkba utaztatok. Ez után a kaland után kezdtetek el magyarul 
énekelni a korábbi angol helyett. Fordítva szokványosabb lett volna...
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- Az, hogy angolul énekeltünk, nem volt tudatos, csak valamiféle 
fura, faramuci ösztönösség. Egyrészt mert olyan klubokban forgolód
tunk, ahol nagyon sok külföldi zenekar lépett föl, másrészt meg mert 
Livius korábban már kint töltött másfél évet, és hazahozta az angol szlen
geket. így nem is volt kérdés, hogy angolul írjuk a számainkat. Aztán, 
mikor hazajöttünk, furcsának éreztünk, hogy itt ez az elég nagyszámú 
közönség, aminek valószínűleg 98 százaléka magyar, mi meg angolul 
énekelünk nekik. Az intimitás hiánya vetette föl azt a kérdést, hogy 
meg kéne szólalni magyarul. Elkezdtünk hát magyar szövegeket írni, 
bár azért még ma is előfordul, hogy angolul születik meg egy dal. Na 
meg hát vannak olyan ökörségeink, hogy kínai szöveg, német meg orosz 
betétek, amikkel csak színesítjük a dalokat... Komolyra fordítva a szót, 
próbálunk nem több angol dalt írni, mint amennyire az angol nyelv a 
részünk.

■ Tehát az a néhány angol dal angolul akart megszületni?
- Igen. Nem erőltetjük az angolt. Ökörködünk a próbán, elkezdünk 

üvöltözni angolul valamit, amiről esetleg a dal szólhatna, és aztán az ma
gától úgy marad.

■ Ez az ösztönösség jellemzi az egész alkotói munkátokat?
- Van benne tudatosság is, de ha nincs benne egy ösztönös energia, 

akkor nem ér lószart se. Nagyon fontosak a semmiből jövő szavak, dalla- 
mocskák, a hirtelen megszületett valamik... Olyanok, mint az ember gerin
ce: ezekre fűzzük föl a többit. A tudatosságnak később, a rendezgetésnél, a 
csiszolásnál van jelentős szerepe.

■ A Képzőművészeti Egyetemen végeztél. Az nem öli ki az emberből 
az ösztönösséget?

- Nálam nem sikerült kiölnie... Ha valaki határozott elképzeléssel ren
delkezik arról, hogy mit szeretne, azt nagyon nehéz elrontani. Nekem meg 
eléggé volt elképzelésem arról, hogy mit csináljak, és a tanulás csak segített 
benne. Egyébként is az időm nagy részét a műteremben töltöttem, nem 
találkoztam túl gyakran a mesteremmel.

■ A festészet vagy a költészet szeretete jelentkezett nálad előbb?
- Mivel abszolút vizuális típus vagyok, a képzőművészet és a vizuális 

kultúra hamarabb elkezdett dolgozni bennem. A zene úgy kamaszkorom
ban jött, mint nagyon sok fiatalt, engem is megérintett a rock, a blues és 
a hasonlók. Nemcsak jó bulinak, de kitörési lehetőségnek is tűnt, na meg 
több csajt lehetett felszedni egy gitárral, mint mondjuk egy jól sikerült ma
tekdolgozattal. A szöveget azért kezdtem írni, mert a daloknak szükségük 
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volt szövegre. Az embernek jönnek a gondolatai, és leírogatja őket, de ma
gamtól nem biztos, hogy leírogatnám őket, ha nem lenne helyük.

■ Próbáltad már illusztrálni valamelyik dalszövegedet?
- Igen, nem is egyet. Fiatalabb koromban egyébként több verseskötetet 

is illusztráltam.
■ Saját versesköteted is megjelent már azóta, a Ventilátor blues.
- Inkább szövegkönyvnek nevezném. Kalandtúra. Szöveggyűjtemény 

rajzokkal.
■ A te rajzaiddal?
- Igen. Ezek elsősorban firkák, hirtelen jött ötletek, szösszenetek, nem 

annyira kidolgozott rajzok. Ez az egész nem is az én ötletem volt tulajdon
képpen, hanem egy József Attila körös fiú találta ki. Először ódzkodtam 
tőle, mondván, minek ez, amikor minden rajta van a lemezeken; de ami
kor aztán pontosan előadta, hogy ő ezt hogyan képzelte el, aztán mikor 
dolgozni kezdtünk rajta, és végül mikor a kezemben tartottam, már na
gyon örültem neki.

■ Nem furcsa, hogy versként is tekintenek a dalszövegeidre?
- Ezek nem versek! Rá van írva a kötetre, hogy dalszövegek. A dalszö

veg azért dalszöveg, mert csak zenével együtt alkot egy egységes egészet, 
a vers pedig önmagában is működik. Épp ezért nem minden vers zenésít- 
hető meg igazán, mert csak nagyon kevés vers bírja el, hogy még zenét is 
tegyenek mellé. Ha egy költőnek minden ötvenedik versét jól meg lehet 
zenésíteni, az már nagy teljesítmény. De egy dalszövegnek az a feladata, 
hogy a zenével együtt üssön, és másszon bele az ember gyomrába és tu
datába, és ott tekerjen egyet. Van persze olyan dal is, amelyik önmagá
ban is megáll, de ez nem feltétlenül erény a dal szempontjából. Van olyan 
dalunk, amelyik azért nem sikerült jól, mert a szöveg és a zene nem 100 
százalékos egységet alkotnak egymással, hanem 130 százalékosat, és így túl 
sűrű az információ.

■ Melyik ez a dal?
- Például a Majomtangó című első lemezünkön majdnem mind. Túl 

sok és nehezen értelmezhető szöveg, már-már barokkos szimbólumokkal... 
Azok voltak az első magyar szövegeink egyébként.

■ Számodra melyik a legkedvesebb dalotok?
- Nem is tudom, mondjuk a Don Quijote ébredése. De szeretem a 

Ventilátor bluest is. Ezek nagyon egyszerű szövegek, a dallal együtt kelet
keztek, és a dallal együtt szólnak. Ilyeneket csípek. De a legkedvesebb dalt 
még nem sikerült megírnom.
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■ Sikerülni fog valaha is?
- Nemsokára megy az Adriára vitorlázni, és az egy ideális helyszín a 

tökéletes dal megírásához - bukkan föl hirtelen a semmiből Mikuli Ferenc 
basszusgitáros. - Ott megszülethet majd az a dal, ami mindenkinek kedves, 
egy világsláger, ami jólesik mindenkinek, aki hallja.

- Katalizátorként hat, ha az ember oda megy, amiről írni akar - veszi 
át (vissza) a szót Tibi. - Ha a tengerről szeretnék írni, el kell mennem vi
torlázni, nincs mese.

■ A vitorlázás lenne az, amit mindenki szeret? Az ideális szép?
- Hallottál te már tőlünk ilyen egyértelmű dolgot?
■ Nem, csak...
- De a vizet mindenki szereti - magyarázza Feri. - A tenger a szabadsá

got, a ringatózást, az utazást jelenti. Ilyen dalunk a... Melyik is, Tibi? Amit 
Horvátországban...

- Az Autó egy szerpentinen.
-Az, az.
- Na igen, az ott született egy szerpentinen, miközben ültem a kocsi

ban, bukott le a nap... Én csak leírtam, amit láttam.
- Amikor azt a számot játsszuk, mindig eszembe jut egy horvátorszá

gi klipforgatás: tenger, hegyek, szerpentin, Tibi hajtja a Chevy Impalát, 
amikor még nem is volt jogsija, mi meg ülünk hátul, jó az idő, iszogatunk, 
eszegetünk... Ez a számon is érződik, azt hiszem. Na, én megyek.

- Várj, szúnyogriasztó van nálad?
-A, csak itt ilyen rossz, a színpadon jobb lesz. Sziasztok!
■ Nem üti agyon a spontaneitást, ha csak azért ülsz be egy kocsmába 

például, mert elhatároztad, hogy kocsmadalt akarsz írni?
- Nem, ez nem így működik. Két lehetőség van: vagy benne van az 

ember egy szituációban, ami megihleti, vagy pedig segítségül hívja azt a 
környezetet. De ezt lehet képzeletben is: ha egy koldusról akarok írni, át 
kell lényegülnöm koldussá, me^ kell értenem, amennyire csak lehet, hogy 
milyen is az, koldusnak lenni. Én többnyire ezt a módszert használom.

■ A színészek is így dolgoznak.
- Kicsit olyan, mint a Sztanyiszlavszkij-módszer, igen. Mondok egy tök 

egyszerű példát, hogy megértsd! Volt már egyszer lakásfelújításod? Tu
dod, ilyenkor az emberek annyira átlényegülnek, hogy egy hét után már 
burkolólapokkal, csempékkel, szaniterekkel, tapétával, csaptelepekkel ál
modnak. Nincs ez másképp a dalokkal sem. Be kell nyitni azon az ajtón, 
ahol segítségére jönnek az embernek az eszközök. Ezért van szükség az
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alkotáshoz magányra, hogy az alkotó ki tudjon alakítani egy másik világot. 
Egy világot a világban.

■ Amikor alkotsz, kicsit más ember vagy?
- Igen. A szövegírás a legkényesebb. A zene is egy picit az, festéskor 

viszont elviselem, ha mászkálnak körülöttem.
■ Mi tesz boldoggá?
-Az alkotás, a játék, a nagy találkozások, a baráti és szerelmi együttlé- 

tek... Az tesz boldoggá, amikor a jelenben tudok lenni. És ahhoz, hogy a 
jelenben legyek, szükség van arra, hogy a figyelmem a jelenben legyen. Ez 
pedig akkor történik, ha van valami szerethető dolog a jelenben, amire ér
demes figyelni. Mi az, mennünk kell? - kérdezi integető menedzserüktől. 
- Visszaadom a vizedet, koszi.

Vidáman nézek utána. Ezért a gyomorgörcs?

Illés Eszter

Csapatverseny 2007A környezetvédelem jegyében
Mivel a 8. Játékok fő témája a környezetvédelem volt, a csapatoktól eb

ben a témában egy három fényképből álló fotósorozatot kértünk a jelent
kezésükhöz. Nem lehet mindenki matekzseni, de talán az elvárható lenne, 
hogy ha három képet kérünk, akkor annyit is kapjunk: ne kettőt, és ne is 
tízet, mint ahogy az több csapat esetében is előfordult.

A beugró feladat részeként egy-egy önéletrajzot is kértünk a csapatta
goktól, ahol rákérdeztünk a különböző területeken meglévő képességeik
re is. Némelyektől olyan válaszokat kaptunk, amelyeket még MacGyver is 
megirigyelt volna: a műszaki jártasság területén a „szemüveg-tönkretevés”, 
a „ki tudom nyitni csavarral a Guaranát!” és a „golyóstoll szét- és össze
szerelése” válaszok a legfigyelemreméltóbbak. Ezek nélkül a képességek 
nélkül elég kétséges, hogy valaki egyáltalán túl tud-e élni öt napot a Játé
kokon.

A művészeti jártasságokban remekelők közül mindenképpen ki kell 
emelni azt a csapattagot, aki azt írta, hogy régen el tudta játszani gitáron 
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a Nirvánától a Come As You Are című szám első két sorát. Ami pedig a 
képzőművészeket illeti, egy grafikus is tiszteletét tette a Népkertben: az 
adatlapja szerint zsiráfot és kerítést nagyon szépen tud rajzolni.

Hogy a sok portya ne váljon unalmassá, ebben az évben már csak egyet 
szerveztünk, fönt, a városközpontban; a másik helyett a kaszinó nevű ver
senyszámot játszottuk. Ez a szerencsejátékokon alapul: lepecsételt játék
pénzeket lehetett kockára tenni a 10-15 állomáson, és ott megsokszorozni, 
vagy elveszíteni őket. Az állomások játékai közül volt, ami a szerencsén 
alapult, mások az ügyességen vagy az erőn, de mindegyiket a környezetvé
delem jegyében igyekeztünk összeállítani. így volt papírrepülő-hajtogatás 
(mert az nem bocsát ki káros gázokat), tojásszállítás egy kanálban (a tojáso
kat egy védett madárfaj utolsó kicsinyeinek neveztük ki), és minél lassabb 
biciklizés (hogy környezetvédőként tudatosítsuk az emberekben az autók 
kipufogógázának káros voltát).

Szerettünk volna ezen a játékon még egy nagyot csavarni, mégpedig 
úgy, hogy kaszinó helyett tőzsdét játszunk: az állomásjátékok „árfolyamai” 
folyamatosan változnak, attól függően, hogy sokan vagy kevesen vannak 
annál az állomásnál. így nemcsak az számított volna, hogy mennyi pénzt 
tesz kockára a játékos, hanem az is, hogy mikor. Sajnos ezt emberhiány mi
att nem tudtuk megvalósítani: egyik-másik fő szervező a szemünkre vetette, 
hogy túl sokan vesznek részt a Játékokon csapatversenyes ingyenbelépővel. 
(Az már nem fordult meg a fejükben, hogy csapatversenyt szervezni sokkal 
emberigényesebb, mint mondjuk egy nagyszínpados koncertprogramot.)

A tojásmegőrzős játék ebben az évben is megmaradt: a tojást most a 
Földnek kiáltottuk ki, és a környezetvédelem nevében minden csapattól 
elvártuk, hogy vigyázzanak rá.

A csapatok találékonysága az őrültségeken ebben az évben sem hagyott 
maga után semmi kívánnivalót (bár most senki nem vetkőzött le a Kisszín
padon). Ebben az évben is felszólítottuk arra a csapatokat, hogy kerítsék 
elő nekünk a Játékok legfiatalabb résztvevőjét. De hahó játékosok! Részt
vevőt kértünk, nem fél-résztvevőt! Az embernek 46 kromoszómája van; ha 
csak 23-mal rendelkezik, akkor az (még) nem ember, és akármilyen fiatal 
is az illető, amíg nincs meg az összes szükséges kromoszómája, addig nem 
tartozik bele a „legfiatalabb résztvevő” kategóriába! (Hogy ennek ellenére 
miért adtunk mégis pontot az összes ilyen megoldásra, az azzal magyaráz
ható, hogy a pontozó sem volt tisztában a biológiával.)

A csapatverseny fődíja ebben az évben egy vadvízi evezés volt, amit 
a The Scopals csapat nyert meg. Szegények, próbálták úgy szervezni a 
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dolgokat, hogy mindegyiküknek jó legyen a választott időpont, de csak 
nem jött össze nekik - azt meg úgy nem szerették volna, ha a csapatnak 
csak egy része jut hozzá a nyereményhez, hát inkább lemondtak róla. 
(Ettől a szép gesztustól pedig egykettőre a fele család kedvenceivé vál
tak.)

Ezt az utolsó mondatot pedig az Olivér számára tartom fönn, mert sok 
sört ígért cserébe, ha leírom ide valahova a nevét.

Gruik Zsuzsa

PROGRAMOK - LEÍRÁS - SAJTÓVISSZHANG
Részlet a programfüzetből

Kisszínpad

Mindennap 20 óra 30 perces kezdettel
Július 17., kedd
Boogie Mámmá (HUN), Yellow Spots (HUN), Aurora (HUN), Sziámi 
(HUN), Digép (HUN)
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Július 18., szerda
Insane (HUN), Watch My Dying (HUN), NSZK (HUN), Cadaveres 
(HUN), One-ted (HUN)
Július 19., csütörtök
18.00 Vásári komédia a Zentai Színtársulat előadásában
19.00 Blues Archive (HUN), Grimasz (Szerbia), Tepsi Épség (HUN), 
Kettő Kettő (HUN), Killer Tojás (Szerbia), Rückwarts (HUN), Paralysis 
(SER)
Július 20., péntek
19.45 Barlog Károly, Problems (Szerbia), Narco Polo (HUN), Nadir 
(HUN), Tiarah (Zenta), VL 45 (HUN), Ashen Epitaph (Szerbia), Utolsó 
Alkalom (HUN)
Július 21., szombat
18.45 A Spontán színtársulat Gnózis című előadása
19.30 Gethno Gipsy Band, Tolerancia (Szerbia), Katéter (HUN), Karan
tén (HUN), Fürgerókalábak (HUN), Subscribe (HUN), Downstroy (Szer
bia), Gate of Darkness (HUN)

Nagyszínpad

Július 17., kedd
22.00 Eclectic Wave - improvizatív világzene egzotikus hangszerekkel 
(didgeridoo, berimbao), perkákkal (djembe, conga, bongo, darbuka, ca- 
jon), vajdasági és magyarországi előadókkal. A látványról a Chandra tűz- 
zsonglőrei gondoskodnak
Mindennap 20 óra 30 perces kezdettel
Július 18., szerda
Kárpátia (HUN), Quimby (HUN), Depresszió (HUN)
Július 19., csütörtök
19.00 Vikidál Gyula
Moog (HUN), Ghymes (HUN), Leave It Behind
Július 20., péntek
19.00 Komár László
Ganxsta Zolee és a Kartel (HUN), Anima Sound System (HUN), Alvin és 
a Mókusok (HUN)
Július 21., szombat
19.00 Balázs Fecó
Električni Orgazam (Szerbia), Belga (HUN), Hard (HUN)
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WUNDERBAUM

Mindennap 22 órai kezdéssel
Július 18., szerda
Timika (Szerbia), Goya & Natasha (Szerbia), Faktor-X (Szerbia)
Július 19., csütörtök
Garpo (HUN), GT (Szerbia), Ludmilla (HUN)
Július 20., péntek
Chrom (HUN), Isu (HUN), Sinko (HUN), Wamzer (HUN)
Július 21., szombat
Alison Marks (UK), Béta (HUN), Naga (HUN)

Még élünk! színházi és rock and roll üget

Július 17., kedd
20.00 Rockest (A rock örök és elpusztíthatatlan...)
Július 18., szerda
12.00 Koncertfilm vetítése (AC/DC)
16.00 Kultfilm vetítése (Szelíd motorosok)
19.30 Színpadi előadás: Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (paródia) Juhász 
Péter előadásában
23.00 Rockest (.. .a becsület ennél mégis többet ér!!!)
Július 19., csütörtök
12.00 Koncertfilm vetítése (Woodstock)
16.00 Kultfilm vetítése (Hair)
19.30 Színpadi előadás: R. D. Laing: Dújú Ríli Lávmi (színpadi parabola) a
Szép Szó műhely előadásában
23.00 Rockest (Megmutatjuk még egyszer a halaknak!!!!)
Július 20., péntek
12.00 Koncertfilm vetítése (Deep Purple)
16.00 Kultfilm vetítése (Üvegtigris)
19.30 Színpadi előadás: zenés-táncos performance Pandzadisz Diána előadásában
23.00 Rockest (...a zene szült engem és a nemzedékem!!!!)
Július 21., szombat
12.00 Koncertfilm vetítése (Led Zeppelin)
16.00 Kultfilm vetítése (Croosroads)
19.30 Színpadi előadás: Lénárd Róbert: Blám, avagy viva la revolúszión (komi
kus történelmi fikció) az Orpheus Theater előadásában
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Napközbeni fakultatív szórakozási lehetőségek:
- sörivó verseny jellow horse módra!
- házasságkötés Lénárd testvérrel!
- élő Lassú barna (szatirikus rockműsor)
- r ’n’ r kiállítás egyéni módon
- emlékfotó készítése Még élünk módra!

„Ha végre itt a nyár, és meleg az idő..."
Gondolom, sokaknál elindult már egy ideje a visszaszámlálás, hiszen 

csupán hetet kell még aludnunk - sőt, ha a 0. napot is számítjuk, csak hatot, 
márpedig érdemes számítani, higgyétek el nekem! -, hogy kezdetét vegye a 
remélhetőleg idén is fergeteges megabanzáj a zentai Népkertben. A fesztivál 
szervezői lapunknak további információkkal szolgáltak a rendezvényről.

Kisspéter Szilveszter: - A Népkertet nemrég felújították, többek között 
előtűnt egy nagyon szép, fából faragott játékokkal teli játszótér a gyerekek
nek, valamint egy futópálya, amelyeket szeretnénk megőrizni. Ezúton is sze
retnénk megkérni az idelátogató fesztiválozókat, hogy segítsenek bennünket 
ebben. Kérjük tehát őket, hogy ne tegyék tönkre, ne rongálják meg, mert ez 
a Játékok jövőjét kockáztatná...

Bútora Ágnes: - Az idei Játékokon megmaradtak a régi színhelyek, emel
lett lesz még két új is. Az egyik a MADS - Dógozzü sátor, melyet a Márton 
Áron Diákszövetkezet szervezett, s amely lehetőséget nyújt a fiataloknak, 
hogy tájékozódjanak a külföldi munkalehetőségekről, különböző előadók, 
akik már megjárták a „nagyvilágot”, az élményeikről fognak mesélni, emellett 
ugyanitt a fiatalok megtanulhatnak önéletrajzot írni magyar, szerb és angol 
nyelven, valamint felkészülhetnek az állásinterjúkra. Nyereményjátékokra is 
számíthat az él deklődő.

A másik új helyszín a Még élünk! színházi és rock and roll liget, ahol 
mindennap levetítenek egy-egy régebbi koncertfilmet vagy kultfilmet. Már 
délutántól indul a buli, aki a rockzenét szereti, az itt megtalálja a számítását.

Horváth Tamás: - Az esti/éjszakai programokra, mint minden évben, 
most is hatalmas hangsúlyt fektetünk. Idén is több helyszínen folynak ezek 
a programok.

A Budspenceren nagyobb nevek: a Floydcide Angliából, LA King Ma
gyarországról, Phobos hazánkból stb.
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A tavalyi évhez hasonlóan a Kisszínpadon már a 0. napon koncerteket él
vezhet a Nagyérdemű. Ennek az idei szlogenje a 20 év New Wave. Fellépnek: 
a Boogie Mámmá, a Yellow Spots, az Aurora, a Sziámi és a Digép. Néhány 
ismertebb név még a helyszín fellépői közül: Narco Polo, Subscribe, Down- 
stroy, Ashen Epitaph, Insane, Cadaveres, Watch My Dying, Nadir, Tiarah, 
Gethno Gipsy Bánd, Fürgerókalábak etc. Ugyanitt színházi előadásokra is sor 
fog kerülni a kora esti órákban.

A Nagyszínpadon is már a 0. napon indul a buli. 22.00-kor kezdődik az 
Eclectic Wave című improvizatív világzenei műsor egzotikus hangszerekkel 
(didgeridoo, berimbao), perkákkal (djembe, conga, bongo, darbuka, cajon), 
vajdasági és magyarországi előadókkal. A látványról a Chandra tűzzsonglőrei 
gondoskodnak. Az itt koncertező előadók, zenekarok pedig: Kárpátia, Quim- 
by, Depresszió (szerdán), Vikidál Gyula, Moog, Ghymes, Eyesburn (csütörtö
kön), Komár László, Ganxsta Zolee és a Kartel, Anima Sound System, Alvin 
és a Mókusok (pénteken), valamint Balázs Fecó, Električni Orgazam, Belga, 
Hard (szombaton).

Szögi Csaba (Képes Ifjúság)

Aprajáiéivá ismét benépesül
Július 18-a és 21-e között nyolcadik alkalommal rendezik meg Zentán 

a Nyári Ifjúsági Játékokat.
A rendezvénnyel kapcsolatban a közelmúltban számos rémhír, téves 

információ látott napvilágot, amelyek mind azt sugallták, hogy az idén 
nem tartják meg a rendezvénysorozatot, illetve, hogy Zenta helyett másik 
község ad majd helyet a vajdasági magyar fiatalok legnagyobb bulijának. 
A minap megtartott sajtótájékoztatón viszont a szervezőktől megtudtuk, 
hogy nincs ok aggodalomra, a Nyári Ifjúsági Játékokat a szokásos módon 
rendezik meg, s négy napig a zentai Népkertben ismét benépesül Apraja
falva.

Kisspéter Szilveszter, a rendezvény technikai szervezője elmondta, 
hogy nagyjából már kikristályosodott, milyen programok lesznek a Játé
kokon, illetve, hogy mely könnyűzenei csillagok fognak fellépni esténként 
a különböző rendezvényhelyszíneken. Az is kiderült, hogy a rendezvény 
két újabb helyszínnel is bővül. Az egyik ilyen területen a magyarországi 
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Márton Áron Kollégium szervezi majd a programokat, a másik új lokáción 
pedig Még élünk! elnevezéssel jó öreg, dübörgő rock várja a fiatalokat és 
idősebbeket. Napközben és esténként előadások, kultuszfilmek, valamint 
koncertfilmek vetítése alatt nosztalgiázhatnak az érdeklődők.

Kisspéter Szilveszter azt is elmondta, hogy az idén tovább igyekszenek 
javítani a higiéniai körülményeken és a Népkert tisztaságán is. A szerve
zők ígéretet kaptak az önkormányzattól egy zuhanyozó kiépítésére, ami 
mindenképpen jobb körülményeket teremt majd a tisztálkodásra. A par
kolási lehetőségekkel kapcsolatban Szilveszter elmondta, hogy ezen is min
denképpen igyekeznek javítani. Egyébként az idén is lesz saját rádiója a 
fesztiválnak, s az eddig bejáródott civil helyszínek is jelen lesznek (Meg
hallgatlak sátor, Társ-suli stb.). A szabadegyetem előadásait is úgyszintén 
megrendezik, azzal, hogy az idén a Kioszk éttermében tartják meg ezeket 
az előadásokat, s természetesen lesz Kölyöktanya is.

Hzsolt, Magyar Szó - május 19-20,
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IX. NYÁRI IFJÚSÁGI JÁTÉKOK 
(2008. JÚLIUS 22-26.)

Ez nekem már meló... - 
persze Játékos!

Naná, ebben az évben is összehoztuk. Eddig ugyan nem meséltem róla, de 
már a kezdetektől szinte minden évben felszökött a rémhír: ez volt az utolsó... 
Részben az anyagiak játszottak benne közre, részint a város nem mindig éppen 
pozitív hozzáállása, de nem kis részben a szervezők kimerültsége is - „elegem 
van!, nem bírom tovább!, kiszállok!”. De aztán közeledett az új nyár, a pénzt 
mindig sikerült valahogy összekaparni - egy idő után a belépők szedése is segí
tett ebben -, a szervezők pedig - azt hiszem, mindannyiunk nevében elmond
hatom - egyszerűen nem tudták volna elképzelni a nyarat Játékok nélkül... 
Nem utolsósorban pedig a város vezetése is belátta, hogy milyen fontos ez a 
rendezvény, a teljes régió mellett!, Zentának. Zajártalom ide, szemetelés oda 
- a szemetet MINDIG eltakarítjuk utána, arról nem is beszélve, hogy a Nép
kert azóta hasonlít ismét parkra, mióta zajlik ez a rendezvény! amikor már 
mindenki végképp feladná, éppen a város ad egy újabb lökést a szervezésnek. 
Szóval bátran kijelenthetem: a Nyári Ifjúsági Játékok: volt - van - lesz!

Idén azért már „lájtosabban” merülök el a sőréjében, nincs már az a nagy 
„ereszd el a hajadat” buli - amúgy is kihullott már java része -, persze azért 
fogy a fesztiválsör, no de az amúgy is a kiszáradás ellen jó elsősorban, hiszen 
alig erősebb a hétbubis ásványvíznél. A helyben készített napilapunk neve Já
tékos (Magyar Szó) ugyan, de azért van vele munka is! A nyomtatáson kívül 
mindent odalent zajlik a Népkertben - elsődleges cél, hogy lássátok, hogyan 
készül el egy lap, no meg részt is vehettek a dologban, ha úgy tetszik -, dél
után, s főképp este témákra vadászok, amiket másnap délelőtt megírok, hogy 
estig a szerkesztő, a lektor és a tördelő is dolgozhasson rajta. No de nem a dél- 
előttel kezdődik ám a buli: Tádé és én vagyunk a rikkancsok is, reggel jó korán 
végigfutunk a még langyos újságkötegekkel a fesztiválvárosban, megszórjuk 
a kocsmasátrakat, és a néhány, máris félébren lézengő fiatalt is megkínáljuk 
reggeli olvasnivalóval (amely INGYENES, ennek ellenére néhány életrevaló 
suhanc tíz dinárért árulja a tájékozatlanabbaknak... vagy egy-két korty sö
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rért... hm, ügyes, hehe). Izgatottan lapozgatják, hiszen nem kizárt, hogy az 
előző nap készített fotókon felfedezik magukat is! Nem hiszem, hogy lenne 
ennél jobb olvasócsalogató... No, egy szó mint száz, nagyon élvezem az egé
szet, remek ötlet volt ez a lap! De ennek ellenére: nagyon korán kell felkelni, 
szóval esténként óvatosan „fogyasztok”... szinte magamra sem ismerek... meg 
persze repesve várom az utolsó éjszakát - amikor majd...!

Idén már mindenkinek szemet szúr, hogy MENNYIRE megerősödött 
már a Kisszínpad! (Nézd csak meg a programoknál!) Esténként leginkább itt 
járom a kállai kettőst, nagy néha átvonulunk a Nagyszínpadhoz is azért - akad 
néhány csemege ott is... -, és nagyjából ez minden, ami a helyszíneket illeti. 
Nappal persze lézengek mindenfelé, „faggatom” a fiatalokat a diktafonom
mal, vagy csak bámészkodók. (Ez az egyik kedvenc programom a fesztiválo
kon. Persze szigorúan söröcskével felszerelve!)

Szóval leginkább a „kistestvér” környéke a nyerő esténként, meg persze 
a sörsátrak, naná, a Narco Polo legénységének egy része befut már az ele
jén, aztán nemrég ért vissza Ausztráliából a(z élmény)milliomos üstdobos, Boli 
Brother is, hozta a kis nevelt „keresztlányát”, Rékát - a társaság igen színes, 
tele kalandokkal, melyeket most mind-mind meg kell, meg muszáj osztani!... 
Pofázunk kifulladásig a sátorban, aztán, amikor már nem bírjuk szusszal, át
csusszanunk a Kisszínpad elé, élvezzük a dirty mothafucka rakenrolt... így 
telnek, baráti, mondhatni, családias hangulatban az esték - a forgatag köze
pén. Remek.

Az első valóban megrázó zenei élményhegyek mindkét helyszínen iga
zából csak csütörtökön következnek be: de akkor nagyonl A Kisszínpadon a 
B-Terv kezd, a megszokott „röptetést” végzik most is, azaz öt percen belül 
szárnyalni kezdek a muzsikával, és ez a koncert végén sem szűnik meg... de 
nem is kell sokáig várni a következő járatra: épp csak telicsapoltatjuk a korsó
inkat, a Nagyszínpadon máris ott készülődik a Boeing!! Evek óta rebesgetik, 
hogjy elhozzák, s most végre csakugyan itt lép fel: a Disciplin A Kitschmeü ... 
... Épp kezdem magyarázni Bolinak, hogy milyen bandáról van szó, mekko
ra a jelentősége... de ő láthatólag az italára fókuszál, meg elmerültek valami 
témában Laróval és Tádéval... ehh, én nem ezért vártam éveken át erre az él
ményre, hogy most akár egy pici hangról is lemaradjak... előrébb sodródok... 
aztán kicsit még előrébb... Az első sorokban lejtünk Diámmal - a Napanyóval 
- már a második-harmadik szám idején, amikor akarom mesélni a nőnek, Boli 
milyen érdektelen volt a bandával kapcsolatban, de még ki se nyitom a szám, 
Dia oldalba bök, nézzek már oda: fél kézzel a korlátba kapaszkodva, méteres 
rasztáit körbelengetve, az első sorban Balatoni Endre, alias Boli vonaglik eksz
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tázisban... Naná, hogy ráérzett a zamatára egykettőre! Nem hiába ringatta 
maga is a (magyarországi) new wave bölcsőjét...

Aztán szombatig megint semmi különös - bár a Clash City Rebels pén
tek esti koncertjét mindenképp ki kell emelnem, autentikusak, mint az atom! 
Szombaton aztán a Nagyszínpadnál megint belekóstolgatok kicsit a helyi ízek
be. A Kispál most nem produkáltja azt a Csodát, amit pár évvel ezelőtt művel
tek, talán máris látszik, hogy kifulladóban a zenekar... A HS7 jobban bejön, 
ami azért fura... Aztán következne az Ektomorfi... következne, ha... nos, igen, 
már valamikor a hét elején elterjedt a rémhír, hogy mégsem fognak fellépni... 
ami sokakat elkeserített, hiszen nem kevesen kizárólag az ő kedvükért jöttek 
el a Játékokra (mióta a fiúk kint vannak in Deutschland, Magyarországon is 
ritkán lépnek fel, egy-egy koncert szenzációszámba megy)... Az ilyesmire bi
zony vigyázni kéne, legalábbis a „húzóneveknél”: csakis akkor kerüljenek fel a 
plakátra, ha már ezermillió százalék, hogy el is jönnek... nem először fordult 
ez elő, s persze nem csak itt... mindegy, én nem fakadok sírva, annyira nem 
a kedvenceim, sokkal érzékenyebben érint a Ska-Pécs ügye, akik a Kisszínpad 
záróegyüttese lettek volna az idei fesztiválon, de szintén nem jöttek el, szniff- 
szniff...

No de cseppet sem kell azért engemet sajnálni, de nem ám! Időben - mert 
ügyelek! - visszaérünk a Kisszínpadhoz, ahol záróakkordként a Narco Polo 
lép fel, a mikrofonnál újra Polgár Lillával. Utazunk egy hatalmasat a psziche- 
déliával, és az esti kocogásnak induló út csak nem akar véget érni, egyre csak 
tart és tart a kaland - még most, az írás pillanataiban is -, a Napocska is ránk 
függeszti hamarosan fényes-kíváncsi szemét, s mi még mindig csak kacagva 
szárnyalunk a lángra lobbant hajnalrétek csipkés bárányfelhői között...

Szögi Csaba

Néha a Segítőnek is Segítenek...Szénási Oszkár a Játékok látogatóiról - régen és most
Hat éven át működött egy sátor a Játékokon, ami kicsit kilógott a sor

ból. Ide nem tombolni, táncolni, szórakozni jártak a fiatalok. Beszélni jöt
tek. Nagy levegőt venni, hagyni kibukni, és aztán csak mondani és mon
dani és kérdezni és... megkönnyebbülni. Mert igen, ezeknek a neveletlen 
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kölköknek, nekünk, erre is szükségünk van néha. Vagy volt? Minderről 
Szénási Oszkárral, a Meghallgat-lak vezetőjével beszélgettünk.

■ Mikor és hogy merült fel a Meghallgat-lak ötlete?
- A második rendezvényen fotósként működtem, rögzítettem az esemé

nyeket. Abban az évben, 2001-ben történt az a tragédia (egy fiatalember a 
hajnali órákban kilépett a vonat elé, és szörnyethalt), és akkor fogalmazó
dott meg bennem, hogy jó lenne ezekkel a fiatalokkal beszélgetni is, lelki 
dolgokról vagy akár keresztény értékrendről. Létezett egy keresztény sátor 
akkoriban, de nézeteltérések adódtak a működtetők és a szervezők között, 
ezért megszűnt. A következő évben, tehát 2002-ben a magyarországi Front
vonal Alapítvánnyal (akik a költségeinket állták) felkerestük a szervezőket, 
hogy lenne egy javaslatunk... Valamiféle alternatívát nyújtottunk a keresz
tény sátor helyett. Bár szerveztünk előadásokat a keresztény értékrendről, a 
Meghallgat-lak mégis a fiatalokkal való személyes beszélgetésekben valósult 
meg igazán. Az indulás első éveiben akár hajnali 4 óráig is ott ültünk, és 
beszélgettünk, aztán lassanként kicserélődött az emberanyag - más érdek
lődési körű és hozzáállású fiatalok jelentek meg. Meg maga a rendezvény is 
egyre fesztiválosabb lett, ez is azért más embereket mozgat meg.

■ Ma már azért megyünk le, hogy elengedjük magunkat, és nem a 
lelkünket boncolgatni...

- Nem csak erről van szó. Az elején még volt egy közösségi összefogó 
ereje a helyszínnek. Talán azért, mert maga a rendezvény is a szervezők 
összefogásából született, és még nem volt fogyasztói jellege. Nem egy alka
lommal alakult ki komoly és mély beszélgetés a sátorban, jó néhány olyan 
személy megnyílásának is a tanúi lehettünk, akik a háborút is megjárták, és 
nem tudtak egyedül megküzdeni a traumával. Aztán, ahogy az évek múltak, 
felnőtt az a generáció, akik már beleszülettek a háborúba, tehát ők már úgy
szólván túlélők. Azt tapasztaltuk, hogy a családokban és általában az egész 
kapcsolatrendszerben a kommunikáció teljesen átalakult. Zárkózottabbá, 
„fogyasztókká” váltak a fiatalok, és ezt nem csak mi tapasztaltuk. A többi 
helyszínről is azt hallottuk, hogy csak lézengenek a gyerekek. Ez a cyber-ge- 
neráció: mindenhol impulzust vár, kicsit fogyaszt, aztán továbbáll. Sokszor 
azt vettem észre, hogy egyszerűen nem tudnak beszélni a problémáikról.

■ Ez mind a számítógép elteijedésének következménye lenne?
- Részben igen. A háború utáni időszakban a társadalom is megválto

zott, lecsillapodott, beállt valamilyen irányba. Kialakult a családok helyzete 
- a papa hazajött, vagy éppen utánament az egész család -, stabilizálódott, 
és így az egymásrautaltság már nem volt annyira jellemző. Magányos far
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kasok nőttek föl azokból az évekből. És ez érezhető az egész társadalmon: 
összefogós helyett taposós, könyökölős.

■ Milyen kérdések foglalkoztatták a fiatalokat?
- Döbbenet volt számomra, hogy mennyire egyházellenesek. Nem Istent 

vagy a hitet tagadják, hanem magát a rendszert, az egyházak nem hiteles 
működésformáját.

■ Mit értettek nem hiteles alatt?
- Személyes tapasztalataikból merítettek. Nem voltak meggyőződve arról, 

hogy az egyházi személyek úgy működnek, ahogy működniük kellene. Ami
kor viszont ezen túljutottunk, és mondjuk az Igéről kezdtünk el beszélgetni, 
teljesen nyitottá váltak. Rengeteg indulat volt bennük az egyház igazságtalan
ságai miatt, amik néhol azért még ma is ott vannak...

■ Fiatalos lázadás a hagyományok ellen?
- Nem! Személyes sérelmekről számoltak be, amikor komolyan csalódtak 

az egyházban. Ennek ellenére azt tapasztaltunk, hogy a fiatalok szívében van 
nyitottság Isten felé, csak azok a személyek, akiknek vezetniük kellene őket, 
gyakran nem hitelesen teszik ezt.

■ Hogyan lehetne ezen fordítani?
- Hiteles személyek neveljenek. A legnagyobb gond az, hogy a keresz

ténység itt úgy létezik, mint hagyományok halmaza. Magáról a Bibliáról vi
szont nagyon kevés ismeretük van a fiataloknak. Pedig a kereszténység Biblia 
nélkül nem működhet. Nem alapozhatunk szokásokra, hanem az Isten igéjé
re. Ezt kell kicsit letisztítani, és úgy átadni a fiataloknak. így már működne.

■ Voltak visszajáró látogatói a Meghallgat-laknak?
- Persze, ők nagyon komoly „megbeszélnivalóval” jöttek el minden év

ben. Néhányukkal év közben is tartottuk a kapcsolatot. Nagy örömet jelen
tett számunkra, hogy segíteni tudtunk nekik, ha megakadtak egy életvezetési 
kérdésnél. Rengeteg sikerélmény ért minket az évek során. Volt olyan, aki 
először vad anarchistaként tért be, két év múlva pedig már teljesen konszoli
dált alvázzal csattogott vissza, és mesélte el, hogy hol tart éppen. Ez azonban 
csak a korábbi generációkról mondható el. A hetedik Játékokról már keve
sebben jöttek vissza, mint mondjuk a negyedikről-ötödikről.

■ Oda-vissza működött a dolog? Te is tanultál tőlük?
- Egyértelműen, nagyon sokat. Jó néhány személyben láttunk olyan küz

delmeket, amikhez fogható nekünk még sohasem jutott, miközben mindany- 
nyian nyávogunk a saját kis gondjaink meg kihívásaink miatt. És ott láttuk, 
hogy vannak, akik sokkal nehezebb körülmények között élnek, és mégis 
küzdenek, talpon maradnak, sőt sikeresek. Nem mindig csak annak „van 
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segítve”, akinek segítenek. Ez a segítő beszélgetés sajátja: az ember maga is 
kap, ha kellő alázattal áll hozzá. Volt egyszer egy beszélgetésünk egy adai 
fiatalemberrel, akit Vukovárra soroztak be. Embert ölt. Evek óta tartogatta 
magában, senkivel sem tudta megosztani. De órák alatt kialakult egy olyan bi
zalmi légkör a sátorban, hogy meg tudott nyílni. Nem tudom, hogy alakult az 
élete. Próbáltunk neki útmutatást adni, de a legfontosabb, hogy beszélt róla. 
Hatalmas megkönnyebbülés volt a számára, láttuk rajta. A beszélgetéseinket 
imádkozással zártuk azokkal, akik nyitottak voltak rá. Úgy gondolom, hogy 
Istennek azért mégiscsak van némi beleszólása az életünkbe, és helyre tudja 
billenteni azokat a dolgokat, amik nekünk lehetetlennek tűnnek. Ebben a 
hitben végeztük a munkákat.

■ Ért titeket kellemetlenség is?
- Rosszindulatú beszólások, gúnyolódások voltak, igen. Bekiabálások, tá

madások, itt-ott megszégyenítések. Voltak, persze, ez ezzel jár. Volt olyan, aki 
csak beült a haverokkal heccből, és kicikizték azokat, akik beszélgetni próbál
tak. Előfordult, hogy aztán pont ők nyíltak meg, és maradtak a legtovább...

■ Gyorsan feloldódtak a fiatalok?
- Eleve úgy jöttek be, hogy mondták, miről szeretnének beszélgetni, mi 

az, amiben tanácstalanok. Mi sem tudtunk mindenben a segítségükre lenni, 
sajnos nincs varázspálcánk. De az a fajta segítő beszélgetés, amit mi gyakorol
tunk, nem is a megoldás kimondásáról szól, inkább körüljárjuk a problémát, 
és sokszor az ember saját maga fogalmazza meg a megoldást. És van, hogy 
csak támaszra, megerősítésre van szüksége, hogy jó irányba halad.

■ Miért szűnt meg hát a Meghallgat-lak?
- 2008-ban, a kilencedik rendezvényen voltunk utoljára. Szervezési ne

hézségek vetődtek föl, kis csapatunk magyarországi tagjaival nem tudtuk már 
egyeztetni a lépést. Ezenkívül 2008-ban azt tapasztaltuk, hogy nagyon kevés 
már az olyan fiatal, aki nyitott az ilyen beszélgetésekre. Fénykorunkban 80-90 
fiatal töltötte az estéjét nálunk, az utóbbi években meg már csak 30-40.

■ Már nem tartunk igényt egy jó beszélgetésre?
- Erre nincs rálátásom. Ott vannak a chatprogramok és a közösségi olda

lak, talán ott élik ki a fiatalok ezt az igényüket. Akinek mégis szüksége van a 
személyes beszélgetésre, a Támaszponton (Zentán, a Posta utcán) szervezünk 
ilyeneket. Ez olyasmi, mint a Meghallgat-lak, csak nem évente négy napig, 
hanem év közben is. Próbálunk szót érteni a mai generációval, csak nem min
dig sikerül...

Illés Eszter
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Csapatverseny 2008Élni a Játékok nélkül?... Miket nem mondasz!...
Mi alapjában véve meg voltunk elégedve a csapatversenyek idei szervezésé

vel. És tényleg ingyen csináltuk. Már megint. Nemcsak a bírók, hanem a csapat
verseny fő szervezői is: se a Szépé, se a Zsófi nem kapott egy dinárt se a többhavi 
(pontosabban többévi) munkájáért. Sajnos... pedig éppenséggel lenne néhány 
ötletem, mit kezdenék egy, a Játékokból meggazdagodott nővérrel...

A résztvevők visszajelzése a csapatversennyel kapcsolatban ellentmondásos 
volt: egyesek hiányolták a szárazföldi játékokat, mások nem győzték dicsérni 
a portyát. Mi a portyát szeretjük jobban... sokkal kevesebb feszültséggel jár, 
és sokkal több ismerkedési, barátkozási lehetőséget teremt, mint a szárazföldi 
játékok. Ráadásul sokkal könnyebb hatszáz fiatalt szélnek ereszteni a városköz
pontban, mint folyamatosan arra figyelni, hogy össze ne verekedjenek, amiért 
egyszerre értek a célhoz.

Szerettük volna kiszűrni azokat a csapatokat, akiket csak az ingyenbelépő 
motivált a csapatversenyen való részvételre. Egyrészt azért, mert ez nem szép 
dolog tőlük, másrészt azért, mert igazán jót csak akkor lehet játszani, ha a részt
vevők tényleg játszani szeretnének. Arról nem is beszélve, hogy a fő szervezők 
nem igazán szerették volna ingyenbelépővel támogatni azokat, akik csak besur
ranni akartak a fesztiválra a csapatverseny neve alatt.

A terv az volt, hogy a beugró feladatra kapott pontszámok alapján az első 
50 helyezést elért csapat vehet részt játékosként a fesztiválon, de ezt nem sike
rült megvalósítani: végül mindenkijöhetett, aki fellebbezett az eredmény ellen, 
így 64 csapat mérkőzött meg egymással.

A részvételhez szükség volt a csapat jelentkezési lapjának és minden játékos 
egyéni jelentkezési lapjának a kitöltésére, valamint a beugró feladat elkészíté
sére. Ez utóbbi egy turisztikai bemutató megírása volt arról a városról vagy 
faluról, ahol a csapattagok többsége él, valamint három fénykép ugyanerről a 
településről.

Az egyéni jelentkezési lapok teret adtak a csapatok humorérzékének és 
kreativitásának a megmutatkozásához: megtudtuk többek között, hogy a 
9. Játékok csapatversenyén egy politológus hobbit is részt vesz, aki természete
sen beszéli a hobbitok nyelvét, szimplán hülye, és (talán ebből kifolyólag) ő lesz 
Szerbia jövendőbeli elnöke. De volt itt egy informatikai miniszter, egy önmagát 
beszélő halként meghatározó csapattag, és megjelent az etióp kisebbség afrikai 
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képviselője is, néhány játékosról pedig olyan fontos információkat tudhattunk 
meg, mint hogy Mátyás királyos meséket mond a háziállatainak, hogy fekve 
nem fér el a kádban, vagy hogy a mellei korlátolják a férfiakat abban, hogy 
észrevegyék a szép, zöld szemeit. Több csapat azt is jelezte felénk, hogy tagjai a 
Játékok nélkül élni sem tudnának... megsúgom, ez nekünk se menne!

A művészeti vetélkedő során minden előadásban el kellett hangoznia egy 
adott mondatnak, amelyet a csapatok még a regisztrációjukkor húztak, vala
mint két eszköznek és két szereplőnek is meg kellett jelennie (hogy melyik ket
tőnek, az szintén a regisztráció alkalmával dőlt el). Bár több csapat is volt, amely 
náluk több pontot szerzett a színpadi produkción, az én személyes kedvenc 
megoldásom a Beer Brothersé volt: ágas-bogas gizgazokba öltöztetett gazem
berük megalkotása mindenképpen az egyik legkreatívabb pillanat volt a Játé
kok történetében.

A turizmus témája a beugró mellett megjelent a portyánál és a vízi játé
koknál is. Az előbbinél a messzi északról biciklivel érkező hóember tekintette 
meg Zenta városát, az utóbbinál pedig például az unatkozó turisták víz alatti 
ugrókötelezését, határon való aranyrúd-átcsempészését és a víztől irtózó ide
genvezető folyón való átvitelét valósították meg a csapatok.

A bicikliző hóember megjelenésének ötlete egyébként még 2007 decem
berére nyúlik vissza: egy cukrászdái sütizésünk alkalmával egy lábát lóbáló és 
igencsak hisztiző kisfiútól megkérdezte az anyja, látta-e már a városközpont 
valamelyik üzletének kirakatában a bicikliző hóembert. Több se kellett nekünk, 
két éjszakán keresztül jártuk a várost, de sehol sem találkoztunk a hóember
rel. Biztosan eltévedt. Szegény hóember... az lesz a legjobb, ha a játékosok be
mutatják a szerencsétlenül járt turistának a várost és a Játékokat. (A hóember 
egyébként nagyon meg volt elégedve az idegenvezetőivel. Még soha, egyetlen 
más városban sem fordult elő vele, hogy himnuszt írjanak neki, vagy szobrot 
állítsanak a tiszteletére.)

Az előző két évi tojásmegőrzés mintájára most a térképmegőrzést kellett 
a csapatoknak megvalósítaniuk: a regisztrációkor kapott lepecsételt A4-es lap 
sértetlen bemutatása volt a cél, bár már az is pontot ért, ha többé-kevésbé egész
ben hozták elénk a sokat megélt papírdarabot.

A már régről megszokott versenyszámok az idén sem maradhattak el: a 
focit a Dorgó 8, a röplabdát a Fókák csapata nyerte meg. Bár a műveltségi 
vetélkedő döntőjén a Sztrájkoló szódások szerezték a legtöbb pontot, az összesí
tésben mégis három ponttal megelőzte őket a SZTErgate csapat.

Pluszpontot is lehetett szerezni: azok a csapatok, amelyek részt vettek az 
őrültségekben és a fitneszedzésen is, vagy száz ponttal gyűjthettek be többet, 
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mint azok, amelyeknek tagjai ez idő alatt inkább aludtak, vagy a sörsátorból 
figyelték az eseményeket.

Bár mi családostul a The Scopalsnak szurkoltunk, hogy az előző évi fel 
nem használt nyereményük helyett legalább az idei első díj ténylegesen is az 
övéké legyen, ők az ötödik helyért járó nyereményt vihették el. A negyedik a 
Beer Brothers lett, a harmadik a Sztrájkoló szódások, a második a SZTErgate, a 
fődíjat pedig a Dorgó 8 vihette el. Az első helyezett csapat egy wellnesshétvégét 
nyert a mórahalmi fürdőben.

Dobogósok ugyan nem lettek, a csapatok közül mégis meg kell említeni 
a Kóbor BICS-et, tagjai ugyanis összesen három különböző országból érkez
tek. A zentaiak mellett magyarországi és felvidéki játékosok és helyet kaptak 
a csapatban - utóbbiaknak büszkén mutattuk be a burekot és a szerb söröket 
mint hazai jellegzetességeket, de kicsit belezavarodhattak a sok új ízbe és névbe. 
Megkérdeztük őket, kóstolták-e már a pljeszkavicát, mire egyikük az örömtől 
csillogó szemmel rávágta: „Igen, tegnap ittunk!”

De nem csak az élmezőnybe tartozó csapatoknak járt az ajándék: minden 
csapatot emléklappal és egy üveg borral jutalmaztunk. Mármint azokat, akik 
megjelentek az eredményhirdetésen. Sokan nem jöttek el (hálás köszönet ne
kik ezért!), de tettünk róla, hogy a sok bor kárba ne vesszen. Az UFO csapat 
vörösboros üvege még mindig megvan valahol, ahhoz annyira szép emlékek 
kötnek minket, hogy képtelenek voltunk tőle megválni...

Persze, ahogy azt már megszokhattuk, ez volt a legutolsó Játékok. Igazából 
már csak azzal lehetne meglepni a fesztiválozókat, ha a szervezők bejelentenék: 
igen, itt leszünk jövőre is!

Gruik Zsuzsa

PROGRAMOK - LEÍRÁS - SAJTÓVISSZHANG
Részlet a programfüzetből

Nagyszínpad

Július 23. (szerda)
17.00 Pék Zoltán polgármesterjelölt megnyitóbeszéde
17.05 Baraparty (SRB)
18.00 Sanagi (GER)
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19.00 Fingerbang (SRB)
20.30 Koncertek
30Y (HU), Bikini (HU), Depresszió (HU)
Július 24. (csütörtök)
17.00 Fabatka (RO)
18.30 Grand Hotel Budapest (HU)
20.00 Koncertek
Hobo Blues Band (HU), Disciplin A Kitschme (SRB), United (HU), Junkies (HU)
Július 25. (péntek)
17.00 Kapaszkodó együttes (SRB)
18.00 Frenkie Látó Quartet (HU)
19.00 Vajdasági Nagyzenekar: Őseink Zenéje (SRB)
20.30 Koncertek
Sugarloaf (HU), Karthágó (HU), Nevergreen (HU)
Július 26. (szombat)
17.00 EarRadiance Trio (HU)
18.00 Díjkiosztó gála
19.00 Utasi Árpád (SRB)
20.30 Koncertek
Heaven Street Seven (HU), Kispál és a Borz (HU), Ektomorf (GER), Cozombolis (HU)
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Kisszínpad

Július 22. (kedd)
20.00 Koncertek
The Dolos (SRB), Tiarah (SRB), Road (HU), Ossian (HU), Ámok (SRB), 
Downstroy (SRB), Főnie (SRB), DJ Boli (ex-VHK, ex-Narco Polo)
Július 23. (szerda)
15.00-17.00 Művészeti vetélkedő a csapatok részére
20.00 Koncertek
Mortero (SRB), Ashen Epitaph (SRB), Insane (HU), Cadaveres (HU), Watch 
My Dying (HU), Tirpunk (HU), Stopyt (HU), DJ Boli (ex-VHK, ex-Narco 
Polo)
Július 24. (csütörtök)
19.00 Urbán Ákos
20.00 Koncertek
B-Terv (SRB), Velvet Stab (HU), Problems (SRB), Subscribe (HU), In Her
Embrace (GER), One-Ted (HU), DJ Boli (ex-VHK, ex-Narco Polo)
Július 25. (péntek)
16.00-17.00 A műveltségi vetélkedő döntője a csapatok részére
18.00-19.30 Csapatőrültségek
20.00 Koncertek
ReChords (HU), Kötelező Közhelyek (HU), Clash City Rebels (HU), 
Leave It Behind (HU), HétköznaPI CSAlódások (HU), My Small Commu
nity (HU), Mechanism (SRB), DJ Boli (ex-VHK, ex-Narco Polo)
Július 26. (szombat)
19.00 Barlog Károly A mutatványos című lemezének bemutatása
20.00 Koncertek
Kids of Cracatau (HU), Killer Tojás (SRB), Yellow Spots (HU), Auro
ra (HU), Narco Polo (HU), Ska-Pécs (HU), DJ Boli (ex-VHK, ex-Narco 
Polo)

Forest Chill Café

Július 23-26. (szerda-szombat) - nonstop
A Forest Dump projekt egy ifjúsági kezdeményezés, amely a Szabadkai-ho- 
mokpuszta és a Palicsi-erdő tisztaságáért, valamint egy környezetszerető és - 
tisztelő kultúra kialakításáért száll síkra.
A projekt chili café sátrat állít fel a fesztivál keretén belül, ahol lazítani, pihenni, 
beszélgetni, kávézni, teázni tudnak a fiatalok, miközben filmeket vetítünk.
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A helyszínt keleties stílusban rendezzük be: szalmazsákok, indiai kendők, füs
tölők, szélcsengők, lampionok...
Keresd a Mókust a Játékokon is!

Középkori Falu

A Szt. Longinus Középkori Hagyományőrző Egyesület és a Pajtás Lovas
klub közös szervezésében párórás időutazást tehetsz, s a középkorban ta
lálod magad.
Július 23-26. (szerda-szombat) - 10.00-20.00
Lovaglást és íjászati lehetőség, ezt a szolgáltatást azonban csak külön térítés 
mellett lehet igénybe venni (további információ a helyszínen, illetve a 
Tour-info sátorban)
Július 23. (szerda)
17.30 Középkori haditorna-bemutató
Július 24. (csütörtök)
17.30 Középkori haditorna-bemutató (vendég haditornászokkal)

Játékos Magyar Szó

Július 22-26. (kedd-szombat) - 10.00-22.00
Persze egyetlen napilapunk, a Magyar Szó is egy eleve játékos újság 

(lásd a hétvégi szám keresztrejtvény-kavalkádját), meg a Játékok is a ma
gyar nyelv és szó kiemelkedő rendezvénye a tájékunkon, de így együtt a 
kettő: ez az igazán ütős dolog!

A Magyar Szó rettenthetetlen stábja ugyanis mindent leküzdve, s per
sze a Játékokon mozgó minden épkézláb személyt bevonva (vagyis még 
téged is!) mindennap el fogja készíteni a Játékos Magyar Szót, a fesztivál 
első és így eleddig persze a legjobb napilapját.

Játék(ok)ból SoSem elég!
A minap azt kérdezték tőlem, hogy van-e a Játékoknak létjogosultsága. 

A válasz, azt hiszem, magától értetődő: hogyne lenne, ha több ezer fiatalt 
meg tud mozgatni! A rendezvény évekkel ezelőtt azért indult, hogy össze
gyűjtse a vajdasági magyar fiatalokat, szórakozási lehetőséget nyújtson ne
kik, és olyasfajta csoportélményt adjon, amelyet akkoriban a viszontagságos 
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társadalmi helyzet miatt csak nagyon kevesen tudtak átélni a különböző 
magyarországi vagy nemzetközi fesztiválokon. Ennek a csoportélménynek 
a megteremtése azért volt különösen jelentős, mert akkoriban leginkább 
a bezártság, a feszültség, a kilátástalanság jellemezte a mindennapjainkat. 
Ráadásul a kezdetekkor mindezen dolgoknak a feloldását, még ha csak 
néhány napra is, teljesen ingyen tudták biztosítani a rendezvény szervezői 
a több száz, majd több ezer fiatal számára, akiknek az itt szerzett élményei 
jó ideig kitartottak, és így jó ideig tudtak táplálkozni belőlük.

Aztán, ahogy a rendezvény csapatjátékjellege egyre inkább elsorvadni 
látszott, fokozatosan erősödött a fesztiváljellege. Amikor a szervezők úgy 
döntöttek, belépőt szednek, kis időre bizonytalanná vált, hogy így is meg
marad-e az érdeklődés. Csakhamar kiderült azonban, hogy a rendezvény 
már annyira belevésődött a köztudatba, hogy a fiatalok így sem voltak haj
landóak lemondani róla, sőt a népszerűsége még inkább fokozódott, egyre 
többen gondolták azt, a Sziget mottóját kölcsönvéve, hogy kell ez a néhány 
nap együttlét.

S kell azóta is. De vajon mi kell még? Az idei Játékok egyik résztvevőjé
nek nyilatkozata szerint ahhoz, hogy egy ilyen rendezvény sikeres legyen, 
jó koncertek, jó társaság és olcsó sör kell. Lehet. Bár ezek a dolgok nyil
vánvalóan generálják egymást, hiszen hajó a társaság, akkor nem számít a 
sörár, és ha van elég sör, akkor minden koncert jó.

A koncertek idén is jók voltak. Változatosak, színesek. Leszámítva egy
két kivénhedt múltidézőt, akiknek a fellépése inkább volt illúzióromboló, 
mintsem szórakoztató. A harmincéves dalok még elmennek, hisz divat a 
retró, a harmincéves poénok viszont már inkább szánalmasak. Ilyenkor 
az ember elgondolkodik azon, hogy miért nem tudunk határokat szab
ni magunknak, miért kell az évtizedek során kemény munkával felépített 
nimbuszukat lerombolniuk az embereknek. Aztán jön az evidens és kissé 
talán prózai válasz: nekik is meg kell élniük valamiből.

Aztán van itt még egy dolog, amit nem lehet szó nélkül hagyni: az 
utóbbi egy-két évben igen nagy teret kap a Játékokon nemzeti vonal. Ezzel 
a ténnyel még nem is lenne semmi baj, hiszen az oly sokszor áhítattal em
legetett tolerancia jegyében minden további nélkül elfogadható az, hogy 
vannak, akik nyitottak az ilyesmire, vannak, akiket ez éltet, vannak, akiket 
ez irányít. A probléma ennél jóval összetettebb. Szubjektív vélemény, elis
merem, de nem tudom, miért kell egy-egy magyarországi provokátornak 
meggyőznie engem mint vajdasági magyar fiatalt arról, hogy nekem itt mi
lyen rossz. Nincs nekem magamhoz való eszem, hogy ezt fel tudjam mérni, 
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el tudjam dönteni, meg tudjam ítélni? Másrészt ugye, ezek az emberek 
megpróbálják manipulálni a fiatalokat az itteni közéletből, politikából vett 
példákkal operálva, amelyeket ők is nyilván csak hallomásból ismernek, 
másként nem is ismerhetnek, ráadásul hajlamosak arra, hogy jócskán szub
jektív kontextusba helyezzék ezeket. Az ő dolguk, mondhatnánk, de sajnos 
nem így van, mert a fiatalok legnagyobb része nem jártas annyira ezekben 
a témákban, hogy ismerve a tényeket, az ilyenkor hallottakat a saját szű
rőjén átengedve építse be a tudatába, ezért nincs más választása, mint az, 
hogy egy az egyben elfogadja, a sajátjává tegye ezeket a szubjektív megkö
zelítéseket (is). Mindez így együtt pedig nemcsak hihetetlen indulatokat, 
hanem ebből fakadóan ellentéteket is generál. Azokra márpedig senkinek 
sincs szüksége!

Mindezektől eltekintve jó volt az idei rendezvény. Nekem talán a 
legjobb eddig. Na, nem a programok miatt, bár volt egy-kettő, amit kife
jezetten élveztem, hanem a gondtalanság, a stresszmentesség miatt, ami 
abból adódott, hogy idén először nem szervezőként, hanem kívülálló 
szemlélőként voltam jelen, ugyan felfigyelve a hibákra, de nem fürkész
ve azokat. És mivel a másik oldal nehézségeivel is tisztában vagyok, jól 
tudom, hogy mennyi munka van abban, hogy ez a rendezvény viszony
lag zökkenőmentesen működhessen, így eltekintek a hibák felhánytor- 
gatásától, sőt még a megemlítésüktől is. A szervezőknek gratulálok, és 
további sikeres munkát kívánok! A több ezer fiatal nevében pedig annyit 
mondhatok: Jövőre ugyanekkor, ugyanitt! Játék(ok)ból ugyanis sosem 
elég!

Máriás Endre (Képes Ifjúság)

Mégis lesz Játékok!
Az előzetes bejelentéssel ellentétben mégis megrendezik Zentán a Nyá

ri Ifjúsági Játékokat - tudtuk meg dr. Zsoldos Ferenctől, a nagy hagyomá
nyokkal bíró rendezvény eddigi fő szervezőjétől. Elmondása szerint tavaly 
a fesztivált követően rosszul mérték fel a helyzetet, s ezért nyilatkozta na
pilapunk 2008. augusztus 13-án megjelent számában, hogy kilencven szá
zalékban biztos, hogy jövőre nem lesz Játékok. Zsoldos ekkor a társadalmi 
támogatottság hiányával indokolta a szervezők döntését.
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A vele készült interjú megjelenését követően számos fiatal kereste fel 
őket, aggódva a rendezvény jövőéért, s időközben tárgyaltak a zentai ön
kormányzattal és a Magyar Nemzeti Tanács képviselőivel is. Mindkét szerv 
tekintélyes támogatást ígért - nyilatkozta dr. Zsoldos ezt követően meg
jelentek a piaci szereplők is, akik elmondása szerint megérezték azt, hogy 
e rendezvény piaci szereppel is bír. Ezekkel a felekkel folyamatban vannak 
a tárgyalások - tudtuk meg.

-A mi célunk az, hogy rendezvény szellemisége is megmaradjon, vagy
is a Nyári Ifjúsági Játékok továbbra is a délvidéki magyar fiatalok rendez
vénye maradjon, s ezt szem előtt tartva igyekszünk kiválasztani a potenciá
lis szervezőket is - nyilatkozta dr. Zsoldos.

Hzsolt (Magyar Szó)
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X. NYÁRI IFJÚSÁGI JÁTÉKOK 
(2009. JÚLIUS 21-25.) 

Tíz - tiszta víz...
Tájékozódni ajátékokon... hehe!... nem kis feladat volt az valaha!... Su- 

perMario trip, csak így neveztem magamban akkoriban, amikor még lent 
táboroztam magam is... Mert ugye úgy tudsz benne elmerülni, nem csupán 
nyakig, hanem annál jobban... A csalitosban elhelyezett sátortáborban sötéte
dés után semmit sem látsz, aztán ott van a temérdek kampó meg zsineg, ket
tőt lépsz, addig ötöt botiasz, hallod a „lakók” morgását odabentről, röhögsz, 
s a következő pillanatban hasra esel... vagy hanyatt, feltápászkodsz, morogsz 
magad is, de még mindig vihogsz is... jobb esetben húsz-harminc percen 
belül a sátradban vagy... vagy más sátrában... jobb esetben egy csaj mellett 
kötsz ki... megvan ennek is a maga romantikája, nekem aztán elhiheted.

De az egész Népkert átalakul a fesztivál idején, persze. Én, aki gyakran 
járok arrafelé máskor is - hogy mást ne mondjak, a Molekula próbái ta
vasztól őszig ott zajlanak -, alig ismerek rá ilyenkor a környékre. És külön 
élvezet számomra, hogy esténként, persze már némi „nyomás alatt”, meg
próbáljam megsaccolni, hol is járok éppen... eltévedni remek dolog, felér 
egy jó krimi izgalmával - egy olyan krimiével, ahol te vagy a nyomozó vagy 
a lator akár -, ez mindig adott egy külön smakkot a Játékoknak... Aztán a 
végére ez sajnos elveszett. Mert itt járunk immár a tizediknél. Az előzőek
hez viszonyítva parányi helyen zajlik, körül persze ott a kerítés. Az ugyan 
már jó néhány éve ott volt, de elrejtve a távolban, a bozót mélyén... most 
viszont okoz némi klausztrofóbiát. Nagyszínpad, Kisszínpad, Partisátor... 
lacikonyhák, sörsátrak... negyedóra alatt körbejárom.

A francba!... egészen biztosan valamelyik krimó pultjánál dűti befele a 
feleseket, feleselgetek - jobb híján - önmagámmal, ahogy egyre inkább megy 
felfelé bennem a pumpa, miközben ötpercenként otthagyom az asztaltársa
ságomat, és a backstage és a szervezői bázis között kóválygok... A Nagyszín
pad felelőse is, a biztonságiak is csak a fejüket csóválják. Kedd este, tizenegy 
már régen elmúlt... Pedig akkorra zsíroztuk le az interjút az öreggel.

Valamikor a délután közepén érek le a Népkertbe. Felesleges volt az 
aggodalom a bejáratnál, hogy ki kellett várnom a hosszú sort a presskártya 
felmarkolásához - nem sikerült lekésnem a megnyitót. Csúsznak egy jó 
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félórát, aztán gyorsan elintézik. No, nem mintha hiányoznának a dumahe
gyek... csak mintha kissé félvállról vennék a szervezők az idén... Igaz, alig 
lézengünk néhányan a nézőtéren.

De az egész fesztiválfaluban sem sokkal jobb a helyzet. Mondjuk sát
rakat látok jócskán, de hol vannak az emberek?? A terület is jóval kisebb 
a megszokottnál... bő tíz perc alatt körbejárom. Hol vannak a régi szép 
játékos idők, amikor két órába is beletellett, mire a Népkert egyik sarkából 
átértél a másikba: a változatos helyszínek mellett ott voltak még az Arcok!... 
akikkel egész évben leginkább csak itt találkoztál, aztán ment rendesen az 
örvendezés, a sztorihegyek... főképp az ilyen egymásba botlásokról szólt 
nem csupán az első nap, de az egész (fél)hét.

Most meg...? Villámgyorsan körbeérek - csupán a Kisszínpadnál üd
vözöl bágyadtan Szárma haver, aki egész jó programot talált itt: egy ama
tőr, de igen tehetséges és lelkes zenekar nyomja a régi idők bluesrockját. 
Mit tehetek? A sör sem lassít: a dilis firkász épp mostanra tudta időzíteni 
a tisztítókúráját... OK, akkor dobjuk le a hátsónkat a többi sajtossal a Még 
élünk! nevezetű napbázison; kellemes környezet, Bimbó remek muzsikát 
mixel alánk... a többiek sört rendelnek, én maradok a víznél. A társaság 
alig tud napirendre térni efölött, Molesz egészen megbotránkozik a visel
kedésemen. Pedig a tapasztalatom azt mutatja, nincs olyan nagy különbség 
a két ital között... mármint alkoholtartalomban, mert árban azért van... 
(Szó se róla, az italárak szerintem nem olyan rémisztőek idén. A kaja vi
szont -jaja - lehetne kicsit olcsóbb! Igaz, ki akar itt enni...?)

Lassan azért beesteledik. Néhányszor körbejárok: még mindig nem 
gyűltek össze túl sokan. OK, a Nagyszínpad előtt már ott a Kemény Mag. 
De képtelen vagyok a hajmetált és izomrockot egy-egy számnál tovább „él
vezni”. Tízkor kezd a Dalriada, erre már kollektiven közelebb hurcolko- 
dunk a színpadhoz (értsd: átköltözünk a mellette elhelyezett kocsmasátor
ba). Lássuk, mit tudnak! A bandát csupán egyetlen szám erejéig ismertem, 
az is egy feldolgozás volt (Beteg a föld) a Moby Dick tribute-albumáról, de 
első hallásra elnyerte a tetszésemet. A koncert is biztatóan indul, remek 
a látvány is! Persze elsősorban a babára fókuszálok a mikrofon mögött... 
Egész jó muzsika ez... csak hát hol van a fantázia, fiúk-lányok??... Egy idő 
után elveszítem a fonalat, olyan érzésem van, mintha ugyanazt a nótát hall
gatnám már vagy negyven perce...

Aztán tizenegytől én már persze tűkön ülök... immár ásványvizet vedelek 
bőszen! Késik az interjúalany... Pedig nagy a tét: a koncert után már nem 
igazán szokott használható állapotban lenni a drága. Múlnak a percek, a tíz

~ 152 ~



percek... a félórák is... szidom a jámbort, mint a bokrot, mért kell ezeknek 
mindig ilyen becsületesen „bemelegíteniük” koncert előtt?!... Látom, a szer
vezők is idegesek kezdenek lenni lassanként, ahogy közeleg az éjfél... Na, nem 
részletezem tovább (pedig lehetne), valamikor 11.30 tájban értesülünk, hogy a 
kombi még a határon... Öt perccel tizenkettő előtt aztán végre befutnak.

Nagy Feró is ideges, mindemellett készségesen leül velem a backstage- 
ben, hogy míg a többiek felcuccolnak, adjon egy rövid interjút a fesztiválúj
ság számára. S tessék csak elképzelni: Feró színjózan! Gyorsan bocsánatot 
is kérek tőle magamban (hiszen szidni is magamban szidtam...), amiért azt 
feltételeztem róla, hogy valamelyik út menti krimóban olajozza a hangszá
lait... közben meg a határon csesztették őket vagy két órán keresztül...

No, azért ne sajnáljuk az öreg rockért, hamarosan a markában tartja 
a karcsú palack skót gabonapárlatot - amit aztán a fellépésük alatt nem is 
nagyon ereszt el. De hát kell az a megviselt idegekre, no meg: milyen lenne 
már egy Beatrice-koncert spicces énekes nélkül??! Hozzák is a formájukat 
- szerencsére a „nagymagyarkodás” javarészt elmarad, inkább pajzánkodó 
irányba megy el a showder. Rögtön másodiknak lenyomják a Nagyvárosi 
farkast, s ezzel aznap estére teljesen a szívembe lopja magát a Rice, örö
mömben - ereszd el a hajadat! - rendelek egy kólát, aztán legalább egy 
órán át hallgatom őket - bár nem terveztem -, mielőtt az ágyikóm felé 
venném az irányt.

A nulladik nap jól indult „ahhoz képest”. Persze idén is megy a meló 
ezerrel, ezúttal a Képes Ifi gárdája készíti a Játékost. Immár van némi 
rutin, emellett a „rikkancskodást” is megúszom, szóval ez a rész egészen 
kellemes. Ücsörgők a pavilonunkban, ami a fősodor mellett helyezkedik 
el, időnként később egy-egy híg sört is engedélyezek magamnak, készítek 
egy-két röpinterjút - s persze bámulom a lányokat. Óh, a lányok... negyed
óránként szerelmes leszek, sóhajtozok... nem is tértem ki rájuk ez idáig 
úgy igazándiból, pedig... ha másért nem, érettük mindenképp érdemes itt 
lenni! Gyönyörűek... mndmindmmd...

Aztán itt van a szomszédban a Még élünk! is, remek rakenrolliget. Jól 
kitalálta ezt Bimbó: szereted a fesztivált, de nincs már igazából olyan hely
szín, ahol fél óránál tovább képes vagy jól érezni magadat? Hát hozz össze 
egyet magad - de nem csupán magadnak! Egész nap jó ide betérni, az after 
meg aztán különösen nagy buli, csuhaj]!

Szerdán a déli kánikulában lebringázok a Népkertbe, ugyanazzal a len
dülettel rögtön egy - egyszer élünk!! - ásványvizet rendelek a Még élünk!- 
ben, aztán várom a többieket. Persze - szokás szerint - sehogy sem akar 
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egyből összeállni a technika a Játékos Magyar Szó standjánál, így inkább 
hazatekerek bepötyögtetni az előző este készített interjút. Ebédet amúgy is 
csak otthon kapok...

Este a Magna Cum Laude koncertjének kb. a felénél érek le. Valahogy 
nem igazán tudnak most lenyűgözni, eléggé laposnak tűnik a produkció, 
így inkább a Kisszínpad felé veszem az irányt. Laró bátyókám is ideért vég
re - s vele együtt az idei matyópálinka. Csak nem sértem má’ meg a Brú
dert, ideiglenesen beszüntetem az önkéntesen vállalt prohibíciót, s időn
ként kortyolgatok. Egyre szaporábban.

Remek a program! Mindig mondtam, hogy a Kisszínpad a legjobb 
„dzsóker”... Ezúttal szerbiai etnofíling a téma: Iskon, Kadabra... Ez utób
bit már ismerem jó ideje: többször felléptek például a zEtna irodalmi feszti
válján is. Akusztikusán, elektromosan egyaránt remekül szólnak, s a lányka 
hangja (is) minden alkalommal elvarázsol... Mily nagy kár, hogy a két szín
pad közötti burgyingot kiirtották, az máskor némileg bevált hangszigete
lőként. Kicsit fura a szerb főik magyar sörmetállal keverve. Hát, szívesen 
kihagytam volna kölyökkorom nagy kedvenceit, az Ossiant és a Pokolgépet 
- mindannyian sokat változtunk azóta, én erre, ők meg amarra -, sajnos 
nem jön össze. (A púnk meg a metál jól szól a Kisszínpadon, de a „fino
mabb” muzsikát megfojtja a „Nagytestvér”.)

Laró is kicsit szomorú - egyik szeme sír, a másik nevet -, amíg a pálesz 
nem mossa le a könnyeit. Egyedül érkezett a Narco Polo legénységéből - 
pedig a plakáton még szerepelnek... Ötpercenként megszólítja valaki, hogy 
„hejj, akkor holnap!”, s ő kénytelen egyfolytában magyarázkodni... jöttek 
volna szépszerével, mivel kicsit lekésték a hivatalos jelentkezési határidőt, 
még csak útiköltséget sem kértek, beérték volna egy-egy karszalaggal. De 
úgy látszik, a szervezők ezt is sokallották: kiszúrták volna a zenekar szemét 
egynapos belépővel, mire ők - „hülye azé’ nem vagyok!’’-alapon - lefújták 
a bulit. Furamód mégis fent maradtak a plakáton - sőt, a szintén Laró ne
vével fémjelzett Transnomádé is, amely szóba sem került eredetileg -, hja, 
a Narco Polo neve nagy húzóerővel bír a régiónkban... Bizony, nagyon 
sokan vártuk ezt a koncertet, nem utolsósorban az együttes is, amely szokás 
szerint nagy erőbedobással készült a Játékokra, s hiszem, hogy számos ba
rátunk kizárólag a kedvükért váltott jegyet az adott napra... így jártunk... 
válság van, kérem szépen...

Mivel aztán a maradék jókedvemet a habzó pofájú vérebek végképp 
tönkrezúzzák, hamar hazafelé veszem az irányt. Kihagyom a várva várt 
ska-holdtáncot is... a kicsi duplamúzsácska rophatja egyedül...
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Csütörtökön kora délután már megy a meló odalent a standunknál 
- persze csak lezseren, játékosan. Nagy örömömre szolgál, hogy a körkér
dés feladata rám hárul, mivel egyrészt nagy buli szemlélni és hallgatni a 
tűző napon szédelgő, kissé fáradt és másnapos arcokat, másrészt egymásba 
botlunk az előző este a Kisszínpadnál kiszúrt tündérekkel, akik ugyan már
is újra becsíptek kissé, mindazonáltal igazán üdítően hat a jelenlétük!

Ahogy este leérek, épp a Depi zúz a Nagyszínpadon, úgyhogy siető
sen eltűzök jobbra. A Kisszínpadon a Blind Myself kezd éppen. No, őket 
cseppet sem zavarja a szomszéd zenéje: brutális energiák szabadulnak itt 
fel! Elő példái, hogy mekkora fantáziával lehet ezt a dübörgős fémzenét 
is művelni: cseppet sem unalmasak, sőt: alig tudjuk őket otthagyni, pedig 
muszáj... Mert a Nagyszínpadon hamarosan kezd a várva várt, a hőn óhaj
tott... QUIMBYÜ

Laró és Ritája, Paki, Julcsa és jómagam azért időben átcuccolunk, hal
lani kell itt minden apró hangocskát a beállásból is! Hát, megint úgy szól
nak, ahogy kell! Nem fárad a zenekar, hála érte a Magasságosnak... Itt már 
szaporán apad a jobbféle törköly a palackban - részemről is felfüggesztve 
a tilalom -, pompásan harmonizál vele a híg fesztiválszarvas. És Tánc... 
Tánc inunkszakadtáig... (Picit meglepődök, amikor Kiss Tibi vonatozásra 
kéri fel a nagyérdeműt... eddig minden tökéletes volt, mi most ez a bohóc
kodás?... De aztán hamar napirendre térek felette, nem érdekel!... Utóbb 
meg kiderül, csak valami buta Guinness-rekord-kísérlet, nem az együttes 
ötlete volt, hhh... de jó, hogy nem kellett csalódnom!)

Ahogy vége van - jaj, neee!... -, kettőt szuszogok, majd söprés vissza amo
da, mert ify Szlobodáék nyomják a southernt. A színpadon a Southern So- 
ciety, hopp! Bő félórát még az ő muzsikájukra is tudok ugrabugrálni - fejjel 
rácsokat horpasztani - Kowi tesó társaságában. Hejj, tart a lendület, tovább 
gyorsan a Még élünkébe! Itt nyakon csípnek a koboldok, s berántanak a sö
tét csalitosba: újabb energialökettői duzzadva bukkanok fel hamarosan: sejj, 
tooovábbb! Kowalskyékat csak harmad füllel hallgatom, a pultnál összefutok 
az én régen látott, s nagyon-nagyon hiányolt becsei tündérkéimmel, őket 
tanítom meg hirtelen, nosza, néhány pajzán magyar nótára...

Aztán van minden... az utolsó képek egyike: a Még élünkénél sikerül 
egy szabályos (!) hídba le... majd fel... Ha már Bimbó mégis hajlandó volt 
egy Jacko-számot megereszteni... változatossá kell tenni a koreográfiát!... 
OK... Gute Nacht.

Pénteken is tart még a lendület... A fülledt és sovány árnyékból pislo
gok a söntés felé, erőt gyűjtök egy ásványvíz beszerzéséhez, amikor Nóra 
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tündérhúgom váratlanul meglep egy korsó frissen csapolt árpaserrel. No
sza!, amúgy is fogva tartanak még az előző esti energiák: kortyolgassunk, 
beszélgessünk, szerkesztgessünk... Dió tesó is megjelenik, kielemezgetjük 
az új hullámot és a jelenkor legfurfangosabb feldolgozásait, többek között... 
kellemesen telik a délután. Rendesen el is húzódik a „szerkesztgetés”...

Este már gyengén tud lekötni a program. Magdi koncertjének végét 
még meghallgatom - valamiért cseréltek Heniékkel, no, mindegy is -, aztán 
már csakis a valahára befutott angyalokkal és matrózokkal foglalkozom. 
No, korántsem jött el mindenki, akire számítottam, de azért most már va
gyunk elegen, hogy családnak érezhesse magát a Család. Közben még egy 
régen, nagyon-nagyon régen látott, szívemnek igen-igen kedves Kedves 
is szó szerint a nyakamba ugrik... Sacika picit megint itt van Csabikával. 
A sárga házban, a sárga házban. Rakéta ma este nem indul, de azért egy 
csomó csalafinta marslakó lesurran a torkomon. Drága és szintetikus bá
dogvitézek kíséretében. OK, a prohibíció még egy napot szünetel... végté
re is péntek van, vagy mi a szösz?!

Laróval adunk egy esélyt a Félixnek. A kezdés izgalmasnak tűnik, de 
a muzsika hamar átmegy minimal-technóba, leül, akárcsak a közönség... 
így se rossz, de hirtelen valahogy nincs fesztiválhangulatom... Ezt most 
vagy valamelyik „perifériális” helyszínre helyeztem volna, vagy ha mégis a 
Nagyszínpadra, péntek este (!), akkor... Hát, nemtom, egy Félix-kaliberű 
csávó milyen kompromisszumokat köthet önmagával, mert nagyszerű az, 
amit itt művelnek Antallal, de a helyszín Szellemének sokkal inkább megfe
lelne, ha a duó kiegészülne egy bőgőssel, egy perkással... ne adj’ isten még 
egy cimbalmossal is mondjuk... No mindegy, megpihentem a hátsómon 
egy kicsit, aztán mehetünk is tovább!

Hova, hova...! Hát a Még élünki-be, természetesen! Újra együtt a Da
lárda!! Amit Bimbó mixel, az számunkra csupán megihlető tényező most 
már - a saját repertoárunkat nyomjuk... Persze megint Aurorával indul a 
rögtönzött concerto, majd hamarosan ex-YU-rockra váltunk, s később a 
Nap is erre ébredezik a horizonton...

A szombatról már nincs sok mesélnivalóm... Melózni nem kell... ha
bár!... szerintem legközelebb készíthetnénk vasárnapi számot is a fesztivá
lon! PL: hasznos tanácsok másnaposságra és a hazaútra...

Délután hat körül azért összeröffenünk, hogy kimagvazzuk heti mun
kánk gyümölcsét... Aztán valahonnan elővarázsolódik egy pompás spaget
titorta is, paradicsom- és hagymaszeletekkel, sárga pepperonival körítve, 
ropogós kéreg, alatta az omlós tészta, mmm... Ebből két hatalmas szelet, 
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aztán már mindenki mehet... szuszogni az árnyékba... Leöblítem valami 
édes/szénsavas löttyel, rágyújtok... a távolba meredek némán... valahogy 
búcsúhangulatom van...

Hazafelé még belebotlok az én kis szőke hercegnőmbe, kinek most öt 
napon keresztül minden este örvendhettem - hm, vigyáznom kell nekem 
nagyon a függőségekkel! -, szeretettel megölelgetem, aztán máris röppen 
vissza a Mester Tomi koncertjére. Előtte még megkérdi: este...? Este? Hát 
persze!

Hát persze... Utóbb rájövök, ez is búcsúölelés volt... Akkor pedig tart
suk ehhez magunkat...

Nem szeretnék összegzést írni. Nincs bennem késztetés sem, nem is 
kritikának szánom, amit fentebb leírtam... csak egy fesztiválozó voltam a 
sok közül, aki történetesen így élte meg ezt az öt napot 2009 júliusában. 
Most először úgy éreztem, mintha vendégségbe érkeztem volna valahova, 
ahol régebben otthon voltam. S a vendégségből három nap untig elég, azt 
mondják... Voltak nagyszerű pillanatok - sőt: órák is! -, egészében egészen 
jól éreztem magam... csak egyszerűen elveszett az a sajátos íze a dolognak, 
ami kezdetben jellemezte, s amelytől nyaranta nekem is ez volt a kedvenc 
„menüm”. De el tudom képzelni, hogy másoknak meg éppen mostanra 
érett a legjobb ízűvé a fesztivál - s így is van ez rendjén! Ahhoz nem fér 
kétség, hogy változatlanul nagy szükség van a rendezvényre, mára belátták 
ezt azok is, akik kezdetben más véleményen voltak. Hála érte az Istennek, 
maradjon is ez most már mindig így! Ami meg engem illet... nos, mindig 
szívesen fogok járni „vendégségben otthon”... Bizonyára fog nekem még 
meglepetéseket okozni a Játékok - és én is Neki, ebben mindenki biztos 
lehet, hehe...

A Nyári Ifjúsági Játékok valahol az én gyermekem is - ha csupán az 
egyik bábaként voltam is ott a születésénél, s csak szerető nevelőként kísér
tem hosszú éveken át -, valahol az én gyermekem is, de már a saját életét 
éli, egy ideje csupán szeretettel követem a sorsát, nem „nevelem”, nem is 
próbálok beleszólni abba, amit tesz, még akkor sem, ha történetesen nem 
az én szájízem szerint cselekszik... Beérem időnkét egy-egy jó tanáccsal... 
nem önmagunknak, hanem a Világnak neveljük fel a gyermekeinket. Ép
pen ezért egy idő után el is engedjük a kezüket, hadd boldoguljanak nél
külünk az Úton. Még ha ez olykor kicsit fájdalmas, akkor is...

Szögi Csaba
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„Csak ez az egy van..."Döme Zoltán - Bimbó, aki kultúrát csempész a Népkertbe
A nyolcadik Játékokon megjelent egy új helyszín, ahol egyaránt helyet 

kapott a színház, a mozi, a koncertfilm és a mindenkori jó muzsika. Reggel 
8-tól hajnali 5-ig zajlanak itt a programok azóta is; napközben folyamato
san cserélődik a közönség, hogy aztán éjféltől ott „afterozzon” a fél fesz
tivál. Ez a kultúrsarok a Még élünk! nevet viseli, ötletgazdája és motorja 
pedig Döme Zoltán, alias Bimbó.

- Régóta foglalkozom színházzal, és mikor az első rendezvények va
lamelyikén felajánlottam, hogy fellépnénk az aktuális előadásunkkal, 
a szervezők örömmel belementek. Idővel aztán felkértek zsűritagnak a 
csapatversenyek színpadi produkcióihoz. Mikor pedig megtudták, hogy 
rádiózom, a fesztiválrádióhoz is hívtak, így azt is csináltam pár évig. Volt, 
hogy párhuzamosan is a hármat...

■ 2007-ben pedig életre hívtad a Még élünk! helyszínt.
- Az úgy történt, hogy... Nem igazán találtam olyan helyszínt, ahol 

leülhetek beszélgetni, sörözgetni, és ahol olyan zene megy, amit szeretek, 
és nem csak a rádió szól, vagy egy hanyagul bedobott CD. Ezenkívül nap
pal sem volt olyan program, ami lent tartott volna. így jött az ötlet, hogy 
elkelne egy kultúrhelyszín. A fő szervezők baromira megörültek, mert 
korábban nem volt senki, akinek lett volna energiája és kedve a színházi 
előadásokat szervezni.

■ A Még élünk! gerince tehát a színház...
- Igen. Pontosabban nem is kifejezetten a színház, hanem úgy egészé

ben a kulturált szórakozás. Ebbe beletartoznak például az akusztikus kon
certek, a kult- és koncertfilmvetítések is. Mindenféle számomra értékes do
log tehát. De a színház természetesen nem maradhat el, az fontos nekem.

■ Hogy sikerül ilyen sokszínű programot megszervezned?
- Ez az ismeretségi körön alapszik. Ami viszont alaposan megnehe

zíti a munkám, az az, hogy a fesztivál idején sokan nyaralnak, ami egy 
művészeti csoport esetében elég nagy érvágás. Ezenkívül arra is oda kell 
figyelni, hogy nem adható elő minden szabadtéren.

■ Mennyi támogatást kaptál eddig mindehhez a fő szervezőktől?
- Sokat, főleg erkölcsit... A költségvetésből sosem jut túl sok a Még 

élünkére, de nem érdekel. Meg nem minden kerül pénzbe.
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■ Hogy fogadták a látogatók a helyszínt?
- Az első két évben szándékosan eldugott helyre tetettem magun

kat, mert amolyan nyugalomszigetként képzeltem el a helyszínt. Ez így 
működött is, csak nem volt könnyű ránk találni. Akinek azonban egy
szer sikerült, hozta az embereket. Tavaly aztán egy központi helyre ke
rültünk, szívtam is a fogam kicsit, de végül kiderült, hogy jól jártunk: 
hazafelé menet sokan betévedtek, és ott ragadtak. Éjfélkor véget ér
nek a Nagyszínpad koncertjei, a közönsége pedig három részre oszlik: 
hazamennek, elnéznek valamelyik elektronikus zenei helyszínre, vagy 
hozzánk.

■ Ahol akkortájt tombol a retrózene.
- Retró, jaj nekem...
■ Na jó, akkor így: nem a legfrissebb slágerek.
- így van.
■ Esténként tehát buli van. De mi a helyzet nappal, a színdarabo

kon?
-Jól fogadják azokat is. Szépszámú közönség szokott összegyűlni. Az 

eddigi legsikeresebb előadás Hobo József Attila-estje volt, amire felnőtt 
emberek is lejöttek a városból, ugyanakkor rengeteg fesztiválozó is becső- 
dült.

■ Kaptál negatív visszajelzést is?
- Nem igazán. Egyetlen atrocitás ért: egy pajkosan vidámra ivott, jól 

megtermett fiatalember olyan számot kért tőlem, ami nem volt meg, és 
erre kötözködött egy sort. Ez is az utolsó napon történt, amikor már fá
radt voltam és elcsigázott, így rosszabbul érintett, mint különben. De nem 
rágódtam rajta.

■ Ha ki kellene emelned az elmúlt három év legkeserűbb emlékét, 
akkor tehát ez lenne az?

- Nem. A Még élünk! szerves részei a különböző hatalmas, színes fel
iratokat, képeket ábrázoló zászlók. Ezeket magam készítettem, és az én 
világomat tükrözik: békejel, lepke, csipisz... Nélkülük el sem tudnám kép
zelni a helyszínt. Tavaly azonban egyiküket, a Rolling Stones jellegzetes 
nyelvnyújtogatós logoját ábrázolót lenyúlták. Nem értem, miért. Olyan 
nagy, hogy egyetlen szoba falán sem fér el, ezenkívül iszonyatosan piros, 
felébredsz, meglátod, és halálra rémülsz. Rengeteget dolgoztam vele. Mi
kor hajnali ötkor hazamentem, még megvolt, délben már nem. Hátha 
idén valaki visszahozza.
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■ Biztos akad különösen kedves élmény is...
- Persze. Egyszer odajött hozzám egy srác a nagy Magyarországot áb

rázoló pólóban, magyar zászlóval a kezében, és érdeklődött, hogy van-e 
számom a Kárpátiától. Ráztam a fejem, hogy sajnos nincs, megköszönte, 
és elment. Tíz perc múlva aztán arra lettem figyelmes, hogy önfeledten 
ugrál a Durdevdanra. Azt gondoltam akkor: ezért megérte. Ez nagy él
mény volt nekem. Egyébként sokan megkerestek és megkeresnek folya
matosan, hogy lesz-e Még élünk! a következő évben is.

■ Hogy látod, merre fejlődött a Nyári Ifjúsági Játékok?
- Miért kéne, hogy valami fejlődjön? Miért nem lehet simán csak 

az, ami? De mindegy is, a Játékok tényleg fejlődött: megszaporodtak a 
helyszínek, minőségibb a hangtechnika, és a higiénia is javult. Azonban 
szerencsére nem úgy fejlődött, mint pl. a Sziget, ahol már szinte nincs is 
magyar látogató. Egy ilyen kisváros, mint Zenta, nem is tudna befogadni 
annyi embert. Nem kell nekünk ilyen szintű fejlődésre ráállnunk.

■ Megőrizte-e szerinted a rendezvény a kezdeti eszmei értékét?
- Persze, nem kell törődni az ócsárlókkal. Ez még mindig az a hely, 

ahol összejöhetnek a vajdasági magyar fiatalok.
■ ... akik megváltoztak az elmúlt tíz év alatt, s velük együtt az igé

nyeik is.
- Ez úgy működik, mint a színház: a néző nem tudja, mit akar. Hon

nan is tudná? Amit tudni vél, az a nemzetközi popsztárocskák. Nekünk, 
szervezőknek kell ráéreznünk, hogy mit is akarhatnak a látogatók, amiből 
ugyanakkor táplálkozhatnak is.

■ Melyik év jelentette számodra a csúcspontot?
- Mindegyik Játékok jó volt, mindig mindenkinek másért. Sokan nem 

is a koncertek miatt jönnek el egyébként, el sem mennek rájuk. Ülnek a 
sátor előtt, sörözgetnek, beszélgetnek, akár idegenekkel is. Ez a fesztiválok 
sajátossága. Nálam együtt ropta a púnk, a hippi, a diszkós... hú, tudod, 
mire? Leesett az állam: a Hungária dalaira. Tiszta agymenés.

■ A Játékokon toleránsabbak lennénk egymással szemben, mint egy 
átlagos hétvégén?

- Igen. Itt intenzíven, négy-öt napon át kitombolhatjuk magunkat. 
Meg csak ez az egy ilyen fesztiválunk van, vigyázunk rá.

Illés Eszter
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Csapatverseny 2009Aki útban van, az ne pisiljen! - Új szelek fújnak...Avagy: Sic transit glória mundi
Azt hiszem, ez volt az az év a Játékok történetében (mármint onnantól 

kezdve, hogy én is itt vagyok), amikor a lehető legjobb csapat verődött 
össze a csapatverseny-szervezéshez. Mivel a Zsófit a nap huszonnégy órájá
ban lefoglalta az akkor még csak harmadik hónapjában járó Játékok-baba, 
ő csak a háttérből segített nekünk, a csapatverseny-főszervezői feladatok 
nagy részét pedig (a Brigi nem kis közreműködésével) a Szépé látta el.

Ja, meg a Titi.
Hogy ő kicsoda-micsoda, és létezik-e egyáltalán, vagy csak az új fő 

szervező képzeletbeli barátjáról van szó, azon heteken keresztül gondol
kodtunk, míg végül (a Játékok második napján... körülbelül), mint derült 
égből villámcsapás, megjelent a szervezői gyűlésünkön. Szeretne minket 
megismerni, mert jövőre ő fogja átvenni a csapatversenyek főszervezését, 
mondta. Hoppá.

Nem adjuk a saját fő szervezőinket!
Nem igazán értettük, miért kéne engedelmeskednünk valakinek, 

akinél mi százszor többet tettünk a Játékokért, de nem ez volt az első és 
egyetlen meghökkentő dolog, amit az új főszervezőség elkövetett ellenünk. 
Erről majd később.

Ebben az évben a beugró feladat egy csapatzászló készítése és egy helyi 
szórakozóhely bemutatása volt. A legkreatívabb megoldással a Degec City 
állt elő: először részegen, azután józanul jártak kedvenc kocsmájukban, és 
összehasonlították a kétféle állapotból adódó eltérő tapasztalatokat. Aján
lom kipróbálásra ezt a módszert mindenkinek, az eredmény leírhatatlan!

Több csapat a szemünkre vetette, hogy folyton késtünk, fölkészületle
nek voltunk, és úgy egyáltalán, nagyot zuhant a csapatverseny színvonala. 
Most jön a magyarázkodás: igen, késtünk, nem egyszer és nem is keveset, 
de itt és most üzenem: nem a mi hibánk volt!

Nem érkeztek meg időben a karszalagok, hát kénytelenek voltunk ké
sőbb kezdeni a regisztrálást. Asztalt, széket, vizet hiába kértünk, hogy le
gyen, magunknak kellett bemenni érte - és miután elmagyaráztuk, hogy 
ha nem adnak nekünk karszalagot, akkor ez nehezen fog összejönni, 
kaptunk kettőt, húszunkra. Vizet nem. Italbont sem. Az nekünk nem jár, 
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ahogy másnap az egyik fő szervező elmondta: „mert a csapatverseny csak 
szerdától kezdődik”.

Atyaúristen. Ez napszúrást kapott?! Piszok mázli, hogy ugyanebből a 
megfontolásból szombat este nem dobtak ki minket a Játékok területéről!

Étlen-szomjan pedig nem voltunk a helyzet magaslatán, hiába tettünk 
meg minden tőlünk telhetőt.

A szerda reggeli szárazföldi játékokkal is hasonlóan jártunk. Ott álltunk 
a helyszínen, lassan már jöttek a csapatok is, és nekünk még mindig sehol 
nem voltak a kellékeink. Mármint azok, amiket a főszervezőségtől kértünk, 
mert a többit hoztuk magunkkal. A stopperóráink is érdemelnek pár szót: 
tízet rendeltünk belőlük, mert csak le kell mérni valamivel, hogy milyen 
gyorsan végzik el a csapatok a feladatokat, a telefon meg nem jó, mert az 
meg már hogy néz ki, hogy még rendes stopperünk sincs. Hát, lett rendes 
stopperünk, kettő, mert „ennyi fért bele a keretbe”. Az a kettő viszont nem 
is csak az időt mérte, hanem a hőmérsékletet is, és ki tudja még, mi min
dent tudott. Szerintem esti mesét is mondott volna, ha megkérjük rá...

Maradt hát a két ezerféle (számunkra teljesen szükségtelen) funkcióval 
rendelkező stopperóra, és elővettük mellé a telefonokat.

Másnap már semmiben nem reménykedtünk.
A művészeti és a műveltségi vetélkedők ellenben, amennyire én tu

dom, probléma nélkül zajlottak le. A művészeti vetélkedőre a csapatok 
kézhez kaptak egy-egy előadáscímet, egy-egy mondatot és három-három 
olyan stílust, amelyekben a mondatnak el kellett hangoznia.

Úgy látszik, semmit nem tudunk tenni az ellen, hogy némelyik csapat 
a műveltségi vetélkedőt telefonos-internetes segítség igénybevételével írja 
meg. Rajtakapni nem lehet őket, annál ügyesebbek, de azért az elég árul
kodó jel, ha a csapat lexikális tudást igénylő válaszai hibátlanok, a matek
feladatokhoz meg hozzá sem tudnak kezdeni...

A pénteki portyán a csapatok többek között reklámszöveget alkottak 
a vajdasági idegenforgalom fellendítése érdekében (mert a sinó egy igazi 
turistalátványosság), meghatározták Hókuszpók pszichiátriai betegségeit, 
és lehozták nekünk a csillagokat az égről.

Dicséretükre legyen mondva, kreativitásuk az egekben járt, különösen 
akkor, amikor a feladatlap mellé kapott gemkapcsot kellett elcserélniük a 
lehető legértékesebb dologra. A kedvenc felvidéki csapatom nekünk aján
dékozta egyikük barátnőjét, de kaptunk több liter vizet és narancslét meg 
sört is. A legtöbb csapat mégiscsak az ételnek tulajdonította a legnagyobb 
értéket, ennek megfelelően hoztak nekünk kenyeret, paradicsomot, gö
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rögdinnyét, sárgadinnyét, káposztát, tejfölt és ki tudja még, miféle kajákat. 
Amíg folyt a pontozás, egykettőre meg is ebédeltük nagy részét. A legna
gyobb sikert egyértelműen a skót whisky aratta, minek hatására gyorsan 
megegyeztünk, hogy egy hasonló jellegű feladatnak mindenképpen elő 
kell fordulnia a következő évi vetélkedőn is.

Miközben mi egész délután a portyát pontoztuk a Ci-Fi Irodában, a fő 
szervezők egyszer csak megjelentek, hozták az ajándék bicikliket, és a szó 
szoros értelmében kizártak minket a mosdóból. Mert útban voltunk. És 
ezért nem szabad pisilnünk. Logikus, nem?

A fentieken kívül lehetett még pontot szerezni focival vagy röplabdá
val, őrültségekkel és rekordkísérlettel is. Nem voltak viszont vízi játékok, 
amit nemcsak a csapatok, de mi is nagyon hiányoltunk. De hát sajnos az 
történt, hogy a medencét csak egy napra, akkor is csak két óra hosszára 
kaptuk el, ami akárhogy is néztük, nem lett volna elég egy öt-hatszáz fiatal 
számára lebonyolítandó verseny kivitelezéséhez.

Bár a küzdelem nagyon szoros volt (a legutolsó pillanatig mi sem tud
tuk az első néhány helyezett pontos sorrendjét), a fődíjat végül, sokunk 
örömére és nagyon is megérdemelten, az Azt még mindig nem tudjuk csa
pat nyerte meg - övéké lett a sok szép bicikli, amik miatt mi annyit szen
vedtünk...

Az utolsó esti koncertek előtt még kimentünk a segédpályára, megbe
szélni az elmúlt tíz évet. Szépé jövőre nem jön, legalábbis ezt mondja. (Sze
rintem már 2000-ben is ezt mondta...) „Dehogynem, jövőre ugyanekkor, 
ugyanitt!”, biztatja valaki (a Brigi - hadd örüljön, hogy nevén nevezem), és 
jön is a válasz mindjárt: rendben. Ennyit arról, hogy a Játékok nem okoz 
komoly lelki függőséget, be kellene tiltani ezt is, még mielőtt mindannyian 
végleg elveszünk...

A fenti sorok lejegyzése után így egy-két hónappal már világosan lát
szik, hogy nem fogunk elveszni, ettől nem kell tartanunk. Néhány levél
váltás egyértelművé tette, hogy a főszervezőség tényleg a Titit akarja a 
csapatversenyek élén látni, ez nemcsak egy légből kapott ötlet volt tavaly. 
Minket erről nemhogy nem kérdeztek meg, de még csak nem is szóltak 
róla mindaddig, amíg rá nem kérdeztünk, és kitartóan ismételgetni nem 
kezdtük, hogy márpedig nem adjuk a fő szervezőinket!

Úgy tűnik, ha nem adjuk, hát majd ők elveszik.
Egyelőre még lázadozunk, társfőszervezőt szeretnénk, aki közülünk 

való, és aki a Titiével azonos jogokkal rendelkezik. Úgy gondoljuk, ez a 
legkevesebb, ami nekünk jár (ami engem illet, nekem ez sem elég, én a 
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Brigit szeretném a csapatversenyek egyedüli fő szervezőjeként látni), de 
ahogy most állnak a dolgok, még az is könnyen lehet, hogy önéletrajzot és 
motivációs levelet kell írnunk, valamint részt kell vennünk egy meghallga
táson, ahol eldől, hogy kellünk-e továbbra is a csapatversenyek megszer
vezéséhez.

Hogyisne, meghallgatás!
Elvették tőlünk azt a Játékokat, amin fölnőttünk, és az orrunk alá tol

tak helyette egy másikat, amihez nekünk már nincsen semmi közünk.
És ennek mi nagyon nem örülünk.

Gruik Zsuzsa

PLUSZ EGY INTERJÚ - „LAPZÁRTA” UTÁN:
,-Nagyon merészen igent mondtam...”Forró Lajos és a délvidéki magyarok fesztiválja

2009-ben új fő szervezőt kapott a Játékok Forró Lajos személyében. 
Nem sokat tudtunk róla, csak repkedtek a kulcsszavak, hogy Szeged, Kani
zsa, történelem tanár... És bele sem gondoltunk, hogy mekkora terhet vett 
a vállára azzal, hogy csupán hónapokkal annak kezdete előtt elvállalta egy 
többezres látogatottságú rendezvény szervezését...

■ Először is, kérem, meséljen magáról: hogyan került Szegedre, mi
ért ragadt ott...

- Tanulni jöttem Szegedre, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tör
ténelem szakára 1991-ben. Történészhallgatóként az 1944-45-ös délvidé
ki magyarellenes atrocitásokat kutattam, kutatom még ma is. A milosevici 
rendszer nem nézte jó szemmel az ez irányú tevékenységemet, és emiatt 
ötéves emigrációra kényszerültem. Csak a rendszerváltást követően tér
hettem volna haza, de mivel időközben Szegeden kezdtem dolgozni, ott 
ragadtam. Fontosnak tartom azonban azt, hogy az ember ne feledje el 
soha, honnan jött. Amikor a Délvidékre megyek, ma is azt mondom: ha
zamegyek. Rengeteg olyan dologgal foglalkozom, ami a szülőföldemhez 
köt. Két alapítvánnyal négy délvidéki vonatkozású könyvet sikerült eddig 
kiadnunk, három dokumentumfilmet forgattunk, valamint felállítottuk 
Hunyadi Mátyás és II. Rákóczi Ferenc szobrát. Előbbit Magyarkanizsán, 
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utóbbit pedig Martonoson. Jelenleg készülőben van egy határon átnyúló 
Tisza-film is.

■ Hogyan került a Játékok közelébe?
- Régi haverság köt Zsoldos Ferihez. Talán kevesen tudják, de annak 

idején, a múlt évezredben együtt punkerkodtunk. Feri meghívására jár
tam a Játékokon. Beszélgettünk, hogyan lehetne előrevinni a fesztivált és 
ezzel együtt a határon túli magyarok ügyét. Mondtam néhány ötletet, az
tán ennyiben maradtunk. 2009 elején váratlanul megkeresett, és megkér
dezte, hogy átvenném-e a Játékok szervezését. Akkor nagyon merészen 
igent mondtam.

■ Volt-e már része korábban ilyen volumenű rendezvény szerve
zésében?

- Szegeden a 90-es évek közepétől részt veszek a hallgatói mozgalom 
életében. Számos rendezvény megszervezésében vettem részt a gólyabá
loktól, gólyatáboroktól kezdve a tudományos konferenciákig. Kétségtelen, 
hogy ekkora és ilyen tömeget megmozgató rendezvényt nem csináltam 
előtte. Szerencsére az egykori szervezők, de maga Zsoldos Feri is sokat se
gített. Gyakorlatilag sok szervező megmaradt a régi gárdából. Persze ér
keztek újak is, néhányan Magyarországról.

■ Milyen irányelvek szerint fogott bele a szervezésbe?
- Kezdetektől szerettem volna egy olyan fesztivált, ami nyit a határon 

túlra is, hiszen ott is magyarok élnek, és ebben nem szabad különbséget ten
ni. A délvidéki magyarságnak szüksége van egy olyan rendezvényre, ahol 
együtt lehet, ahol elengedheti magát, ahol a határon túli és az anyaországi 
magyarok együtt szórakoznak. Nem szerettem volna egy multikulturális 
fesztivált, abból van elég a környéken. Viszont szerettem volna megóvni 
a szélsőségektől is, hiszen hitem szerint ezek inkább ártanak a Délvidéken 
élőknek. Nagyon fontosnak tartottam a kulturális élet, valamint a civil falu 
fejlesztését a fesztiválon. Próbáltunk minél több civil szervezetet, kulturális, 
hagyományőrző programot bevonni a repertoárba. Úgy érzem, ez sikerült 
is. Szerintem a kultúra ápolása, a régi hagyományok felelevenítése az egyik 
legfontosabb a magyarságtudat megőrzésében.

■ Hogy élte meg a felelősséget, a szervezés súlyát, a kritikákat?
- Életem talán legnehezebb időszaka volt. Mindent nagyon gyorsan 

kellett megoldani. Főleg az elején a kapkodás volt jellemző. Sokat segí
tett, hogy nagyon sok egykori szervező támogatott, mellém állt. Magából 
a fesztiválból nagyon kevés dologra emlékszem, összefolynak a dolgok, 
alig aludtam, mindig volt valami intéznivaló. Meg kellett győzni néhány 
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fiatalt, hogy nem tesz jót a fesztiválnak, ha koncert közben szerb zászlót 
égetnek...

A legvadabb dolog azonban akkor történt, amikor letört egy hatalmas 
faág a sátortáborban. Három vagy négy sátort a földig rombolt. Szóltak a 
tűzoltók, hogy jöjjek, mert baj van. Amikor megláttam, az volt az első kérdé
sem: volt benn valaki? Szerencsére nem, mert ha lett volna, biztosan súlyo
san megsérül. Éppen mindenki a Quimby koncertjén tombolt. Ma is hálás 
szívvel gondolok az életmentő zenekarra... Mint minden ilyen nagyszabású 
rendezvény esetében, itt is kaptam hideget-meleget. Az építőjellegű kritikát 
mindig is szerettem, a buta, értelmetlen vagdalkozással pedig nem tudok 
mit kezdeni. Természetes, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni. Valaki 
a Tankcsapdát szereti, valaki pedig Korda Gyurit. Nehéz jó döntést hozni.

■ Milyen jövőt jósol a fesztiválnak, ismerve a vajdasági magyar fiata
lok hozzáállását és mentalitását? Ön szerint van-e létjogosultsága?

- Amennyiben tudunk újszerűt beépíteni a fesztivál programjába, ak
kor van jövője. Úgy gondolom, hogy a délvidéki fiatalok nyitottak az újra, 
a jóra és egy magyarokat tömörítő, szélsőségektől mentes fesztiválnak kell 
hogy legyen létjogosultsága a Délvidéken.

■ Vannak-e tervei a jövőre nézve hasonló vagy valamilyen más jelle
gű rendezvény szervezésére?

- Egyenlőre szeretnék egy kicsit pihenni és a kutatásaimmal foglalkoz
ni. A Játékok szervezésében segítek továbbra is, de már csak a kultúra és a 
média területén.

Illés Eszter

PROGRAMOK - LEÍRÁS - SAJTÓVISSZHANG
Részlet a programfüzetből

Nagyszínpad

Július 21., kedd
Korinda zenekar, Tűzmadár, Dalriada, Beatrice
Július 22., szerda
Animál Cannibals, Magna Cum Laude, Ossian, Pokolgép
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Július 23., csütörtök
Supernem, Depresszió, Quimby, Kowalsky meg a Vega
Július 24., péntek
Live Act Folk Project, Rúzsa Magdi, Sugarloaf, Lajkó Félix
Július 25., szombat
Mester Tamás, Nevergreen, Aurora, Zanzibár

Kisszínpad

Július 21., kedd
Rockspin, The Taste of Flamenco, Headless, Keserű Giliszta
Július 22., szerda
Utolsó Alkalom, Bakos Árpád-zenekar, Iskon, Cadabra, SKAtch
Július 23., csütörtök
Variola, Blind Myself, Southern Society, Mortero
Július 24., péntek
Samas Band, Stopyt, Problems, Insane, Tiarah, HátCsók, Killer Tojás
Július 25., szombat
Medicine Roxx, Lazulalánc, By-Pass, Honeybeast, Helldorado, Tirpunk, 
Nemulas

Underground Arena

Július 21., kedd
Drum ’n’ bass stage hosted by Bladerunnaz Budapest
DrumDomino (SRB), DrumDJ STATIK (Bladerunnaz, HU), Drum- 
CHRIS.SU (Subtitles, Commercial Suicide, HU), DrumSKC (Commercial 
Suicide, Hospital, HU)
Július 22., szerda
Technónap:
Felipe (A, Gazometer), NewL (Mayday), Collins and Behnam (Hyper
space), Cory B (SRB)
Július 23., csütörtök
Dejan Milicevic + Marko Milosavljevic (SRB), Chriss (HU), Pat Duff (Bad- 
girls, HU)
Július 24., péntek
Hungarian Classics Allstars:
Budai (HU), TommyBoy (HU), Dusan (HU)
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Július 25., szombat
Breakbeat-nap:
Vida G (HU), Garfield (HU), Palotai (HU), Gusti (SRB)

Haditorna-bemutató

Július 23., csütörtök
17.00 A Szt. Longinus hagyományőrző egyesület előadás-sorozata
Téma: Lovagi kultúra a XIII-XV. században
Július 24., péntek
11.00 A Rozetta csoport jurtát állít, amely egész délután megtekinthető
17.00 Vitéz Lele János történelmi előadást tart
Téma: A honfoglaló magyarok anyagi és szellemi kultúrája
Július 25., szombat
17.00 A Szt. Longinus hagyományőrző egyesület látványos bemutatója (tá
volsági fegyverek, párharcok, középkori táncok stb.)

Chill out

A hatalmas fesztiváli zsivaj közepette kell egy hely, ahol egy pillanatig 
megpihenhetsz. Egy kellemes baráti beszélgetéshez mi biztosítjuk a kelet 
varázsos hangulatát. Megízlelheted a különböző teakülönlegességeket, a 
vízipipát. Bevezetünk a hastánc és a henna különös világába. Felüdülés a 
testnek és a léleknek. Mókust a Játékokon is!

Incipient ludi!
Egy évtizeddel ezelőtt, amikor a DMISZ csipet-csapata kiötölte a zen- 

tai Nyári Ifjúsági Játékokat, szerintem egyáltalán nem gondolhattak arra, 
hogy elképzelésük ekkora sikert arat a vajdasági magyar fiatalok körében, 
de arra sem, hogy mennyi polémiát vált ki tartományunk egyik legnagyobb 
fesztiválja.

Tíz év hatalmas idő egy fesztivál életében. A Játékok egy olyan ren
dezvény, amely szervezőinek évről évre tartalmas programot összeállítva 
nemcsak a fiatalok kegyeiért kell megküzdeniük, hanem az olykor igencsak 
egészségtelen közegellenállással szemben is legénynek kell lenniük a gáton. 
A rendezvény kapcsán, tíz évvel az első buli után is, ugyanazok az érvek, 
illetve ellenérvek feszülnek egymásnak, megosztva ezzel Zenta lakosságát. 
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Pedig tényleg itt a végső ideje elásni a csatabárdot ez ügyben. Azoknak, akik 
minden évben jóval a fesztivál nyitánya előtt a „kibírhatatlan zajról”, „a hul
larészegen tomboló tarajosokról” kárognak, be kellene látniuk, hogy a Nyári 
Ifjúsági Játékok, igaz, csupán néhány napig, de az egész éves letargiájából 
emeli ki a szebb napokat is megélt, törökverő várost. Mert valljuk be őszin
tén, a régmúlt nyertes csatájának a hírnevéből ugyan el lehet tengődni, de 
így, ahogyan a zentaiak cselekszik, semmiképpen sem lehet megélni. Kell 
hozzá még egy kis kakaó, egy kis pörgés, s nem utolsósorban ínycsiklandozó 
mézesmadzag, amit el lehet húzni az örökké finnyás turisták előtt. Termé
szetesen ugyanez vonatkozik a Játékokra is, amelynek jelenlegi szervezői az 
idén igencsak kemény fába vágták a fejszéjüket. Általános pénztelenségben 
s nem utolsósorban a tavalyi rendezvény buktájának az árnyékában kellett 
megszervezniük a jubiláns fesztivált, amely kedden tárja ki kapuit.

Tíz év hatalmas időnek számít egy fesztivál esetében, és különösen az 
egy politikailag és gazdaságilag is másnaposán tántorgó országban. Már 
csak az elmúlt egy évtizedben lezajlott bulik megszervezéséért és a töb- 
bé-kevésbé problémamentes Játékokért illene valamilyen elismerésben 
részesíteni mindazokat, akik végigjárták a Nyári Ifjúsági Játékok szamár
létráját, s persze azokat a lelkes fiatalokat is, akik tíz éven keresztül, feszti
válsört kortyolva, végigtaposták a fesztivál mókuskerekét. Ez a komoly és 
felelősségteljes feladat a jelenlegi szervezőkre, fő szervezőkre hárul. Ter
mészetesen azzal, hogy az idén egy színes, mindenki számára emlékezetes 
Játékokat produkálnak, kinőve a buli első évtizedének gyermekbetegsé
geit. Azt mondjátok, hogy túl naiv, túl optimista vagyok? Lehetséges, de 
Remarque is szépen megmondta, hogy reménykedni nem ostobaság, csak 
olykor nevetséges. Legrosszabb esetben jót nevettek rajtam. Nevetni pedig 
egészséges, s ahogyan minden firkásznak, nekem is nagyon fontos, hogy az 
olvasók jó egészségnek örvendjenek. A zentaiak és persze a fesztivál összes 
látogatója pedig azzal tiszteleghetnek az egykori és jelenlegi szervezők és 
csapatjátékosok előtt, hogy legalább egy délután erejéig ellátogatnak a zen- 
tai Népkert talajából kinövő fesztiválvárosba, lecsúsztatnak a torkukon egy 
hideg árpalevet, s valamelyik, szívük csücskéhez legközelebb álló előadó 
koncertjén buliznak egyet.

Ha hinni lehet a meteorológiai előrejelzésnek, a hétvégére bejelentett 
záporok és zivatarok után keddre ismét kiderül, s meleg várható. No de 
száz szónak is egy a vége: Incipient ludi! Vagyis: kezdődjenek a játékok!

Horváth Zsolt (Magyar Szó)
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A legjobbak újra egy helyen!Nyári Ifjúsági Játékok - tíz év legsikeresebb fellépőivel
Sokáig úgy volt, hogy nem lesz, aztán kiderült, hogy mégis lesz. Sok min

denre vonatkozhatna ez a mondat, különösen mostanában, ezúttal azonban 
nagy-nagy örömünkre a zentai Nyári Ifjúsági Játékokra vonatkozik. Sőt a ti
zedikjubileumi rendezvényre különleges meglepetésekkel készülnek a szer
vezők. A részletekről Bútora Ágnest, a rendezvény sajtófelelősét kérdeztük.

- Idén valamivel később kezdtük el a szervezést, mivel tavaly voltak, 
akik úgy gondolták, az volt az utolsó rendezvény, több időbe telt, mire 
mindent sikerült letisztázni, illetve találtunk egy személyt, aki vállalta a fő 
szervezői tisztséget... - magyarázza Ágnes, majd hozzáteszi: - Forró Lajos, 
egy magyarkanizsai származású, jelenleg Szegeden élő egyetemi tanár vál
lalta azt, hogy koordinálja majd a helyi szervezők munkáját, így most már 
minden sínen van. A fellépő együttesek java része már megvan, Vajdaság 
településein megjelentek a plakátjaink, így bizonyára mindenki idejében 
tudomást szerezhet majd a rendezvénnyel kapcsolatos részletekről is.

■ Te is említetted, hogy tavaly még bizonytalan volt az idei rendez
vény létrejötte, aztán mégis úgy döntöttetek, megszervezitek. Mi volt a 
döntés oka akkor, illetve mi az, ami megváltozott?

- Az az igazság, hogy tavaly szinte minden ellenünk játszott. Beleértve az 
időjárást, a látogatottságot, mindent. Ráadásul folyamatosan azt tapasztaltuk, 
hogy mindenki csak azt emelte ki, ami nem volt jó, ami nem tetszett neki, és 
emiatt csalódottak voltunk, úgy éreztük, belefáradtunk a szervezésbe. Másrészt 
sokáig úgy tűnt, a tavalyi veszteséges lesz, aztán végül mégis sikerült nullára 
kihozni a költségvetést. Ezt követően azonban egyre több olyan visszajelzés 
érkezett hozzánk, ráadásul nemcsak a fiataloktól, hanem a zentai önkormány
zat, illetve más közéleti személyek részéről is, hogy szükség van erre a rendez
vényre, sokan biztattak bennünket, hogy ne hagyjuk abba. Azt hiszem, hogy 
már most, néhány héttel a Játékok kezdete előtt köszönetét kell mondanunk 
mindazoknak, akik akár anyagilag, akár erkölcsileg támogattak bennünket.

■ A jubileumok mindig különleges programokat, meglepetéseket in
dukálnak. Mivel készültök?

- Valóban így van, hiszen az ember, ha azt hallja, hogy tizedik, akkor 
akaratlanul is valami nagy durranást vár. Azt gondolom azonban, hogy mi 
már eddig is folyamatosan annyi meglepetést, annyi újdonságot vittünk bele 
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a Nyári Ifjúsági Játékokba, hogy most már kevés olyan dolgot tudunk pro
dukálni, ami még nem volt. Persze korábban már szó esett arról, hogy jó len
ne, ha egy nemzetközi szintű együttest is el tudnánk hozni, ami valóban nagy 
durranást jelentene, de erre jelenleg még nem láttuk elérkezettnek az időt.

■ A programok összeállításának elve a jubileumhoz igazodva az volt, 
hogy a korábbi években legnagyobb sikert elérő együtteseket hívjátok visz- 
ssza...

- Igen, ezt szerettük volna megvalósítani, bár el kell ismerni, nehéz 
objektíven megítélni azt, hogy kik voltak a sikeresebbek, és kik a kevésbé 
sikeresek. Valószínűleg ezen is lehet majd vitatkozni. Biztosan eljön a Be
atrice, az Aurora, Rúzsa Magdi, Lajkó Félix, a Sugarloaf, a Magna Cum 
Laude, a Kowalsky meg a Vega, a Quimby és még nagyon sokan mások. 
Igyekeztünk idén is sokszínű programot összeállítani, amelyek között min
denki találhat kedvére valót.

■ A kisebb programhelyszínek terén milyen változásokra számíthat
nak az érdeklődők?

- A legtöbb helyszín megmarad, azzal, hogy a korábbi évek tapaszta
latai alapján megpróbáljuk majd ezeket még inkább tökéletesíteni. A leg
nagyobb újdonságra a Techno Stage tekintetében lehet majd számítani, 
ugyanis mivel korábban sokszor érkeztek panaszok a városlakók részéről, 
hogy a hajnalig tartó, dübörgő zene miatt nem tudnak pihenni, idén úgy 
döntöttünk, ezt a helyszínt áthelyezzük egy hangszigetelt sátorba, hogy 
ezáltal is kerüljük az összeütközéseket. Lesz egy új helyszín, ahol napja
ink zenéjére szórakozhatnak majd a fiatalok, de megmaradnak az olyan 
népszerű helyek is, mint például az Örült város, a Még élünk! sátor vagy 
a Népzenei sátor. Természetesen idén is lesz Kölyöktanya, a korábbiakhoz 
hasonlóan a rendezvény területén kívül, sőt a legkisebbeknek már a nulla
dik napon is különleges meglepetéssel készülünk...

Máriás Endre (Képes Ifjúság)

I’m feeling glad - I got sunshine in a bag... Napapó szórja ránk ismét 
a sugarait, hejj! Muchos gracias! Végre ugyanitt - és ugyanúgy! Eled a 
Százholdas pagony!
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Oké - sőt: öllé! akkor csak Játékosan! Comprende?!
Ismét EGYÜTT a ligetben. Boldogság van? Királyság? Miegymás? Re

mélem...
Még ha korog is a pocakod - mint nekem is: nem kaptam rétest estére 

ha korog is a hasad, tesókám, rá se ránts, illetve ellenkezőleg: ránts csak rá, 
ha megkívánod, aztán hadd szóljon! Induljon a TÁNC, ollarí! (Jobbik eset
ben már be is indult tegnap este, ugyebár...) A meteorológusok szerint ma 
délután ránk fognak rontani az állati kannibálok a környező ősrengetegből 
- hát... rálesünk...

A forgatókönyv nem sokat változott. Indul a Banzáj - s a mi karcsú kis 
naszádunk ismételten csatlakozik a flottához. A Játékos Magyar Szó - szí
neiben (naná!) ott a kék ég és a zöld fű - újra itt a Nyári Ifjúsági Játékokon: 
közöttetek, érettetek s legfőképp: veletek! Az orrotok előtt. Vagy mögött. 
Ki lehet próbálni. Meg lehet kóstolni. De akár csukafejest is lehet ugrani 
a közepébe! (Bár arra talán mégis megfelelőbb a Tisza amott, a töltésen 
túl...) Egy szó mint száz: gyertek, keressetek meg bennünket... meg egy
mást nálunk... Aztán majd együtt kitaláljuk, hol dobjuk le a következő fris
sítőt. Vagy hogy hol van a legközelebbi izgalmas program. Hű... most jut 
csak eszembe! Holnap este lesz a Nagyszínpadon a Quimby! Ajjajjaj...

No, ott mindenképpen rázunk egyet!
De nem kellenek a dumahegyek. Nem erről szól ez a kis (Képes) Já

tékos szükségderékalj (párna, takaró, csákóalapanyag - as Ya like it!). 
(Száj)tépésre ott a pázsit meg a kocsmasátor. Velem legközelebb ott talál
kozol. Holnap pedig ugyanitt. Addig lapozz. Nézd a képeket. Mosolyogj.

No meg.
Mint az édes pici katicabogarak itt a borítón: szeressük egymást, gye

rekek!
Béke!

Csabek (Játékos Magyar Szó)
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Kedves olvasó!
Amennyiben végigolvastad, vagy csak végiglapoztad e könyvet, akkor 

bízom benne, hogy megéreztél valamit a „játékos” életérzésből.
Maga a rendezvény nem véletlenül lett sikeres, hiszen a milosevici dik

tatúra utolsó évében született meg (az első Játékokon pl. komoly gondunk 
akadt a rendőrséggel is az egyik, az Otpor nevét viselő csapat miatt), s 
a háborús évek generációjának töretlen életkedvét mutatja. Egy évvel a 
bombázások, a tízéves polgárháború után igenis játszani és önfeledten ne
vetni akart ez a generáció.

Nemcsak akart, hanem meg is tette. Pillanatok alatt kialakultak azok a 
legendás csapatok, amelyek megmutatták a délvidéki magyar fiatalok el
pusztíthatatlan életerejét. A megzabolázhatatlan pozitív őrületet jelzi pl. 
az az Onions-Laza-akció, amikor egy óra alatt több mint ezer aláírás gyűlt 
össze a „kilincs” szavunk eltörlésére.

Maga a rendezvény s az őket látogató generációk persze közben so
kat változtak. Vitatkozhatunk azon, hogy jó vagy rossz irányba történtek-e 
változások, s azon is, hogy ezek szükségszerű vagy esetleg elkerülhető vál
toztatások voltak. Egyvalami viszont biztos: a Nyári Ifjúsági Játékok kitö
rölhetetlenül beleivódott ezeknek a generációknak az életébe, a gondolko
dásába, az életérzésébe.

A Játékok volt, van és lesz, a Játékok mindig élni fog!
És most következzenek az önmagukért beszélő fényképek!

Zsoldos Ferenc

Zenta, 2011. június 25.
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Mindazoknak, akik egy kicsit is figyelemmel . 
kísérték a Vajdaság egyik legnagyobb ifjúsági ren- r 
dezvényének első évtizedét, talán felesleges is itt * 
ecsetelnem annak jelentőségét a régióban. Mind- < 
azonáltal az Olvasó - legyen akár „beavatott" vagy 
teljesen laikus - a könyvünket olvasva bizonyára 
találni fog majd valami újat is a Nyári Ifjúsági Játé
kokkal kapcsolatban; ha eddig még nem sikerült,

Ül ráérezhet a jelentőségére, az ízére, a varázsára... ha , ■ 

’ pedig mindezen már régen túl van, akkor elmélyed
het a nosztalgia szívet melengető tengerében.

A vajdasági fiatalok kedvenc rendezvénye lm 
már betöltötte a tizedik életévét. Nonprofit vállal
kozásként több krízist is megélt időközben, de azért 
minden évben megrendezésre került, egyre tovább 
fejlődve, egyre nagyobb érdeklődésre számot tart- 

, va, bizonyítva ezzel létjogosultságát a régióban. Úgy 
a vetélkedőknek, mint a kulturális és szórakoztató 
programoknak, koncerteknek köszönhetően egyre' 
több látogatót vonz - immár ném csupán a délvidé
ki magyar lakosság soraiból, de Magyarországról, aj 
Kárpát-medencéből és a világ más tájairól is. Mára 
közhelynek számít, éppen ezért igaz: a környék fi
ataljainak a Játékok jelenti a nyár csúcspontját, so
kuknak magát a nyaralást is. J

Szögi Csabai

V <

Amennyiben végigolvastad, vagy csak vé
giglapoztad e könyvet, akkor bízom benne, hogy 

Ímegéreztél valamit a „játékos" életérzésből. Maga 

a rendezvény nem véletlenül lett sikeres, hiszen a 
milosevici diktatúra utolsó évében született meg, $ 
al
mutatja. Egy évvel a bombázások, a tízéves polgár
háború után igenis játszani és önfeledten nevetni 
akart ez a generáció. Nemcsak akart, hanem meg is 
tette. Pillanatok alatt kialakultak azok a legendás 
csapatok, amelyek megmutatták a délvidéki ma 
gyár fiatalok elpusztíthatatlan életerejét.

A Nyári IQúsági Játékok kitörölhetetlenül be
leivódott ezeknek a generációknak az életébe, a 
gondolkodásába, az életérzésébe.Zsoldos Ferenc
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