KASZÁS ATTILA PAJTA SZÍNHÁZ ÉS GALÉRIA

TÜNDÉRKERTEK 10
2019. JÚNIUS 24. – AUGUSZTUS 19.

VISZÁK

TÜNDÉRKERTEK 10

június 24. 19:00
Eszik Alajos és Csernyus Lőrinc kiállítása
Mozart: Varázsfuvola – rendezte: Gulyás Dénes
Szentivánéji tűzgyújtás Szarvas Dávid zeneművésszel

július 4. 20:00
Szép Magyar Ének – Film- és könyvbemutató, vendég: Dr. Béres József és Béres
Klára
július 5. 20:00
Mária evangéliuma – Nagy Mari önálló estje
július 6. 20:00
Pustol a hó – avagy könnyű neked, Szarvas Józsi...
július 11. 19:00
A halhatatlanság országa – Fabók Mariann bábszínháza
gyerekeknek és felnőtteknek
július 12. 20:00
Tükrös együttes előadása, utána táncház
július 13. 20:00
Mondjad Atikám – Vecsei H. Miklós József Attila-estje
július 18. 20:00
Shakespeare: Vízkereszt, de amúgy mindegy
A Sztalker Csoport és a Gyulai Várszínház produkciója
július 19. 20:00
Pál István „Szalonna” és Bandája, Berecz István és néptáncosai
július 20. 20:00
„Üdvözlettel Kovács Gyulának“ – a Tündérkertekért
Közreműködik: Berecz András, Cantemus Gyermekkórus,
Muzsikás Együttes és Fülei Balázs
augusztus 18. 17:00
“Harmonika Eúrópában – Európa a Harmonikában”
A Hóra Színház és a Magyarországi Szerb Színház közös produkciója
augusztus 19. 20:00
Egész nap gyümölcsészetünk Tündérkerti ünnepe
Novák Péter és az Etnofon – Brassótól Brüsszelig
Urban Verbunk

Viszák Önkormányzata

Kaszás Attila Kulturális
Hagyatékőrző Egyesület

Kedves Barátom!
Ünnepelni akkor kell, ha van mit!
Na, ez így rendben van. Hívom, hogy együtt ünnepeljük 10 éves viszáki
Tündérkertünket az alig több mint 10 éves Kaszás Attila Pajta Színház
(KAPSZ) programajánlataival.
Na de mit is ünnepelük? Úgy igazán?!
2009-ben hoztuk létre a viszáki Tündérkertet úgy, hogy „minden kertünkbe elmentett őshonos gyümölcsfának viszáki, illetve Viszákról elszármazott gyermek gondnoka van, és minden esztendőben annyi gyümölcsfát
mentünk a kertünkbe, ahány gyermek előző évben a faluban született“.
Az 1800-as évek közepén még megbüntették azt a gazdát, akinek kertjében az előző évhez képes a jegyző fogyást tapasztalt, mert minden gyümölcsfa köztulajdont képezett. Gyümölcsfákat ültettek mindenhová.
A paraszt saját kertjébe. Annyit és annyi félet, hogy ha járvány vagy elhúzódó háború törne ki, a család ne haljon éhen. Bőséges időkben aszaltak
almát, körtét, a háziasszony minden évben lekvárt, a házigazda pálinkát
főzött, sőt, ecetet!
Ültettek fát a házak elé, az utcára, hogy a gyerekeknek legyen mit dézsmálni. Az országút mellé is fák kerültek, hogy árnyuk alatt megpihenjen
a határban látástól vakulásig dolgozó parasztember, valamint a vándor
ősszel életet mentő gyümölcsre leljen.
Tették a mindenséggel összhangban dolgukat úgy, hogy azt nem is hívták kultúrának. Pedig az volt. A „haladni”, „modernizálódni“ akaró „felvilágosult“ ember ezt tette-teszi tönkre – ahogy mondani szokás önként
és dalolva. Bár már nem is énekelünk...
Kovács Gyula erdész-pomológus több mint 30 évvel ezelőtt kezdte a
kor szelleme elől elmenteni a még megmaradt őshonos gyümölcsfákat. Munkáját felkínálta sok jószándékú, jóakaratú embernek, akik Kárpát-medence szerte létrehozták nemzetépítő, kultúraközvetítő kertjeinket, így ma már több mint 200 Tündérkerttel vagyunk gazdagabbak.
Ennek a 20+10 év munkàjának gyümölcsét ünnepeljük köszönettel
2019-ben. Köszönetünk Kovács Gyuláé.
Drága Gyula, köszönjük!
A KAPSZ „Tündérkert 10“ programjaival folytatja több, mint 10 éves munkáját, és igyekszik reményt adni, hogy Tündéreink visszacsalogathatók
udvarainkba, kertjeinkbe. Ebben a reményben várja Önt, Önöket Szarvas
József és családja, Szarvasné Tüű Zsófia és Katinka.

JÚNIUS 24. 19:00

FEHÉR POGÁCSAALMA
Az Őrség és a Göcsej területén van elterjedve, az
ország más térségeiben nem ismert.
Augusztusban érő gyümölcse a fél kilót is elérheti. Kedvelt volt édes, zamatos íze miatt, de almalét
és bort is készítettek .belőle. Évszázados egyedei
néha 1000 kg-ot is teremtek. Az ecet készítésnek
is fontos alapanyaga volt, ami nélkülözhetetlen
volt a háztartásban, a népi gyógyászat pedig
sebre, vészre kólikára használta. Napjainkra szinte teljesen kipusztult, néhány fa maradt csupán
hírmondónak.

Eszik Alajos

képzőművész, grafikus
és Csernyus Lőrinc
építész Visszatanulás
című kiállítása

20:00
Mozart: Varázsfuvola
Rendezte: Gulyás Dénes
Pamina és Papagena
Papageno
Pamina
I-ik dáma
II-ik dáma
III-ik dáma
Monostatos
Tamino
Sarastro
Éj királynője
Zongora

Breinich Bea
Szűcs Attila
Kertesi Ingrid
Tatai Nóra
Molnár Anna
Ruszó Alexandra
Gulyás Bence
Turpinszky Gippert Béla
Tóth Pál Mátyás
Mondok Yvette
Baja Mónika

Fuvallat a Balatonról 2018-ból, szeretettel hozzánk az őrségi Viszákra, a Kaszás Attila Pajta
Színházba, annak udvarába, Gulyás Dénes
vendégeivel gyerekeknek és felnőtteknek.
Ha a gyerekeknek van kedvük bekapcsolódni
az előadásba, két órával az előadás kezdete
előtt várjuk őket! (Viszák, Fő utca 46. – KAPSZ)
Jelentkezés: szarvasjozsef1@gmail.com
támogatói jegy: 2000 Ft,
14 év alatt ingyrenes

22:00 Szentivánéji tűzgyújtás
közreműködik: Szarvas Dávid

ingyen látogatható program

JÚLIUS 4. 20:00

Szép Magyar Ének

Film- és könyvbemutató a viszáki művelődési házban

Vendég: Dr. Béres József és Béres Klára
Közreműködik: Szarvas József
A film Béres Józsefet kíséri útján, vele együtt éljük át találkozásait erdélyi “adatközlőkkel”, idős parasztemberekkel és a népzene, illetve egyházzene legjelentősebb kutatóival, Kallós Zoltánnal, Almási Istvánnal, Bereczky Jánossal, Bubnó
Tamással és Dombóvári Jánossal, s jutunk el a fiatalok, az újra élő hagyományok
erőt adó, örömteli világába.

BATUL
A Kárpát-medence egyik legrégibb almafajtája.
Erdélytől a Felvidékig mindenütt előfordul.
Neve közvetlenül is azonosítható a Batur nevű
apátsággal, amely a solymosi vár szomszédságában, Biharban 1003-tól 1172-ig létezett. A gyümölcsöt is sokfelé még ezen a néven ismerik.
A népi gyümölcsészet külső jegyei és tulajdonságai alapján sok változatot különböztet meg.
Így ismert a Fehér batul, Csüngő batul, Telelő batul, Piros batul stb. Ezen a vidéken a Mosolygó batul terjedt el. Ősszel érik, de a gyümölcse tavasz
végéig is eltartható.

támogatói jegy: 2000 Ft
14 év alatt ingyrenes

JÚLIUS 5. 20:00

támogatói jegy: 2000 Ft
14 év alatt ingyrenes

JÚLIUS 6. 20:00

Mária evangéliuma

Pustol a hó

„Mielőtt meghalok akarok még valamit a világtól. Nem sokat, de még valamit.”

Egy hatvanéves férfi egy pillanatra megáll, visszanéz, hogy találkozzon önmagával. Találkozzon a tanyasi kisfiúval, a debreceni henteslegénnyel, a Csokonai
Színház segédszínészével, a „fekete vonaton” jövő-menő színészhallgatóval, a
Vígszínház, Kaposvár, majd az új Nemzeti Színház színészével, a viszáki Tündérkert és Kaszás Attila Pajta Színház gazdájával… Egy pillanatra megáll, aztán indul,
folytatja útját. Például ezzel az előadással.

Nagy Mari önálló estje

Mi a hit? Meg kell-e halni a hitért? Meg kell-e ezért halni egy anya fiának? Vagy
bárki fiának? Vagy az anyának? Milyen az a világ, ahol egy anyja szeme láttára keresztre feszített fiú a remény jelképe? Szebb ez az új, megváltott világ? Milyen terhet hordoz az az anya, aki elengedte a fiát? Cserébe a világért. A világ megváltásáért. Elengedte-e egyáltalán? Mégis, mit jelent egy anyának, egy fia nélküli világ?
Ezekre a kérdésekre keressük a választ
anyukámmal az ír származású Colm Tóibín Mária testamentuma című kisregényén keresztül – mondja Viktor Balázs,
aki édesanyját, Nagy Marit rendezi az
előadásban.
A regény Szűz Máriáról, Jézus édesanyjáról szól, így elkerülhetetlen az elmélkedés a hitről és az egyházról is. Jézus
és Mária történetét mindenki ismeri a
keresztény világban, talán az egész világon, de az anya és a fiú történetéről
keveset tudunk. Tóibín az anya és fia
kapcsolatát írja le a magányos anya
szemszögéből. Az anya bűntudatát,
fájdalmát. Az ismert történet vakfoltjait
tölti meg élettel, „emberrel”. Mária hite
mélyebb, mint bárkié. A fiában hisz.

rendezte: Viktor Balázs

avagy könnyű neked, Szarvas Józsi...

rendezte: Bérzces László

támogatói jegy: 2000 Ft
14 év alatt ingyrenes

JÚLIUS 11. 19:00

A halhatatlanság országa

Fabók Mariann bábszínháza

Gazdag népmesekincsünk mindegyike szimbolikusan az emberi Élet valós céljait,
küzdelmes feladatait és az odáig vezető út nehézségeit tárja elénk.
Mesénk főhősét az emberiség örök misztériuma hajtja: létezik-e az Örökélet- Halhatatlanság Országa? Királyfink hosszú útja során csodatevők segítségével, végül célba ér. Sokáig mégsem tudja élvezni az időtlenséget, erős honvágya miatt
visszatér meglátogatni apját, anyját.
Ám míg ő Halhatatlanság országában
néhány napot eltölt, addig a földön több
ezer esztendő szalad el. Ezért szüleit
sem találhatja meg, s az elárvult királyfira ekkor rátalál még az öreg Halál is.
Végül a Halhatatlanság országának királynője és a Halál küzd meg egymással
a királyfiért…
Bábelőadásunk megtekintését szigorúan kiskorú felügyelete mellett ajánljuk!

TÜSKÉS KÖRTE
A maiaknak olyan paszomántos gyomruk van,
hogy csokoládét öntenek magukba ahelyett
hogy pálinkát innának mint apáik tették egykoron... – kesergett egykor Apor Péter uram, Erdély
híres polihisztora az 1700-as évek közepén. Itt a
nyugati végeken bizonyára kevesebb volt a paszomántos gyomrú ember, ezért maradt meg a
fajta viszonylag nagy számban.
Gyümölcsét egészben aszalták, de a körte ecetnek is alapanyagául szolgált.

támogatói jegy: 2000 Ft
14 év alatt ingyrenes

JÚLIUS 12. 20:00

Tükrös együttes

támogatói jegy: 2000 Ft
14 év alatt ingyrenes

JÚLIUS 13. 20:00

Mondjad Atikám

koncert, utána táncház

Vecsei H. Miklós József Attila-estje

Az 1986-ban alakult Tükrös Zenekar tradicionális hagyományos magyar népzenét
játszik a vonószenekarok hagyományos felállásában, cimbalommal kiegészülve.

Mit jelent nekünk József Attila? Ismerjük az életét. Van kedvenc versünk tőle. Életszakaszainkban újra- és újraértelmezzük sorait. De ritkán gondolkozunk el azon,
hogy milyen pusztító szenvedély és szeretni vágyás élt benne. „József Attila az
őrület erejével, egy-egy szavával néha mélyebbre nyúlt, mint bárki más előtte”
– írja róla naplójában Márai Sándor. Ebből a mélységből merít Vecsei H. Miklós,
innen próbálja megmutatni a költő életútját, szerelmeit és versrészleteit – nem
messze a rakodópart alsó kövétől. A Vígszínház produkciója.

A Tükrös Zenekar tagjai számára ugyanis a Mezőség zenéje tette meghatározó élménnyé a népzenét, azzal szembesítve a muzsikusokat, hogy az ottani falusi bandák
muzsikájának „szépsége, ereje és dinamizmusa a feldolgozás szándéka vagy a műfajok keverése nélkül is képes nem mindennapi élményt nyújtani a hallgatóságnak.”

támogatói jegy: 2000 Ft
14 év alatt ingyrenes

JÚLIUS 18. 20:00

Shakespeare: Vízkereszt, de amúgy mindegy
A Sztalker Csoport és a Gyulai Várszínház produkciója
Vecsei H. Miklós fordításában
Rendező - Ifj. Vidnyánszky Attila
Játsszák: Barta Ágnes, Bordás Roland, Böröndi Bence, Dóra Béla, Gyöngyösi Zoltán, Herczeg Péter, Kovács Tamás, Lestyán Attila, Mátyássy Szabolcs, Mészáros
Martin, Patkós Márton, Reider Péter, Rujder Vivien, Szabó Sebestyén László, Was
kovics Andrea
Shakepseare Vízkeresztjében minden megvan amire a színház vágyik. Csak játék,
csak szerelem, csak álom, csak küzdelem, csak félelem, csak rettegés, csak kétséégbeesett harc a magány ellen, remény a szerelemért, az őrületért, az egyetlen
igazságért, hogy igen létezik és van és uralkodik és lehet hinni benne, ha nem is
hinni inkább csak kutatni.
A Sztalker Csoport a tavaly bemutatott Míg fekszem kiterítve után - egy közösség
születése, a halál és az élet után - most a szerelmet választja témájául.

HOSSZÚSZILVA
A nyugati végeken volt kedvelt és gyakori ez a
magvaváló, apró vagy közepes nagyságú Beszterceihez hasonló fajta. Az 1890-es évek lajstroma arról tanúskodik hogy az Őrség és a Göcsej
területén számuk meghaladta a százezret, napjainkra néhány ezerre csökkent.
Egészben aszalták, aszalványa tiz évig is el áll.
Alapanyaga volt a térség szilvapálinkájának, ami
a bécsi udvarba is eljutott. Akkoriban ezt tartotték a legjobb pálinkának, még sóra is lehetett
cserélni. - Ma is az, de ezt már csak az tudja, aki
még ismeri.

támogatói jegy: 2000 Ft
14 év alatt ingyrenes

JÚLIUS 19. 20:00

Pál István „Szalonna” és Bandája
Berecz István és néptáncosai
A magyar népzenei élet közismert szereplői. Koncertjeiken megszólalnak a Kárpát-medence legszebb dallamai. Muzsikájuk szerte a világon hirdeti a magyar
zene szépségét. Legutóbb a decemberben lezajlott, Fölszállott a Páva televíziós
műsor házigazda zenekaraként láthatta őket a nézőközönség.
„Szalonna” és zenésztársai minden népzenei területen otthonosan mozognak és
a hangszereik virtuóz mesterei. A hegedűk mellett szóló szerepet játszik a cimbalom és a fúvós hangszerek, amit egy robosztus kísérő szekció egészít ki.
A zenekar tagjai: Pál István „Szalonna” - hegedű, ének, Pál Eszter – ének, Gombai Tamás – hegedű, Gera Attila - fúvós hangszerek, Karacs Gyula – brácsa,Ürmös
Sándor – cimbalom, Doór Róbert – nagybőgő

támogatói jegy: 2000 Ft
14 év alatt ingyrenes

JÚLIUS 20. 20:00

KAPSZ Gálaest a Tündérkertekért

Fővédnök: Áder János, köztársasági elnök

A Tárt kert csoport kiállítása
Házigazda: Szarvas József
Kiállító müvészek: Tenk László, Súlyok Gabriella, Eszik Alajos,
Varga Patrícia Minerva, Szkok Iván, Hegedüs Endre, Szenteleki
Gábor, Biczó Antal, Horváth Nóra, Horváth János, Szántó István,
Verebes György, Stremeny Géza, Lévai Ádám
Az est folyamán közreműködik Berecz András, a Cantemus
Gyermekkórus és a Muzsikás Együttes.

támogatói jegy: 2000 Ft
14 év alatt ingyrenes

JÚLIUS 20. 20:00

Cantemus Gyermekkórus

támogatói jegy: 2000 Ft
14 év alatt ingyrenes

JÚLIUS 20. 20:00

„Allegro Barbaro”

Vezényel: Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy

A Muzsikás együttes és Fülei Balázs koncertje

Az 1975-ben alakult Cantemus Gyermekkar sikereinek titka a Kodály-módszerrel
oktatott énektanításban gyökerezik. A Kodály Zoltán Általános Iskolában a módszert hosszú évek óta Szabó Dénes vezetésével alkalmazzák. Az énekkar széles repertoárjának középpontjában a kóruséneklés szépsége áll. A gyermekkar koncertjein a gregorián dallamoktól a reneszánsz és a romantika mesterművein keresztül a
modern, kortárs muzsika világáig sok és sokféle muzsikában gyönyörködhet a közönség. A magyar népzene és igényes népzenei feldolgozások – Kodály és Bartók
kórusműveit is beleértve – szintén meghatározó szerepet játszanak a kórus repertoárjában. Több elismert magyar kortárs zeneszerző komponált műveket az énekkar számára, s több ősbemutató is fűződik a Cantemus Gyermekkar nevéhez.

Vendégek: Petrás Mária (ének, Moldva) Farkas Zoltán és Tóth Ildikó (tánc)
Mit hallhatott Bartók gyűjtő körútjai során? Milyen dalok, motívumok, hangszerek
hagyhattak nyomot a lelkében, fejében, és később, a műveiben, például a Román
népi táncokban, vagy az Allegro Barbaroban? És mely dallamok hathattak Kodályra? Hogyan kapcsolódnak össze darabjai – a klasszikus zene ritka gyöngyszemei
– a népzenével? Izgalmas és lendületes előadás adja meg mindezekre a választ a
Muzsikás együttes és Fülei Balázs koncertjén, ahol a hangszerek, az ének, a tánc
mind-mind ezekhez a kérdésekhez visz közelebb. A Muzsikás együttes tavaszi
országjáró körútjának hangversenyein felváltva, egymást kiegészítve, és egymás
hatását felerősítve szólal meg a népzene, valamint Kodály és Bartók zongoradarabjai.

SÓZÓ KÖRTE
Egyszer a Firtos lován lehajtotta fejét és elaludt
a Gondviselés. – írta Tamási Áron Erdély egykor
talán legelhagyatottabb vidékéről, ahol Tündérország tündérei (Firtos és Tardos) is örök harcban
állnak. Az ottani lankákon állnak azok a matuzsálemek, melyeket a székely sós körtének nevez.
Nagy ínség idején ebből készítette levesét körtéből és vízből.
Viszák Sózókörtéjéből levest nem készítettek,
-ecetet és pálinkát annál többet. Az ecet a test
egészségének megőrzésére, a pálinka a lélek
harmóniájának megóvására szolgált.

támogatói jegy: 2000 Ft
14 év alatt ingyrenes

AUGUSZTUS 18. 17:00

Hóra Színház

Harmonika Eúrópában – Európa a Harmonikában
Egy fantasztikus zenei tér-idő utazást ajánlunk a Tisztelt Nagyérdemű figyelmébe,
mely a Hóra Színház és a Magyarországi Szerb Színház közös produkciója. Mindkét színház hitvallása sokéves múltra tekint vissza az európai határokon átívelő
kulturális sokszínűség,azon belül a zene és tánchagyományok , a párhuzamok,átfedések,vagy épp a különbözőségek sajátos módon történő bemutatása,mint
megőrizendő,ápolandó érték tekintetében. A repertoárban megtalálhatók a magyar dalok mellet éppúgy az észak-európai népek a keleti szláv vagy balkáni zenék
ismert vagy kevésbé ismert gyöngyszemei is. A HARMONIKA mint egy nagyzenekar kiegészül a programban néhány”kísérő” hangszerrel, melyek még színesebbé
teszik az előadást.

ingyenesen látogatható program

AUGUSZTUS 19.

10:00 – 19:00 Gyümölcsünnep a Tünderkerti Kemence
kápolnánál Örség – Hetés – Göcsej értéktárából
10:30 Fabók Mariann bábszinháza
11:30 a gödöllői Urban Verbunk néptáncegyüttes
16:00 Béri Balogh Ádám néptáncegyüttes
17:00 Papóka meséi

20:00
Novák Péter és az Etnofon

támogatói jegy: 2000 Ft
14 év alatt ingyrenes

Brassótól Brüsszelig

A zenekar tagjai: Kis Ferenc (a dalok szerzője, kobza, hegedű, buzuki, gitár), Novák Péter (ének, gitár, basszusgitár) Gyulai Csaba (ütőhangszerek, 5 húrú brácsa),
Szokolai Dongó Balázs (fúvós hangszerek), Kuczerra Barbara (hegedű, ének), Küttel Dávid (zongora, harmonika, gitár, ének), Nyíri Sándor (dob)

Illatos rosé kacsamell szilvamártásos palacsintával
Hozzávalók 4 személyre:
500g hízott kacsamell
6cm póréhagyma
6cm kígyóuborka
8db sós palacsinta
4 evőkanál enyhén sós szójaszósz
8 db közepes érett szilva
1 teáskanál méz
2 teáskanál 5 fűszerkeverék (szegfűszeg,
csillagánizs, fahéj, szecsuáni bors, édesköménymag)
2 evőkanál olaj
1 evőkanál cukor
Sütés előtt 2 órával elővesszük a kacsa
mellet, hogy szobahőmérsékletű legyen.
Forró vízbe mártjuk 1 percre. A bőrős oldalát húsig beirdaljuk kockázva.
Az olajat összekeverjük 2 ek szójaszósszal,
1tk mézzel és 1tk 5 fűszerkeverékkel. A kacsamellet ebben a pácban szobahőmérsékleten 1 órát pácoljuk.

Forró serpenyőben a bőrös oldalát 4 percig
a húsos oldalát 2 percig sütjük. 175 C-os
sütőben 12 percig tovább sütjük a bőrös
oldalával lefelé. Sütés után még 10 percig
pihentetjük.
A szilvákat apró kockákra vágjuk. Vastagfalú edényben felhevítünk 1 ek olajat,
hozzáadjuk a cukrot és a szilvát, és pár
percig karamellizáljuk. Felöntjük annyi
vízzel, hogy ellepje. Fél órát közepes lángon főzzük, majd botmixerrel pürésítjük.
Hozzákeverünk 2 ek szójaszószt és 1 tk 5
fűszerkeveréket. 2 percig kevergetve közepes lángon besűrűsítjük.
A palacsintákat megkenjük 1/2 evőkanálnyi szilvamártással, a közepére juliennre vágott kígyóuborkát és póréhagymát
halmozunk és feltekerjük. A vékonyan
felszeletelt kacsamellet a maradék szilvamártásunkon eleterítjük, és a szeletelt
palacsintákkal kínáljuk.
Jó étvágyat kíván Konkoly Zoltán

A CANTEMUS GYERMEKKÓRUS
Tündérkertet köszöntő
koncertsorozatának állomásai
JÚLIUS 19. 20:00 VASVÁR

katolikus templom, jó idő esetén Szentkúti szabadtéri színpad

JÚLIUS 20. 11:30 SZALAFŐ
református templom

JÚLIUS 20. 20:00 VISZÁK
KAPSZ, Gálaest

JÚLIUS 21. 11:30 PÓRSZOMBAT
katolikus templom

JÚLIUS 21. 18:45 BUDAPEST, BÉKÁSMEGYER-ÓFALU
katolikus templom

Minden koncert ingyenes!

