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Mindennapi hagyományaink?
Tudósítás
Ismét megnyílt a Kultúrházak Éjjel-Nappal rendezvény. Ebben az évben a korábbiakhoz képest
emelkedik a programok száma és színhelye. 680 eseményt támogat a kulturális kormányzat 2017.
február 10-12 között.
A megnyitó esemény az Óbudai San Marco utcai Kulturális Központban zajlott, ahol a Tág Világ
képzőművészeti kör gyermekei, a Békásmegyeri iskolások festettek, rajzoltak több asztalon és
vászonnál temperával, pasztellel, nem törődve,hogy odakint a február még fagyos, hódara hull, és a
szürkeség ráül a lakótelepre, és minden házra kerítésre, magára a kulturcentumra is, mely a kívülről
szögletesnek színtelennek, barátságtalannak tűnik a járókelők számára, pedig odabent zajlik az Élet, a
“Mindennapi hagyományokat őrző Élet”.
Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár szívesen, kötetlenül beszélgetett a tanulókkal és
tanáraikkal, akik közös munkájuk során elmondták, hogy jó így alkotni, azaz mindenkinek ott marad
a keze munkája a vásznon, a színes hőlégballon ábrázolásával, a fákkal, a felkelő nap ábrázolásával.
Az Államtitkár úr örömét fejezte ki, hogy a három napos program helyszíne ez a közösséget megtartó,
fél évszázados hely, mely úgy vonzza a közönséget, mintha kályha melegéhez invitálná. Az itt élők
életminőségét javítja alkotó módon változatos programokkal, előadóestekkel.
Korábban civil kezdeményes volt, s most eljutottak a 11. Kultúrházak Éjjel NappalRendezvényhez.
Rekordszámú helyen zajlik most a sok esemény, épp farsang idején, bevonva a kultúrát kedvelőket, a
közösségi élményre vágyakozókat:
 hangversenyek,
 tárlatmegnyitók,
 alkotó körök,
 táncház,
 gasztronómia és
 Kárpát medencei kincsek megtekintése, átélése.
Ma



az ötéves Göncöl együttes táncolt kalotaszegi öltözetben legényest, páros táncot, majd
a Ghymes együttes tagjai, Szarka Gyula és testvére, Tamás valamint zenekaruk tagjai,
szerethető értékes zenét közvetítettek a legmagasabb szinten. Ők megtalálták a kulcsot, mivel
lehet elérni a hallgatóságot, s a közönség a zenei stílusukat, s magát a muzsikusokat is a
szívébe zárta. Elhangzott : a Vitézlő dal, a Tüzet viszek, ne lássátok, az 1956-os dal a
Babarózsával, a Nyár c. a Zöld hajnal, a Bor a vér, a Boszorkány dal.

Novák Péter zenész, színész, rendező, a rendezvényi ez évi védnöke, országos hálózatot képvisel és
ráérez arra, hogy nehezebb vidéken szervezni eseményeket, mert minden függ a költségektől és a
közösségtől, melyet azonban minden községnek, kisvárosnak meg kell tartani, mert szüksége van a

közös platformra, s nem a celebritás-függőségre. Két évtizede járja Novák Péter is a kis településeket,
csak azért is megmutatva, hogy klasszikus írókat is be lehet mutatni,mert hisznek a közösség megtartó
erejében és a szürkeséget lehet oldani színekkel, értékkel, találékonysággal, rendszeres
programajánlattal.
A mostani 3 nap is méltó lenyomat lesz “Ország- haza-nemzet” fogalomra.
Novák Péter tanítványai és színésztársai is ezért dolgoznak. Kell 100 ember, tiszta átlátható ember, s
legyen bennük közös életérzés, támogató igyekezet, és akkor a lazaságból kohézió lesz. Itt a nyitó
eseményen is ezt történik. A fiatalokat a tánc hozza össze, a gyerekeket a játék, az alkotó munka. A
látogatókat a szeretet nyelve.
Az Élet nemesebb lesz a Mindennapok hagyományait szimbólumként is használva.Kiemelten kezelve.
www.kulturhazak.hu, facebook.com/kulturhazak,info@preport.eu

