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Együtt biztos okosabbak vagyunk! – 
MérlEgEn a tt
olvasni, fEsztiválozni jó –  
főlEg, ha időnk is van rá… Rozmán LászLó

Nem hiszem, hogy bárki vitatkozna a címbéli állítással, 
s talán azzal sem, hogy nyáron mindezekre egy kicsit 
jobban van időnk.

Elsőként egyszerre könyv- és programajánló következik, s 
talán megbocsátják a Kedves Kollégák, hogy saját szülőfa-
lum programját ajánlom először.

Idén ünnepeljük Weöres Sándor születésének 100. év-
fordulóját, melynek központi rendezvényét Csöngén tart-
ja a község önkormányzata, támogatóként közreműködik 
a Nyugat-magyarországi Egyetem Élményközpontú iro-
dalomtanítás programja, Dr. Fűzfa Balázs egyetemi do-
cens vezetésével, valamint a csöngei székhelyű Weröres 
Sándor – Károlyi Amy emlékét ápoló alapítvány.

A megemlékezés 10 órakor az evangélikus templom-
ban kezdődik, majd emlékműsorral, ünnepi beszédekkel 
és koszorúzással folytatódik az emlékháznál. A Magyar 
Posta erre az alkalomra kiadott bélyegeit helyszíni, jubile-
umi bélyegzéssel lehet megvásárolni, és természetesen be-
lépődíj nélkül tekinthető meg a kiállítás. A napot tovább 
gazdagíthatja, ha valaki felkeresi a szomszéd faluban, 
Ostffyasszonyfán található Petőfi-emlékszobát, s ellátogat 
a falu határában lévő I. világháborús hadifogoly-temető-
be, mely a Monarchia legnagyobb táborának mementóját 
őrzi.

Az ajánlóhoz természetszerűleg csatlakoztathatók a 
könyvek. A Helikon Kiadó a költő életművének tetsze-
tős kiadású megjelentetésével tiszteleg az alkotó előtt.  
Az egybegyűjtött versek mellett megtaláljuk a műfordítá-
sokat, a Psychét, a Három veréb hat szemmel című kötet, 
de nem maradnak el a prózai írások és a színjátékok sem. 
A kötetek sorát ragyogóan színesíti Palya Bea Psyché CD-
je. A hanghordozón a kötetben található versek találha-
tók, melyek alapvetően felnőtteknek szólnak. A zenéhez 

kiváló előadásmód társul, komplex irodalmi és zenei él-
ményt nyújtva a hallgatónak. Ami nekem kissé hiányzik, 
de másutt megkapható, az A teljesség ígérete című köny-
vecske, mely WS füveskönyvének is felfogható, s ami szo-
morú, hogy hiába keresem a világhálón a Szántó Tibor ál-
tal illusztrált Egysoros versek minikötetét. Jó lenne kiadni, 
mert igazi gyöngyszem. 

A Helikon-könyvek a következő linken érhetők el, és 
még engedmény is van mindegyikből: http://www.heli-
kon.hu/termekek/weores-sandor/30/

Az idei fesztiválok, különböző tematikus napok sorában 
elég nehéz válogatni, megtalálni a legnagyobb érdeklő-
désre számot tartó programot. Ezúttal Budapestre invitál-
nék mindenkit, hiszen a Budapesti Nyári Fesztivál prog-
ramjai mindig színvonalas szórakozást kínálnak. Ezúttal 
külön ünnepi alkalmat szolgáltat az idén 75 éves Margit-
szigeti Szabadtéri Színpad, melyen többek között Erkel  
Ferenc István király című operáját adják elő, de látha-
tó lesz a Spartacus (a Seregi-balett előadásában) Puccini 
Pillangókisasszonyának főszerepében pedig a tervek sze-
rint Rost Andreát láthatja a tisztelt nagyérdemű. A június 
14-től szeptember 7-ig tartó rendezvénysorozat részletes 
programja a következő honlapon tekinthető meg: http://
www.iranymagyarorszag.hu/budapesti_nyari_fesztival_/
E1007402/

Az ország szívéből és az operától ránduljunk át a Tokaj-
Rakamazon rendezendő Hegyalja Fesztiválra. A június 
26–29. közötti koncertdömpingben látható, hallható lesz 
sokak mellett az Anima Sound System, a Quimby, az Edda 
Művek és a Zorall, de fellép a nem éppen irodalmi szöve-
geiről híres (ám sokak által kedvelt) Belga is. A részletes 
program: http://www.programturizmus.hu/tdestination-
hegyalja-fesztival-tokaj-rakamaz-programok-esemenyek.
html

Folytatásként ruccanjunk le a Balatonra, egy éppen 
ötödik jubileumát ünneplő program kedvéért. Örömteli, 
hogy a kerékpározás egyre népszerűbb, melyhez a kerék-
párutak hossza is örvendetesen igazodik. A Balaton Bike 
Fest augusztus 22. és 25. között kerül megrendezésre Ba-
latonfüreden és Tihanyban. A különböző túraajánlatok, 
versenyek és egyéb „extraságok” mellett lehetőség nyílik 
bemutatók megtekintésére, de lesz bringaexpó, és nem 
maradnak el az ügyességi versenyek sem. További infor-
mációért a http://www.programturizmus.hu/tdestination-
balaton-bike-fest.html linkre kell kattintani.

Jelen ajánló – már csak a terjedelem szűkös volta miatt 
is – csak egy apró szeletét nyújtja a rengeteg lehetőségnek. 
Érdemes az ajánlott weboldalakon tovább keresgélni, hisz 
biztos mindenki talál magának olyan programot, mellyel 
a jól megérdemelt pihenését értelmesen eltöltheti.

A Weöres-emlékháznál 650 diák mondta  
a Valse triste című verset Csöngén


