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MI IS,
akik kitalálták, megszervezték, koor
dinálták, levezényelték, levezették
az első KŐFESZT (Kővágóörsi Művé
szeti Napok) programját, ezen belül
A DIÓFA ALATT – CSEH TAMÁS
ÉS BARÁTAI A KÁLI-MEDENCÉBEN EMLÉKNAPOT
ÉS AZOK IS,
akik puszta szavak és elhadart ter
vek alapján elhitték és támogatták
e szent őrültséget (2019-ben Kővágóörs Község Önkormányzata,
a Nemzeti Kulturális Alap Összművészeti Kollégiuma, az EMMI
Kultúráért Felelős Államtitkára,
a Magyarságkutató Intézet,

a MANK Magyar Alkotóművészeti
Nonprofit Kft., a blogstar.hu,
az M5 kulturális csatorna,
a Cseh Tamás Archívum,
a Pharma Press Nyomdaipari
Kft., Mozi Étterem, Theodora
Kertvendéglő és Spájz, Kővágó
örsi Alkotótábor és a kővágóörsi
Művelődési Ház és Könyvtár).
És a bátorságuk mellett – nagyon
helyesen – személyesen is meg
nézték, hogy jó helyre ment-e
támogatásuk. Minden mecénásunk
hosszabb-rövidebb ideig Kőfesztpolgárrá vált, amit törekvésünk
nagy megbecsüléseként értékelünk.
KÖSZÖNET ÉRTE.

Bor-zene-beszélg

etés-nevetés

ére ültetett
Cseh Tamás emlék
ő
diófa és a jövend
dja
beszélgetések pa
fáját
ti édesapja emlék
Cseh András elülte

yeltünk
Apróságokra is fig

Ahol megleli helyét a kép
zőművészet (Cseh Tamás
és Somogyi Győző grafikái,
fotókiállítás Cseh Tamásról),

ien még
Kővágóörsön enny
ásmegnyitón
nem voltak kiállít

ogyi
Tardy Anna, Som
k
ká
afi
gr
Győző és a

gató
Tárlatnézésre csalo
utcai muzsika

Cseh Tamás és barátai
a Káli-medencében emléknap

MI VALÓSULT MEG?

Létrehozni egy csendes,
nyugodt, beszélgetős, minő
ségi, valóban összművészeti
fesztivált, azzal a nem titkolt
szándékkal, hogy Kővágóörs
visszakerüljön a kulturális
térképre.

MIT AKARTUNK ÉS

fotó
Az egyetlen nem
kiállításon
tó
fo
a Cseh Tamás

ahol már-már embertelen
körülmények között (este
8 órakor 35 fokban egy
kultúrház nagytermében
pótszékek mellett tömötten
állva!) is igény mutatkozik a
színházra (a Kazinczy-díjas
Lázár Csaba Arany János
balladáiból összeállított,
klasszikusan konzervatív
estje),

isítatlan
Lázár Csaba ham
Kővágóörsre
színházat hozott

gben
Természetes köze
ogram
pr
di
valóban csalá
t
sz
fe
– is – a Kő

Szelíd turizmus,
szelíd motoros

ahol a zene valóban „minden hangszeren
játszik” (Kátai Zoltán kobozzal,
a Tiszta Forrás Zenekar, az Erdőfű
és a Hungarian FolkEmbassy birkahúros
gardontól nagybőgőn át tekerőlantig
és hegedűig a népzenével és az ehhez szer
vesen kapcsolódó táncházzal, Pély Barna

gitárjával egyszemélyes blues-zenekarként,
a Vodku fiai igazi, klasszikus színpadi fel
állásukban, a Kőfeszt felfedezettje, az AMG
Trió hamisítatlan rock and roll formációban,
Tintér Gabriella a Káli-medencét betöl
tő énekhangjával és a Dresch-Borbély
Quartet a jazz minden finomságával),

a
Aki dalba foglalta
rna
Ba
ly
Pé
t,
te
Kőfesz

ó
zettje, az AMG tri
A Kőfeszt felfede

ar tet
Dresch-Borbély Qu

ahol bekéredzkednek a hivatalos
programon kívülről is művészek
(így lett keddről péntekre Sváb Katalin
festményeiből tárlat, így játszhatott
a Doubled Bass Project egy kerek
asztal-beszélgetés után, vagy éppen
séggel így mutatkozhatott be a kissé
elvont, de izgalmas irodalom-zeneképzőművészet hármas a Halszáj
optika kivetített-felolvasott-alázenélt
formájában),

Minden pillanatot
ér tékelő figyelem

pajtában
Erdőfű táncház a

gh
A Kőfeszten Balo
ngarian
Melinda volt a Hu
ese
ek
én
y
ss
ba
FolkEm

sikus
Éj jeli táncházmuz

ok

Tintér Gabi hangja
medencét
betöltötte a Káli-

c Vodku fiai
A közönségkedven

KŐFESZT

tán konKátai Zoltán spon
rtben
ke
om
pl
certje a tem

nek
Legendák emlékez

ahol a kerekasztal-beszélgetések – pót
székes... – telt házat vonzanak, amikhez
nem „celebek”, hanem ÉLETMŰVET alkotó
művészek (Cserhalmi György, Szomjas
György, Ujlaki Dénes, Somogyi Győző,
András Ferenc, Gödrös Frigyes, Kerner
Gábor), valamint 40-es nők (Urmai
Gabriella, Gáspár Melinda, Zámbó
Márta) a 40-es nők gondolataival és gon
dolatairól, önképzavarokról tartott abszolút
tartalmas, nem felszínes beszélgetései
kellettek,

ahol a gyerekprogram a tikkasztó kánikula
ellenére a hatalmas focipályán nyitástól
zárásig telt házzal zajlik a kreatív, innovatív,
képességtesztelő mégis mesevilágos fajáté
kokkal (Fanyűvő játszóház) meg

a méterekkel odébb lévő, nyitott oldalú sá
torban a folklór jegyében gyermektáncház
zal (Magyarhang Zenekar) és népi,
interaktív mesejátékkal-koncerttel
(Klárisok zenekar Korzenszky Klárával),

Sárkányölő
Botond vitéz

Generációs
ügyességpróba 1–2

Negy venesek

Gyerek , fa,
mosoly, figyelem

liKerekasztal a Ká
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m, játék
Figyelem, fegyele
áték
Interaktív mesej

élgetés
A történelmi besz
Káli-medencei
honfoglalók

zóház
Szabadtéri fa játs

lan pótszék
Telt ház és számta
ésén
mesek beszélget
fil
a Káli-medencés

rekasztal,
Káli-medence, ke
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ne
tanulság ge

Soós Imre és
Törőcsik Mari
nyomdokain…

Tűzugrás 1–2

EZT AKARTUK
ÉS EZ VALÓSULT MEG.

ahol a salföldi kopjások be
mutatójuk után vad vágtákkal
kísérték a Kőfeszt résztvevőit
a pálos kolostorromhoz.
Az emberek ÉLŐBEN CSETEL
TEK EGYMÁSSAL, azaz beszél
gettek. Figyeltek egymásra,
rezdültek a gondolatokra,
a diskurzusnak volt eleje,

közepe meg vége. Nehezen
hagyták abba és megbe
szélték, hogy 2020-ban is
eljönnek és folytatják a félbe
hagyott mondatokat.
A program feszes volt és
pontos. Semmi nem csúszott,
a kiszámíthatóság adta
a KŐFESZT egyik erejét.

s
Díszkíséret a pálo
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kolo

A sör is
kézműves volt

A népi iparművészeti kirakodóvásár
a templomdombon exkluzív környe
zetben zajlott és a templom közelsége
garantálta a „kufárkodás” elmaradását.
A vendéglősök tartották magukat
a rendezvény előtti megállapodáshoz,
a maximalizált árakhoz, így aztán nem
lett „lenyúlós” a fesztivál, nem kaptak,
kaphattak vérszemet a fogadósok.
Ez is kellett a jó hangulathoz.

yes
Kővágóörsi lepén

nnek
Méz a lelke minde

etések , azaz az
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Minden vendég
szereti a sajtot
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EZ VOLT 2019.
TOVÁBB?

S MINDENNEK
HÍRE MENT.

Az MTVA M5 kulturális csator
nája 52 perces filmet forga
tott az egész rendezvényről,
a Kossuth Rádió augusztus
10-én 10.00–12.00 és 14.30–
17.30 között élő helyszínként
a teljes műsorfolyamát a
rendezvényről adta, a Duna
Tv Balatoni nyár, a Veszprém
Tv Híradás és a Somogy Tv
Miért? című műsoraiban is
vendégek voltunk, számtalan
rádióinterjú (Kalendárium,
2019. augusztus 8., Vasárnapi
újság, 2019. augusztus 4.,
Jó napot, Magyarország!,
2019. július 30.) a Kossuth
rádióban, megjelenés a
Helikon Rádióban (Keszthely
és környéke), print (Magyar
Nemzet, Magyar Hírlap,
Veszprémi Napló) és online
(blogstar.hu, likebalaton.hu,
magyarhirlap.hu) híradások.
Saját microsite és facebook,
instagram oldalak létrehozá
sa, üzemeltetése, frissítése
is segített a hírverésben.
Nem is eredmény nélkül:
4 nap alatt több mint 2000
látogató tisztelte meg
a rendezvénysorozatot.

Kossuth élő
szombat délelőt t

A visszajelzések alapján (lásd Varga B. Tamás és Kerner
Gábor leveleit) „igény lenne rá”. Nyilván több idő lenne
a szervezésre, előkészítésre, finanszírozási kérdések
megoldására, mert az első KŐFESZT, valljuk meg, szinte
hihetetlen rekordidő alatt jött létre a nulláról. 2020-ban
már a plusz 3-ról indulhatunk, ami sokkal könnyebbé
teszi/teheti a munkánkat. Ám az elvárások is megváltoz
tak. Míg idén a fentebb leírt alapvető cél többé-kevésbé
megvalósítása lebegett szemünk előtt, jövőre már
az ideiből kiinduló ELVÁRÁSOKKAL is meg kell küzde
nünk. Örömmel állunk elébe. Helyzetünket nehezítheti,
hogy eltökélt szándékunk rendezvényünket 2020-ban
tematizálni, és a trianoni békediktátum aláírásának
100. évfordulója köré fűzni. Éppen ezért egy külön napot
szentelnénk 2020. június 4-én az aláírás centenáriumá
nak, míg a második KŐFESZT továbbra is Cseh Tamás
halálának évfordulója, augusztus 7-e környékén (2020.
augusztus 6-8.) kerülne 3 napban megrendezésre. Azaz
2020-ban 1+3 nap lesz a KŐFESZT. Terveink szerint ren
geteg, jelenlegi határainkon kívüli művésszel, fellépővel.
Amennyiben mecénásokat találunk, akiknek már nem
csak puszta szavak és elhadart tervek alapján kell elhin
niük és támogatniuk e szent őrültséget, hanem a 2019-es
első KŐFESZT alaposan dokumentált valósága alapján.
Kelt Kővágóörsön,
2019. augusztus 20-án,
Magyarország
születésnapján
Csúri Ákos
alapító
Határtalan Hangok
Alapítvány,
KŐFESZT

találkozás
Régóta esedékes
yel
gg
ör
Cserhalmi Gy

Kossuth élő
szombat délután

dőben, kultúraNézőben, érdeklő
m volt hiány
ne
barát polgárban

Részlet VARGA B. TAMÁS leveléből
„A Kőfeszt… a Kőfeszt marad! (…)
Hasonlatosan ahhoz a jól esően édes tanácstalansághoz, ami akkor vett erőt
rajtunk, amikor megérkeztünk. Kőfeszt, Kőfeszt, hát jól van, gondoltuk,
majd lesz egy sátor, ott le lesznek tudva a kötelező penzumok, aztán a végén
taps, s nyergelj, fordulj.
Ehhez képest belecseppentünk a borba, a mámorba, a Provence-ba.
Remekül megszervezett programok, professzionális szinten levezényelt
performanszok, élvezetes, magával ragadó előadások követték egymást
a Kővágóőrs nevű csoda mediterrán díszletei között. S ha ez nem lett
volna önmagában is elég a teljes lelki katarzishoz, a vendégek, a helyiek,
valamint a fellépők olyan földöntúli egységként voltak jelen a pillanatban,
s oly rendszerezett egészet alkotva rezonáltak az öröm hullámhosszán,
hogy még csak ehhez hasonlót sem éreztünk soha. (…)
Egyetlen hatalmas negatívumot tudunk csupán elmondani: hogy botor fejjel
csak egy éjszakát maradtunk, s így rengeteg értékes tapasztalásról lemaradtunk.
Jövőre nem követjük el ugyanezt a hibát. Jövőre, írom, mert ez a fesztivál bizony
már rögtön az első alkalommal magában hordozta az emberi léptékre
tervezettségében is nagyobbra való törekedés csíráját. Biztos vagyok benne,
hogy jövőre a Kőfeszt még pompásabb, még nagyobb, még magával ragadóbb lesz.
Ez a fesztivál nem Cseh Tamásról szólt.
Ez a fesztivál maga volt Cseh Tamás.”

FEL! VIDÉK!

„Ahogy lapozgattam a történelmünket, sorra ötlöttek fel azok a rendezvények,
amelyeket itteni barátaimmal együtt követtünk el az elmúlt évtizedek alatt.
Tényleg számtalan próbálkozásunk volt és mindegyiket a hely szeretete,
a kultúra fontossága, az összetartozás fontossága és a tradíciók ápolása
motivált. Mindig arra törekedtünk, hogy a helybéli embereknek és önmagunknak
is adjunk olyan pozitív benyomásokat, amelyek tovább éltetnek és felráznak
a megszokottságból. Ugyanezt a törekvést és a gondolatok összekapcsolódását
éreztem a mostani fesztivál kapcsán. (…)
Óhatatlanul össze kell hasonlítsam a Balaton környéki fesztiválok sokaságával,
melyek egy részének magam is szenvedő alanya voltam évek óta. A mérleg
itt is jócskán a KŐFESZT felé billen, sőt! Itt barátok vettek körül, az idegenek
is barátként viselkedtek az emberrel és egymással. A kitűnő programok
fegyelmezett viselkedést, figyelmet kényszerítettek ki, minden kényszer nélkül.
Úgy beszélgettünk, mintha otthon beszélgettünk volna. Olyan volt, mint amikor
létrejöttek az egy televíziós közösségek és összejött valami fontosat nézni
a rokonság és a szomszédság.
Nem viccelek, a négy nap összehozott egy nagy családot!
Alig várom a következő adást!”

CSEH TAM

2019. augusztus 8.

„Hang”
Tintér Gabriella, a
ából
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Részlet KERNER GÁBOR leveléből
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