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Az ipolysági műemlékzóna 10 éve 

A TARTALOMBÓL

Miről olvashatunk

a Hontianske listyben

Szent hangulatot teremtett
a rockopera  

Faluünnepély
Paláston                       6. oldal

...ismét fociznak
Gyerken                       7. oldal

Ipolyság napja
és Ipoly-nap                 9. oldal

Az élet értéke II.                11. oldal

Szeptemberi foci 12. oldal

Nem vádolhat senki sem elfogultság-
gal, hiszen körülbelül százhúsz kilomé-
terre lakom Ipolyságtól, így aztán teljesen
tiszta lelkiismerettel állíthatom, hogy a
bátorkeszi templomdomb mellett az i-
polysági szabadtéri színpadon talált iga-
zán otthonra a Felvidéki Rockszínház, il-
letve az általuk előadott nagysikerű és
méltán híres István a király című rock-
opera. A hangulatról gondoskodtak...
kezdhetnénk most bele egy hosszabb, ki-

merítő felsorolásba, de felesleges, hiszen
a hangulatról valójában nem kellett gon-
doskodni. A magyarság szent ünnepe, au-
gusztus huszadika, illetve pár nappal előtte,
utána, annak katarzisa, a Felvidéken
együvé tartozás élménye olyan eufóriát
teremtett, amely elérte, hogy mindazok,
akik megjelentek augusztus 22-én az
amfiban, magyarsággal csordultig telt
szívvel üljék /állják/ végig a másfél órás
előadást, és maradjon ebből az élményből
még az álmok síkjára is.

A főként Búcsról származó Felvidéki
Rockszínház vezetője, rendezője, Karkó
Henrietta elmondta, hogy a millenniumi
év kultusza indította el a csapatot az e-
gyütt játszás útján. Kapcsolódva a 2002-
es év rendezvényeihez színpadra állították
az István a királyt. Óriásiak voltak az el-
várások, hiszen ezt a darabot talán senki-
nek sem kellettt bemutatni, sokan betéve
tudják a dalok szövegeit, ki tudja, hány-
szor izgulták már végig az előadásokat
Budapesten vagy Esztergomban Kop-
pánynak szorítva vagy éppen Istvánért ag-
gódva. Sokak emlékezetében még tisztán

élt a rugalmas Varga Miklós-i vagy éppen
a vad Vikidál Gyula-i alakítás. Nem kis
fába vágták hát a fejszéjüket, ám a siker, a
vastaps, a vissza-vissza kiáltások csak
nem akartak szűnni. Miért játszották hát
mégis oly kevésszer a darabot? Karkó Hen-
rietta keserűen válaszol erre a kérdésre.
Minden egyes előadás szerzői jogáért Ma-
gyarországra húszezer koronának meg-
felelő forintot kell kifizetni, ami egy a-
matőr színtársulat számára óriási összeg-

nek felel meg. Biz-
tosan sokkal több
helyen is szívesen
láttak volna ben-
nünket – vélekedik
a rendezőnő –, de
sok település nem
engedhet meg ma-
gának ekkora ösz-
szeget, pláne, hogy
a színpadtechnika
is pénzbe kerül,
nem is beszélve
arról, hogy ebben a
darabban közel szá-
zan szerepelnek.
Az ipolysági és a
négy nappal azelőt-
ti érsekújvári fel-
lépés díját a Regio-

nális Művelődési Központ állta, az
ipolysági szervezésbe bekapcsolódott
Ipolyság önkormányzata, a helyi MKP-
szervezet, a Csemadok Ipolysági Alap-
szervezete, Lévai és Nagykürtösi Területi
Választmánya, az ipolysági cserkészek, a
Szüllő Géza Polgári
Társulás, illetve a
már a Felvidéken is
egyre nagyobb teret
hódító, tehetséges,
nemzeti érzelmű fiata-
lokat tömörítő Hat-
vannégy Vármegye
Ifjúsági Mozgalom.

Most akkor a
hangulatról? Nem
volt üres ülőhely,
Olyannyira, hogy e-
gyes helyeken még a
fűben is óvatosan
kellett lépkedni, hi-
szen ott is kíváncsi
nézők tízei foglaltak
helyet. Stugel Tibor,
a Regionális Műve-

lődési Központ igazgatójának, illetve
Csáky Pál miniszterelnök-helyettes beszé-
de után az ógyallai Kovács Noémi adott
elő egy gyönyörű népdalt, majd megkez-
dődött ez előadás, melyre minden magyar
büszke lehet. És ha valaki a nézőtérről
vette a fáradságot és körbepillantott, min-
denfelé lágyan lengő magyar zászlókat
láthatott a darab kezdetétől egészen a
Himnusz végéig.

Kalmár Csaba /Komárom/
Fotók: Görözdi Szilárd /Komárom/
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