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A VGYKE különféle helyszíneken népszerűsíti 
az audionarrációt

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete
újabb kihívása az audionarráció népszerűsítése látássérültek körében. „A
vizuális kultúra mindenkié 2.0 FOF 2018” elnevezésű programban az AKKU
Egyesülettel közösen szervezett akadálymentes színházi előadásokat és
különleges képzőművészeti alkotások audionarrálását.

Fodor Ágnes VGYKE elnöke: Reméljük, minél több látássérültnek tudunk
olyan felejthetetlen élményt adni a narráció segítségével, amely színházi elő-
adások, vagy filmek minőségi élvezetéhez járul hozzá.

Hatalmas sikert aratott a két népszerűsítő kisfilm az audiónarráció folya-
matáról: az egyik a Fővárosi Nagycirkusz „Szikramanók – Karácsonyi kaland
a Cirkuszban” című akadálymentes előadásáról készült. A másik a terézvá-
rosi klubon forgatott, a narrációt ismertető és illusztráló kisfilm.
Megtekinthetők: http://www.vgyke.com/296-2/narracios-kisfilmek/

A projekt ideje alatt 40 db különleges képzőművészeti alkotáshoz készült
narrálás. Ezek között fellelhető: épület, fotó, festmény, szobor, dioráma, pla-
kát, installáció, és tűzfalfestmény narrációja is.

Megtekinthető: http://www.vgyke.com/296-2/fotok-festmenyek-rajzok/
Narrált színházi előadásokon a My Fair Lady zenés vígjátékot, az

Odüsszeusz bolyongásai gyerekelőadást és az István, a király rockoperát
tekintették meg az érdeklődő látássérültek.

A program az EMMI és az FSZK támogatásával valósult meg.
VGYKE sajtóiroda

Sikeresen megvalósult az 
„Együtt sportosan folytassuk Borsodban!” 
elnevezésű szabadidős és sportprojektünk!

Örömmel számolunk be arról, hogy 2018. szeptember 1. és 2019. június
30. között sikerrel lezajlott a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által FOF
2018/23 kódszámon támogatott, a Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-

Náluk jártunk
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Zemplén Megyei Egyesülete által megvalósított „Együtt sportosan folytassuk
Borsodban!” című integrált szabadidős és sportprojekt.

Az alábbiakban olvasható a projekt részletes összefoglalója, melyet
Németh Anita irodavezető kolléganőnk állított össze.

A projekt célcsoportja a B.-A.-Z. megyében élő 14 éves életkor feletti 6049
gyengénlátó és aliglátó, 688 vak személy (forrás: KSH 2011.), akinek orvosi-
lag igazolt látásromlás vagy a látás teljes elvesztése nehezíti a mindennapi
életvitelét; továbbá a Magyarországon élő minden olyan személy, aki nem
minősül látássérültnek.

Programunkkal azt kívántuk elérni, hogy nagyobb figyelem irányuljon a
látási fogyatékossággal élők sportolási igényeire és lehetőségeire; továbbá a
projektben érintett létesítmények és szervezetek szolgáltatásait tekintve
megvalósuljon az egyenlő bánásmód elve, megfelelő ismeretek birtokában
befogadóvá váljanak a látássérült embereket illetően.

Igyekeztünk minél több nem látássérült résztvevőt bevonni a szabadidős
és sportfoglalkozásokba, akik ezáltal új ismereteket és tapasztalatokat sze-
reztek a látássérültekről a közvetlenül látási fogyatékossággal élő szemé-
lyektől. A bevont ép látású személyek megismerték a látássérültek speciális
igényeit, a megfelelő segítségnyújtás módját, a leggyakoribb szembetegsé-
gek alapvető jellemzőit.

A látássérült tagjaink által megfogalmazott igény alapján, valamint a látás-
sérültek bevonásával kidolgozott komplex sport- és szabadidős programunk
az alábbi tevékenységeket ölelte fel: Etka-jóga, gyógytorna, társastánc, ter-
mészetjáró gyalogtúra, teke, tandemkerékpározás, jégkorcsolyázás. E szé-
les kínálattal az volt a célunk, hogy minden bevont látássérült személy ráta-
láljon legalább egy olyan mozgásformára, melyet a projekten kívül is folytat-
hat, ezáltal kialakul benne a rendszeres testmozgás igénye és közelebb
kerül az egészséges életmódhoz. Az érintett mozgásformákat kipróbálva a
résztvevők megismerték azok sajátosságait, megtapasztalták a szervezetük-
re gyakorolt jótékony hatását.

E program során segítségünkre voltak partnerszervezeteink, amelyeket az
egyes események szervezése és lebonyolítása, valamint a résztvevők tobor-
zása kapcsán vontunk be. A Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesülete a ter-
mészetjáró gyalogtúrák tervezésében vett részt és a túravezetést biztosítot-
ta. Az ETKA Jóga Erőgyűjtő Módszer Egyesület a foglalkozásokat megvaló-
sító szakember biztosítása által és azok népszerűsítésével járult hozzá a
projekt sikeréhez. A Látássérültek B.-A.-Z. Megyei Denevér Sportegyesülete
és a Kazincbarcikai Vegyész Teke SE a teke sportnapok lebonyolításában és
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népszerűsítésében volt segítségünkre. A Kerékpáros Miskolc Egyesület a
tandemkerékpár túrák tervezésében vett részt és ép látású tagjai által bizto-
sította tandemkerékpárjainkra a sofőröket.

A megvalósult programelemek:
- nyitó rendezvény: 2018. szeptember 28-án miskolci székházunkban pro-

jektnyitót rendeztünk, mely során élménybeszámolók hangzottak el a
FOF2016 és FOF2017 projektek résztvevőitől, továbbá egy ülve végezhető
gyakorlatokból felépített bemutató gyógytorna foglalkozáson vettek részt a
megjelentek. A programot követően gyógyteák és egészséges ételek kósto-
lására, kötetlen beszélgetésre került sor. 40 résztvevőt regisztráltunk.

- Etka-jóga foglalkozás: 25 alkalom, amely heti rendszerességgel zajlott
székházunkban Sárvári Istvánné, bizonyítvánnyal rendelkező Etka-jóga
oktató vezetésével, egy alkalom 60 percből állt. A résztvevők száma alkal-
manként 8 fő körül mozgott. A látássérült és az ép látású résztvevők a pro-
jekt során baráti társasággá kovácsolódtak, a foglalkozások a projekt lezá-
rultát követően is folytatódnak.

- Gyógytorna: 15 alkalom, amely heti rendszerességgel zajlott székhá-
zunkban Molnár Emil látássérült gyógytornász-fizioterapeuta vezetésével,
egy alkalom 60 percből állt. A résztvevők száma átlagosan 10 fő körül moz-
gott.

- táncoktatás: 20 alkalom, amely heti rendszerességgel zajlott székhá-
zunkban Kiss-Ács Dalma, okleveles táncoktató vezetésével, egy alkalom
2x45 percből állt. A résztvevők száma 8 fő körül mozgott egy alkalommal,
akik megismerték és gyakorolták a rumba, az angol és a bécsi keringő, a
cha-cha-cha, a line dance lépéseit.

- jégkorcsolyázás: 2 jégkorcsolya foglalkozás a Miskolc Városi
Szabadidőközpont jégpályáján, egy alkalom 60 percből állt. A résztvevők
száma összesen 20 fő. Az első foglalkozás során 2 munkatárs felügyelte
csoportunkat, akiktől a látássérültek segítséget kaptak a jégkorcsolyázáshoz.
A résztvevők közül többen most próbáltak életük során először korcsolyázni.
Azon személyek, akik nem korcsolyáztak korábban, a jégen történő álláshoz
és haladáshoz egy-egy széket használhattak. A biztonságérzet kialakítása
érdekében egy oktató kísérte a pályán kívül szóbeli iránymutatással a jégen
a palánkot fogva haladó látássérültet.

- teke sportnapok: 4 teke sportnapot (ebből 2 verseny) rendeztünk a Hotel
Borsodchem kazincbarcikai tekepályáján a Látássérültek B.-A.-Z. Megyei
Denevér Sportegyesületével és a Kazincbarcikai Vegyész Teke SE-vel
együttműködve, melyeken összesen 154 főt regisztráltunk. A Nagy István
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Teke Emlékversenyt 2018. november 17-én Kazincbarcikán rendeztük meg.
A lebonyolításban részt vett a Látássérültek BAZ. Megyei Denevér
Sportegyesülete. Az egész napos eseményre az ország több pontjából
érkeztek látássérült és jól látó tekézők. A X. Nemzetközi Farsang Kupa teke
versenyre 2019. február 23-án Kazincbarcikán került sor. A lebonyolításban
részt vett a Látássérültek BAZ. Megyei Denevér Sportegyesülete és a
Kazincbarcikai Vegyész Teke SE. Az eseményre Csehországból,
Romániából, Szlovákiából és hazánk több pontjáról érkeztek látássérült teké-
zők. A rendezvényre ellátogatott Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere
és Klimon István, Kazincbarcika alpolgármestere is. A farsang teke kupa ver-
senyen a kazincbarcikai helyi média is megjelent. A gyakorlásra alkalmas 2
sportnapon 3 órán át 4 tekepályát használhattak vendégeink. A teke alkal-
makon ebédet biztosítottunk a résztvevőknek és szervezőknek.

- természetjáró gyalogtúrák: 7 gyalogtúrát valósítottunk meg a természet-
járás szépségeinek megismertetésére. E szabadidős tevékenység elterjesz-
tésére a Bükki Fiatalok Természetjáró Egyesületével működtünk együtt, akik
a túravezetést is biztosították. Újra nagy sikere volt e programelemeknek,
hiszen összesen 176 résztvevőt regisztráltunk. A túrák során használtuk a
korábbi FOF2016 és FOF2017 projektjeink keretében beszerzett túraboto-
kat, és a résztvevőknek ebédet is biztosítottunk.

- tandemkerékpár túrák: korábbi FOF2016 és FOF2017 projektjeink során
6 db tandemkerékpárt szereztünk be annak érdekében, hogy minél több
látássérült átélhesse a biciklizés szabadságot adó élményét és a szabadban
sportoljanak. 2 tandemtúrát rendeztünk a Kerékpáros Miskolc Egyesülettel
együttműködve, mely ép látású sofőröket toborzott tandemkerékpárjainkra.
2019. május 25-én valósult meg e projekt első kerékpártúrája. A túra útvona-
la az indulás napján módosult: a Tisza magas vízállása miatt a kompátkelők
nem üzemeltek. Az eredeti tervtől eltérően Tiszaújvárostól Tiszacsegéig
tekertünk a Tisza gáton gyönyörű napsütéses időben, majd az ebédet köve-
tően szerencsésen visszaérkeztünk az indulási pontra. 15 fős csoportunkban
6 látássérült kerékpározott jól látó sofőrök által vezetett tandemkerékpárjain-
kon 63 km távot. A csapathoz 3 fő szólókerékpáros is csatlakozott. Sofőrjeink
között voltak újoncok is, akiknek ez volt az első tandemes tekerése, ennek
ellenére nagyon jól megbirkóztak a helyzettel. A tandemkerékpárok szállítá-
sára ez alkalommal egyik támogatónk kisteherautója díjmentesen állt ren-
delkezésünkre. 2019. június 22-én került sor a második kerékpártúrára.  A
túra útvonala a terveknek megfelelően alakult: a tiszaújvárosi Tisza-hídtól a
folyó gátján tekertünk Tiszadadáig és vissza. Az időjárás kegyes volt hoz-
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zánk, csupán a szúnyogok hada okozott némi kellemetlenséget. 16 fős cso-
portunkban 6 látássérült kerékpározott jól látó sofőrök által vezetett tandem-
kerékpárjainkon 45 km távot. Sofőrjeink között ezúttal is voltak újoncok, akik
sikeresen vették az akadályokat. A csapathoz 4 fő szólókerékpáros is csatla-
kozott. Problémák mindig akadnak, de most is sikeresen elhárítottuk őket. A
kerékpárok vezetésében, szállításában, javításában önkénteseink nyújtottak
segítséget. A túrák során ebédet biztosítottunk a résztvevőknek.

- záró rendezvény: június 28-án miskolci székházunkban záró rendez-
vényre került sor az Etka-jóga ülve végezhető nyújtó gyakorlatainak kipróbá-
lásával és látássérültek zenés műsorával. Kisnémedi Varga Pál szórakoztat-
ta a közönséget operett részletekkel, magyar nótával és budai dalokkal, köz-
reműködött és szólót játszott zongorán Siklósi János egyesületi tagunk. A
rendezvényen gyógyteákat és olyan ételeket kóstoltattunk, melyeket az
egészséges táplálkozás alapelvei szerint készítettek el munkatársaink és
önkénteseink. 47 résztvevőt regisztráltunk az eseményen.

Projektünkön összesen 998 fő résztvevő volt jelen, akik közül 71% volt
látássérült.

A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Egyesülete kép-
viseletében köszönetünket fejezzük ki minden kedves résztvevőnek, tagja-
inknak, önkénteseinknek, partnereinknek, támogatóinknak, munkatársaink-
nak és a sajtónak.

Továbbá örömmel tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket, hogy az FSZK és
az EMMI támogatja „Nem látunk akadályt” elnevezésű FOF 2019 projektün-
ket majdnem 2 millió forinttal, mely hozzájárul ahhoz, hogy 2019 szeptem-
berétől 2020 júniusáig újabb szabadidős és sportprogramot valósítsunk meg
látássérülteknek és látóknak egyaránt, régi és új programelemek, mozgás-
formák bevonásával.

Az új projekt részleteiről a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.
A Vakok és Gyengénlátók Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Egyesület csapata

A Borsod megyei látássérültek projektzáró 
rendezvényén jártunk 2019. június 28-án Miskolcon

Nagy izgalommal készültünk, vajon az utazás körülményei milyenek lesz-
nek, hisz a vasúti felújítások miatt Hatvanig autóbusszal tudtunk utazni.
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Végül azért vonatra szálltunk Miskolcig. Barnóczki Gábor kolléganőjével várt
bennünket az állomáson.

A székhelyhez érve, sürgő-forgó kollégákat láttunk, mindenki – tudva fe-
ladatát – a délutáni projektzáró rendezvényre készült. A hölgyek az egész-
séges életmódhoz kapcsolódó ételek szervírozását készítették, a fiúk a
különböző gyógyteák készítését vállalták. Volt, aki a rendezvényre érkezők
regisztrálását végezte. Közben Kisnémedi Varga Pál Siklósi János zongora-
kísérővel a programot egyeztette.

Lassan elérkezett a 3 óra, az „Együtt sportosan folytassuk Borsodban” pro-
jektzáró rendezvény kezdési időpontja. Barnóczki Gábor elnök igen gazdag
program megvalósításáról számolhatott be. A teljesség igénye nélkül említe-
ném: jóga, társastánc, gyógytorna, teke, természetjáró gyalogtúrák stb.

Természetesen kiemelve a program megvalósítását végzők munkáját,
külön-külön megdicsérve őket.

Barnóczki Gábor elnöknek még arra is kiterjedt a figyelme, hogy a részt-
vevőket egy kicsit megmozgassa Etka-jógával. Mindenki a helyén végezte az
elöl ülő Sárvári Istvánné Mónika által bemutatott gyakorlatokat. Jól esett min-
denkinek a mozgás.

Ekkor került sor Kisnémedi Varga Pál műsorára, aki ezt úgy állította
össze, hogy minden résztvevő találjon kedvére valót. Operettel indított. A
vén budai hársfák után felcsendült Zeller Madarász művéből Ádám dala,
amely dalok elkísérik Kisnémedi Varga Pált pályája több mint 50 évén át. A
pesti nőkről szóló éneke után álmait is megosztotta a jelenlévőkkel „Ma
önről álmodtam megint, bocsánat asszonyom…”. Az operett blokk részét a
„Hej, cigány…” dallal zárta, és most sem feledkezett el megemlékezni a
nemrégiben elhunyt tanáráról, Siliga Miklósról. Amíg Kisnémedi Varga Pál
kicsi szünetet tartott, Siklósi János zongorajátékában gyönyörködhettek a
résztvevők. Magyar nóta blokkját az „Akácos út”-tal kezdte, azt követően
Debrecenbe járt, de a hétpettyes katicabogárka is felrepült énekében, majd
a Vásárhelyi híres promenádon is sétált, végül egy szép vallomást hallhat-
tak „Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki”. A nótacsokorban mindenki
megtalálhatta a kedvére valót. A Budai nótákkal búcsúzott a közönségtől, de
előtte szeretettel köszöntötte a műsor kedvéért Ormosbányáról érkezett
barátokat.

Az Egyesület munkatársai ezt követően pillanatok alatt átalakították a ter-
met, és terülj-terülj asztalkát csináltak az egészséges táplálkozást bemutató
kínálatukból. Mindenki kivette részét a munkából. A fehér asztal mellett úgy
tűnt egy nagy család foglalt helyet. Igazán jó vendéglátó csapat.



2019. augusztus 47

Barnóczki Gábor elnök és munkatársa szállásunkra kísért, ahol nagyon
szép környezetben pihenhettük ki az egészséges elfáradás körülményeit.
Köszönet érte a Borsod megyei látássérültek elnökének, Barnóczki
Gábornak és az általa irányított egyesületnek.

Basa Ágostonné Szilágyi Ágnes

Egy zeneszerető községben, közösségben voltunk
Bükkszenterzsébeten 2019. július 6-án

Verőfényes napra ébredtünk, a Hálózat a Kultúráért, Művészetért
Egyesület (HAKME) kitűnő zenekara és a Farkas Gyula nótakör énekesei
keltek útra Bükkszenterzsébetre, ki kocsival, ki menetrendszerinti autóbusz-
szal, hogy énekes társuk Vizer Lajos és Bükkszenterzsébet polgármestere
meghívására este zenés műsort adjanak a település zeneszerető lakossá-
gának.

Vizer Lajos és kedves felesége, Veronika csodálatos fogadtatásban része-
sített bennünket. Vendéglátóink jó magyar szokásként különlegesen finom
pálinkával, libazsíros kenyérrel (lila hagyma, paprika és paradicsom) alapoz-
ták meg a nap hangulatát. S miközben csoportunk egyik része falatozott, a
vendéglátók barátja, Molnár Krisztián szakács maga köré gyűjtött néhány
csoporttagot, akiknek segítségével hamarosan rotyogott az üstben a tyúk-
pörkölt, hogy egy ebéd elfogyasztásával tegyük széppé a napot az esti
műsor előtt.

A település ifjú polgármestere is megérkezett üdvözlésünkre, aki szintén
nagy szeretettel fogadta csoportunkat, és alaposan kitett magáért, hogy sike-
res műsort láthasson az irányítása alá tartozó falu közössége.

Lassan elindultunk a parókia frissen felújított kultúrtermébe, ahová a
közönség már szép számmal gyülekezett.

Ifj. Berki László prímás vezetésével felcsendült a zene a teremben.
Meglepetésként hatott a zenekarban a 14 éves Villányi László, aki szép, igé-
nyes játékával mindenki szeretetét élvezte, a jövő prímása lehet. A polgár-
mester köszöntője után a Farkas Gyula nótakör kórusa a közönség vastap-
sa kíséretével alapozta meg az est hangulatát.

Az énekesek sorát Farkas Mónika kezdte, majd a sort követték a többiek
szebbnél szebb nótákkal. Mónikát, Vizer Lajos helyi énekes követte, aki mély
átéléssel adta elő nótáját, kivívva ezzel a közönség vastapsát. Albert Miklós
Győrből, Kiss Katalin és Németh Károly Budapestről érkeztek. Németh
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Károly még a közönség soraiból is partnert kért nótájához. Kiss Éva cigány-
nótákkal szórakoztatta a közönséget, Farkas Erzsébet szépen előadott nótá-
ját is nagy tapssal jutalmazták. A mindig elegáns Szécsi Anna most is sikert
aratott. Jenei Kata nagyon szép dal választásával, „Mint galamb a tiszta
búzát, úgy szeretlek téged” hívta fel magára a figyelmet. Lambert Tünde a
tőle megszokott könnyed előadással szerepelt. Kenyér István szépen elő-
adott nótáit is nagy tetszéssel fogadta a közönség. Kisnémedi Varga Pállal a
közönség együtt énekelte az Akácos utat, majd az „Ici-pici kisgalambom
édes párom”-at, amit már vastaps kísért végig. Jenei Róza finoman előadott
dalait is nagy tapssal fogadta a közönség. A temperamentumos Németh
Nikoletta tűzről pattant menyecskének hatott piros ruhájában, és lázba hozta
a jelenlévőket. A szünet után Farkas Mónika és Kisnémedi Varga Pál elő-
adásában operett kettős szólt Hajmási Péter és Pálról, majd Kisnémedi
Varga Pál a Jaj cica számmal  „bolondította el” a jelenlévőket nagy sikerrel.
Albert Miklós operett dal előadásával „Darumadár fenn az égen” ismét kivív-
ta magának a közönség vastapsát. Mónika ismét „színpadra” lépett és elő-
adásával kápráztatta el a „nagyérdeműt”. Volt cigánynóta, dzsessz és operett
is. A közönség csodálatos hangulata mindenkit elragadott.

A műsor végén mindenkit egyenként mutatott be a műsorközlő, Farkas
Mária a szűnni nem akaró vastaps mellett.

Ezt követően a lelkes közönség –kötetlenül– együtt nótázott, táncolt az
énekesekkel.

Kis csapatunk biztosan mély nyomokat hagyott a település lakóiban, és
azokban, akik a facebookon élőben követhették a műsort. Visszavágyunk e
csodálatos környezetbe, a település zeneszerető, élvező lakóihoz.

Ezúton is köszönjük Vizer Lajos és felesége, Veronika csodálatos, fárad-
ságot nem ismerő munkáját, a polgármester meghívását és a lehetőség
megteremtését, hogy jól érezzük magunkat, valamint Farkas József, a
HAKME elnökének a csoport összefogását.

Basa Ágostonné Szilágyi Ágnes

Hlavátsch László és Bodrogi Zsuzsi újra 
előadás-sorozaton törte a fejét

Hlavátsch László és Bodrogi Zsuzsi gondolt egy nagyot s újra előadás-
sorozaton törte a fejét. Azaz folytatni szerették volna korábbi nagysikerű elő-
adás szervezésüket, ami a Rátkay klubban volt. Elhatározásukat tett követ-



2019. augusztus 49

te, előzetes érdeklődés felmérése után végre elérkezett az előadás napja,
amely 2019. május 12-én új helyszínen volt, a Hermina úti Lipták villában.

Nagy volt a várakozás, vajon hányan lesznek, de lassacskán megtelt a
nézőtér. Jöttek, akik a korábbi műsoraikban már látták a kedves pár tempe-
ramentumos előadását, hallották Erdős Melinda művésznő gyönyörű hang-
ját. Kisnémedi Varga Pál sorstársai is kíváncsiak voltak a műsorra.

Kisnémedi Varga Pál a tőle megszokott előadással vívta ki a közönség
vastapsát. Csodálatosan hangzott tőle Lehár Cárevics operettjéből a Volga
dal. Sokan jöttek Vásárhelyi Prodán Miklós rajongói közül is.

Szebbnél szebb dalok hangzottak el, köszöntve az édesanyákat. Bodrogi
Zsuzsi egy gyönyörű verssel lepte meg a kedves közönséget. Kovács Böske
még betegen is felvállalta, hogy kedves személyiségével, énekével emeli az
est hangulatát. Tamon Erika előkelő előadásmódjával mindenkit elbűvölt.
Csáki Tibor már a megjelenésével is tapsra csábította a közönséget. Ekkor
már a közönség hangulata is felfokozott volt, hát még akkor, amikor Bodrogi
Zsuzsi mellé papírtrombitával megérkezett, hogy bekapcsolódjon a trom,
trom, trombitás szám előadásába. Hlavátsch László dalaival méltón emléke-
zett a nemrégen elhunyt zeneszerző, zenetanár, Siliga Miklósról, aki rajta
kívül tanára volt Bodrogi Zsuzsinak, Kovács Böskének és Kisnémedi Varga
Pálnak is. Mindenki szeretettel emlékezik rá.

A műsorban fellépő énekesek előadásukkal nagyon kellemes délutánt sze-
reztek a közönségnek. Mindenki szép élménnyel gazdagodott a Hlavátsch
László és Bodrogi Zsuzsi által nagyon jól megszervezett délutánról. Nagyon
jó ötlet volt tőlük, hogy a szünetben ásványvizet készítettek a közönségnek.

Június 16-án már második zenés délutánjukra készültek, ekkor azonban
már a Vakok Állami Intézetének Hermina út 21-ben lévő kultúrtermében,
amelyet Kisnémedi Varga Pál közbenjárásával kaptak meg, aki most is éne-
kével járult hozzá a délután sikeréhez. Sajnos az időjárás nem volt kegyes a
szervezőkhöz, mert olyan hosszan tartó zápor, zivatar fogadta a műsorra
igyekvőket, hogy volt, aki el sem jött ígérete ellenére. Pedig nagyon színvo-
nalas műsort készítettek a szervezők. Bodrogi Zsuzsi a tőle megszokott
vidám előadásával, Kerekes Károly különlegesen szép előadásával, Németi
Pál olasz dalok interpretálásával, Hlavátsch László lágy, dallamos előadásá-
val és táncával, Kisnémedi Varga Pál a tőle megszokott szép énekével hódí-
totta meg az időjárási viszonyok miatt kis létszámú, de annál lelkesebb
közönséget.

Aki eljött, szép élménnyel tért haza.
Basa Ágostonné


