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ról, a sajnos ma is élő korrupcióról és 
„urambátyám-rendszerről” is írjanak majd dalt!  
 

A 2016. november 26-i koncerten az előzenekar a 
zalaegerszegi Turán volt. A kevésbé a dallamra s 
inkább a ritmusra építkező, igazán mozgásra lel-
kesítő zenéjük sokakat táncra késztetett. 
 

 
 

A születésnapi plakát 

 
A jubileumi koncertről az együttes Facebook ol-
dalán (elérhetősége: Határkő) számos további fel-
vétel látható-hallható. A két koncert remekül si-
került hangtechnikus közreműködése nélkül is3. 
 

Fotók: Tóth Alex, Fehér Fatima 
 
 

                                                 
3 A koncerteken az akusztikus – erősítés nélküli – dobhoz 
szokás beállítani az erősítőket. Úgy látjuk, hogy érdemes 
lenne beruházni az erősítő rendszer fejlesztésébe – a Turán 
esetében pl. így el lehetne érni, hogy a szöveget ne csak az 
első sorokban állók-táncolók értsék. 
A központilag vezérelt hangosítással az énekesek hangja is 
jobban kiemelhető lesz, s nem fogják elnyomni az erősítővel 
megsegített hangszerek. 
 

 

Szathmáry Király Hanna keleti 
gyűjteményének kiállítása 

Felsőzsolcán a Városi Művelődési 
Intézetben 

 
2017. szeptember 23-án 14:00-kor nyitották meg az 

ismert műgyűjtő keleti tárgyainak kiállítását 

 
 

A város felkészült az értékes tárgyak befo-
gadására és szakszerű installációt biztosított: 
szép, új, jól zárható tárlókat célszerű megvilá-
gítást. Indiai, kínai, japán, afganisztáni műkin-
csek láthatók, használati és kultikus tárgyak, egy 
régi török szőnyeg és egy különlegesen finom szö-
vetű textília. Aranyhímzésű selyem, brokát és bár-
sony ruhák. Szathmáry Király Hanna korábban je-
lentős számú és értékű tárgyat adományozott a 
Magyar Földrajzi Múzeumnak, most ezeket a Mú-
zeum a kiállítás idejére kölcsönadta. 

Nádi Gyula a város alpolgármestere, Mezei 
Mariann az intézmény vezetője és Putz József 
tanár, iskolaigazgató a Szathmáry Király Ádám 
társaság elnöke nyitotta meg és Szathmáry Király 
Hanna ismertette a kiállítást. 

Kiosztották a pár éve alapított Szathmáry 
Király Erzsébet díjat, melyet idén e sorok írója 
vett át örömmel és ezúttal is köszöni az adomá-
nyozóknak. 

Felsőzsolcán Bárczy kastély néven ismerik 
azt az épületegyüttest amely a város kultúr-
centruma. Megtekinthető a földszinti kiállító-
teremben a várostörténeti kiállítás, amely érdekes 
történeti múltat tár fel és sok, ritkaság számba 
menő tárgyat mutat be. 

Érdemes egy délutánt Felsőzsolcán tölteni, 
mert még belefér az időbe egy kispörkölt a messze 
földön híres Csárdában, melynek különtermében 
PhS Pataki János festőművész bizarr freskóin 
ámuldozhat és derülhet, esetleg magára ismerhet, 
pironkodhat is a kedves látogató. 
 

(Szerk.) 
 




