
2016. szeptember 26., hétfő

Kétmillió forintos támogatás a verseny további tétje 

Feltörekvő tehetségek hétvégéje
Szombaton rendezték meg 
a 21. Peron Music Tehet-
ségkutató Fesztivált a tata-
bányai Vértes Agorájában. 
Az eseményen 14 zenekar 
mutatta meg magát a négy-
fős szakmai zsűri, az 50 fős 
diákzsűri és a közönség 
előtt. Idén egy helyi együt-
tes, a VoluMen nevet vise-
lő formáció kerekedett ki 
győztesként. 

Csernyik Zsombor 

zsombor.csernyik@gmail.com

TATABÁNYA A Peron Music Ala-
pítvány 1993-ban azért jött lét-
re, hogy támogassa a fiatalok 
művészetek iránti fogékonysá-
gát, tehetségük kibontakozá-
sát. Az e célból alapított feszti-
vál mára az ország egyik leg-
nagyobb múltú könnyűzenei 
tehetségkutatója lett. Pap Ti-
bor, az alapítvány elnöke sze-
rint kezdetben kevés hasonló 
rendezvény létezett, ők azon-
ban már akkor fontosnak tar-
tották, hogy a feltörekvő zene-
karok számára legyen olyan fó-
rum, ahol bizonyíthatják tehet-
ségüket. 

— A megyei tehetségkutató-
nak indult, évenként vissza-
térő rendezvény mára Kár-
pát-medencei vonzású ese-
mény lett. Folyamatosság, 
pártatlanság és magas szak-
mai színvonal jellemzi. Nem 
gyors sikert kínálunk, ha-

nem lehetőséget arra, hogy az 
indulók saját útjukat járva, a 
saját fejlődési ritmusuk sze-
rint érjenek el oda, ahova te-
hetségük predesztinálja őket 
— mondta Pap Tibor.

 — 2012-ben székelyud-
varhelyi partnerünkkel úgy 
döntöttünk, hogy a zenei te-
hetséggondozást kiterjeszt-
jük az egész Kárpát-meden-
cére, így életre hívtuk a Szé-
kelyföldi Peron Music Tehet-
ségkutató Fesztivált. A siker 
már öt éve tart, azóta az er-
délyi zenekaroknak is lehe-
tőségük van rá, hogy hazai 
körülmények között bekerül-
jenek a magyarországi zenei 
vérkeringésbe — fogalmazott 

az egyesület elnöke. Az el-
múlt esztendőkben fellépő 
zenekarok díjazottjai nagy-
szerű pályát futottak be, élen 
a Margaret Islanddel, akik 
idén „Az év felfedezettje” ka-
tegóriában Fonogram díjat 
kaptak. A fesztiválon a közel 
50 jelentkezőből 14 együt-
tes kapott szereplési lehető-
séget. Minden banda 15 per-
cet töltött a színpadon, ennyi 
idejük volt meggyőzni tehet-
ségükről a 4 fős szakmai- és 
az 50 fős diákzsűrit, akik a 
kiválasztott három szám el-
játszása után rövid vissza-
jelzést adtak a fellépőknek. 
A  rendezvényen minden ze-
nekarról készült egy-egy 

professzionális videó, me-
lyet a Peron Music Alapít-
vány YouTube csatornáján 
tesznek közzé. A verseny el-
ső három díjazottja fellépést 
nyert a FEZEN Fesztiválra, a 
Roxxy Music Caféba, a paksi 
Pop-Rock- Jazz Tehetségkuta-
tóra és a balatonboglári Lég-
rádi Antal Tehetségkutatóra, 
ezenkívül hangszeres kiegé-
szítők és finom borok is gaz-
dára találtak. 

 Az első helyezett elindulhat 
a Budapest Music Expo kere-
tében megrendezésre kerülő 
Öröm a zene Tehetségkutatón, 
amely az országban megtalál-
ható tehetségkutató fesztivá-
lok nyerteseinek döntő meg-

mérettetése. A győztes zene-
kar 1.000.000 Ft-os hangszer- 
és hangtechnika vásárlási és 
a Cseh Tamás Program jóvol-
tából 1.000.000 Ft-os lemez-
készítési támogatást kap. El-
ső helyezett a tatabányai Vo-
luMen zenekar, második he-
lyezett a Köpönyegforga-
tók, míg harmadik a Me iLL 
együttes lett. A 21. Peron Mu-
sic Tehetségkutató Fesztivál 
további fellépői voltak: Cila-
tomband, Zephyr, Éva Presz-
szó, Jáde Nyúl, The Bluebay 
Foxes, Tündérvese, A Farkas 
a Mézes a Német meg a Bob, 
Kalapkabát, The Young Re-
bels, Renton and The Error 
Jam, In Hail.
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VÉRADÁS

KECSKÉD/OROSZLÁNY A Vörös-
kereszt megyei szervezete és az 
Országos Vérellátó szolgálat ma 
15 és 18.30 között Kecskéden, a 
művelődési házban; 11.30 és 14 
óra között pedig Oroszlányban, a 
szakrendelő épületében várja a 
segíteni szándékozókat. W. zs.

PROGRAMAJÁNLÓ

TATABÁNYA Dr. monostori Imre 
előadása „Németh László ma-
gyarságszemlélete” címmel ma  
17 órakor a József Attila megyei 
és Városi Könyvtárban lesz hall-
ható. A program díjmentes. W. zs.
TATABÁNYA testünk, a csoda - In-
teraktív kiállítás nyílik szeptember 
28-án az alsógallai József Attila 
művelődési házban. Csoportosan 
bejelentkezni a 0630/536-8302-
es telefonon lehet. A kiállítás meg-
tekinthető október 1-ig. W. zs.

ÜGYFÉLFOGADÁS

TATA Az egyenlő bánásmód ható-
ság kihelyezett ügyfélfogadását 
szeptember 28-án, 9 és 13 óra kö-
zött tartja a tatai Járási hivatal fog-
lalkoztatási Osztályán, az erzsébet 
királyné tér 10. szám alatt. W. zs.
CSOLNOK A népmese napja alkal-
mából minden korosztályt várnak 
csütörtökön 10 órakor a Kossuth 
Lajos művelődési házban a hal-
hatatlanság országa című, a báb-
színházak X. találkozóján díjazott 
bábos mesejáték megtekintésére. 
A bábos mesemondó fabók mari-
ann, a főkolompos Keresztes Nagy 
Árpád. A belépés díjtalan. f. K.

FOGADÓÓRA

TATABÁNYA ABLONCZY Dánielné 
bánhida önkormányzati képvise-
lője szeptember 27-én (kedden) 
17 órától fogadóórát tart a puskin 
művelődési házban. W. zs. 

POLLENJELENTÉS

MEGYEI INFORMÁCIÓ: tatabá-
nyán jelentősen csökkent a par-
lagfű pollenkoncentrációja, bár 
a hét elején még nagyon magas 
volt, szerdától magas, szombattól 
pedig már közepes szintűre mér-
séklődött – olvasható az Orszá-
gos Közegészségügyi Központ Ae-
robiológiai hálózatának tatabá-
nyára vonatkozó 37. heti jelenté-
sében. tovább csökkent a csalán-
félék virágporának mennyisége 
is. Alacsony koncentrációban volt 
jelen még a pázsitfűfélék, a liba-
topfélék, a kenderfélék, valamint 
az üröm pollenje. előfordult még 
egy-egy szem az útifű és a lórom 
virágporából is. A kültéri allergén 
gombák közül az Alternaria spóra-
száma jellemzően a nagyon ma-
gas tartományban alakult, a Cla-
dosporiumé többnyire közepes 
volt. W. zs
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DAD Ezek a tökök Dadon Magyar Attila kertjében termettek, a kis sütőtök elbújik mellettük, a két nagy 
közül a „kisebbik” tizenöt kilogramm, míg a nagyobbik majd duplájára, 25 kg-osra nőtt

A VoluMen 
további terveiről 
Pénzes Mátéval
— 2014-ben alakultunk, ak-
kor még másik frontembe-
rünk volt, teljesen más kon-
cepcióval indultunk. Ez év vé-
gén lett új énekesünk, aki-
nek az érkezésével egyértel-
mű vált, hogy blues-rock stí-
lust fogunk játszani. 2015 vé-
gén jelent meg az első sa-
ját számokból álló kisleme-
zünk Analóg Analógiák cím-
mel, ami utalás arra, hogy ki-
zárólag analóg hangszere-
ket használunk. Lemezeinket 
is hagyományosan, szalagos 
technikával készítjük. Fellép-
tünk többek között a Sziget 
Fesztiválon; a tatai Víz, Zene, 
Virág Fesztiválon és a főváro-
si A38 koncerthajón.
— Novemberben jelenik meg 
az első nagylemezünk, illet-
ve készülőben van a második 
hagyományos videoklipünk 
is. Részt vehetünk az Öröm a 
zene Tehetségkutatón, amit 
szeretnénk megnyerni, hiszen 
eddig minden költséget ön-
erőből álltunk. Hosszú távra 
mutató terveink vannak, de 
egy bizonyos pontnál anyagi 
támogatás nélkül nehéz a to-
vábblépés. Az itthoni fellépé-
sek mellett szeretnénk külföl-
dön is kipróbálni magunkat. 

Jól sikerült a Mihály-napi vásár, amelyet tábortűz s táncház zárt

Gyereksereg a Lóvoda napon a tatai lovardában
TATA Jól sikerült a hetedik Mi-
hály napi Lóvoda nap és Vásár, 
amelynek az Öreg-tó partján 
fekvő Esterházy-lovarda adott 
otthont vasárnap. Kora délelőtt 
a szervezők nevében Straubin-
ger Zoltán, a Tatai és Térségbe-
li Lovasélet-fejlesztő Egyesület 
elnöke köszöntötte az érdeklő-
dőket, akik bizony meg is töl-
tötték a patinás falak közötti 
szabad területet.

A tatai óvodák is kitettek 
magukért: bemutatkozó stand-
jaik csak úgy roskadoztak a 
különböző portékákból, a gye-
rekek pedig nem csupán ked-
venc óvónénijeiket köszönthet-
ték, hanem tartalmas napot is 
tölthettek a vásáron.

A Rescue 24 mentőkutya-be-
mutatóját sokan tátott szájjal 
nézték végig, csakúgy, mint 
a Tatai Táltos Lovas Iskola ka-
rüsszelbemutatóját. Persze a 
rendőrautóra és a Sjáli mini-
fogatozásra is sokan kíván-
csiak voltak, nem csoda, hogy 
népszerű volt a járművek. Ké-
ső délután a Cserszömörcze 
Együttes zenélt, majd a söté-
tedés idején meggyújtott tűz-
nél (amely programmal Ta-
ta csatlakozott az Itthon vagy, 
Magyarország szeretlek orszá-
gos programhoz) táncház kez-
dődött, a Kenderke képvisele-
tében Jocha Balázs, a pötörké-
sek részéről pedig Kelttai Gá-
bor vezetésével.  Sz. A.Az egyik legnépszerűbb attrakció idén is a pónifogat volt Az igazán vállalkozó kedvűek megpróbáltak felállni a ló hátán 
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A győztes VoluMen nagy sikert aratott a közönség körében is A Cilatomband zenéje is megfogta a szépszámú nézősereget


