
2017. április 26., szerda12  csak fiataloknak

Mi mind egy család vagyunk, hirdette a népszerű banda a koncertjén

Túlzó kámforillat maradt a Road után
TATABÁNYA A Road zenekar 
kéthónapos tavaszi turnéjá-
nak végéhez érkezett. Utolsó 
állomásként a tatabányai Rox-
xy Music Caféban csaptak a 
húrok közé, nem is akárho-
gyan. Fel volt adva a lecke 
azoknak, akik a helyszínen 
akartak jegyet 
venni a Road  ze-
nekar tavaszi tur-
néjának zárókon-
certjére.  A  Túlzó 
Kámfor Tour tata-
bányai állomásá-
ra ugyanis már az 
elővételes időszak-
ban telt ház lett. 
Az együttes vendége ezúttal 
az AllsuckAll zenekar volt.  

Késve érkeztünk, így csak 
az előzenekar utolsó akkord-
jaira léptük át a bejáratot. 
Azt már lehetett tudni per-
sze, hogy telt ház van, mégis 
meglepő volt a helyzet. 

A tömeget látva felsejlet-
tek a krónikás előtt a buda-
pesti, zsúfolt rockkoncertek 
emlékképei. Az ilyen buli-
kon mindig a hangulat a leg-
fontosabb, aminek csak kel-

léke a zene. Az igazi koncert-
élményt a színpadi teljesít-
mény és a közönség megszó-
lítása adják. A Road zenekar 
ebben mindig valami külön-
legeset nyújtott, és most sem 
okozott csalódást. 

Megőrült a tömeg, ahogy 
megszólalt az in-
dítónak szánt Nem 
kell más. 

Elgondolkodhat-
tunk volna, hogy 
miért ezzel kezd-
tek, ha a követ-
kező szám nem 
az egyik szemé-
lyes kedvencem, 

a 2010-es Emberteremtő al-
bum címadó dala lett vol-
na. Tíz perc sem telt el, és a 
hangulat kezdett a tetőfoká-
ra hágni, amit a Nem elég és 
a Ne mondd című dalok csak 
fokoztak. 

A koncert egynegyede után 
a dobverők ütemes pergése 
jelezte, hogy az új album nó-
tái sem maradhatnak el. 

Molnár Máté énekes-basz-
szusgitáros a mikrofonhoz 
fordult, és erőteljesen bele-

kezdett: Kettő bennem. A ze-
nekar ezen a koncertjén is a 
megszokott hangsúlyt fektet-
te a látványra. 

Egy pillanatra Megint nyár 
lett, majd színpadra „hívták” 
az együttes első válogatásal-
bumára átdolgozott Újra nézz 
rám-ot. A Jó reménység fo-
ka pár pillanatra lenyugtat-
ta a zömében ugráló közön-

séget, persze ez a viszonyla-
gos higgadtság sem tartott so-
káig. Egyszerre kezdtük „szá-
molni a percet”, és a terem kö-
zepén létrejött pogó a villogó 
fényben új erőre kapott. 

Nemsokára elcsendesedett 
a nézőtér, előkerültek az ön-
gyújtók és a telefonok, ahogy 
megszólalt a kihagyhatatlan 
Világcsavargó. Érdekesség-

ként mindenképp meg kell je-
gyezzük, hogy ennek a dal-
nak a videoklipjéhez a tatabá-
nyai vasútállomáson is forga-
tott a zenekar. 

A legnagyobb slágerek után 
a szokásos, egyedi módon bú-
csúztak. Emlékeztették a kö-
zönséget, hogy egy-egy ilyen 
estén mi mind Egy család va-
gyunk.  cs. Zs.

a volt esztergomi főiskolás és társa már 7000 méteren járt

Meghódítják a Himaláját
a volt esztergomi főisko-
lás, suhajda szilárd és má-
szótársa, klein Dávid  cél-
ja, hogy oxigénpalack hasz-
nálata nélkül, első magya-
rokként jussanak fel a föld 
legmagasabb csúcsára, 
a 8848 méteres Mount Eve-
restre. 

Szűr Annamária
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HIMALÁJA Mára már csak a Si-
sapangma főcsúcsa, a K2 és 
az Everest oxigénpalack nél-
küli megmászása hiányoznak 
ahhoz, hogy a magyar expe-
díciós hegymászás teljesítse 
mind a 14 nyolcezer méter fe-
letti csúcs elérését oxigénpa-
lack használata nélkül. Erre a 
feladatra vállalkozott Suhajda 
Szilárd és Klein Dávid.

A két mászó nagyon erős 
akklimatizációs kört tudhat 
maga mögött. Ahogy arról 
az expedíció Facebook-olda-
lán is hírt adtak, miután há-
rom éjszakát eltöltöttek a ket-
tes táborban 6500 méteren, a 
hét végén elérték a hármas tá-
bort. Az úgynevezett C3-ban, 
mintegy 7050 méteren töl-
tött éjszaka után pedig a hét 
elején egy menetben visz-
szaereszkedtek az alaptábo-
rig, ahol regenerálódtak, és a 
megfelelő időjárást várva ké-
szülnek az újabb körre, amely 
során már a Déli-nyereg eléré-
se lesz a cél. 

A csúcstámadásra valószí-
nűleg május második felében 
kerül majd sor.

–  Nagyon boldogok va-
gyunk, és nagyon-nagyon elé-
gedettek. Igazi csapatmunka 
volt! –  mondta Dávid az el-
múlt napokról. 

Az első, még bő egy héttel 
ezelőtti akklimatizációs túrá-
ra így emlékezett vissza Szi-
lárd: 

– Az előtte való  éjszaka iga-
zi téli időt hozott. Mint egy fe-
hér szoknya, keményre fújt 
hó ölelte körül alaptábori la-
kósátram. Hajnali háromkor 
már lázasan pakolásztunk. 
Az étkezősátorban, egy-egy 
falat zabkása közben teát töl-
töttünk, bakancsot húztunk, 
sisakot igazítottunk, jégszer-
számokat állítottunk, s az iz-
gatott készülődés közben pu-
dzsaoltárunk lángja is fellob-
bant odakint. A zsákokat há-
tunkra emelve kiléptünk az 
illatos füstbe, és a hideggel 
mit sem törődve, határozott 
léptekkel keltünk át a tábo-

runk melletti befagyott pata-
kon, eltűnve a sötétségbe bur-
kolózott gleccseren – idézte 
fel, majd folytatta: 

– Hirtelen robbanássze-
rű, szörnyű morajlás ijesztet-
te meg a csapatot: felpillant-
va azt láttam, hogy egy félszo-
bányi, kékes-zöldes jéghalom 
kiválik a fölöttünk ágasko-
dó szabálytalan formák ren-
dezetlenségéből, és borzal-
mas zajjal útvonalunkra vá-
gódik, megannyi súlyos rész-
re hasad, és fékezhetetlenül 
felénk rohan! Meglepődöttsé-
gemben olyan érzésem volt, 
mintha lassított felvételt lát-
nék: Ang Pasang üvöltve ro-
hant fel a jégfolyosó oldalán! 
Mögötte én, azonnal visszafe-
lé, rákiáltva Dávidra és Phem-
bára – csupán néhány másod-
perc volt az egész! Az alattunk 
kanyarodó jégfal takarásába 
érve behúzott nyakkal liheg-
tünk – amilyen gyorsan jött, 
úgy el is némult a veszede-
lem: elzúgott mellettük a jég-
tömbök sebes folyama.

Dávid és Szilárd oxigénpalack nélkül akarja megmászni a Himaláját fotó: Mohai B. 

Új helyszínen, 
Póni Kupával 
rendezik meg 
a lovasnapot
TATA Új helyszínen, Tata és 
Agostyán között, a Sjáli Szóra-
koztató Parkban rendezi meg a 
VII. Szent György napi Lovas-
ünnepet a Tatai és Térségbe-
li Lovasélet-fejlesztő Egyesület 
szombaton. Hallgatva a nagy-
közönség kéréseire, visszatér-
nek a rendezvény gyökereihez: 
elsősorban a kisgyerekeknek 
és számos lovas programmal 
készülnek, családias, ugyan-
akkor szintén remek környe-
zetben. A télen nagy sikert ara-
tó Póni Kupát is megrendezik. 
Straubinger Zoltán egyesüle-
ti elnöktől megtudtuk: a cél to-
vábbra is igényes, színvonalas 
programot adni a helyieknek, 
környékbelieknek. A lovasnap 
most is ingyenesen látogatha-
tó. Parkolóhelyeket is kialakí-
tottak, de pár perc alatt ki is 
lehet biciklizni a rendezvény-
re, amelyen Mátyás Edina és a 
Táltos Lovas Iskola karüsszel-
bemutatókat tart, korabeli hu-
szárok mellett itt lesz a Brá-
zik Törzs, az agostyáni önkén-
tes tűzoltók és autójuk, szabad-
idomítást és voltizs lovastornát 
is láthatnak az érdeklődők, 
valamint az Aréna táncosait. 
A  tombola fődíja ezúttal egy 
shetlandi minipóni lesz.  sz. a.

Tisztán másznak
Az Everest „tiszta” megmá-

szása több, mint „csupán” 

egy kiemelkedő sportteljesít-

ményt. Az „oxigénes mászók” 

után gyakran maradnak üres 

palackok, szemét a hegyen. 

Filozófiájuk: tisztán másznak, 

fair eszközökkel. Igyekeznek 

úgy hátrahagyni a hegyet, 

ahogyan azt találták. Alaptá-

boruk mértéktartó, nap- és 

szélenergiát hasznosítanak.A tombola fődíja egy póni lesz 

az idei lovasnapon fotó: MW

Remek hangulatot csinált a Road a tatabányai koncertjén. Bulifotók: Kemma.hu fotó: Raáb Z. 

Nem hagyták 
leülni  
a hangulatot 
a koncerten

Kalandosan indult 
az akklimatizációs 
túra a mászóknak

Az alaptáborig hírességek, köztük Badár Sándor is elkísérte őket

Új sorozatunkban ezúttal 
Körtvélyfáy Dina online szer-
kesztő mutatja be kedvenceit. 

A nemrég bemutatott A szép-
ség és a szörnyeteg betétda-
la az 1991-es rajzfilmben nem 
szerepelt, mégis remekül pasz-
szol a régiekhez (hiszen az ere-
deti dalszerzők írták). Dan Ste-
vens pedig bebizonyította: nem 
csak színészként, énekesként 
is megállja a helyét. A magyar 
verzió is jól sikerült, szövege 
sokszor még találóbb is, mint 
az erdeti, ami manapság ritka-
ságszámba megy.

1. dan stevens: 
 evermore
2. intim Torna illegál: 
 Nézz rám a buszon
3. sia ft. Maitre Gims: 
 i Forgive You
4. alice Cooper: 
 poison
5. Keen’ V: 
 Ca Va le Faire
6. stromae: 
 dodo
7. Törőcsik Mari: 
 Ott fogsz majd sírni
8. iggy pop: 
 Candy
9. Kispál és a Borz: 
 Húsrágó, hídverő
10. david Bowie: 
 lucy can’t dance
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