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Ochoa műfajt 
teremtett 
a kubai 

zenében
BUDAPEST A világhírű Bue-
na Vista Social Club egyik 
sztárja, Eliades Ochoa gitáros, 
énekes ismét hazánkba láto-
gat: április 28-án az Akvári-
um Klubba varázsol igazi „la-
tin hangulatot”. Ezúttal Grupo 
Patria zenekarával, európai 
turnéjuk egyik állomásaként 
érkezik Budapestre, hogy be-
mutassa a tavaly elkészült új 
dokumentumfilmjét.

A téma megkapó: Santia-
go de Cuba egyik utcasarkán 
egy gitár és egy kalap hevert 
a földön 1957. január 6-án. Va-
laki odalépett és beledobott 
egy ötcentest, amely tekinté-
lyes összeg volt akkor egy utca-
zenésznek. Eliades Ochoa ek-
kor mindössze tizenegy eszten-
dős volt, s akkor még nem sej-
tette, hogy az a sarok lesz az el-
ső színpada, az a járókelő lesz 
az első közönsége és az az érme 
lesz az első fizetése. Így kezdő-
dött minden. Később bárokban 

lépett fel, majd kilenc évig egy 
kubai népzenei rádióműsorban 
dolgozott. Különböző formáció-
jával rendszeres fellépő volt a 
santiagói zenei élet központjá-
ban, beutazta a világot és nagy 
sikerű lemezeket vettek fel a 
mai is aktívan koncertező Gru-
po Patria együttessel.

A Buena Vista Social Club 
produkció első albumával 
1997-ben Grammy-díjat nyert 
és világszerte milliós példány-
számban kelt el. Két évvel ké-
sőbb Wim Wenders dokumen-
tumfilmet készített a zenészek-
ről, amely egy csapásra ismert-
té tette őket. Ochoa az első szó-
lóalbumát 1999-ben készítette 
el. A „Tributo al Cuarteto Patria” 
című lemezével (2000) a Patria 
zenekar megalapításának a 60. 
évfordulóját ünnepelte. A 2010-
es „AfroCubism” című lemezé-
vel, amelyet zenekarával és Ma-
liból származó zenészekkel ké-
szített, világkörüli turnéra is in-
dult.  2014-ben megjelent az „El 
Eliades que soy” című album – 
Grammy-díjra jelölték –, amely 
nemcsak az együttes zenei tör-
ténetét eleveníti fel, hanem Eli-
ades személyes és szakmai pá-
lyafutását is. V. T.

A Tatai Lovasünnepre különleges programokkal készülnek

Cirkuszban lép fel Vadkerti Imi
TATA Április 28-án ismét a Sjáli 
Park ad otthont a Tatai Lovas-
ünnepnek. A szervező Tatai és 
Térségbeli Lovasélet-fejlesz-
tő Egyesület az idén két kü-
lönleges programot is befoga-
dott a lovas rendezvényre: 27-
én, pénteken 19 órától Vadker-
ti Imre és sztárvendége, Kop-
pány ad majd koncertet, míg 
szombaton és vasárnap 11 és 
15 órakor cirkuszi előadásnak 
ad helyet a park. 
Nem akármilyen helyen, ha-
nem a mutatványosok sátrá-
ban fog egyébként fellépni a 
Kormoránból is ismert felvi-
déki énekes, valamint a Ró-
meó Vérzik frontembere. 

Ahogy Straubinger Zoltántól, 
az egyesület elnökétől meg-
tudtuk, magára a lovasnapra 
ingyenes a belépés immár ha-
gyományosan, csupán a kísé-
rő programokra kell belépőt 
vásárolni, de az árak itt is a 
földön járnak majd.

A szombati nap az Aré-
na Zumba táncosaival rajtol, 
majd a hivatalos, ünepélyes 
megnyitó következik. Azok, 
akik nem ülnek be a cirkuszi 
előadásra, a Tatai Táltos Lo-
vas Iskola karüsszel-, és a Tar-
ka Tanya voltizsbemutatóját is 
megtekinthetik, de állatsimo-
gató és pónifogatozás is lesz 
természetesen. Sz. A. Vadkerti Imre nem először érkezik Tatára Fotó: MW

Az Eötvös versenye 
most is tanított
TATA Szerinted? Erre a kér-
désre voltak kíváncsiak a 25. 
Arany János Irodalmi Verseny 
szervezői. Az 50 középiskolás 
diák az ország 18 intézményé-
ből érkezett Tatára, az Eötvös 
József Gimnáziumba.  
A legjobb eredményt elérő 
tanulók kaptak meghívást a 
döntőre, amit a gimnázium 
magyartanárai szerveztek. 
A tehetséggondozó verseny 
célkitűzése az – amelyet a ver-
seny elindítója, dr. Kelecsényi 
László fogalmazott meg –, hogy 
„olvastatni kell a diákjain-
kat, és gondolkodtatni-be-
széltetni az olvasottakról”. 
Ezúttal Arany János Losonczi 

István és Szent László füve, 
Jókai Mór A debreceni luná-
tikus, Heltai Jenő A néma le-
vente, Kós Károly Varju nem-
zetség, Harper Lee Ne bántsá-
tok a feketerigót! Fiala Borcsa 
Szerinted?! és Tótfalusi István 
a Nibelung-sztori című alko-
tásairól kellett gondolkodni-
uk, tudtuk meg Csúzyné Ha-
rasztosi Julianna szervezőtől. 
A versenyen 25 diplomát osz-
tottak ki a legeredményesebb 
diákoknak: 7 aranyat, 7 ezüs-
töt, 11 bronzot. 
Takács Tímea, az Eötvös 9. 
osztályos tanulója ezüstdiplo-
mát kapott, felkészítő tanára 
Czina Lászlóné. Sz. A. 

A Horsa Banda sok-sok zenésszel ismerkedett meg a turnén

Székelyföldi élményekkel 
gazdagodtak Bencéék

KOMÁROM Horsa István és 
együttese, a Horsa Banda az 
erdélyi Hideg Anna népdal-
énekessel kiegészülve már-
ciusban Székelyföldön tur-
nézott. A 17 éves Joó Bence 
is az együttessel tartott.

Nagy Tamás

tamas2.nagy@mediaworks.hu

 – Milyen volt a turné?

– Az erdélyi koncertsoroza-
tunk időbeosztása szoros volt. 
De minden a legnagyobb rend-
ben zajlott. Sok élménnyel, uta-
zással, zenéléssel, jókedvvel, 
tapasztalattal gazdagodtam.

– Hol jártatok és milyen helye-

ken koncerteztek?

– Székelyudvarhelyen, Csík-
szeredán, Marosvásárhelyen 

és Kolozsváron koncertez-
tünk. Főként színházakban 
és koncerttermekben, melyek-
nek akusztikája remek és ki-
fogásolhatatlan hangzást ad-
tak. Jobban szerettünk vol-
na hangosítás nél-
kül játszani, hi-
szen ez úgy lenne 
igazán átadható, 
de bízunk benne, 
hogy így is örömet 
tudtunk szerezni a 
hallgatóknak a ma-
gyar autentikus ze-
ne hangzásvilágá-
val.

– Milyen élményekkel gazda-

godtál?

– Életemben másodszor nyílt 
alkalmam meglátogatni Erdély 
magyarlakta területének egy 

szeletét. Először is ámulatba ej-
tett az ott élő emberek lelküle-
te, élethez és a munkához való 
viszonyulása, a vidék gyönyö-
rű tájai és zenei világának sok-
színűsége. Legutóbbi látogatá-

som alkalmával is 
ugyanezek az ér-
zések fogtak el, és 
ugyanúgy gyönyör-
ködtem a tájban, az 
emberekben és a ze-
nében.

– Hogyan fogadtak 

benneteket?

– Az ott élő zenészek, tánco-
sok, hétköznapi magyar em-
berek még mindig ugyanazon 
a földön élnek, mint ahol a mi 
zenész mestereink. Azt a leve-
gőt szívják, és a zene egész egy-
szerűen a vérükben van. Sok-

kal közelebb állnak hozzá, sok-
kal jobban magukénak érzik, 
mint a ténylegesen Magyaror-
szágon élő közösség. A népze-
ne még mindig a mindennap-
jaikhoz tartozik. Azt gondolom, 
hogy mindenhol maximális 
tisztelettel fogadtak bennünket 
a koncert előtt, úgy, hogy még 
ki sem vettük a hangszereinket 
a tokból. Erdélyországban job-
ban megbecsülik a zenészeket, 
mint itthon.

– Van hozadéka a koncertturné-

toknak?

– Sok zenészt ismertünk 
meg, akikkel tartjuk most is a 
kapcsolatot és természetesen 
minden út, minden koncert, 
amelyen jól teljesítünk lehető-
ség egy következő megméret-
tetésre.

Be van táblázva 
már a nyaruk
Horsa István elmondta, hogy 
az elmúlt hétvégén Budapes-
ten a XXXVII. Országos Tánc-
háztalálkozón lépett fel a 
Horsa Banda. Ezenkívül min-
den hónapban egyszer ját-
szanak a Folksuli elnevezésű 
rendezvényen Észak-Komá-
romban a Révben, ahol ze-
netanítással, tánctanulással 
és kézműves-foglalkozás-
sal várják a gyerekeket. Jú-
nius 10-én Hatvanban a He-
tedhét Hatvan Népmesefesz-
tiválon is ott lesznek, és au-
gusztusban ismét Erdélyben 
vendégeskedik az együttes, 
Széken.

Hideg Anna nénivel vitték el Erdélybe a népzenét a Horsa Banda tagjai, akik sok zenésszel is megismerkedtek az egy hetes turnének köszönhetően Fotó: MW

az ott élők-
nek a vérük-
ben van a 
népzene,  
vallja Bence

1997-ben Gram-
my-díjat nyertek


