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Pogrányba ezrek látogattak el a hétvégén, ahol a tácház és kézmûvestábor mellett
rockfesztivált is rendeztek Pénteken a szervezõk jóvoltából Nagykérrõl, Berencsrõl,
Nagycéténybõl és Nyitracsehibõl alkalmi buszjárattal, több mint száz gyermek érkezett
szülei kíséretében a hársfa alatti szabadtéri színpadon rendezett játszóházba.

Pogrányba ezrek látogattak el a hétvégén, ahol a tácház és kézmûvestábor mellett
rockfesztivált is rendeztek Pénteken a szervezõk jóvoltából Nagykérrõl, Berencsrõl,
Nagycéténybõl és Nyitracsehibõl alkalmi buszjárattal, több mint száz gyermek érkezett szülei
kíséretében a hársfa alatti szabadtéri színpadon rendezett játszóházba. A vendégek a szövés,
fonás, és agyagozás mesterségével ismerkedtek, majd megtekintették Écsi Gyöngyi mûsorát,
és együtt szórakoztak a táncházban. Vikidál Gyula aznap esti koncertjén kicsinek bizonyult a
szabadtéri színpad, a legendás rockénekesre félezren voltak kíváncsiak. A Zoboralji Kulturális
és Információs Központ, a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya, Pográny önkormányzata, a
megyei fenntartású Érsekújvári Regionális Mûvelõdési Központ számos más társadalmi
szervezettel közösen, idén több család számára tette elérhetõvé a fesztivált. „A Generációk
Találkozása idei rendezvényeire ingyenes volt a belépés. Egész családokat érintõ ünnepségrõl
van szó, szerettük volna, ha anyagi gondok miatt senki sem marad távol” – tájékoztatott
Ladányi Lajos, az MKP parlamenti képviselõje, a Zoboralji Kulturális és Információs Központ
igazgatója. Az MKP sátrában a felvidéki magyarság politikai képviseletérõl, a közelgõ
választásokról Biró Ágnes, Bárdos Gyula, Farkas Iván, Hamerlik Richárd, Berényi József és
Bugár Béla beszélgetett a közönséggel. A Zoboralji Rockfesztivált négy éve Alsóbodokon
rendezték meg, majd Nagycétényben, tavaly újra Alsóbodokon, idén Pogrányban izgulhatott a
közönség a kedvencekért. A négy szlovákiai magyar amatõr rockzenekar – Elõtag, Kerecsen,
Phoenix és a Sasszemvacka – elõadását a Vikidál Gyula vezette szakmai zsûri méltatta. A
legjobb dobosnak Mészáros Gergely (Elõtag) bizonyult, basszusgitár játékával Gáspár Krisztián
(Kerecsen) aratott sikert. A legjobb énekes díjat Puss Tamás (Phoenix) nyerte, csapattársa
Lépes Gábor szólógitáros (Phoenix) is elbûvölte a közönséget. A szakmai díjat, a Pátria Rádió
stúdiófelvételét a Kerecsen kapta, közönségdíjas lett a mátyusföldi Elõtag zenekar. Szombaton
éjjel a Bikini együttesnek volt a legnagyobb sikere, ismert dalait ezerfõs tömeg énekelte.
Vasárnap a régióbeli és magyarországi hagyományõrzõ csoportok uralták a sportpálya
színpadát, szebbnél szebb népviseletben. A szervezõktõl megtudtuk, Zoboralja települései
között már most folyik a versengés, ki kapja jövõre a rendezés jogát. A házigazda szerepét
vállaló település látogatottsága rendszerint megnõ, a falu megszépül, lakosai megélénkülnek,
mivel a fesztivál idejére sokan hazalátogatnak. SZÁZ ILDIKÓ
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