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kész tevékerlvségéről,kitiírrtetést adomárr_vozott neki. A nelnes geszttrs mellett felajánlotta rneghívásái a felnőttek

Földön, vizen, levegőben...
a Nyugdíjas Férfi l,{épdalkörrel és Kiss

Laci bócsival

hogy rr fe'leclhe tetlelr ér,ekre rnirrclketterl
szívesen erliékezrlek vissza. ,,Laci bácsi
kölr,vve olvatr tlrint]ra én ró}anr szóltla"jegyeztc nleg rlreghatódottarr barátja.
A közonség scrraiban íbglalt lrelyet Somogyi Dezső Arrcirás, a Magyar Cser,

Ismét nagy sikert aratott a Nyugdíjas Férfi Népdalkör a BorsodLbaítl-ZemrplénMegyeiek Budapesti Baráti Körének rendezvényén
(ahol immáron neg}edik alkalommal léptek fel). A február 27-én kész Ször,etség elnöki tar-rácsaclója, aki
Budapesten rendezett találkozón értesiilve Laci bácsi aktív iíiírkoricser,

cserkész szövetségébe, A közel kétórás
taleílkozót a zsolcai nép<lalkör dalcsokra zárta,

N,,Iár erijsen sijtétec]ett, rnikor hazaiclé inc]Lrlttrllk, és a nzrp esemétlvei, berl1,o rn ii
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vo]tam, lrogv részese lelrettenr irz utazás-

az embeti értékekvilágiiba
kalatrzolt. Kellerrres nótaszó ringatott
r-rak, trrrrei,v

álon-rba..,

Putz Orsolya

Kiss László nyugalmazott MAV

főfelügyelő és tiszteletbeli hajóskapitány mutatta be Földön, vízen,
levegőben című önéletrajzi könyvét. Laci bácsi felkérésérea zsolcai
kórus kétszer is színpadra állt és
színes népdalcsokorral örvendeztette meg a közönséget. A vastaps
ezűttal sem maradt el. . .

Az ltazás előtt

a

8

sokat töprengtem

Népdalkör sikerének titka, mi az, ami 20 év után is összetartja
és fiatalos lendülettel munkára sarkallja a tagokat. Dacolva a mindennapok
nehézségeivelhonnan merítenek erőt a
próbákhbz, utazásokhoz, fellépésekhez.
A velük töltött órák után választ kaptam
azon, mi lehet

a

kérdéseimre, sőt személyük még na-

svobb mesbecsülést ébresztett
"'
A gudá'vari Palotáig hosszú, kalandos
bennem.

és jó hangulatú út vezetett, ami termés7.etesen nem telhetett el közös éneklés

nélkül. A fiatalság legifjabb képviselőieként szívesen hallgattam az idősebbek
élettapasztalatit, bölcsességeit, boldogan

Atűnchaz,mlz,galom

),

,,

Városépítészés a zenetudományok kandidátusa. A hangszeres
elmeséIte, hogy milyen jó kapcsolat fűzi
népzenekutatója és oktatója, a haa kórushoz és mennyire szoros barátság
zai táncház rlnozgalom - ahogy ő
köti Fehér Bandi bácsihoz, a kórus alapímondia
- őstulokja. Halrnos Béla
tő tagjához.
A fellépéshelyszínéreérkezve rnár a Sajó Parti Nemzeti Estek vendévárt bennünket dr. Nagy Károly, a geként járt Felsőzsolcán.
kör elnöke. Ünnepi köszöntőjében kiemelte, hogy nagy örömére szolgá| a
felsőzsolcaiák vendégszereplése, akik
immár negyedszerre tettek eleget a
meghívásnák. Köszöntő beszéde előtt

kínáIsattam süteményemet a busz utasainaÉ. Útközben kérésemreLaci bácsi
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a kórus lépett színpadra hamar megteremtve a rendezvény baráti hangulatát.

Ezt követően Laci bácsi Földön, yizen,
levegőben címúkönyve kapott főszerepet. Eletművébe a Magyar Televízió
portréfilmje, a Debreceni Televízió álial a legendás Csege Motoros fedélzetén
készített film és a Miskolci Te|evíziő
Magazin címúmúsorában bemutatott
könyvismertetés segítségévelpillanthatott be a közönség. Rendkívül érdekes életrajza nemcsak képekben, hanem

szavakban is megelevenedett: Németh
sándor előadóművész felolvasást tartott a könyvből. A színes anekdotákat
Laci bácsi barátjának, Béres Jánosnak

a visszaemlékezései tették még élvezetesebbé. A két barát együtt töltötte if-

júságának legszebb éveit, így érthető,

amikor

a

Magyar

Tele-

vízió,,Röpülj Pilva" népdalversenyén
Sebő Ferenc múegi,etenri él,foiyan-rtársáva1 érrekes-grtáros duó alkotva
elindultak a görcingr,ös, de rnindenképpen
-sebő sikeres zenei pál,vájukon.
kózöserl a táncház
Ferenccei

mozgalom alapítói. }la ór,atos számítások

szerint is minden tízedik honfitársunk

tagja vagyvolt tagja e mozgalonrnak, Nér1je§ykárfyáján a neve alatt öt sort foglalnak el titultrsai, szerinte azonban a lényeg
a

kártya rnásik oldalán l,ar. (fenti graíika).

A Niagyar MiívészetértDíj, a N{agvar
örökség Dí;, Gytrl,i Várostinak Díszpolgári círrre és ir Bartók Béla emlekdíj ellerrére Ha]rrlos Béla nem bl,rszke, csupán

egi boiclog etllber, Elhíresült nrondása

ok

a

kc,zcl két ér,tizecl távlaKjr-..serl vagr
tah,-.l is akt,_L,..]isll;k
- encsé

tul-rik,

