
Szöveges beszámoló a Cilinder Színház és Iskola Alapítvány A2012/N4480 számú 

pályázatához 

Alapítványunk 2. alkalommal rendezi meg Budajenőn a Mesterek és Tanítványok fesztivált.  

A fesztivál megrendezéséhez az ötletet az alapítvány által fenntartott művészeti iskola adta. A 

Cilinder Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakközépiskola több tanszakon- színjáték, 

néptánc, képző és iparművészet, OKJ-s színészképzés- oktat különböző korosztályokat szinte 

minden művészeti ágban. Ebből adódott, hogy meg kell mutatnunk magunkat, a helyi és 

környékbeli művészeti iskolákat, amatőr és profi művészeket,- mestereket és tanítványokat 

másoknak is. Budajenőn és környékén nagyon sok művész él és alkot, nem tudva egymásról, 

mi összehoztuk őket. A tavalyi 1. fesztivál nagyon eredményes volt, így azt gondoltuk, 

hagyományt teremtünk, és az idei évben már a 2. fesztivált rendeztük meg. 

 

 

A megvalósulás körülményei: 

 

1. Előkészületek: 

A tavalyi fesztivál tapasztalatai alapján a saját tanulóinkon és tanárainkon kívül a Budajenői, 

és a környékbeli falvak művészeit hívtuk meg a tanítványaikkal együtt. Az összművészeti 

értékek közvetítése mellett a népi kultúra bemutatása, és a helyi és környékbeli művészek 

összehozása volt a célunk. Munkatársaink a fesztivál kezdete előtt 2-3 hónappal már felvették 

a kapcsolatot a részt vevőkkel, fellépőkkel, önkéntesekkel, az árusokkal.  

2. A programok részletes leírása, helyszínek.  

A programban sok változás adódott, mert a fellépők nem minden esetben értek rá az adott 

időpontban, a korai megkeresés ellenére sem. A helyszín azért változott, mert a Budajenői 

Önkormányzattól rajtunk kívülálló okok miatt nem kaptuk meg a helyszíneket, ezt az utolsó 

napokban hozták a tudomásunkra. Ennek ellenére nem mondtuk le a fellépőket és a fesztivált   

Budajenő egyik legrégebbi házban és annak környékén rendeztük meg. A házat kifestettük, a 

kertet alkalmassá tettük az árusok, kézműves foglalkozások számára. Színpadot és nézőteret 

készítettünk. A hely családias jellege, nagy kertje miatt nagyon alkalmas volt a rendezvény 

lebonyolítására. 

A fesztivál megvalósult programjai: 

 

MŰHELY UDVAR, BUDAJENŐ, PÁTYI UTCA 13. 

 

SZOMBAT 2016.06.18. 

 

10. 00   Fesztivál megnyitó a  Kiállítás megnyitója ésa kézművesek bemutatója. 

11 00    Cipész és asztalos műhely látogatás. 

12 00    MESEJÁTSZÓK  „Magyar költőkhöz hűen, bábjátékkal, zenével”  

12 30    POGÁCSA AZ ARÉNÁBAN/Holdvilág Kamaraszínház : Kész van már az ebéd?    

            „kajaoperett”  

16 00    Ingmar Bergman „Jelenetek egy házasságból” színdarab részlet  játsszák: Simkó  

             Katalin és Miklós Marcell    

17 00    SZÍV KAMARA SZÍNHÁZ/CILINDER SZÍNHÁZ: Pirandelló: "6 szereplő szerzőt  

              keres" 



A fesztivál védnökei közé felkértük még Kinsziki Juditot is, aki a Magyar Drámapedagógiai 

Társaság alapító tagja, az alapítványunk által fenntartott művészeti iskola első dráma tanára 

volt. 

Az első napon a megnyitók után helyi műhelylátogatást szerveztünk Budajenőn egy asztalos 

és egy cipészműhelybe. Nagy sikere volt a mai gyerekek, sőt a felnőttek számára is a régi 

műhelyek megnézése. Minden látogató és részt vevő sorban állt a nyitott műhelyek előtt. 

Mindkét mesterember budajenői, nagy örömmel vették az érdeklődést. 

Az első nap a színjátszásé volt, délelőtt a gyerekeknek a „Mesejátszók” csoport zenés 

bábelőadást tartott. A csoport vezetője nagy gondot fordítva rendezi báb előadásait, különös 

tekintettel a népi hagyományokra. Molnárné Pataki Márta a mester, és a bábjátszó gyerekek a 

tanítványai. 

A „Pogácsák” Koltai Judit tanítványai a Holdvilág Kamaraszínházból vidám „kajaoperettel” 

szórakoztatták a nézőket.  

Részt vevők száma: 30 gyerek, 2 felnőtt 

Látogatók száma: 250 

Délután a felnőtt darabokra került sor, Ingmar Bergman: Jelenetek egy házasságból című 

színdarabjából Simkó Katalin és Miklós Marcell játszottak részleteket. Miklós Marcell 

iskolánk tanára. 

A Szív-Kamara Színház OKJ-s tanulói játszották a Pirandello darabot, amit Miklós Marcell 

rendezett, ez volt az első éves vizsgaelőadásuk. 

Részt vevők száma: 9 szereplő 

Nézők száma: 200 fő 

 

Mind a gyerek, mind a felnőtt előadások nagy sikert arattak a nézők körében. Igyekeztünk, 

úgy összeválogatni a műsorra kerülő színdarabokat, előadásokat, hogy minden korosztályú, és 

érdeklődési körű látogató találjon magának szórakozást.  

 

 
VASÁRNAP/06. 19. 

              

11 00   Kis Sziporka/Cilinder Iskola csoportja bemutatja: Széki sűrű és ritka tempó, Sárközi  

          cinegés,Szatmári verbunk, Kislánytánc, Székelyföldi forgatós táncok a csoport   

          művészeti vezetője Neuwirth Annamária  

11 30  Tamariska Táncműhely bemutatja:  Tiszaparti tekergők- dél-alföldi táncok,  A  

          tulipános láda  titka- gyereklakodalom Sárközben, Rábaközi táncok a csoport művészeti  

          vezetője  Hudákné  Farkas Sára   

            CINKELÁNYOK ÉS LEGÉNYEK: népdalok és táncok 

12 00   A Pap József Faluszépítő Egyesület Botorka néptánc csoportjának bemutatója. 

12 30  Táncház, aki kedvet kapott, kapcsolódjon be a táncba.  

17 00  „A semmiség és a világ” Téri Sándor önálló estje 

19 00  E-Mancik: Szomjas férfiak sört isznak helyettem (14 éven felülieknek) 
 

A vasárnap délelőtt a néptáncosoké volt. Neuwirth Annamária Kis sziporka csoportja és a 

csepeli Tamariska táncműhely – vezetője: Hudákné Farkas Sára- felváltva táncoltak. A Cinke 

lányok, és Cinke legények népdalcsokorral szórakoztatták a vendégeket. A Botorka néptánc 

csoport bemutatója zárta a programot. Minden részt vevőt megtáncoltattunk a tánc házban. A 

felnőtt és a gyerek résztvevők együtt táncoltak. A zenészek együtt zenéltek, kipróbálták 

hogyan szól együtt a gitár a nyenyerével a hegedűvel.  

Részvevők száma: 30 gyerek és a tanáraik. 

Látogatók száma: 300 



A délutáni program két felnőtt előadás volt, az első Téri Sándor: „A semmiség és a világ”, 

összeállítás Szabó Lőrinc műveiből. A második az Emancik Színházi Manufaktúra 

előadásában „Szomjas férfiak sört isznak helyettem”. Két nagyon különböző darab, ami nem 

bontotta meg a műsor koncepciójának egységét.  Hogy ne a komoly gondolatokkal térjünk 

haza este amatőr zenészek szórakoztatták a közönséget örökzöld dalokkal. 

Részt vevők száma: 5 szereplő, 3 zenész 

látogatók száma: 180 fő 

 

SZOMBAT és VASÁRNAP 10-18 óráig 

 

Kézművesek vására és foglalkozásai 
- kézműves foglalkozások 

- ékszerárusok 

- papírműhely – írás lúdtollal merített papírra: Pászti Művek- Pászti Péter kalligráfus 

- nemezelés- Gábor Andrea 

-hennafestés – Szász Tímea 

- fafaragás, fűzfa sípkészítés, céllövészet ágpisztollyal, bábozás, bábkészítés- Kőmíves Zoltán 

 

Vendégünk volt egy osztály a székesfehérvári Tóparti Gimnáziumból, akik kerámia művészeti 

osztályba járnak. Mindkét napon kézműves foglalkozásokat, bemutatókat tartottak a látogató 

és résztvevő gyerekeknek felnőtteknek. Festettek cilindert Picasso képei után, régészkedtek- 

összetört kerámiákat raktak össze újra, gyertyát mártottak.  Tanáruk: Szarka Tamás 

 

Kiállítás 

 

A kiállítást a házban rendeztük meg, ami mindkét napon folyamatosan látogatható volt. A 

kiállításra minden mester és tanítvány képeket, tárgyakat hozott. A kiállítást minden résztvevő 

és látogató megnézte. 

Az alkotók (mesterek és tanítványok) bemutatkozása, beszélgetés a művekről és a 

műhelyekről 

 

- CaritART Kortárs Művészeti Műhely: 

- Csetneki József, 

- Czuder Tamás,  

- ef. Zámbó István,  

- Palyov Péter,  

- feLugossy László,  

- Verebélyi Diána 

- László Milasovszky festőművész 

 - Napút Rajziskola -Ódor Tünde Enéh festőművész  és tanítványa 

- Pászti Péter kaligráfus 

- Szarka Tamás szobrász és tanítványai 

 

KÁLVÁRIA DOMB 

 

Séta a faluban. Budajenő építészeti hagyományainak és műemléképületeinek bemutatása. Az 

alkotótelep tervének ismertetése. Gyógynövénytúra Buda Gézával. Pincék, borműhely 

látogatás. 
 

A fesztivál mindkét napján „Buda Gáza Konyhája” biztosította a büfét. 



A helyszínek változása miatt is megvalósult a fesztivál, sőt a kertes családi ház még 

vonzóbbá, meghittebbé tette a programokat. A kiállítás különösen nagyon izgalmas lett a 

fehérre meszelt öreg ház „tisztaszobájában”. 

A 2. META fesztivál rendezvényei sok nézőt vonzottak, akik reményeink szerint megtalálták 

a számukra érdekes előadásokat. Nekünk szervezők, rendezők számára nagy örömet jelentett, 

hogy sikerült a környékbeli művészeket, amatőröket, és profikat összehozni, több művészeti 

ágban is. A kiállító művészek bemutatták saját és tanítványaik munkáit. Kötetlen beszélgetést 

folytattak a látogatókkal, így ember közelibbé vált a művészet. Színész fellépőink az 

előadások után szintén beszélgettek a nézőkkel, az OKJ-s tanulókkal, akiknek szakmai 

tanácsokat, segítséget adtak tanulmányaikhoz, és vizsgáikhoz. Kézműves foglalkozásainkon 

sok gyerek vett részt, nagy részük olyan dolgot csinált, amivel idáig még nem találkozott, 

reméljük a felkeltett érdeklődésük megmarad a továbbiakban is a kézművesség irányában. 

Már az első fesztivál kapcsán felmerült, hogy alapítványunk létrehoz egy művészeti 

központot, egy olyan helyet, ahol egész évben tudunk előadásokat, koncerteket, kiállításokat 

tartani, és a művészeti iskolát üzemeltetni. 

 A fesztiválon született meg a gondolat, a művészekkel, és a vendégekkel folytatott 

beszélgetések során, hogy nevezzük el META Művészeti Központnak.  

A MEsterek és TAnítványok Művészeti Központ szeptemberben nyit a XIII. kerület Hegedűs 

Gyula utca 97/c-ben. 

A META fesztiválról készült képek a következő linkeken érhetőek el: 

https://plus.google.com/114195135894879549023/posts/cwK761tu4un 

https://plus.google.com/114195135894879549023/posts/Hxm1Ut6LUwH 

https://plus.google.com/114195135894879549023/posts/EUPQgfAZihr 

https://plus.google.com/114195135894879549023/posts/UxFE5c2TMPA 

https://plus.google.com/114195135894879549023/posts/Bs4b78eQoxT 

https://plus.google.com/113392938098228718786/posts/5WtTZSN5F4f 

Külön honlapot nem készítettünk még a META fesztiválnak, de a Cilinder Alapítvány 

honlapján www.cilinderalapitvany.com külön fül van a META Fesztiválnak.  

A facebookon oldalt hoztunk létre Mesterek és Tanítványok fesztivál néven. 

A logó: 

 

https://plus.google.com/114195135894879549023/posts/cwK761tu4un
https://plus.google.com/114195135894879549023/posts/Hxm1Ut6LUwH
https://plus.google.com/114195135894879549023/posts/EUPQgfAZihr
https://plus.google.com/114195135894879549023/posts/UxFE5c2TMPA
https://plus.google.com/114195135894879549023/posts/Bs4b78eQoxT
https://plus.google.com/113392938098228718786/posts/5WtTZSN5F4f
http://www.cilinderalapitvany.com/


 

 

A plakát: 

 

 

a szórólap szövege: 

2016. június 18-19. Budajenőn, 

a Pátyi u. 13.-ban 

Képzőművészeti és kézműves alkotások, kiállítása és vására 

Gyerekprogramok: 

11-14 óráig kézműves foglalkozások, népdal énekesek, néptáncosok, báb, és színházi előadások. 

Színházi előadások 14 éven felülieknek 

Szombaton: 16.00 Ingmar Bergman: Jelenetek egy házasságból, 17.00 Pirandello: 6 szereplő szerzőt keres 

Vasárnap: 17.00 Téri Sándor: A semmiség és a világ 

19.00 E- Mancik: Szomjas férfiak sört isznak helyettem 



 


