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Május 22-én délelőtt a közked-
velt Alma együttes adott fer-
geteges, interaktív koncertet 
az érdi mûvelődési házban. 
A mûsor során az ötfős zenekar 
mutogatós, felelgetős játékok-
kal, közös énekléssel és tánccal 
szórakoztatta a kis közönséget. 
Az egyedi stílusú zenészek köz-
ismert költők verseit elevenítet-
ték meg.

A Szepes Gyula Mûvelődési 
Központ gyermeknapi előzetes-
ként számos programot kínált a 
fiatal generáció számára. Ezek 
sorában május 22-én a kicsik 
körében rendkívül népszerû 
Alma együttes adott vidám 
hangulatú koncertet. A nagy 
érdeklődésnek köszönhetően a 
jegyek már hetekkel az előadás 
előtt elkeltek.

A korábban versek megze-

nésítésével foglalkozó együt-
tes visszajáró vendége Érdnek. 
A mûvelődési házban tartott 
program telt házas volt, a 
nézők zsúfolásig megtöltöt-
ték a nagytermet. A tizenöt 
esztendős zenekar „néhány 
nemes almafán érett költő”, 
például Gazdag Erzsi megze-
nésített verseit egyedi stílus-
ban tolmácsolva nyújtott fel-
hőtlen szórakozást kicsiknek 
és nagyoknak. A gyerekek, sőt, 
a szülők is aktív részesei és 
formálói lehettek a sok vidám-
sággal fûszerezett mûsornak: 
a koncerten elhangzott dalo-
kat ugyanis az ő igényeikhez, 
kívánságaikhoz alakította az 
együttes. 

Buda Gábor, Maroevich Zsolt, 
Szabó Tibor, Székely Zoltán és 
Berkesi Alex számos hangszert 

vonultatott fel a mûsorban, 
húros (brácsa, gitár, hegedû) és 
fúvós (furulya) zeneszerszámo-
kat egyaránt megszólaltattak. 
A zenészek tanulságos történe-
teket meséltek a gyermekeknek 
és gyermeklelkû felnőtteknek. 
Az egyórás mûsorban szó esett 
viselkedésről és állatokról is. 
A koncert keretében könnyed, 
játékos formában próbálták 
megértetni az óvodás és általá-
nos iskolás korosztállyal a kör-
nyezetvédelem és azon belül 
a szelektív hulladékgyûjtés 
alapjait, fontosságát. A zenekar 
rendkívül elhivatott a kör-
nyezetvédelem iránt, nemrég 
elnyerte a Környezetvédelem 
Nagykövete címet.

A fergeteges koncerten az 
Alma együttes Balatont idézett, 
és elhangzott a Ma van a szüli-
napom! címû nagy sláger is. 
A Nád a házam teteje kezdetû 
közismert népdalra kicsik és 
nagyok együtt tanulták a koreog-
ráfiát. A koncertet a gyerekek és 
a felnőttek is láthatóan nagyon 
élvezték, hatalmas tapssal jutal-
mazták. A kicsik kívülről fújták 
a slágereket, táncra perdültek, 
ugráltak, felszabadult neveté-
sük az egész teret betöltötte. Az 
Alma-koncert remek vasárnap 
délelőtti program volt a vidám-
ságra vágyóknak. 

Az Alma együttes népzenei, 
könnyûzenei és dzsesszes ele-
mekből egyaránt építkezik. 
Sikerük kulcsa a gyermeklelket 
megérintő őszinteségben, a 
nevető- és táncizmokat egyaránt 
megmozgató képességükben 
rejlik. Az együttes frontembere, 
Buda Gábor szerint a felnőttek 
túlpörgött világa miatt a gye-
rekek világa is felgyorsult, és 
csak intenzívebb, őket is jobban 
megmozgató koncerttel köthe-
tik le a kicsiket.

 Kovács Renáta

Gyermeknapi elõzetes öt Almával

Az együttes népzenei és könnyûzenei elemeket egyaránt feldolgoz
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