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KIZÖ KKENT A HÉ TKÖ ZNAPOKBÓ L A MAGYARORSZÁGI FOLK-PUNK ZENEKAR Ö RÖ MZENÉ JE

Erdélyi turnén a Bohemian Betyars

A Bohemian Betyars örömzenét játszó együttes, a név egyrészt a bohém életmódra, másrészt a magyar hagyományokra utal 

A rendszerint fergeteges hangu-
latú koncerteket adó magyaror-
szági Bohemian Betyars február 
19–22. között Kolozsváron, Ma-
rosvásárhelyen, Csíkszeredában 
és Nagyváradon lép színpadra.

 » BEDE LAURA

E rdélyi turnéra indul febru-
árban a magyarországi Bo-
hemian Betyars zenekar. Az 

ö nmagát speed-folk freak-punknak 
nevező  együ ttes 19-én a kolozsvá-
ri Flying Circus klubban lép szín-
padra, másnap a marosvásárhelyi 
Jazz & Blues Club látja vendégül a 
miskolci zenészeket. Február 21-én 
a csíkszeredai Grundban, majd a 
nagyváradi Moszkva Kávézóban ad-
nak koncertet. A Bohemian Betyars 
zenekar 2009 hajnalán alakult. Az 

énekes (Szűcs Levente) és a gitáros 
(Mihályfi  Máté) egy borozással és 
pálinkázással eltöltött este után ki-
találták, hogy együtt zenélnek majd. 
A miskolciak közül toboroztak még 
hegedűst (Palágyi Máté), szaxofo-
nost (Czégé Balázs), bőgőst (Fehér 
Gábor), és dobost (Fellegi Kristóf). 
Ezzel meg is született a hat tagból 
álló zenekar. A hegedűs és a bőgős 
népzenei/néptáncos múltját ösz-
szeegyeztették a többi tag alternatív 
vonalával, majd megfűszerezték a 
punk és a cigány/balkáni népzene 
elemeivel. A név kiválasztása nehéz 
feladat volt, hiszen tükröznie kellett 
a zenekar irányvonalát. Több név is 
felmerült (Bukake Party, Manouch 
Cuci, Panel Palinka), de a végső vok-
sot a Bohemian Betyars mellett tet-
ték le, utalva ezzel a bohém, művész 
életmódra és a magyar hagyomá-
nyokra. Koncertjeiken a hangulatot 

a maguk módján őrült zenekarta-
gok mellett, a lendületes, pörgős 
számok szokták garantálni. Az er-
délyi közönség erről már több alka-
lommal is megbizonyosodhatott, 
ugyanis a banda az elmúlt években 
megmozgatta többek között a Ko-
lozsvári Magyar Napok, a torockói 
Double Rise, vagy a gyalui Várkert 
Fesztivál résztvevőit. „Legyen ut-
cá n, klubban vagy fesztivá lon, a 
Bohemian Betyars ö rö mzené je, 
magá val ragadó  ritmusai kizö kken-
tenek a hé tkö znapokbó l, é s bele-
dobnak az ö nkí vü let mé lyvizé be, 
pont ú gy, ahogy ezt kitervelté k” 
– olvasható a zenekar közösségi 
oldalán. A zenekar tagjai: Szűcs Le-
vente (ének, akusztikus gitár), Pa-
lágyi Máté (hegedű, ének), Muhari 
Krisztián (trombita), Mihályfi  Máté 
(szólógitár, vokál), Fehér Gábor 
(bőgő, vokál), Dankó Dániel (dob).

 » Az erdélyi 
közönség erről 
már több alka-
lommal is megbi-
zonyosodhatott, 
ugyanis a banda 
az elmúlt évek-
ben megmozgat-
ta többek között 
a Kolozsvári 
Magyar Napok, a 
torockói Doub-
le Rise, vagy a 
gyalui Várkert 
Fesztivál résztve-
vőit. 

Miért nem lehet télen
takarítani Bukarestben?

Egy ma is érvényben lévő, csaknem 
fél évszázada kiadott irányelv 

miatt nem tudja takarítani télen a 
bukaresti utcákat az Urban Rt. köz-
tisztasági vállalat. Egyebek mellett 
ennek tulajdonítható, hogy a lég-
szennyezés az egészségügyi határér-
ték többszörösére rúg a fővárosban – 
írta csütörtökön a G4Media hírportál. 
A kommunizmus idején, 1973-ban 
kiadott, a „települések köztisztasági 
műveleteit szabályozó egységes köz-
társasági irányelv” szerint az utcákat 
márciustól október végéig kell seper-
ni, a téli hónapokban pedig a havat 
kell eltakarítani. Emiatt az Urban Rt. 
november elsején abbahagyta az ut-
caseprést, a munkagépekre hóekét és 
sószórókat szerelt, és várja a havat. 
Csakhogy az idei különösen enyhe 
télen szinte egyáltalán nem hullott 
csapadék Bukarestben, a hőmérsék-
let pedig gyakran a 10 Celsius-fokot is 
meghaladta.

A köztisztasági vállalat illetékese 
szerint nem tehetnek semmit, mert 
a pénzügyőrség nem hinné el, hogy 
januárban az utcákat mosták, és 
visszafi zettetné velük a pénzt.

„Senki sem nézi, hogy kint 10 fok 
van, süt a nap és száll a por, a levegő 
pedig belélegezhetetlen. Nincs hó, 
ami felfogja a koszt, mi meg három 
hónapja nem takaríthatjuk az utcá-
kat” – idézte Dan Ceaușescut, az Ur-
ban Rt. marketingigazgatóját az MTI.

A márciustól novemberig végzett 
gépesített utcaseprés során hatórán-
ként háromtonnányi – az útburko-
latról összegyűjtött porból képződött 
– sarat szállítanak az Urban SA 
járművei a hulladéktelepre. Ez a 
por most mind az utcákon marad, 
jelentős részét pedig a járműforga-
lom a levegőbe emeli, és a járókelők 
belélegzik – írta a G4Media.

Egyebek mellett ennek tulajdonít-
ható, hogy egy független nemzetközi 
szervezet által felszerelt mérőponton 
január elején a megengedett határér-
téknél hétszer nagyobb légszennye-
zést mértek a román fővárosban, és a 
hatósági mérőműszerek is gyakran a 
határérték több mint 200 százalékos 
meghaladását jelzik a levegőben lévő 
porszemcsék esetében. (Krónika)

 » K. J. 

Oktató- és természetfi lm készült 
a kilenc őshonos magyar kutya-

fajtáról; a mintegy félórás kisfi lmet 
szerdán mutatták be a Nemzeti Ku-
tyafajtáink Génmegőrzési Program 
egyik alprogramja keretében Eger-
ben. A fi lm februártól pedig az inter-
neten is elérhető lesz – írta az MTI. 
2017 elejétől a kilenc magyar kutya-
fajta bekerült a hungarikumok gyűj-
teményébe. A Magyar Ebtenyésztők 
Országos Egyesületeinek Szövetsége 
(MEOESZ) által szervezett eseményen 
V. Németh Zsolt kiemelkedő nemzeti 
értékek felügyeletéért felelős minisz-
teri biztos hangsúlyozta: a 2018-ban 
elfogadott kormányzati génmegőrzési 
stratégiában kitüntetett szerep jut az 
őshonos magyar kutyafajtáknak. Ez a 
kilenc fajta – a komondor, a kuvasz, a 
puli, a pumi, a mudi, a magyar vizsla, 
a drótszőrű magyar vizsla, a magyar 
agár és az erdélyi kopó – nemzeti 

kincs, 2017-ben pedig a hungariku-
mok között is helyet kapott. E kutya-
fajták népszerűsítését és megőrzését 

is szolgálja az érintett fajtákat bemu-
tató, néhány perces kisfi lmekből álló 
oktató- és természetfi lm. V. Németh 

Zsolt emlékeztetett arra, hogy tavaly 
50 millió forinttal támogatta a kor-
mány az őshonos kutyafajták megőr-
zésének ügyét. A forrásból genetikai 
vizsgálatokat végeztek és támogatták 
az egyedszám növelését elősegítő 
szakmai munkát is. Jakkel Tamás, 
a Nemzetközi Kinológiai Szövetség 
(FCI) elnöke rendkívüli jelentőségű-
nek nevezte a programot és hangsú-
lyozta, hogy az őshonos kutyafajták a 
nemzeti örökség és kultúra részei. Ép-
pen ezért annak ellenére fontos fenn-
tartásuk, hogy eredeti funkciójukat 
mára nagyrészt elvesztették. A munka 
legfontosabb elemei közé tartozik az 
érintett fajtáknak új funkciókat talál-
ni, és kinevelni a tenyésztők új gene-
rációit is – mutatott rá Jakkel Tamás, 
aki szerint ehhez fontos kedvcsinálót 
jelenthetnek a népszerűsítő progra-
mok, köztük a most debütáló, a faj-
ták küllemét, viselkedését, értékeit 
szemléletesen és vonzó képi világgal 
bemutató ismeretterjesztő fi lm.

Ismeretterjesztő fi lm a kilenc őshonos magyar kutyafajtáról
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A komondor az őshonos magyar kutyafajták egyike, a talán legismertebb pásztorkutyafajta




