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Csete Orsolya - Mediawave magic
18 éve futottam bele először. A gimi alatt, amikor életem legfogékonyabb időszakát éltem. Vonzott minket a változatos kavalkád, így önkéntes fesztiválmunkások lettünk
pár barátnőmmel. Micsoda öröm volt, hogy bejutottunk. Emlékszem sétáltam a belvárosban, éppen valami kazettákat vittem egyik helyről a másikra és éreztem, hogy
most más minden. Más a hangulata az utcának, más a szaga a levegőnek, máshogy állt össze a város addig megszokott rendje. Nem értettem, mi történhetett. El kellett
telnie még pár évnek, míg rájöttem, hogy a transzformáció bennem zajlott. Ez a Mediawave magic, ami beszippant mindenkit, aki rááll és hagyja magát. Abban a pár
napban megváltozik a világunk.
Teltek az évek, külsős fesztiválmunkásból és önkéntes Rómer segítőből egyszer csak egyik napról a másikra Mediawave dolgozó lettem. A vicces az egészben az volt,
hogy egy szervezőt kerestek, de amikor megkezdtem a munkát Violetta barátnőmmel (aki nem ismerné, Vajda Violetta filmprogram koordinátor) találtam magam egy iro-

dában. Merthogy őt Jenő invitálta dolgozni, engem meg a Bári Ildikó egymástól függetlenül. Volt nagy meglepetés és összeka-
csintás. Meg boldogság, hogy ott lehettünk. 
Azóta sem tudtam elszakadni. Végigjártam a munkafolyamat szinte minden fázisát. Voltam adatrögzítő, szervező, pályázatíró,
elszámoló, filmfeliratozó, takarító, projektért felelős pénzügyes, fesztivál koordinátor, kiadványszerkesztő, fordító, tolmács, dip-
lomáciáért felelős munkatárs, mosogató, vigasság lebonyolító, külföldi kapcsolattartó, zenekari menedzser, filmalap képviselő,
a végén operatív vezető. Meg még ki tudja mi minden. Nem mondom, hogy minden percét élveztem, de határozottan több a
szeretetteljes, megmosolyogtató emlékem. 
És még most sem tudtam elszakadni, két kisgyerek mellett is esténként a Mediawave-ért püfölöm a gépet. Ma már azt is tudom
miért: az emberek miatt, akik kitalálták, megcsinálták, körülveszik és működtetik az egészet. Szimplán jó ennek a közösségnek
a része lenni. 
Közben tolulnak a fejembe a mindenféle emlékek, történetek, ismeretségek, barátságok, emberek, akik keretbe foglalják a saját
Mediawave időszakomat. Elmondani, leírni lehetetlenség mindent. Ezért csak egy szimpla sztori a sok közül: egy átbulizott

éjszaka után utazom Budapestre a Mediawave egyik fesztiválautójával. A fejem kába az előző éjszaka velejáróitól. Az autóban mellettem Hamid Drake utazik. Óriási ké-
sésben vagyunk, mert a sokadik ébresztő telefon után sem bírtam felkelni, miközben magánügyben - a fesztivál alatt(!!!) befejezett diplomamunkám miatt – kérezkedtem
be az autóba. Még ez is – gondolom magamban – hát hülye vagyok én, hogy miközben mindent az utolsó pillanatra hagyok, nem bírom kihagyni az esti koncerteket és
a Rómeres afterpartyt. Mindegy. Már a beszállásomnál világosan látszik, hogy Hamid nem éri el a gépét, és ezzel együtt a csatlakozását, amivel aznap egy másik
fesztiválra érkezne egy újabb koncert okán. És mindez miattam történik. Hamid mindig derűs arcán némi aggodalmat vélek felfedezni. Mit tehettem, fogtam a telefonomat
és körbetelefonáltam a Ferihegyet. Felhívtam mindenkit, jobbra-balra kapcsoltattam, és főleg nem hagytam lerázni magam. Talán még a direktorral is beszéltem. Két óra
múlva Hamid ott ült a gépen. Berohantam vele a check-in asztalig, már vagy fél órája miatta tartották vissza a gépet. És hogy hogyan sikerült mindez? Fogalmam sincs.
Ez is a Mediawave magic.

Csete Orsolya, szervező, majd operatív vezető
Gimnazista korában kezdte önkéntesként, majd lassan bedolgozta magát a csa-
patba. Az egyetem elvégzése után, 2005-től főállású munkatárs, általános szervezési
és szervezet fenntartási feladatokkal. Bári Ildikó operatív vezető kiválása (2006)
után operatív vezető 2011-es eltávoztáig. De más, jobb megélhetést biztosító munka
mellett is erejétől függően bedolgozott a Mediawave-nek. Olyannyira, hogy az anya-
ság vállalása után, már az első gyermek után zenei szervezőként segítette/segíti a
Mediawave munkáját.

Pusker Péter – Elválásom (folytatás a 2010 év elejétől)

Jenő rendes volt, annak ellenére, hogy Pestre költöztem, a csapatban tartott, én
meg amennyire tudtam, visszajártam Győrbe. Valahogy elindult az előkészítése a
második szombathelyi Wave-nek. Pénz persze egyre kevesebb volt, és a szombat-
helyiek is elkezdtek jobban kérdezősködni, mit adunk nekik a támogatásukért, és
ahogy ez már Győrben is szarul sült el, itt sem származott már belőle túl sok jóság.
Én inkább képletesen voltam a csapat tagja, energiát egyre kevesebbet bírtam be-
letenni, Jenő is elkezdett visszahúzódszkodni a várába, azt hiszem, már nem igazán
ment nekünk az a közös munka, amit előtte hosszú évekig olyan jól toltunk.
Helyette elkezdtem nyúzni, a kevéske pénzből miért méregdrága jazz-reggae pro-
jektet építünk, miért a tavaly elsütött sztárokat akarjuk újrahozni, kényszeresnek
éreztem az egész munkamenetet. Igazán 3-4 hónappal a fesztivál előtt szálltam be
a szervezésbe, és nem is igazán vagyok büszke az akkori programra. Pár izgalmas
pillanat azért így is összejött. A DVA koncertje például hozott vissza némi hangulatot
a régi időkből, ezt érezte Dombi is, és ki is fejezte ebbéli nosztalgikus örömét.  De
elmaradtak az erős underground és ethno vonalak, az igazán karakteres előadók,
az izgalmas vendégek. Sok bajom volt azzal mindig, ahogy kommunikáljuk magun-
kat, itt sem könnyítettük azok dolgát, akik csak most kerülnek közelibb kapcsolatba
a fesztivállal. A Weöres Sándor Színház csapatával nagyon jól ment a közös meló,
de az épület maga nem adta meg azt a hangulati pluszt, amire egy jó fesztiválnak
szüksége van. És már nem számítottunk új fiúnak a városban, akik könnyen ma-
gukra vonják a figyelmet. De büszke vagyok, hogy egy régvolt formációt az én in-
díttatásom okán hívtunk újra életre, Tickmayer Öcsi Grencsóval és Geröly Tomival
azóta már lemezt is készített. A fesztivál után pár hónappal egy megbeszélésen
megint úgy meg lettem sorozva Jenő által, hogy ott helyben kiszállt belőlem 15 év
lelkesedése, és jeleztem is, akkor most szeretnék kiszállni. Három napig érleltem aztán még ezt magamban, de amikor elmondtam barátaimnak a tervem, azt vettem
észre, békességem van benne. Elbúcsúztam a csapattól. Jenő levelében megköszönte a részvételt, de meg is jegyezte, elég sokáig húztam ezt a lelépést, ideje volt már
nagyon. :))) Ahogy telik az idő, egyre jobb döntésnek tartom ezt már én is. Ha nem így történik, lehet az életben nem tudom meg, milyen mérhetetlenül jó dolog Media-
wave-re járni úgy, hogy nem kell rohangálni, megőrülni, tíz kilót fogyni egy hét alatt, meg beledögleni az egészbe. Azokon a napokon elég csak egyszerűen létezni. Sőt,
igazán akkor lehet, akkor van értelme. Fényes ünnepe az életnek, előtörténettől, programtól, időjárástól, helyszíntől függetlenül. És amúgy sem szabad beledögleni
semmibe…
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kromeriz, parcubice, Csehország

Szombathely, 2011. június 2-11.

A szervezésben résztvevő főbb munkatársak

Kuratóriumelnök: Durst György • Főszervező: Hartyándi Jenő • Operatív csoport
(pénzügy, technia): Kádár Sándor, Varga Júlia • Helyszín koordinator: Pusker Péter
• Film előzsűri: magyar filmek előzsűrije – Boris Mitic (SRB), Vojtech Kabath (SLK),
Otto Reiter (AUT), nemezetközi filmek előzsűrije – Aponyi Noémi, Hartyándi Jenő,
Gyenge Zsolt, Kádár Sándor, Mayer Rudolf, Murai Gábor, Sági József, Silló Sándor,
Vajda Violetta • Filmprogram: Kádár Sándor, Vajda Violetta, Székely Ágota • Zenei
program: Pusker Péter, Csobod Judit, Hartyándi Jenő • Ifjúsági műhelyek: Hartyándi
Flóra, Szalai Zsolt • Arculat, kiadványok: Nagy Péter • Katalógus: Ujvári Sándor &
Zsédely Teréz • Egyéb: Deésy Gábor „Kacsa” (kulturdiplomácia, gasztronómia),
Naszály György (sajtó), Schmidt Péter (PR, reklám)

A nemzetközi filmes verseny díjazottjai

Nemzetközi zsűri

A játékfilm és kisjátékfilm zsűri: Durst György – producer • Dam-
jan kozole (SLO) – filmrendező • vivi Dragan vasile - operatőr (ROM)
Animáció-, dokumentum-, és kisérletifilm zsűri: Boris mitic
(SRB) – dokumentumfilm rendező • prit tender (EST) – animációs rendező
• varga sinai Gizella (IRAN) – festőművész

A játék- és kisjátékfilm zsűri fődíja 
Aleksei Fedorchenko (RUS): CsenDes LeLkek
A zsűri különdíja a legjobb művészi
kivitelezésért   
hajdu szabolcs: Bibliothéque pascal
Legjobb operatőr
pham Quang minh (Phan Dang Di (VIET/FRA/GER): Ne félj Bi! Című film
fényképezéséért)
Legjobb kisjátékfilm     
Zomborácz Virág: valami kék
Dokumentumfilm fődíj    
Ohad Itach (IZR): Drága sophia
Legjobb dokumentumfilm   
Forgács Péter: hunky Blues – az amerikai álom
Legjobb animációs film   
Tuva Synnevag (NOR): saiva
Legjobb kísérleti film 
Kote Camacho (ESP): a nagy futam
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BOKA Gábor - komédiás, bőrös iparművész
A Mediawave stílus és karakter meghatározó alapembere. Megkerülhetetlen,
stílusalkotó párhuzamos figura a színházi világban.
HORVÁTH M. Judit - fotóművész, 1952-
Cigányságát vállaló, érzékeny vizuális fogalmazású fotóművész.

DrMÁRIÁS - író, muzsikus, festő, 1966-
Minden művészeti tevékenységével a párhuzamosságot maximálisan kifejező
alkotó, performancer.
SINAI VARGA Gizella (IRAN/HUN) - festő, 1944-
Több mint 40 éve Iránban élő festőművész, aki izgalmasan szintetizálja a per-
zsa és magyar hagyományokat művészetében.
TANAI Erzsébet - népdal énekes, tanár
A Népművészet Ifjú Mestere. Könyvtárosi tevékenysége mellett élethivatása
a népi éneklés újjáélesztése és közkinccsé tétele.
Stevan KOVACS TICKMAYER (FRA/YUG) - muzsikus, zeneszerző,
1963-
Franciaországban élő vajdasági magyar kortárs zeneszerző, muzsikus. A sza-
badosi zenei világ egyik leghiteelsebb folytatója, aki rendszeresen dolgozik
Grencsó istvánnal és Geröly Tamással.

Jazz-improvizatív zene: MEDIAWAVE JAZZ REGGAE PROJECT
(HUN/FRA/GER/USA), STEVAN KOVACS TICKMAYER (FRA) VENDÉG:
GRENCSÓ ISTVÁN, GERÖLY TAMÁS, ISZAP & BUSA PISTA, IMPRO VÍ-
ZIÓK 2.2 (ROM)
ethno, népzene, autentikus népzene: SHUKAR COLLECTIVE
(ROM), FERENCZI GYÖRGY & RACKAJAM, CSÁNGÁLLÓ, GYIMESI DÉL-
UTÁN (ROM/HUN), NAPRA, APNOE, ROMUNGRO GIPSY BAND
BLues, roCk, souL, DoWntempo...: ANDREYA TRIANA (UK), VOLER
MOUCHE, PENGUIN SOUND SYSTEM, IRIE ROCKTRIO, FUZZBOX, KA-
CIFÁNT
unDerGrounD, mieGYmÁs: FATIMA SPAR & THE FREEDOM FRIES
(TUR/AUT), LIVING ROOM (AUT/SWI), LIVING ROOM SZOMBATHELY
(HUN/AUT/SWI), DVA (CZ),TUDÓSOK, W.H., DOROTA, CHEN, EASYS, DJ
VIDAOTONE, DJ POPDAVEC

A nemzetközi zenei program főbb pontjai:

Filmprogram

Az idei - "TEREMTŐ NŐ", illetve "VESZÉLYEZTETETT (mű)FAJOK" tem-
atikákkal tarkított - fesztiválra 1276 filmnevezés érkezett 85 országból, ebből
az előzsűri 73 filmet válogatott a fesztivál rendkívül színes verseny-palettájába
(9 játékfilm - 17 kisjátékfilm - 24 animációs film - 9 kísérleti film - 14 dokumen-
tumfilm) és 133 filmet a kategória- és bemutatóprogramokba. Nevezési
kategóriák: általános, kisebbségi, porlepte dobozok
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KRITIKÁK & BESZÁMOLÓK
A fesztivál alapadatai – zsűri, díjlista, kiadványok – után idézünk a
megjelent kritikákból. Terjedelmi okokból ezek kivonatok, a teljes 
írások megtalálhatók a weboldalunk 25 évet összefoglaló oldalán.

Mediawave híre Venezuelában
2011.05.27.
A fesztivál egyik legizgalmasabb játékfilmjének rendezőjétől, Marcel Rasquin
kaptuk a hírt, hogyan számol be a venezuelai sajtó filmjének MEDIAWAVE-s
szerepléséről. A moszkvai Filmfesztiválon három komoly díjat (legjobb film,
közönségdíj, kritikusok díja) is elnyert Hermano /Testvér/ című film a dél-ame-
rika focivilág izgalmas és küzdelmes hátterébe enged betekinteni két testvérré
vált fiú életén keresztül. A rendező személyesen is részt vesz a fesztiválon.
Keressük a képeslapon látható lányt!
Passport Control kiállítás, 2011.05.27.
Radu Igazság, a bukaresti Filmművészeti Egyetem professzora, 20 éve tanít
a MEDIAWAVE ifjúsági művészeti műhelyeiben fotózás, animációt, szemlé-
letet és hozzáállást. Tavaly a szombathelyi bolhapiacon találta a kiállítás rek-
lámjaként felhasznált, archív fotót. Elhatározta, hogy megpróbálja megtalálni
a modelt és a kép készítőjét és bevonni a Passport Control Fotó Műhely idei
munkájába. (A Vas népén keresztül sikerült megtalálni, de nem válallta a nyil-
vánosságot. Kiállítók: Ana Kazanova (Odessza), Patrick Moraras (Bukarest),
Mirela Vlad (Bukarest, Palo Markovic (Pozsony), Csanaki Melinda (Győr),
Husz Szabolcs (Nagyvárad), Radu Igazság (Bukarest), aki a fotókat válogatta.
Mediawave Film Forum 2. Nemzetközi konferencia híre a
filmfestivals.com-on, 2011.05.29. - Európa legnagyobb, filmfesztiválokat ösz-
szefogó honlapján így jelent meg szakmai konferenciánk híre.
Tarr Béla a Mediawave Fesztiválon, 2011.06.10.
Tarr Béla a Torinói ló című filmjével idény elnyerte a filmkritikusok díját és az
Ezüst Medvét Berlinben. A MEDIAWAVE elhívta a rendezőt Szombathelyre,
ahol szakmai vetítésen mutattuk be új filmjét, és beszélgetés keretében szó
volt a díjról és sok más érdekességről. 
Befestették a szombathelyi Iseumot

2011.06.10.
A Mediawave-vel együttműködésben a fehérvári Méhkasaula Kulturális Egye-
sület “színesíti” a fesztivált. A társaság dia- és írásvetítőik segítségével festi
meg az épületeket. Legyen szó színházról, múzeumról, bármilyen műemlékről,
Iseumról…

nyugat.hu
“Összefogások mentén verünk gyökeret”
Pusker Péter az idei Mediawave-ről, 2011.05.29. /részlet/
Tavaly gyökeret vertek, idén ezeket szeretnék elmélyíteni. Pár nap és startol
a második szombathelyi Mediawave… Már Győrben is törekedtünk arra, hogy
a civil szervezetekkel egymást segítve működjünk. Itt, Szombathelyen is az a
célunk, hogy összefogások mentén verjünk gyökeret és találjuk meg partne-
reinket, barátainkat és a közönségünket… (idén) Más struktúrában állítottuk
össze a programot. Tavaly húsz évesek voltunk, akkor programjaink jó részét
kint a Fő téren valósítottuk meg, ingyenes nagyrendezvények formájában. …
fontos volt, hogy minél szélesebb réteg előtt tudjunk bemutatkozni a város-
ban… Nyaranta több száz ingyenes fesztivált kínálnak az országban, amely
elkényelmesíti a közönséget, felszínessé teszi a befogadást. Sokszor bebi-
zonyosodott, ha valamit ingyen adsz, azt nem kezelik jól az emberek, ezzel
elveszhet az értéke és a mélysége is… A koncentráltabb figyelmet, vagy spe-
ciális technikai feltételeket igénylő programjainkhoz viszont zárt tereket ke-
restünk. Ezért is jött kapóra új helyszínként a felújított Weöres Sándor
Színház… A filmes programunk nagyon erős, de a külföldi tapasztalatok is
azt mutatják, egy filmes fesztivált csak akkor lehet igazán felpörgetni, ha híres
filmeseket, sztárokat is vendégül látsz….
vaskarika
Desca Hungarica - A világhír küszöbén
2011.06.03.
Nagy sikerrel rajtolt a nyitó rendezvény, több program is elindult a képtárban,
a Bartók Béla teremben és a moziban. Ezeken kívül a Desca Hungarica is vi-
lághódító útjára indult. Hogy mi is ez? A (szombathelyi születésű) Buzás Mi-
hály nevéhez eddig többek között a nem létező tárgyak kiállítása, a kajárpéci
vízirevű. vagy a nyilvános akasztás performanszai kapcsolódtak. Most arra
vállalkozott, hogy a gulyás és a fröccs mellé emel még egy, eddig mellőzött

magyar gasztronómiai kuriózumot. Ez pedig nem más, mint a Desca Hunga-
rica, avagy a zsíros kenyér. A világhírhez nem is kell más, mint egy jó név,
megnyerő csomagolás és a hivatástudat, hogy kiemeljük a deszkát a hétköz-
napi ételek közül. A megnyitón több mint húsz íz közül válogathattak a ven-
dégek, lássuk is a kínálatot:
Alapzsírok: classic (disznózsír, mangalicazsír, libazsír, kacsazsír), new lines
(pulykazsír, növényi zsír vegetáriánusoknak)
Alapmodellek: Desca Hungarica Classic, disznózsírból (pecsenyezsíros, kol-
bászzsíros, töpörtyűs, májas), Zsíroskenyérpótló (nosztalgia classic vegetá-
riánusoknak) - cukros-vizes kenyér (50-60-as évek gyermekcsemegéje),
Desca Hungarica New Lines, disznózsírból (nem rárakott, dinsztelt beléke-
vert), vöröshagymás, póréhagymás, snidlinges, tarkaborsos, halas, disznó-
zsírból hagyományos magyar fűszerekkel (nem rárakott, dinsztelt belékevert),
zsályás – snidlinges, lestyános – snidlinges, borsikafüves, tárkonyos, - liba-
zsírból - zöld rozmaringos, sáfrányos, borsikafüves, Kárpád-medence fűszer-
keverékes, Ezeregyéjszaka fűszerkeverékes, - modernica - mandulás
fűszeres növényi zsír – libazsír jellegű, - kísérleti szekció (extrém verziók)
Ízesítő feltétek, szóratok: classic (csemege és csípős verziókban) - pirospap-
rika, piros arany, lilahagyma, ecetes uborka, ecetes paprika, - new lines –
erdei gomba, zöldbors
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prae.hu 
Huppert cigarettája és Ferenczi herflije kö-
zött - Mediawave Vol. 1., 2011.06.03. /részlet/
Szombathely immár másodízben rendezi meg idén a Mediawave-et és ez a
pillanat tekinthető egy tudatos kulturális és (mondjuk úgy) közösségi élet-szer-
vezés, várospolitika és tendenciaszerű fejlődés betetőzésének. Lássuk ennek
röviden az állomásait... A város közgyűlése 2007-ben megvalósított egy Csip-
kerózsika-álmot, megalapította a színházat és annak igazgatójául Jordán Ta-
mást nevezte ki… A város kosárlabdacsapata, a Falco KC Szombathely a
2007/2008-as szezonban története első bajnoki címét szerezte. 2008-ban a
Berzsenyi Dániel Főiskola egyetemi minősítést kapott. A 2008/2009-es sze-
zonban a labdarúgócsapat, a Szombathelyi Haladás, újoncként az első osztály
bronzérméig menetelt… 2010-ben Győrből Szombathelyre költözött a Medi-
awave Fesztivál.
Az idei Mediawave-újrázás tehát – Szombathely esetében – a véletlenre és a
szerencsére hivatkozó, rosszmájú érveket hitelteleníti el, és bizonyítja, hogy
igenis dolgos tartalom van a hangzatos Nyugat királynője epitheton mögött… 
népszava
Hamvay Péter: Filmközpontú Mediawave
2011.06.09. /részlet/
A tavalyi költségvetés csaknem feléből, 55 millió forintból kellett kihozni az
idei Mediawave zenei és filmfesztivált Szombathelyen. A pénztelenség miatt
a június 2-11 között megrendezett fesztivál zenei programjában kevesebb a
húzónév, ám a hétvége a legjobb időket idézi majd. A filmfesztivál pedig soha
nem látott erősségű, ez persze köszönhető a szerencsének is, kiváló alkotók
nevezték filmjeiket idén.

A Mediawave tudja, amit csak kevesen - például a Művészetek Völgye sem -
tudott, kicsinek maradni. Nem vált vásári kirakodóvá, nem ment el a kommersz
felé, nem esett a növekedés bűvöletébe, nem hígult fel... Hartyándi Jenő fesz-
tiváligazgató, a 21 század népművelője, nagyon finoman adagolja ezt a fajta
művészetet a meglehetősen bájtalan vasi megyeszékhelynek… A múlt hét-
vége volt a bemelegítő, mondja Hartyándi Jenő, a java most hétvégén jön. A
zárónapon, 11-én, szombaton, a reggae és a jazz házasítására kértek fel ma-
gyar és külföldi zenészeket, ott lesz Michael Schiefel, Carsten Daerr, Chri-
stophe Monniot, Hamid Drake és két magyar, Tóth Viktor és Szandai Mátyás.
Előző nap pedig egy nagy hazatérésnek lehetünk szem- és fültanúi, a Vajda-
ságból elszármazott, Franciaországban élő, jeles kortárs zenésszé vált Stevan
Kovacs Tickmayer fog ismét idehaza játszani… Csaknem a kezdetétől figyel-
jük a fesztivált, s nem titkoljuk, sajnáljuk, hogy szülővárosa, Győr, hűtlen lett
hozzá tavaly. Pedig majd két évtized alatt több tucat helyszínt fedezett fel a
kultúrának a Rába parti városban, és azon kívül is a Mediawave, elhagyott
kastélyt, zsinagógát, belvárosi pincét... Úgyhogy a magyar kultúra modernkori
legnagyobb válságában a Mediawave ismét bebizonyította, elpusztíthatatlan.

Elhunyt Szabados György (1939-2011)
2011.06.10. /részlet/
Hosszas betegség után, 2011. június 10-én éjjel (a Mediawave Fesztivál alatt)
elhunyt Szabados György zeneszerző, muzsikus, a magyar improvizatív zene
alapító atyja, prédikátora… Stílusalkotó és meghatározó muzsikus és szerző,
valamint ideológus volt. Súlyos betegségét tudtuk és beszéltük a tegnap esti
Kovács Tickmayer István és társai (Grencsó István és Geröly Tamás) koncert
előtt. Elgondolás nélkül is a dal, az improvizáció, az ima neki, érte szólt. Tick-
mayer Öcsi játéka többünknek Szabados-reinkarnációnak tűnt. A koncert után
egy órával érkezett a hír, hogy kb. a koncerttel egyidőben örökre elment. Gyuri
bácsi! Nem feledünk! (A másnapi fesztiválzáró alatt Grencsó István és Kovács
Tickmayer István rövid muzsikával emlékezett a mesterre.)
Gasztrowave 2011 2011.06.13.
Az idei MEDIAWAVE Fesztiválon igazán erős film és zenei programot tekint-
hetett és hallgathatott meg a közönség… Idén is bemutatkoztak Magyarország
borvidékei, kulináris büszkeségei, és ne hagyjuk ki kurd Yasint sem, aki több
év óta barátja a fesztiválnak, és barátja a hasaknak, hiszen tőle származnak
a remek ételkülönlegességek, amiket a fesztivál egész ideje alatt kóstolhat-
tunk. Deésy Gábor nevével szinte biztos, hogy nem találkozhattunk a fesztivál
ideje alatt. De a Kacsa név esetleg rémlik valakinek? Akinek nem, az valószí-
nűleg nem vett részt egy eseményen sem, hiszen a filmes megnyitótól a zá-
róestig ő volt a MEDIAWAVE étel-ital felelőse. 
élet és irodalom, Báron György: Rokonok 2011.06.23. /részlet/
A merja törzs tagjai hűségesen őrzik évezredes szokásaikat. Oroszország eu-
rópai régiójában élő parányi finnugor népcsoport ez, amellyel, ki tudja, miért,
nem tartjuk az atyafiságot. Hogy léteznek egyáltalán, az a világ számára a
tavalyi velencei filmfesztiválon derült ki… Csendes lelkek vetítése végén a
Lidó publikuma állva tapsolt, a film operatőre, Mihail Krichman pedig a Taran-
tino vezette zsűritől megkapta a legjobb fényképezés díját… Megszokhattuk
már, hogy a Mediawave programozói minden évben újabb és újabb rokona-
inkat fedezik fel, valódiakat és szellemieket, az egész világ egy nagy, össze-
tartó családdá lesz a késő tavaszi két hétre, mindenki ugyanazt a ritmust
dobolja-pengeti a közös muzsikálásokon, ugyanazt az étket főzi a sátrakban
és a mezőkön, ugyanannak az italnak a regionális verzióit kortyolgatja, s
ebben a kavalkádban már fel sem tűnik, hogy az a mokány performer, aki a
vizsolyi biblia újranyomtatásán buzgólkodik, Rákóczi-föveget visel, hozzá
élesre fent kardot az oldalán… A Mediawave a szóda és a fröccs után most a
zsíros kennyérről próbálja ízes szabadtéri performance keretében bebizonyí-
tani, hogy tőről metszett hungaricum… Ha régebben Győrbe indultunk, vagy
most az új helyszínre, Szombathelyre, nem pusztán zenei és mozgóképes
fesztiválra érkeztünk, hanem pántlikás búcsúba, kirakodóvásárra, lagziba,
ahol évről évre családtagok ismerős arca fogad. Pompásan illik tehát az ünnep
profiljába Alekszej Fedorcsenko merja szerelmi története… létéért, fennma-
radásáért küzd a Mediawave, akárcsak a budapesti Titanic, a kecskeméti
KAFF, a miskolci Cinefest - jó látni, hogy még megvannak. Magyarázzuk is
többen a zsírosdeszkás pultnál Hartyándi direktornak, hogy egy kurta hét is
bőven elég volna, ám ő hallani sem akar erről, megy konokul a kemény feje
után, ritka makacs ember, ha nem az volna, nem lenne Mediawave. 
revizor, Nagy V. Gergő: Mértékkel, ízléssel – Anfreya
Triana koncertje 2011.06.20. /részlet/
…Fiatal, elegáns lány kiváló hanggal – aligha számít az ilyesmi hiánycikknek
a kortárs zenepiacon, ámde Andreya Trianának, kinek mindezen tulajdonsá-
gairól a Mediawave-en közvetlen közelből is meggyőződhettünk, igencsak
biztatóan áll az ázsiója az aranytorkú pályatársak között. A dél-kelet-londoni
díva a kétezres évek második felében tűnt föl… eme énekesi kvalitásokra
ezen az estén sem lehet majd panasz, az a szombathelyi Weöres Sándor
Színház koncerttermében hamar nyilvánvalóvá vált…



Hartyándi Jenőt beválasztják a Jazzernyő, magyar jazzklubokat ösz-
szefogó szervezet elnökségébe, 2011.01.26.

Összességében 7.735.000.-Ft megítélt támogatása „ra-
gadt bent” a megszüntetett MMKA-ban a Mediawave-nek, 2011.02.14. – hangzott el a Nemzeti Erőforrás Minisztérium válságfelmérő találkozóján.
Ezzel veszélybe került a fesztivál előkészítése.
“Cafés & Citizenry – A Roma Origins” címmel európai pályázatot nyert a Mediawave, 2011.03.07. -  A project 2011 augusztus és
2012 június között valósul meg olasz és román partnerekkel, Olaszországban, Romániában és Magyarországon, roma és nem-roma zenészek bevonásával. 
Összefogtunk az egyetemistákkal, 2011.03.17. –  A
szombathelyi NYME rendezvényszervező szakos diákjai Murai Gábor óráján
a Mediawave szervezésével töltik gyakorlatukat. MyReport címmel felhívást
hirdetnek egy perces rövidfilmek készítésére Szombathelyről, a legjobb tíz
alkotást díjazzuk.
“Mentés másként…” határon átnyuló fesztivál terve Körmend
városával, 2011.03.17. – a pályázat elkészült, nem nyert
Kossuth- és más díjak a Mediawave holdud-
varában, 2011.03.22. – Szabados György (Kossuth-díj), Orosz István
(Kossuth-díj), Berecz András (Kossuth-díj), Dresch Mihály (Érdemes művész-
díj), Nagy József /Josef Nadj/ – (Érdemes művész-díj).
Heten hétfelől – a Mediawave is bemutatkozik a Bárka Színház-
ban, 2011.04.29-30. - A két napos bemutató programját a hét vidéki fesztivál
szervezői közösen állították össze a saját fesztiváljaikra jellemző elemekből,
kerekasztalokkal.
Rokon Népek Fesztiváljának terve a szombathelyi Művészetek házával, 2011.05.03-05. – nem kaptunk rá támogatást

Mediawave a Tudás.fm-en, 2011.05.05. - A Mediawave-ről Schmidt Péter beszélt, aki a szervezet sajtóügyekért felelős munkatársa.

A Mediawave szervezte a Magyar Filmszemle zenei programjait a Gödörben, 2011.05.05-08. – Grencsó
Open Kollektíva, Pop Ivan & Kaos Camping, Penguin Sound System & Méhkasaula, Living Room (AUT/SWI), Apnoé, Ferenczi György & Racjajam, Qualitons
+ Kanada kaosz, Zagar, Baba Zula (TUR)
Tehetségdíjat kapott Cannes-ben Zomborácz Virág, 2011.05-16. - Az Utóélet című forgatókönyvére kapta e jelentős, pénz-
zel járó nemzetközi díjat. Virág a Mediawave Táborában kezdte. Majd jött többször, és szaporodtak a rövidfilmek. Közben végezte a filmművészetit. 2007-
2010 - a Mediawave Fesztivál előzsűrijének tagja. Valami kék című kisjátékfilmje szerepel az idei fesztivál versenyében.
Csehországban már kezdődik a Mediawave, 2011.05.16. - Az utóbbi 10 év hagyományának folytatásaként az idén is több cseh
városban bemutatkozik a fesztivál. Május 17-én a morvaországi KROMĚŘÍŽ-ben, 18-án pedig a Prága közeli PARDUBICE-ben mutatkozik be a rendezvény. 
Gil Scott-Heron örökre elment 1949-2011, 2011.05.28. - Tavaly ilyenkor még a MEDIAWAVE Fesztivál talán legfontosabb fellépője volt.
Tegnap pedig örökre elment... költő, muzsikus, szerző és fekete polgárjogi aktivista volt, aki szintetizálta zenéjében a jazz, bluest és a soult. Dalszövegei
mindig erősen feszegették a kor aktuális társadalmi prolémáit. A 70-80-as években élte fénykorát, majd tavaly ő lett az év nagy visszatérője, újrafelfedezettje. 
Passport Control 21. Szombathely, 2011.06.02-05. - Roma & Magyar Progresszív Zenei Műhely, vezető: Both Miklós

Pettendi Szabó Péter fotókiállítása Vilniusban, 2011.06.13. – A Mediawave Fesztivál második hetében utazott el és képviselt
bennünket a Baltikumban. 
Ördögkatlan Fesztivál – Kisharsány, 2011.08.04-08. – A kisharsányi Mediawave üst programjából: Mediawave filmklub, Light in
Babylon (FRA/IZR/TUR), Jankovics Marcell filmjei, Apnoe, Psycho Mutants + Matt B (FRA), Marokkói délután – Abdeljalil Kodsii & Atlas Austria Express
(MAR/AUT), Pál István Szalonna és zenekara, The Durgas (USA), Cafés&Citizenry zárókoncert (vezető Both Miklós), Romungro Gipsy Banda, Passport
Control záróvetítés. 
A változatlanság gyönyörködtet, Katlanblog, 2011.08.07. - …Tavaly az óvoda udvarában volt felállítva a Mediawave színpad, idén azon-
ban egy még izgalmasabb tér adott otthont a rendezvényeknek: a Kovács Udvarház, egy régi, többgenerációs parasztház, olyan, akár egy pesti romkocsma,
és annál még sokkal több: a lampionok, a kiállítás a valaha volt fészer fölötti verandán, és még sorolhatnám. De nem teszem, találja meg mindenki a magáét
benne. Kisharsányban a Romungro Fiúknak jutott az a megtiszteltetés, hogy megnyithassák a fesztivált – legalábbis a műsorfüzet szerint, hiszen valójában
már tegnap megkezdődött a mulatság. Hosszas hangpróba és beállás után belecsapnak a fiúk… (Mészáros Csilla)
Passport Control 22. Nemzetközi Nyári Művészeti Tábor (Ördögkatlan Fesztivál alatt) - “Cafés & Citizenry – The Roma Origins” Projekt, továbbá
film – fotó – zene – építészet – slam poetry, Kisharsány, 2011.08.02-07. Készült filmek: Balázs Viktória – Aven Amenca, Csontos Ferenc & Kilián Lilla & Szántó
Fanni – Az én életem, Finta Alexandra (SLK) – Egyperces, Tomasits Vini – Egyszerűen: szerelem, Bogdán Zoltán – Eltűnt idő, megtalált dallam, Samodai
Zsófi – Kávéházi csatttanó, Cserkő Rita – Ki ehet a végén? Boglári tamás & Bojtos Dávid – Kiláró. És rengeteg fotográfia a következőktől: Alföldi Linda (Pécs),
Budai Bernadett (Kaposvár), Hedics Ágnes (Dunaszerdahely, Felvidék), Husz Szabolcs (Nagyvárad, Erdély), Kádi Marianna (Veszprém), Kassai adrien (Kecs-
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kemét), Krompáczki Péter (Aszód), Lanstyák Anikő (Dunaszerdahely, Felvidék), Melegh Noémi Napsugár (Budaörs), Jovana Beljic (Szabadka, Vajdaság),
Szél Katalin (Szeged), Szücs Ildikó (Budapest), Tarcsi András (Dunaszerdahely, Felvidék). Továbbá a “Cafés & Citizenry” elsősorban európai roma integrációt
segítő project a Mediawave vezető partnerségével. Az együttműködés célja a roma kávéházi zene új, lehetséges irányainak közös keresése, más társművészetet
képviselők részvételével (tánc, képzőművészet, irodalom). 
Feketén-fehéren és együtt – Roma zene – Újra értelmezik a kávéházi muzsikát, Népszabaság, 2011.08.30. – “Bár a kávéházi cigány
muzsika megítélése idehaza meglehetősen leegyszerűsítő, de legalábbis vegyes érzelmeket szül, az európai köztudatba mégiscsak ez az, ami a roma ha-
gyományokból a leginkább beépült.” Ezért is gondolták úgy a Mediawave Alapítvány vezetői, hogy ezen a nyomvonalon elindulva lenne érdemes egy, az
európai roma integrációt segítő, művészeti alapú projektet indítani, melyben közös alkotásra ösztönöznek roma és nem roma fiatalokat. Tervük megvalósításához
olasz és román társpartnereket, no meg az Európai Unió hathatós anyagi támogatását sikerült megnyerniük, így az idei Ördögkatlan Fesztiválon tehettek
először kísérletet a kávéházi roma zene gyökereinek felfedezésére és újjáértelmezésére. A Cafés & Citizenry - The roma origins névre keresztelt sorozat dec-
emberben az észak-olasz Carpiban, jövő márciusban a bukovinai Suceavában folytatódik, 2012 júniusában pedig a szombathelyi Mediawave Fesztiválon fe-
jeződik be… A kávéházi roma zenében persze ott van a nagyfokú muzikalitás, de alapvetően mégiscsak a többségi népcsoport igényeinek kielégítésére
szolgál. Azon gondolkodtunk, miért ne lehetne kísérletet tenni az igényteremtő verziójára - magyarázza a mozgatórugókat Hartyándi Jenő, a Mediawave ve-
zetője. - S ha már az egész sorozat a roma és nem roma muzsikusok közötti együttműködésről szól, akkor abban tényleg mindkét oldal hozza bele a maga
ötleteit, hagyományát, tapasztalatát.” A tizenegy muzsikusból álló csapat vezetésére Both Miklóst (Napra, Barbaro) kérték fel, aki lazán hagyta, hogy az ő ha-
tározott és karakteres számötleteit a többiek a maguk ízlése, vérmérséklete szerint szabadon alakítgassák. Így a négynapos műhelymunka eredményeként
eléggé furcsa szerkezetű, szokatlan hangzásvilágú, sztereotípiáktól alapvetően mentes dalok születtek. Nem csoda hát, hogy a Kovács Udvarházban tartott,
impulzív elemekkel átszőtt bemutató koncert nemcsak a fesztivál egyik legnézettebb eseménye lett, de a magyar és roma frontemberek folyamatos akciózásának
köszönhetően a végére igazi táncmulatságba torkollott.
Az együttműködésben külön vonulatot jelentett a kortárs irodalom egyik fiatalos hajtása, a slam poetry. Esténként az árokparton vagy a tábortűznél szavalták/rap-
pelték az arra késztetést érzők saját szövegeiket, költeményeiket, ügyesen bevonva abba a „kéznél lévő” muzsikusokat. S körülöttük valahogy sosem fogytak
el az érdeklődő hallgatók… /Jávorszy Béla Szilárd/
Ég veled Vidus!, 2011.08.03. - 42 éves korában elhunyt Vida Gábor, szombathelyi független szervező, zenész, újságíró. Savaria underground
életének legfőbb motorja, generációjának leghangosabb és legércesebb szószólója volt. A Mediawave Fesztiválba is jelentősen bedolgozott. Kortársaira gya-
korolt hatása mostantól csak hiányával mérhető. 
Több Passport Control alkotó kapott díjat az Országos Diákfilmszemlén, 2011.08.29. - A Mediawave kü-
lönböző filmműhelyeiben készült filmek közül a következől részesültek díjazásban: Balázs Viktória (Balassagyarmat): Dupla portré /dokumentumfilm/, Papp
Róbert (Budapest): Sáros kerék /dokumentumfilm/, Tomasits Vini (Kaposvár): Egyszerűen: "SZERELEM" /kisjátékfilm/, Knisz Tamás (Szekszárd): Verbális tor-
nagyakorlatok /kisjátékfilm/, Murányi-Matza Teréz (Nagyvárad): A.F.A. - Another Feminist Animation /animáció/ 
Mediawave-es lemezbemutatóval indít a Jazzforum Budapest, 2011.09.07. – “a Cool Running Orchestra, az idei
Mediawave Fesztivál alkalmából alakult különleges formáció, melynek Bob Marley előtt tisztelgő jazz projektje a Jazzforumot szervező BMC Records és ala-
pítványunk közös produkciója.”
“Kapcsolat” - Építész alkotóhét Ravazdon & “Ravazdi gondolatok” - a Mediawave új szervezési elveinek nyil-
vános megfogalmazása, 2011.09.26-30. – A tizedszer megrendezett Alkotóhéten három egyetem (Széchenyi Egyetem, BME, MOME) építészmérnök hallgatói
vettek részt. Feladtuk egy nem szokványos, monthatni “anti-fesztivál” építészeti, környezeti elemeinek végiggondolása és megépítése volt. A ideológiát és a
helyszínt hozzá a Mediawave szolgáltatta szokásos ravazdi helyszínén.
Az új szervezési ideából (részlet):
Több mint 30 éves rendezvény- és fesztiválszervezői háttérrel kezdtünk el együtt gondolkozni a kollégákkal, hogy milyen módszerekkel lehetne kiküszöbölni
az egyre bővülő, lassan átláthatatlan aktuális magyar fesztiválvilág negatív tendenciáit és keresni - a kor aktuális lehetőségei közt - az új vagy akár régi, de
feledés fele tartó formákat, amelyek segíthetik visszahozni a rendezvények közösségteremtő, fejlesztő és nevelő funkcióját. 
KULTÚRBÚCSÚ/TÖMEG vagy ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS/KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY
Alapfelvetés, mondhatni koncepció, hogy menjünk ellen az egyre erősödő „kultúrbúcsú”-sodási vagy az értékalapú megközelítést egyre inkább felváltó/össze-
keverő „tömegalapú” megközelítéssel/szemlélettel. Amely a kor felgyorsult, média manipulálta világában az egyre felületesebb kultúra vagy akár tudomány/is-
meret fogyasztás fele viszi a rendezvényeket. Azaz a néző/fogyasztó olyannyira hozzászokott a távirányító kapcsolgatásához, hogy „házon kívül”, azaz egy
fesztiválon vagy akár a bevásárlóközpontban is az a vágya, hogy mintegy séta közben bele-bele kóstolhasson ebbe-abba, csipegessen/kapcsolgasson, ke-
rülendő az elmélyülés „veszély”-eit. 
Nem gondoljuk, hogy eme (vásárlásgerjesztő) tömegmanipulációval terhelt folyamatokat a mi kis ellenmozgalmunk meg tudja ingatni, de tán választási lehe-
tőséget nyújt egy kisebbségnek…
VISSZA AZ ALAPOKHOZ!
Zárjuk ki elsőként – kísérletként - az üzlet deformáló erejét! Vissza az emberiség ős állapotához, amelyben a közösségi létre vágyó emberi csoportok az
együttléthez szükséges jóérzés-elemeket, lehetőségeik szerint maguk hozták a "buliba"! Ennek hagyomány a mai napig is fennmaradt, pl. a batyus-bál
esetében. E forma már átlép a baráti társaság bulit szervez formán. Tágabb, akár 100-200 főt megmozgató esemény, ahol nem biztos, hogy mindenki ismer
mindenkit, azaz akinek erre ingerenciája van, lehet ismerkedni, barátkozni… 
Tampere Jazz Happening, 2011.11.03-06. - A Tampere Jazz Happening és a MEDIAWAVE Fesztivál is része a Jazz Across Europe prog-
ramnak. A fesztivál programjában - a környező országok muzsikusai mellett - több MEDIAWAVE Fesztiváltól is ismert muzsikus felbukkan, pl. David Murray
Quartet, Dave Holland, Baba Zula.
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