
Beszámoló 

Tordasi Szivárvány zenekar turnéja 

Erdélyben: 2018.04.26-2018.05.04 

 

 Zenekarunk ebben az évben is meghívást kapott az „Outsider Music Fest” 

rendezvényre hetedik alkalommal Sepsiszentgyörgyre. Ez, az Erdélyben egyedülálló 

kezdeményezés lehetőséget biztosít a sérült emberek művészeti tevékenységeinek 

bemutatására. Különleges alkalom volt ez számunka, mivel az eddigiektől eltérően a 

sepsiszentgyörgyi „Szent György Napok” keretében a város, és a környék lakossága 

előtt adhattuk elő repertoárunkat ismét. A zenekarunk a fesztivál programon túl 

karitatív tevékenységet is folytatott. Műsorát elvitte gyermekotthonba, egyházi 

közösségekbe. A kilenc nap alatt számos fellépésben, és élményben volt részünk, 

ahol tovább öregbíthettük otthonunk jó hírnevét. 

 

 A szervezők meghívó levele bemutatja az otthonunk és a sepsiszentgyörgyi 

Írisz Ház figyelemre méltó együttműködését. 

 

Kedves Tordasi Szivárvány zenekar! 

 

Ez évben is április végén rendezzük meg immár hetedik alkalommal az Outsider 

Music Festet. Másodszorra közösen a Sepsiszentgyörgyi napok szervezőivel. Az 

elmúlt hat év sikeres fellépései után, melyekkel megörvendeztettetek bennünket, 

elképzelhetetlennek tartjuk, hogy ne vegyetek részt a fesztiválunkon. Az „Írisz Ház” 

születésnapját, már hagyományosan veletek ünnepeljük Sepsiszentgyörgyön. 

Ugyanakkor az ide vezető úton és visszafelé szintúgy legalább hét helyen számítanak 

rátok, hogy vidámságot, örömet vigyétek el hozzájuk. Köztük olyan helyeken ahol 

már jártatok, lásd Kézdialmás, Oltszem. Új helyeken, Arad, Déva, Sóvárad, stb. 

Szóval várunk, várnak szeretettel benneteket. 

 

A turné időpontja: 2018.04.26-2018.05.04 

Előre láthatóan a következő helyszíneken várnak titeket. 

Április 26. (csütörtök) - Arad du. koncert. 

Április 27. (péntek) - Déva du. koncert. 

Április 28. (szombat) – Sepsiszentgyörgy - OutSider Music Fesztivál, 

Sepsiköröspatakra. 

Április 29. (vasárnap) OutSider Music Fesztivál „Szent György Napok” 

Sepsiszentgyörgyi Fesztivál program keretében. 

Április 30. (hétfő) délben: koncert - Kézdialmás, Árvaház (gyermekotthon) 

   du.: koncert: Oltszem, Árvaház (gyermekotthon). 

Május 1. (kedd) – Sóvárad du. koncert. 

Május 2. (szerda) – Kolozsvár du. koncert. 

Május 3. (csütörtök) – Nagyvárad du. koncert. 

Május 4. (péntek) Utazás Tordasra.  

 

Hisz mi is szeretjük a “Szivárványt” Erdélyben. 



Üdvözlettel, 

Deme Robert 

Fesztiváligazgató, 

Projekt menedzser 

+40 745 434 726 

 

Az utazás és a turné menete: 

  

1. ábra - Indulás pilanata Tordasról 

 

 

Április 26. (csütörtök) 
Indulás 8.00 - utazás egész nap 

Aradra. Barcsi Levente Zoltán 

Lelkipásztor fogadta 

zenekarunkat. Ezután ebéd, majd 

beszerelés a koncertre. 

Koncert 19:00 órakor az aradi 

Csiky Gergely Főgimnázium 

dísztermében volt megtartva.   

Vacsora, szállás, reggeli: a 

vendéglátó Diakónia biztosította. 

 

        Zenekarunk Aradon a helyi újságban. 



Április 27. (péntek) 

Utazás Dévára. Zenekarunkat 

Kapcsolattartó Gáspár-Barra Réka 

fogadta. 

A szállás, illetve fellépés helyszíne: 

Melite Gyülekezeti Ház Déva. 

Koncert délután 16:30 órakor a 

MELITE Református Gyülekezeti 

Ház nagytermében volt megtartva. 

Vacsora, szállás a helyben lévő 

vendégszobákban volt. 

A sikeres előadásunkat követően a helyi lelkész meghívott Kisgalambfalvára. 

 

Április 28. (szombat) 
Úti cél: Sepsiköröspatak, útközben 

kitértünk Kisgalambfalvára, ahol a 

helyi református közösség 

műsorunkat követően meghívott 

ebédre. 

Este: érkezés Sepsiköröspatakra, 

ahol vacsora után közös próbával 

készültünk a holland, az ajkai és a 

martonvásári Színvarázs 

együttesekkel a vasárnapi 

akadálymentes istentiszteletre. 

Vacsora-szállás: Sepsiköröspatak Írisz Vendégház.  

 

Április 29. (vasárnap)  

De.: Az új Sepsiszentgyörgyi Református templomban akadálymentes  

istentisztelet alatt zenés közreműködés. A szertartás befejezéseként a négy 

zenekar közösen zenélte a Halleluja c. dalt. A közösség hívei ezt felállva 

vastapssal jutalmazta.  

 

 
 



 

Du.:OutSider Music Fesztivál 

„Szent György Napok”  

Sepsiszentgyörgyi Fesztivál program 

keretében az Ifjúsági színpadon 

koncert, ahol az új Rock and Roll Party 

c. műsorunkat bemutattuk. 

Este: A Pub-ban esti zenés műsort 

adtunk.  

 

Április 30. (hétfő) 

Délben: koncert - Kézdivásárhely 

Koordinációs Központ 

(gyermekotthon) 

Régi hagyományunkhoz híven fontos zenekarunknak, hogy olyan helyeken 

zenéljünk ahol elhagyott, árva, nehéz sorsú gyerekek élnek. Ezt most 

Kézdivásárhelyen megtehettük. A fogadtatásunk nagyon kedves volt, amit 

nehéz szavakba öntani. Itt képet nem készíthettünk, mert védett otthon volt. 

 

Május 1. (kedd) 

Úti cél: Sóvárad; 

Tatár Tibor 

lelkipásztor várta 

csapatunkat. 

Du.: koncert – 

Sóváradon 16:00 óra a 

művelődési Házban.   

 

 

 

Május 2. (szerda) 

Reggeli után utazás Kolozsvárra. 

Közben kitérőt tettünk Bözödön, ahol a rokonaim ebéddel várták a 

zenekarunkat. Ez a kitérő már hagyománnyá vált az erdélyi utazásainkkor. 

Utazás tovább Kolozsvárra Kerekdombi református templomhoz, ahol 



Fazakas Csaba lelkipásztor fogadott minket.  

A koncert 18 órakor kezdődött. 

Ebéd, vacsora, szállás: a helyi Diakónián történt. 

 

Május 3. (csütörtök) 

reggeli után utazás Szalárdra, 

ahol Varga Botond lelkipásztor 

fogadott minket. 

Ebéddel vártak a helyi 

étteremben. 

A koncert kezdési időpontja: 

19:00 

Ebéd, vacsora, szállás a helyi 

Diakónián történt.   

 

Május 4. (péntek) 

De.: reggeli.  

Utazás Tordasra (étkezés útközben). 

Este: vacsora, otthonban Tordason 

 

Az utazásban részt vett lakók lakók névsora: 

 

1. Négyessy Tamás 

2. Kövesdi Zoltán 

3. Dick Edina 

4. Sárfi Mária 

 

Kísérők: - segítők, önkéntesek: 
 

1. Vass Árpád 

2. Provoda József 

3. Bíró Richárd 

 

 A fellépéseink során szinte minden helyszínen - templom, művelődési ház, 

közösségi terem stb. - a lelkes publikum felállva tapssal köszöntötte zenekarunkat a 

műsorok végén. Ez a taps nem csak a zenekarunknak szólt, de szólt az 

Intézményünknek, az Alapítványunknak, hogy eljuthattunk és egy missziót 

teljesíthettünk Erdélyben, amiben minket a megvalósításban támogattak. 

 Köszönjük Arad, Déva, Kisgalambfalva, Sepsiszentgyörgy - Iriszház, 

Kézdivásárhely, Sóvárad, Kolozsvár, Szalárd vendéglátását! 

 Köszönet Makkai Péternek és az Írisz Ház csapatának a szervezésért és az 

ellátásért. Köszönet az otthonunknak és a „Jövőt Nekik Is” Alapítványnak a lehetőség 

megteremtéséért, és az utazás támogatásáért. Mi is szép élményekkel és új barátokkal 

gazdagodtunk! 

 Természetesen, az úti élményeinket rendszeresen megosztottuk az internet adta 



lehetőségeket kihasználva a zenekar Facebook oldalán. Örülünk, hogy a tordasi 

otthonunk és Tordas község jó hírnevét egyaránt öregbíthettük. 

 

Tordasi Szivárvány együttes, Vass Árpád 


