
SZENT PATRIK NAPI KULTURÁLIS KAVALKÁD VÁROSSZERTE 

 

Március 17-én az írek védıszentjére, Szent Patrikra  (kb. 387 – kb. 460 [az ír hagyomány 
szerint 493]) emlékeznek felvonulással, koncertekkel, tánccal, Guinness és egyéb típusú barna 
sörök fokozott fogyasztásával világszerte. Az eredetileg katolikus ünnep a Föld számos pontján 
szétszóródott írek összetartozásának és nemzeti öntudatuk erısítésének, megélésének napja, 
amely Írországban nemzeti ünnep. Ezen a napon az emberek ír ételeket esznek, ír italokat 
isznak, lóherét tőznek a ruhájukra, vagy teljesen zöldbe öltöznek. Budapesten 1994 óta rendeznek 
Szent Patrik Napi Fesztivált, amelynek elindítója az MAGYAR-ÍR BARÁTI SZÖVETSÉG 
(HIFA) volt. A szervezet azóta is aktív szerepet vállal az ír kultúra hazai népszerősítésében. 

 

Idén is felettébb izgalmas és változatos program-kavalkáddal találkozhat Budapesten az ír kultúrát kedvelı 
nagyközönség.  

A programsorozat a G3 Rendezvényközpontban (VI. ker.Király utca 8-10., Central Passage) veszi kezdetét 
március 17-én este 8 órától egy autentikus ír táncshow-val, koncertekkel és tombolával a HIFA 
szervezésében.  

Az eseményt a The Morrighan's nevő hazai underground ír sztepptánc csoport nyitja meg, akik az 
egyetlen olyan „élı ír táncshowt” adják elı Magyarországon, ahol a táncosok nem playbackre, hanem élı 
zenére,  mikroporttal kihangosítva táncolnak, amely lehetıvé teszi minden lépésük „audiovizuális” 
lekövetését. A csapat 2013 februárjában alakult és a VIII. Országos Sztepptánc Fesztiválon debütált az 
elsı acapella számával. Késıbb meghívást kaptak többek között a Pszinapszis programjába, a GÖDÖR 
Klubba és a BARBA  NEGRA Music Klubba, a  Paddy and the Rats elızenekaraként. Jelenleg a G3 (régi 
Gödör) Klubban tartanak elıadásokat és táncházakat. Vezetıjük Pörös Izabella, aki éveken át élt 
Írországban, ahol számos helyi mővésszel dolgozott együtt. A világhírő ír tánciskola, az Ínis Ealga 
Academy diákja volt, majd bejárta a világot a Celtic Legends tradícionális ír táncshow-val. Népszerő 
táncházi programjukat ezen este során is élvezhetik a G3-ba látogatók három táncos vezényletével. A 
jelenlegi alkalommal Kiss Barbara (ének) és Bartha István (gitár) kettıse csatlakozik produkciójukhoz. 

Az est másik fı fellépıje az idén 15 éves fennállását ünneplı ECLECTICA együttes, amelynek vezetıje 
Szathmáry Melinda énekes-gitáros, aki több mint fél évtizeden át volt a Szent Patrik Napi Fesztivál 
szervezıje a Fonó Budai Zeneházban. „A zenekari repertoár mindenkori kialakításakor a XVIII.- XX. sz.-i 
kelta és breton eredető tradicionális népdalokra, csángó táncdallamokra, szufi énekekre és részben ezekbıl 
ihletet merítı saját szerzeményekre egyaránt hangsúly kerül. Mindez egy progresszívebb, modern, rockos, 
és jazzes stíluselemekbıl táplálkozó elıadásmód és hangzásvilág köntösében jelenik meg, amely 
kezdetektıl fogva az együttes védjegye.”- mondta el a zenekarvezetı-szervezı.  

Az ECLECTICA változatos zenei világát az elmúlt 15 évben ír és világzenei fesztiválok (BABEL 
SOUND,Örökség Fesztivál, Szent Patrik Fesztivál, Kék Madár Fesztivál, Igric Fesztivál, Fonó, SZIGET, 
Dunaújvárosi Bartók, Csiperó Fesztivál, Benczúr Klub, Jókai Klub, Fészek Klub, Budapest Jazz Klub stb.) 
berkei mellett többek között JOHN MAYALL and the BLUESBREAKERS 2007-es magyarországi 
látogatása keretében is megismerhette a hazai közönség. Mostani mősorukban a Zöld Sziget igazi zenei 
csemegéibıl válogattak rendhagyó és autentikus hangszerelésben is megszólaltatva a dalokat, 
„fülbemászó” tánczenéket. 

 

A HIFA (Magyar-Ír Baráti Szövetség) újraalakult elnöksége 2015 tavaszától a hagyományok 
továbbvitele mellett új tevékenységek indítását is tervezi. „Terveink közt szerepel: Szent Patrik Napi 
Fesztivál szervezése, régi és új tagság aktivizálása, weblap megújítása, rendezvénynaptár mőködtetése, H-
Írmondó kiadványunk újra indítása, könyvtár és CD-tár elérhetıvé tétele. Közremőködünk kulturális 



események, pl. a SZIGET idei ír színpadi programjának szervezésében. Kapcsolatainkat aktualizáljuk hazai 
és írországi társszervezetekkel, cégekkel, forrás lehetıségek tárunk fel. Célunk, hogy segítsük a színvonalas 
produkciók színpadra kerülését; hagyományos, progresszív, élı ír zenei és egyéb mővészeti ágak minél 
szélesebb spektrumban történı bemutatását.” 

 

A hét további kiemelt, Szent Patrikkal kapcsolatos, budapesti programjai:  

Március 20. péntek 20 óra: „A legfinomabb fátyolszövet”- zenés ír-skót irodalmi est Szemerédi 
Bernadett színmővész és az Eclectica Acoustic Trio elıadásában. Helyszín: Nyitott Mőhely (XII. ker. 
Ráth György u.4.) 

Március 21. szombat 20 óra: Szent Patrik Napi BRAN koncert a Fonó Budai Zeneházban (XI. ker. 
Sztregova u.3.)   

Március 22. vasárnap 13:30-15:00 óra: Szent Patrik napi felvonulás az Ír-Magyar Üzleti Kör 
szervezésében. Gyülekezés: V. ker. Szabadság tér.  

Ezt követıen éjszakába nyúlóan zenei fesztivált tartanak a szervezık 20 együttes részvételével az 
INSTANT-ban! (VI. Nagymezı u.38.) 

 

Sajtókapcsolat: 

 

Szathmáry Melinda 

PR és kommunikációs tanácsadó/ zenekarvezetı (ECLECTICA) 

+20 336 8882 

melindaszathmary@gmail.com 

 

Videók: 

The Morrighan’s: 

https://www.youtube.com/watch?v=KbsCbBIqUpg&feature=youtu.be 

http://cargocollective.com/morrighans 

  

ECLECTICA: 

https://www.youtube.com/watch?v=P0mhhQvgdqc 

https://www.youtube.com/watch?v=D6Y9pKpbH84 

 

Hanganyag: 

ECLECTICA with Paddy McMullan:  

https://soundcloud.com/eclecticaband/10-the-little-beggarman-live 

https://soundcloud.com/eclecticaband/09-rovers-refugee-live-cd 

 


