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A teremtő éneke 

 

(A Gartai Népfőiskola rendezvénysorozatának a fenti címmel meghirdetett programjára került sor 

2004. február 13-án, pénteken 17 órai kezdettel.) 

 

Az egész napos sűrű hóesés sem marasztalta otthon a rendezvényre igyekvő kapuváriakat 

és gartaiakat. Nem bánták meg, hogy eljöttek.A Szombathelyről Kapuvárra vonattal érkező Paulik 

család zenekari előadói estjén gyermek, felnőtt igazán élvezhette a műsort. 

Paulik Ákos és felesége Judit asszony zenetanárok, mindketten a szombathelyi művészeti 

középiskolában tanítanak. Sugárzik belőlük a szeretet, a végtelen türelem, kedvesség és minden 

porcikájukban a zene áramlik. Ezt megtapasztalhatta az est közönsége is. 

A négy kicsi gyermek: Eliza, Lívia, Rahel és Dani no meg a két szülő alkotta családi zenekar 

létrejöttének gondolata az édesanya dédelgetett álma volt. A gyerekek három éves koruktól 

aktívan részt vesznek a zenei program megvalósításában. 

 

Műsorukban a kiskunfélegyházi költő: Míkia György Ezüstszín fakanál című verseskötetéből adtak 

ízelítőt, néhány megzenésített verset mutattak be. A kötet 2003-ban jelent meg. CD-változat is 

készült, melyet Karácsonykor adtak ki Dúdoló címmel. 

 

Fontosnak tartják a szülők, hogy a család életének mindennapjaiban kapcsolatban legyenek az élő 

Istennel. Ezt tapasztalhattuk az előadás hangvételéből is. Elsőként a család legkisebb leánykája 

énekelt Tünde titkos útjáról. Paulik Ákos gitáros énekes előadásában hallhattuk az Enyém a világ c. 

vers-feldolgozást, mely a Teremtő Istenhez szólt. Aztán egymást követték a dalok, melyben 

felváltva közreműködtek a családtagok, hol énekszóval, hol pedig hangszeres kísérettel. Többféle 

hangszert hallhattunk az est folyamán, volt köztük cselló, gitár, xilofon, és több, házilag készült 

ütőhangszer. 

 

Ezt követően a jelenlévők „aktivizálására” került sor. „Zenezsákból” lehetett tárgyakat előhúzni és 

a család arról énekelt. Szólt az ének a lovacskáról, a tevéről, pólóról, mókuskáról. Nem csak a 

gyerekek, de a felnőttek is élvezték a játékot, jókat kacagtak ha éppen valami furcsa tárgy került 

elő. A bátrabbaknak cukor volt a jutalmuk. 

 

Köszönjük az előadóknak és Degovics István szervezőnek a nagyszerű estét. További eredményes 

munkát kívánunk mindnyájuknak. 

 

Dukai Miklósné 

Kapuvár 


