Iz usnja iz
madarskega
Pecsa oblaèila
za Lady
Gaga
in Madonno

Muzikant Pan
vreden 85.000 evrov

D

aljnega leta 1899 so
fantastièni izdelki zsolnayske
keramike zbujali neizmerno
pozornost na takratni pariki
svetovni razstavi. A e danes je
mogoèe te iste izdelke in tevilne
druge iz serije zsolnayske keramike
videti v madarskem Pecsu.

Mesto blizu hrvake meje z nekaj manj
kot 160.000 prebivalci po svetu slovi
prav po teh enkratnih umetniko
oblikovanih keramiènih izdelkih s
kovinskimi eozinskimi primesmi, ki
imajo svoje mesto v kulturni èetrti
Zsolnay hie Sikorski. Moèno e vedno
slovi po tem, da je bilo pred dvema
letoma evropska prestolnica kulture
(EPK), ki je s svojimi tevilnimi
najrazliènejimi prireditvami, dogodki
in novimi zgradbami kulturnih hramov
preseneèalo tako domaèe obiskovalce

Pecs, od nekdaj moèno kulturno sredièe (1367 je bila tam e univerza  prva na
Madarskem), je zaradi dodelitve naziva EPK dobil najsodobneje tehnièno
opremljen velik kulturni hram. V njem je na tisoè kvadratnih metrih kar osem
dvoran, ki so po akustiki edinstvene v Evropi.

Najdraji keramièni izdelek v kulturni
èetrti je muzikant Pan oblikovalcev
Sandorja Hidasija Pille in Geze Nike
Lszkega. Izdelali so ga v temi in ko so
ga osvetlili, je zaarel kot èude v
vseh svojih fantastiènih barvah.
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Mogoèna stolna cerkev Petra in Pavla
je zaèela nastajati v 11. stoletju, v letih
18821892 je dobila dananji videz. Je
ena najpogosteje fotografiranih
turistiènih zanimivosti Pecsa.

»Seksi«
estletnika
vrgli iz ole

T

udi ta zgodba bi lahko nosila
podnaslov Samo v Ameriki. V
ameriki zvezdni dravi
Kolorado je oèitno teava v
tem, da majhni otroci prepevajo
pesmi, ki jih vidijo po televiziji.
estletnega deèka so namreè za tri dni
izkljuèili iz ole, ker je v olski jedilnici
med èakanjem v vrsti deklici pred seboj
zapel svetovni hit dvojca LMFAO »I am
20 milijonske Madarske kot turiste iz
Evrope in sveta. Pecs se e danes
uspeno turistièno tri na raèun EPK!
Da bi v prihodnjih letih kaj podobnega
doivel in tril Maribor, aktualno mesto
EPK, menda ni mono niti v sanjah! e
»obraèun« za letonje leto, torej leto
EPK, utegne biti sila zanimiv.

 Besedilo in fotografije:
Dua Podbevek - Bedraè

Od predstavnice madarske
nacionalne turistiène organizacije
Lucije najprej izvemo, da imata Lady
Gaga in Madona usnjena oblaèila iz
njihovega usnja (Pecs ima dolgo
usnjarsko tradicijo), nato nas pelje k
na tisoèe kljuèavnicam, ki so jih
zaljubljenci zaèeli obeati v letu EPK.
Danes prisrèno lutkovno gledalièe
Bobita, nekoè izobraevalna hia
Sandor doktor druine Zsolnay.

Zasedba LMFAO je poskrbela za
svetovni hit I am sexy and I know it,
ki si ga prepevajo praktièno vsi.
sexy and I know it« (Jaz sem seksi in to
vem). Vam e ni jasno, zakaj deèek ni
smel v olo? Zaradi spolnega
nadlegovanja. Vrstica iz omenjene
pesmi, ki jo je sicer cela ola zagotovo
posluala doma, po radiu, videla spot
na televiziji, je bila dovolj, da so fantka,
ki verjetno niti dobro ne ve, kaj je
zapel, odgovorni vrgli iz ole. Ogorèena
je bila tudi mama: »Èe bi sin deklici
segel pod krilo ali bluzo, bil vulgaren,
potem bi bilo to zame spolno
nadlegovanje!« Mamo sedaj skrbi
predvsem to, da bo sin zaradi
prepevanja svetovnega hita pri estih
letih veljal za perverznea. Naj jo
potolaimo s tem, da smo potem
perverzni skoraj vsi.
 jak
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