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Mottó:   A képzelet az alkotás kezdete. 

Elképzeljük, amire vágyunk,  

azt akarjuk, amit elképzelünk,  

s végül megalkotjuk, amit akarunk.” 

Nagy szerencséje volt a naszályi óvodásoknak, 

hogy a hatalmas reggeli köd ellenére Ribizli 

bohóc volt olyan bátor, és elindult az ő autójával 

Pécsről, hogy egy szép délelőttöt töltsön el a 

gyerekekkel. Ribizli, (álnevén Tormási Attila 

előadóművész) elhozta bőröndjében a barátait: 

bábukat, bábokat, hangszereket, csörgőket, 

dobokat − mindent, ami a jó hangulathoz kell. 

Ahogy ezek szép sorban előkerültek, a 

gyerekekből alakult alkalmi zenekar és „vonat” 

használatba is vette őket.  

 

Ribizli bohóc kedvenc bábjával 

A képek forrása: www.ribizlibohoc.hu 

Volt itt mese, dalolás, zenélés és közös játék – a 

gyerekek nagy örömére, köszönhetően a 

megnyerő egyéniségű előadónak, aki azonnal 

megtalálta a közös hangot a gyerekekkel. Egy 

pillanatra sem veszítette el a gyerekek figyelmét. 

Öröm volt látni, hogy a szemüket le nem vették 

róla! Senkire nem kellett rászólni, magával 

ragadta kis barátait a műsor egész ideje alatt. Még 

a félősebbek is nagy kedvvel jelentkeztek, vettek 

részt a közös játékban. A nem kevés létszámú 

óvodás gyerekközönség (kiegészítve a 

bölcsődésekkel) alig akarta elengedni Ribizli 

bohócot a vidám műsor után. Köszönetképpen ők 

is verseltek, énekeltek neki boldogan.  

De ki is ez a Ribizli bohóc? Hogyan lépett erre az 

útra? Ő így ír erről a honlapja beköszöntőjében, 

ahonnét a mottóját, hitvallását is választottam: 

„Mindig is elvarázsolt a színház világa és 

gimnázium után a Füsti Molnár Éva Színi-

stúdiójába jártam, ahol rengeteget tanultam az ott 

tanító művészektől. Majd pár év után a pécsi 

Szivárvány Musical Stúdió lelkes tagja lettem és 

örömmel énekeltem musicalt, operettet, sanzont, 

megzenésített verseket. Igyekeztem önálló 

műsorokat is összeállítani, majd elkészítettem 

első gyermekműsorom, és úgy gondoltam 

bohócruhában fogom előadni…. és megszületett 

Ribizli bohóc. Tormási Attila bevallottan „atyai 

barátja”, Levente Péter nyomdokain halad, aki a 

közeli Héregen lakik. Ribizli gyakran 

meglátogatja őt. Így ír erről a kapcsolatról: 

„Gyermekkori példaképem Levente Péter, aki 

nagyon sokat segít munkámban, szeretném, ha én 

is legalább annyi értéket tudnék adni a 

gyerekeknek, mint amennyit én kaptam tőle 

kisgyermekként és felnőttként.” Ez a kis műsora 

számomra bizonyítékul szolgált arra, hogy a 

legjobb úton halad. Biztosan hallunk majd még 

felőle.  

 

Közös fellépés Levente Péterrel Oroszlányban 

http://www.ribizlibohoc.hu/

