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Csallóköz

Tudósítás

A fellépő művészek: Ágh Lívia, Mercedes Echerer, Jávorka Ádám, Veronika Trisko,
Mészáros Barnabás felvételei
Clara Jávorka-Biermasz, Jávorka Sándor

Duna Gála harmadszor
Szükségünk van a megújulásra
BÉCS – Hamvazószerdán került
megrendezésre a 3. Duna Gála az
Eschenbach-palotában.
A főszervezők, a Club Pannónia és
a Nemzetközi Duna Filharmónia

meghívására három ország, Ausztria, Magyarország és Csehország
híres művészei léptek fel, többek között a Vágkirályfáról származó, ma
Prágában élő Ágh Lívia, nemzetközi hírű szopránénekesnő. A zenei betétek között Mercedes Echerer színésznő olvasott fel részleteket Ina
Roberts naplójából.
Radda Marika (a felvételen), a
Club Pannónia elnök asszonya köszöntötte a résztvevőket, valamint
megköszönte, hogy sokan támogatták a rendezvényt, és elfogadták a
meghívást. Az est védnöke, Perényi
János, Magyarország ausztriai nagykövete a Duna több nemzetet összekötő szerepéről beszélt. Őt Pintér Gábor pápai prelátus, a bécsi Apostoli

Nunciatúra első tanácsosa követte, az
ő beszédéből ragadtunk ki gondolatokat: „A nagyböjt fölkészülés a
húsvétra – az átmenet útja. Szükségünk van belső tisztulásra, mert
tudjuk, így nem mehet tovább: valamit másképp kell csinálnunk, mint
eddig. Hamvazószerdán keresztényként föltesszük magunknak a kérdést, hogyan bánunk gyengeségünkkel, hibáinkkal. Életünk során egy
csomó stratégiát kifejlesztettünk,
hogyan stabilizáljuk egyensúlyából
kibillentett önértékelésünket – mindegyikünkben benne van az érték és
méltóság iránti vágy. Nem tudunk
úgy élni, hogy ne gondolkodnánk el
magunkról. A depresszív ember bátortalanul él, és tragikusan hibás önismeretben szenved. Az egészséges
ember ellenben jót akar magáról
gondolni, pedig minden nap átéli
gyengeségeit, hibáit, és gyakran
embertársainak terhére válik. ... A
helyes lehetőség a kiállás és a fölújítás, zátonyra futásunk beismerése,
úgy, hogy nem félünk a presztízs-

Jobbról: Perényi János és Pintér Gábor

veszteségtől. Hamvazószerda a hamu szertartása, nyilvánosan beismerjük hibáinkat, a halálra is gondolunk, hiszen porrá válunk. Már
nem a Paradicsomban élünk, hanem jelen világunk árnyékában.
Isten irgalmaz a vétkeseknek, és
megmenti a vétkezőket a zuhanástól – és már most arra gondolunk,
hogy húsvétkor legyőzi a vétket és

Az est műsorvezetője, Michael Macek is megkóstolta a Hilltop bort

a halált. A hamvazószerda szellemi
küszöb lehet, új szemekkel nézhetünk egymásra, mert kivétel nélkül
mindenkinek szüksége van Isten irgalmasságára. Mindenkinek jó kezdést kívánok a böjti időszakhoz” –
fejezte be.
A beszédek után megkezdődött a
közel kétórás koncert, amelyen felcsendültek Mozart, Chopin, Lehár,
Puccini, Franck, Bernstein, Haydn
művei. Ágh Líviát Veronika Trisko
zongorán kísérte. A Jávorka fivérek,
Sándor hegedűn, Ádám csellón adták
elő a darabokat, őket Clara JávorkaBiermasz kísérte zongorán. A testvérpár, felbuzdulva a közönség vastapsán,
többször visszatért a színpadra, hogy
ráadással szórakoztassa a nagyérdeműt. A koncert után Juhász István
borlovag Hilltop borokat mutatott be
a közönségnek, egyben ajándék palackokat nyújtott át a művészeknek.
A vendégek sem maradtak le a nedűk
kóstolásáról, mert a szervezők a palota hangulatos termeiben agapéra és
borkóstolásra várta őket.
Mészáros Angelika

