
TUDÓSÍTÁS21 2018. június 6. | 23. szám Csallóköz

Államalapító királyunk előtt tisz-
telegve kultúrprogrammal, meg-
emlékezéssel egybekötött egész
délutánt betöltő tartalmas ün-
nepségen vettünk részt. Kora
délután a Boldogságos Szűz Má-
ria-plébániatemplomban (Ma -
rienkirche) Varga János, a bécsi
Pázmáneum rektora szentmisét
mutatott be. A Szertartás után
a parkban, Szent István emlék-
műve előtt Smuk András az Eu-
ropa-Club elnöke megnyitotta
a rendezvényt. Ünnepi beszédet
mondott Bóta Zsolt Magyaror-
szág bécsi nagykövetségének
követe, Pető Péter, a Győr–Mo-
son–Sopron Megyei Önkormány-
zat alelnöke, Fodor Tamás Sop-
ron Megyei Jogú Város polgár-
mestere, Hans Wallowitsch Né-
metóvár alpolgármestere és Pa-
usits István, a Mosonmagyar -

óvári Önkormányzat képviselője.
Felszólalásukban kiemelték,
hogy a magyar történelem mai
értelmezésében fontos az össze-
fogás, a nemzeti hagyományaink
és értékeink megőrzése. Örö-
müket fejezték ki, hogy Moson-
magyaróvár és Németóvár között
létrejött kapcsolatot ezúton is
tudják ápolni. A beszédek között
elhangzott Holocsy Zsóka Zsófia
tolmácsolásában Kulcsár Tibor
verse, fellépett a bécsi cseh Ko-
menský Óvoda és Iskola gyer-
mekkórusa, a bécsi Délibáb tánc-
együttes párosa, valamint ze-
nészei. 

Késő délután egyedülállóan a
Nemzetközi Duna Filharmónia
a Mária-templomban koncertet
adott. – Az idei év különleges
műsorösszeállításra adott alkal-

mat, ugyanis több jeles jubile-
umot ünneplünk Németóváron.
Az idén ünnepeljük a Nemzet-
közi Duna Filharmonia megala-
kulásának 15. évfordulóját. A
CENTROPE határon átívelő
együttműködés alapító doku-
mentumát is 15 évvel ezelőtt
írták alá, Ausztria, Magyaror-
szág, Szlovákia és Csehország
képviselői Köpcsényben. A
hangverseny vendégkórusa, a
Lúčnica vegyeskar az idén ün-
nepli megalapításának 70. év-
fordulóját, és nem utolsósorban
a CENTROPE soros elnöke az
idén Szlovákia, azaz Pozsony
Megyei Önkormányzat – mondta
Katona Ágnes, a Nemzetközi
Duna Filharmonia kulturális
plattform elnöke, aki egyben a
sokszínű műsor összeállítója.

A hangversenyt Bánlaky Ákos,
Bécsben élő magyarországi kor-
társ zeneszerző művével nyi-
tották meg, amelynek stílusosan
Donau-Rhapsodie lett a címe.
A következő részt Bartóknak
szentelték, egy egészen külön-
leges dramaturgiával. Az első
részt Kovács Béla zeneszerző
szólóklarinétra írt művével kezd-

ték, melyet Varga Gábor elő-
adásában hallhattunk. A szó-
lóklarinét átívelt az eredeti er-
délyi népzenébe, amellyel Bar-
tók erdélyi gyűjtéseire utaltak.
Az autentikus népzenét Cseh
Tamás és zenekara játszotta. A
virtuóz és szívet melengető elő-
adás sokak számára felejthetet-
len élmény marad! Bartók Ro-
mán Táncok című klasszikus
zenekarra írt műve folytatásként
is párbeszéddé alakult a klasszi-
kus és a népzenei stílus szinté-
ziseként. A műsor zárórészében
pedig Vivaldi Glóriáját hallhatta
a közönség a már említett Lúčnica
vendégkórus előadásában. A
szoprán Sárközi Xénia és a mez-
zoszoprán Wéber Irena volt. Re-
mek előadást láthattunk tőlük.
A Nemzetközi Duna Filharmonia
különböző országokból összete-
vődő zenekarát Cséfalvay Dániel
fiatal karmester vezényelte, aki
a Mária-templomhoz illő cso-
dálatos hangulatot varázsolt az
est folyamán. A közönség állva,
hosszú vastapssal jutalmazta a
fantasztikus koncert előadóit.

Kép és szöveg: 
Mészáros Angelika 

Szent Istvánra emlékeztünk
NÉMETÓVÁR (Bad Deutsch-Altenburg) – Május 27-én 

az alsó-ausztriai község meghatározó külhoni magyar

találkozóhellyé vált. Idén harmadik éve, hogy nemcsak ősszel

tartanak megemlékezést a magyarok szimbolikus sírjánál, 

hanem májusban az Államalapító Szent Istvánra emlékeztek.

Ugyanis az Europa-Club elnevezésű bécsi magyar

kultúregyesület jóvoltából három éve leplezték 

le a templom parkjában Szent István emlékművét. 

>> A jubiláló Nemzetközi Duna Filharmónia és a Lúčnica vegyeskar, 
vezényelt Cséfalvay Dániel 

>> A Nemzetközi Duna Filharmónia kiegészülve Cseh Tamás és zenekarával

>> Katona Ágnes és Cséfalvay Dániel >> Dr. Smuk András

>> A bécsi Délibáb zenészei


