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Világhírű művészek Szent Istvánért
Jótékonysági koncert az osztrák fővárosban

BÉCS – A bécsi magyar
nagykövetség jótékonysági
koncertnek adott otthont
közelmúltban „Europa”-Club 
a bécsi magyar kultúregyesület
szervezésében. 

A rendezvényt Perényi János nagykö-
vet nyitotta meg. Smuk András, a klub
elnöke elmondta, hogy Szent István

király mellszobrát Deutsch-Alten-
burgban (Németóvár) fogják felállíta-
ni 2016. május 21-én. A szobortervek
és engedélyezések elkészültek, és a
nagyszabású jótékonysági koncertből

összegyűlt az összeg is, amellyel már
megvalósulhat a terv.

A legenda szerint a jelenleg Deutsch-
Altenburgban álló román-gótikus stí-
lusú Mária-templomot egykoron az
1028-ban Szent István király által
emelt templom romjaira építették. 
A temetővel kapcsolódó Mária-temp-
lom egykor fontos zarándoktemp-
lomnak számított a magyar hívők

körében is. A temetőben található az
ausztriai magyarok szimbolikus sír-
ja, melyet szintén az „Europa”-Club
gondoz, és a sír mellé kopjafát állítta-
tott. A bécsi magyar egyesület terve az

volt, hogy a Mária-templom bejáratá-
nál állítja fel Magyarország államala-
pító királyának mellszobrát, de végül
a templom előtti parkban kap majd
helyet. 

A jótékonysági gálaest fellépői kö-
zött szerepelt volna Sebestyén Márta
népdalénekes, aki betegség miatt nem
tudott eljönni, helyette a Magyar
Örökség díjas népdalénekes Faragó 
Laura fogadta el a meghívást. A jó han-
gulatról a következő művészek gon-
doskodtak: Jávorkai Sándor hege-
dűn, Vig Margit Viola d`amorén (sze-
relemhegedű), Christoph Urbanetz 
viola da gambán (térdhegedű) és Já-

vorkai Ádám csellón, Aba-Nagy Zsu-
zsanna hárfán, Henter Nicole fuvolán,
Ulrich Manafi klarinéton és Veronika
Trisko zongorán kísérte a fellépőket. 
Az igényes műsort Katona Ágnes, 
a Nemzetközi Dunafilharmónia veze-
tője állította össze, melyben felcsen-
dültek Vittorio Monti, H. W. Ernst, 
Diego Ortiz, Carl Friedrich Abel, 
Nicolo Paganini, Franz Doppler mű-
vei. Az esten felajánlásra került Mayer
Éva (Somorja), Munkácsy-díjas kép-
zőművész ‘Életfa’ című alkotása, va-
lamint Graner Hans Peter: Úszó hatá-
rok a Cetrope-ban könyvei. A rendez-
vényt Sas László vezette. (ma)

A fellépők: Jávorkai Sándor és Ádám, Henter Nicole, Veronika Trisko, Ulrich Manafi, Faragó Laura, Aba-Nagy Zsuzsanna, Vig Margit, Christoph Urbanetz

A hálás közönség

Smuk András, Komárom polgármesterével, Stubendek Lászlóval Mayer Éva bemutatja a munkáját Mészáros Angelika felvételei

A legkisebb Jávorkai családtag is megtapsolta apukáját és nagybácsiját


