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A közelmúltban egész estét betöl-
tő jubileumi koncerten vehettünk
részt Bécsben. A Nemzetközi Duna
Filharmónia (Internationale Donau -
philharmonie) megalakulásának ti-
zedik évfordulóját ünnepelte. 

A hangversenyre a bécsi magyar
nagykövet, Szalay-Bobrovniczky Vin-
ce és Magyarország bécsi és alsó-
ausztriai tiszteletbeli konzulja, Bet-
tina Glatz-Kremsner meghívására
érkeztünk. A koncert fő szervezője
és egyben a Nemzetközi Duna Fil-
harmónia megalapítója a Csallóköz-
ből, Komáromból elszármazó Kato-
na Ágnes, Bécsben élő zenész.

A komolyzene szerelmesei számá-
ra a Nemzetközi Duna Filharmónia
jól ismert fogalom, amely megalapí-
tása óta az elmúlt 10 évben sok ér-
dekes és figyelemre méltó nemzetkö-
zi együttműködést tudhat maga mö-
gött. Az együttes a Duna menti or-
szágok legjobb zenészeinek egyesí-
téseként alakult annak érdekében,
hogy a zene nyelvén segítsék elő a

térségben a kulturális, társadalmi és
gazdasági együttműködéseket és a
békés együttélés lehetőségét. Külön-
legesen emlékezetes és kiemelkedő fel-
lépések közé tartozik többek közt a
Szlovák Köztársaság megalapításá-
nak 10. évfordulójával kapcsolatos
Bécsi ünnepi hangverseny. Ezután
Mozart születésének 250. évforduló-
ja alkalmából a híres Requiemből
egy egész hangversenysorozatot ad-
tak elő a Montana-i (USA) kamarakó-
rus vendégszereplésével. Ünnepi kon-
cert keretén belül megünnepelték
Mariborban (Szlovénia) az Osztrák
Könyvtár megalapításának 15. évfor-
dulóját és nem utolsó sorban ki -
emelkedően fontos nemzetközi
együttműködésnek számított a 2004-
ben a Selye János Egyetem megalaku-
lásának tanévnyitója alkalmából adott
hangverseny Komáromban. 

A nagy zenekari koncertekkel
párhuzamosan megszületett a Nem-
zetközi Duna Filharmónia Szólistái
(Solisten der Internationalen Dona-
uphilharmonie) platform is, amely

a zenekar egyes tagjai számára a ka-
marazene ápolását teszi lehetővé. 

A jubileumi koncert gazdag és
sokrétű műsorösszeállítása szintén

a kamarazene gyöngyszemeit tartal-
mazta. Többek közt Haydn, Schu-
bert, Popper műveinek bemutatásá-
tól egészen Maximilian Kreuz kor-
társ zeneszerző alkotásáig.

A jubileumi est előadóművészei:
hegedűn Elena Denisová, zongorán
Alexei Kornienko, aki egyben a
Nemzetközi Duna Filharmónia ve-
zető karmestere is; a zongorapáros
Veronika Trisko és Johanna Gröbner,
a Besztercebányai Állami Opera szó-
listája Perencsei Katalin, zongorán
Cséfalvai Dániel, csellón Ján Bogdan
többek között magas művészi szín-
vonalon adták elő az est remekmű-
veit, melyet a közönség hosszan
tartó tapssal hálált meg. Az estet
Wolfgang Danzmayr, az ORF volt
műsorvezetője vezette.

A hangverseny után a Magyar
Nagykövetség fogadásra hívta meg

a jelenlevő közönséget, amely kitű-
nő lehetőséget nyújtott az ünnepi
hangulat folytatására. Ágnest, a
Nemzetközi Duna Filharmónia el-

nökét az együttes legközelebbi ter-
veiről kérdeztem: „Megemlíteném,
hogy 2014. február 17-én a Club-
Pannonia bécsi szervezetének ren-
dezésében fellépünk az Epstein Pa-
lota épületében. Továbbá nagy
megtiszteltetés számomra a Magyar
Nagykövetség felkérése, mégpe-
dig 2014. július 2-án a Magyar
Nagykövetség Márványtermében
megrendezésre kerülő Visegrád 4
kamarahangverseny megszerve-
zése, melynek műsorösszeállítása
és az előadóművészek kiválasztá-
sa szintén az én feladatom. Ezen a
helyen külön kiemelném, hogy e
rendezvény keretén belül fogjuk
bemutatni a Csallóközi Színes Ce-
ruzák óvodás rajzverseny magyar
vonatkozású díjnyertes gyermek-
rajzait is!” 

Mészáros Angelika

Világhírű zenészek elnökeként Bécsben
Tízéves a Nemzetközi Duna Filharmónia 

A zenészek előadása után nagy sikere volt a neszmélyi Hilltop boroknak is. 
Juhász István vörös bort kínál a nagykövet úrnak és a konzul asszonynak 

Cséfalvai Dániel, Elena Denisová és Ján Bogdan

Az est fellépői, házigazdái és jobbról a harmadik Katona Ágnes A szerző felvételei



KOMÁROM – A Kantha
Dóra Alapítvány 
és a helyi Művészeti
Alapiskola igazgatósága,
valamint tantestülete
közös szervezésében
valósult meg immár 
a IX. Karácso nyi
Jótékonysági Műsoros
Est, amelynek a városi
művelődési központ
adott otthont. 

A rendezvényen fellépett a
művészeti alapiskola 42 ta-
nulója és 5 pedagógusa,
akik színvonalas műsorral
kedveskedtek a népes néző-
seregnek. A közönséget
az alapítvány ügyvezetője,
Kantha Mária köszöntötte,
aki összegezte az alapít-
vány éves tevékenységét. 
A Karácsonyi Jótékonysá-
gi Műsoros Est ismét sike-

res volt, hiszen a karácso-
nyi börze és a rendezvény
tetszés szerinti belépőjéből
összesen 503 euró gyűlt
össze, amely megfelelő
helyre kerül. Összegzés-
képpen megjegyezhetjük,
hogy a jótékonysági esten
a Kantha Dóra Alapítvány
8715 euróval támogatta a
beteg gyermekeket, a po-
zsonyi gyermekkórházat,

a kórház mellett működő
alapiskolát és a beteg gyer-
mekeket segítő Bátor Tá-
bor Alapítványt. „Hálás
szívvel köszönjük részvé-
telüket, adományaikat,
adójuk 2%-ának átutalá-
sát, szponzori és egyéb
támogatásukat” – mondta
el az ügyvezető.
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CD-JÁTÉK!
Szeretné megnyerni a

NEMZETKÖZI DUNA FIL-

HARMÓNIA CD-jét? Nincs

más dolga mint megvála-

szolni a következő kér-

dést, s a helyes megfejtést

január 8-ig elküldeni 

a szerkesztőségünk postai

vagy elektronikus címére!

Ki a vezető karnagya 

a Nemzetközi Duna Fil-

harmóniának?

Sok sikert kívánunk!

Jótékonysági est a beteg gyermekekért
A belépőből összesen 503 euró gyűlt össze


