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Duna Gála először az osztrák fővárosban
Az országok közti gazdasági, kulturális kapcsolatok kialakítása a cél

BÉCS – A február 17-én,
a Club Pannonia által első alka-
lommal megrendezett Duna Gálá-
ra Radda Marika klubelnök a Csal-
lóközből is hívott vendégeket. 
Az impozáns Palais Eschenbach
épületében a Duna Filharmónia
művészei adtak koncertet.

A Duna Gála határokat átívelő talál-
kozó, amely Ausztria, Magyaror-

szág és Szlovákia közös rendezvénye.
A szervező Club Pannonia elnöknő-
je elmondta, céljuk a szomszédos or-
szágok közötti gazdasági, kulturális
kapcsolatok kialakítása.

Az esten klasszikus és kortárs da-
rabok, valamint operettrészletek
hangzottak el fiatal tehetségek elő-
adásában. A műsorban felléptek:
Galambos Lilla ének; Ján Bogdan
cselló; Varga Gábor klarinét; Lorenz

Jansky trombita és Cséfalvay Dániel
zongora.

A zenés programot az erdélyi ma-
gyar származású Mercedes Eche-
rer színésznő fellépése követte, aki
a Duna menti országokból szárma-
zó meséit olvasta fel, majd az estet

vezető Stefan Radda kérésére eléne-
kelte Seress Rezső egyik leghíre-
sebb örökzöld dalát, a Szomorú va-
sárnapot.

A színvonalas, tartalmas est kötet-
len beszélgetéssel folytatódott.

(ma) 

Radda Marika, a Pannonia Club elnöke (pirosban)

Galambos Lilla fergetes hangulatot teremtett a színpadon

A neszmélyi Hilltop borok osztatlan sikert arattak a fogadáson

A dél-komáromi Jókai Mozi
komplex felújításának
keretében a filmszínházat
térhatású filmek vetítésére
is alkalmassá teszik. 

Ezt azon a sajtótájékozta-
tón jelentették be, amelyen
Molnár Attila polgármesteren
kívül Czunyiné dr. Bertalan
Judit, Komárom-Esztergom
megyei kormánymegbízott
is részt vett. Bertalan Judit el-
mondta, a felújítás és az új,
legkorszerűbb vetítési techni-
ka bevezetése azért is jelen-
tős állomásnak tekinthető a
mozi történetében, mert az

egyfajta kulturális híd szere-
pét is betölti Észak- és Dél-
Komárom között. A komplex
felújítás jelenleg még folyik,
tehát a mozi egyelőre nem lá-

togatható; március második
felétől várja majd ismét a
filmrajongókat. 

Vas Gyula
A szerző felvétele

Térhatású lesz a Jókai Mozi

Egyedülálló élményben lesz részük azoknak, akik
július 4-én ellátogatnak a Dióspatony melletti
Slovakia Ringre. Szlovákiában először egy autós
sportrendezvény és egy könnyűzenei megakoncert
összekapcsolásának a szemtanúi lehetnek.

Előbbi az Aceleration 2014 nevű gyorsulási verseny lesz
– autók és motorkerékpárok számára egyaránt –, az utób-
bin pedig a 80–90 es évek olyan világsztárjai lépnek majd
fel, mint Samantha Fox, Rick Astley, Kim Wilde, Nik Ker -
shaw, a 2 Unlimited, a Twenty 4 Seven, a Turbo
B/Snap!, a Vengaboys és mások. Nem kevésbé ismert
személyiség lesz a rendezvény műsorvezetője is: az a 
David Hasselhoff, akit a Knight Rider és a Baywatch so-
rozatokból ismerhetünk. És – autós rendezvényről lévén
szó – természetesen elhozza magával legendás filmbe-
li csodajárgányát is... Vas Gyula

Pop-világsztárok
a Slovakia Ringen

Mészáros Barnabás felvételei


