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A Nagysikerű II. Duna Gála Bécsben
2015. február 16.

A tavalyi első DUNA GÁLA sikerén motiválva, 2015.
február 16-án a CLUB PANNONIA megrendezte az
Eschenbach Palota gyönyörü dísztermeiben a
második Duna Gálát. A kooperációs partnerünk
(Österreichische Gewerbeverein) jóvoltából, idén is
rendelkezésünkre bocsájtotta az Eschenbach Palota
reprezentatív dísztermeit. A zenei részt a Nemzetközi Dunafilharmónia, (melynek elnöke Katona
Ágnes) állította össze. A bejentkézesek alapján
várható volt, hogy idén is nagy számba jönnek a
vendégek. Örömünkre, valóban hamar megteltek a
személyekre szóló lefoglalt ülőhelyek és a termek
adottsága lehetővé tette, hogy a számtalan álló
vendégünk is élvezhette a műsört (235 fő).
Elsőnek az Österreichische Gewerbeverein
tiszteletbeli elnökasszonya KommR Magarete
KRIZ-ZWITTKOVITS köszöntötte a vendégeket és
kiemelte a már tradícionálisan remek
együttműködést a CLUB PANNONIA-val. Ezután
Radda Marika, a CLUB PANNONIA elnöke, először
az elnökasszony aznapi születésnapjára gratulált és
a Club Pannonia köszönetet mondott az
elnökasszonynak, valamit megköszönte a DUNA
Filharmónia elnökasszonyának, Katona Ágnesnek,
a részletekbe menö segítséget és üdvözölte
névszerint a jelenlévő diszvendégeket, többek
között
• Prälat Dr.Gábor PINTÉR, 1.Nuntiaturrat der
Apostolischen Nuntiatur in Österreich
• Dr.János PERÉNYI, Botschafter von Ungarn
• KommRat Margarete KRIZ-ZWITTKOWITS,
Ehrenpräsidentin des Österreichischen
Gewerbevereins
• Maria RAUCH-KALLAT, ehem.Gesundh.Minist.
u. Präsidentin der Ges.Österr.Ungarn
• Prof. Mag.Dr.Brigitte WEISSENGRUBER vom
BM für Bildung u.Frauen
• Lotte INGRISCH, Schriftstellerin
• Radda Istvánt az Ausztriai Magyar Szervezetek
Kerekasztalának elnökhelyettesét
• Dr.Haydar SARI, Leiter der Kulturabateilung für
Interkulturalität und Internationale
Angelegenheiten
• Dipl.Oec.Balázs KOVÁCS, Direktor des
Ugarischen Tourismusamt in Wien
• Dr.Márton MÉHES, Direktor des Collegium
Hungaricum Wien
• Peter ILCIK, Botschaftsrat u.Leiter
d.Konsularabteilung d.Botschaft
d.Slowak. Republik
• DDr.Heinz SEITINGER, Präsident der
Österr.-Kanadischen Gesellschaft,
Botschafter a.D.
• Dr.Maximilian PAMMER, Geschäftsführender
Vizepräsident d. Österr.-Slowak.
Gesellschaft
• Dr.Gergő SZILÁGYI, Pressereferent an der
Botschaft von Ungarn
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Ezenkívül köszöntötte a Club Pannonia tagjait, barátait, továbbá az “Ausztriai
Magyar Szervezetek KEREKASZTAL”-ának képviselőit. Külön üdvözölte
magyar nyelven a Szlovákiából érkezett nagyszámú magyarnyelvű vendégeket,
amit a közönség nagy tapssal kísért. Radda Marika kifejtette, hogy a DUNA
GÁLA célja a megértés és az összetartozás megerősítése, kultúrális és gazdasági
kapcsolatok terén. Végezetül felkérte Dr.Pérényi János, Bécsi Magyar
Nagykövetet az üdvözlésre, aki egy, az estéhez illő József ATTILA verssel zárta
köszöntőjét.

A köszöntők után az est moderátora, Mag.Dr.Michael MACEK, folyamatosan
felkonferálta a következő művészeket és zeneszámokat. Közben a közönség
nagy örömére egy fiktív dunai hajóutazás keretében Bécsről, Pozsonyról és
Budapestről egy-két humoros és történelmi anekdótával fűszerezte a
moderációt. Ezután következett a gálaest zenei része, ahol a Nemzetközi
Dunafilharmonia énekese és zenészei léptek fel. Műsorukban szerepelt Mozart
W.A., Bartók B., Hummel J.N., Hauta-Aho T., Dvorak A., de Sarasate P., Monti V.,
Millöcker K.und Lehár F. A fiatal zenészek előadásait a közönség nagy tapssal
köszönte meg. A tradiciónak mefelelően a zenei műsorba beiktatva a film- és
TV-ből jól ismert csodálatos Mercedes ECHERER humoros rövid novellákat
olvasott fel néhány dunamenti eseményekből. A művészi előadását 3 hangszer
kiséretében eredeti cigánydal követte.
A műsor végén Dr.Perényi János nagykövet és Radda Marika elnökasszony
köszönetként a művészeknek virágcsokrokat illetve bort adtak át. Az est
sikeréhez hozzájárult mint szponzor az ismert Fertőrákos-i RÁSPI-borászat. A
kizárólag bio-bor (fehér és vörös) termékeket Horváth József főborász mutatta
be. Befejezésül az est moderátora megköszönte Radda Marikának az est
ragyogó megszervezését és a Club Pannonia nevében meghívta a vendégeket a
büfére. Az Eschenbach Palota gyönyörű termeiben jó érzés volt látni és hallani,
milyen jól érezték magukat a résztvevők, akik röviden éjfél előtt
hagyták el a Palotát.
Radda Marika - Club Pannonia

