
 A zeneiskola 
növendékei 
adtak műsort
  KOMÁROM Komáromi Egressy 
Béni Alapfokú Művészeti Isko-
la péntek esti Gálahangverse-
nyével vették kezdetét a város 
magyar kultúra napja rendez-
vényei. A Hozák Adrienn ve-
zényelte Egressy Gyermekkar 
Balázs Árpád Tavaszébresztő-
jével induló koncerten az isko-
la növendékei és tanárai Bar-
tók Béla-, Bogár István-, Dá-
vid Gyula-, Hubay Jenő-, Kado-
sa Pál-, Kodály Zoltán-, Sugár 
Rezső-, Weiner Leó-szerzemé-
nyekből adtak elő a telt házas 
közönségnek, melynek sorai-
ban Molnárné dr. Taár Izabel-
la, a Komárom Járási Hivatal 
vezetője, és Kreft-Horváth Lo-
ránd alpolgármester is helyet 
foglalt.  D.M. 

 Színházi 
esttel 
ünnepelt 
Esztergom
  ESZTERGOM Zenés, rendha-
gyó színházi esttel várták az 
érdeklődőket vasárnap Esz-
tergomban, a magyar kultú-
ra napja alkalmából. A telt há-
zas előadáson mások mellett 
fellépett Eperjes Károly Kos-
suth-díjas színművész is, aki 
a huszadik század istenkere-
ső költőinek (Ady, Babits, Jó-
zsef Attila, Pilinszky) műveit 
vitte színpadra. A helyi önkor-
mányzat által szervezett ren-
dezvény aláfestő zenéjét Né-
gyessy Katalin játszotta gor-
donkán. A megjelenteket Ro-
manek Etelka polgármester és 
a város kulturális bizottságá-
nak nevében Meszes Balázs el-
nök köszöntötte. N. Zs. 
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    Kenderkések változatos műsorával ünnepelt Tata

Közös énekkel zártak
  TATA A magyar kultúra napja 
alkalmából „Magamban hor-
dom…” címmel szervezett ün-
nepi előadást a Kenderke Re-
formátus Alapfokú Művésze-
ti Iskola állította össze. A va-
sárnapi műsorban autentikus 
néptánc-koreográfi ák, zenei 
feldolgozások szerepeltek, és 
a székelység életét bemutató 
szövegek is megelevenedtek. A 
műsort Kun Katalin, a Kender-
ke igazgatója rendezte, és Ma-
róti György hangszerelte.

A művészeti iskola csoport-
jai, a Gyermektánc Antológiá-
ra meghívást kapott Fonóka, a 
Berzenye, Tiloló, Szarkalábak, 
valamint a Tata Táncegyüttes 
mutatta be a Kárpát-medence 
táncmotívumait, míg a Kender-
ke Barátai Zenekar (soraiban 
az intézmény több tanárával) 
zenei színeit mutatta meg a ma-
gyar kultúrának. A táncpeda-
gógusok közül többen a koreog-
ráfiákban is színre léptek, mel-
lettük pedig az előadásban köz-
reműködött Écsi Gyöngyi felvi-
déki mesemondó, valamint Né-
meth Dénes és Zenekara.

A műsor zárása az eddigiek-
nél is erősebbre  sikerült: mi-
közben a Kenderke Barátai 
Zenekar a Bródy Sándor által 
megzenésített és Koncz Zsu-
zsának köszönhetően még is-
mertebbé tett József Attila-ver-
set énekelte, a Kertész leszek 
refrénjeire fokozatosan töltöt-
ték meg a színpadot az ének-
lő kenderkések. A tapsba a kö-
zönség is bekapcsolódott, majd 
Michl József polgármester lé-
pett a színpadra. Többek kö-
zött arról beszélt, hogy terem-

tett életünknek sava-borsa az a 
csoda, amelyet az ember nem 
kényszerből, nem fizetségért, 
nem valaki más által rárótt fel-
adatként hoz elő a szívéből és 
a lelkéből, hanem azért, hogy 
mindazokat gazdagítsa és a 
szeretetével átölelje, akikkel 
egy életet kapott. 

– Köszönet jár mindazok-
nak  városunkban és térsé-
günkben, akik ezt a munkát 
nap mint nap elvégzik. Abban 
hihetünk, hogy csak a szívből 
és lélekből van esélyünk új-
játeremtődni és újjászületni, 
ezért köszönet mindenkinek, 

aki énekével, szavával, versé-
vel, zenéjével, táncával a má-
sik ember gazdagítását vállal-
ta föl – tette hozzá.  

Kiemelte: az ünnep lehető-
séget nyújt arra, hogy lelkiis-
meretünket megvilágítva ma-
gunk elé idézzük, vajon mi 
egyenként mit tudunk tenni 
és mit teszünk azért, hogy a 
magyarság és a magyar kul-
túra fennmaradjon, megerő-
södjön, és mindig legyen ki-
nek továbbadni. Mindenkinek 
egyenként egyedi, senki más 
által el nem végezhető felada-
ta van ebben.  Sz. A.  

 A városi ünnepi műsornak a művelődési ház adott otthont

 Kedvenc versüket 
mondták el 
a nyergesiek
  NYERGESÚJFALU Házigazdaként 
az Ady Endre Művelődési Köz-
pont és Könyvtár, illetve a helyi 
Pinocchió Bábcsoport  várta az 
érdeklődőket és a mikrofonhoz 
lépőket a tömegszervezeti szék-
házban a magyar kultúra napja 
alkalmából rendezett délutánon. 
Negyvenen vállalkoztak arra, 
hogy elmondják, felolvassák leg-
kedvesebb versüket, közreadják 
egy számukra fontos prózai mű 
részletét. Az egyetlen feltétel az 
volt, hogy az irodalmi mű szer-

zője magyar legyen. A nagyon 
sok érdeklődőt is vonzó délutá-
non minden korosztály képvi-
seltette magát. A legkisebb gye-
rekek az óvónéniknél, az alsó 
tagozatosok az osztályfőnökük-
nél, a felsősök a magyar szakos 
tanároknál is jelentkezhettek 
előzetesen a szereplésre. A dél-
utánt bábjelenetek és néptánc-
bemutató is színesítette. A fel-
lépők közreműködését egy-egy 
tábla csokival köszönték meg a 
szervezők.  F. K. 
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   A Himnusz születésnapján, 
a magyar kultúra napja ün-
nepi rendezvényén felsőbol-
dogfalvai művészek mutat-
koztak be a dorogi művelő-
dési házban. Január 21-én 
kiállítás és táncprodukciók 
várták az érdeklődőket.

Munkatársunktól
szerk.kom@mediaworks.hu

  DOROG Felsőboldogfalva és Do-
rog 2013-ban írta alá a test-
vértelepülési szerződést, azóta 
több alkalommal érkezett vá-
rosunkba Hargitáról delegáció. 
Legutóbb decemberben dr. Titt-
mann János polgármester veze-

tésével utazott küldöttség Felső-
boldogfalvára. A kapcsolat erős-
ségét mutatja, hogy a magyar 
kultúra napjára elfogadták a vá-
ros meghívását a felsőboldogfal-
vaiak. A magyar kultúra napján 
Sándor Levente képzőművész –
aki szülőfaluja iránti tiszteletből 
felvette a Farcádi nevet – alko-
tásaiból nyílt kiállítás a Dorogi 
Galériában. Festményeit a világ 
számos országában bemutatták 
már a művésznek, aki egyszer-
re mezőgazdasági szakember, 
méhész, festő és fafaragó. Vallja: 
a Kárpát-medence értékeit meg 
kell őrizni, legyen szó almafa-
ültetésről, vagy művészetről. A 
január 21-től február 17-ig lát-

ható kiállításon az érdeklődők 
betekinthetnek művészetébe. 
A magyar kultúra napján Far-
cádi Sándor Levente kiállítását 
dr. Kesztyűs Ferenc ajánlotta a 
szépszámú érdeklődő figyelmé-
be. Mint megtudtuk, Ameriká-
ban galériákban árulják képeit. 
Alkotásaiból elsősorban az euró-
pai és magyar gyökerekkel ren-
delkezők vásárolnak. Egy szé-
kely kaput ábrázoló képe jelen-
leg is világkörüli úton van. Szin-
tén fiatalon jegyezte el magát a 
szobrászattal, először agyagból, 
sárból formázta meg alkotása-
it. A fafaragáshoz inkább a ke-
ményfát kedveli, de a fenyőn kí-
vül minden fajtából készít alko-

tásokat. A Galériában két kismé-
retű szobra is látható. 

A színházteremben a felső-
boldogfalvai néptáncosok mű-
sora előtt köszöntőt mondott 
Sándor József, Felsőboldogfal-
va polgármestere, aki beszédé-
ben hangsúlyozta, mindannyi-
an nagyon boldogok, hogy az 
anyaországban ünnepelhetik a 
magyar kultúra napját. „Közös 
felelősségünk, hogy ápoljuk és 
továbbadjuk a magyar kultúrát 
utódainknak” – mondta.

Dr. Tittmann János, Dorog 
város polgármestere az ünne-
pen „A múltunk és jelenünk 
egymásra tekintése, a boldog-
ságban élhető jövő reményé-

ben” címmel tartott vetítettké-
pes előadást. Szólt arról, hogy 
az elmúlt évszázadokban, évti-
zedekben mit jelentett a kultú-
ra és annak sokszínűsége, vetü-
letei. Zárszóként a 2017-es esz-
tendőhöz érve a számmisztika 
– mint a kultúra egyik szelete 
– 17-es számra vonatkozó jelen-
tését taglalta: a 17-es a kitartás 
száma, a kitartás jutalma a böl-
csesség.

Majd következett a táncosok 
produkciója, akik népviseletben 
hozták el hozzánk a székely kul-
túrát.

A műsor végén a megjelentek 
közösen énekelték el a székely 
himnuszt. 
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A táncosok népviseletben hoz-

ták el Dorogra a székely kultúrát

 A romantika 
jegyében zenéltek
  TATABÁNYA A Himnusz elének-
lésével kezdődött a magyar 
kultúra napján a Tatabányai 
Szimfonikus Zenekar koncert-
je vasárnap este a Vértes Ago-
rájában. A Győri Filharmoni-
kusok hangversenysorozatá-
nak mostani rendezvényét a 
romantikának, népszerű ro-
mantikus zeneszerzők bemu-
tatásának szentelték. A telt 
házas koncert első részében 
a zenei kísérleteiről is ismert 
norvég komponista, E. Grieg 
méltán népszerű darabját, az 
A-moll zongoraversenyt mutat-
ták be Dezső Marianna zongo-
raművész közreműködésével. 

A műsor második részében 
A. Dvorzsak cseh zeneszer-
ző különleges darabját, a VIII. 

(G-dúr) szimfóniát választot-
ták a vasárnapi bemutatóra. A 
cseh zeneszerző a Magas-Tátra 
nyugalmában komponálta ezt 
a zeneművét: ez volt az utolsó 
Európában komponált darab-
ja, azután kapott szerződést 
ugyanis Amerikába, ahol meg-
komponálta az Új Világ szimfó-
niát. Román Géza karnagy és 
a szimfonikus zenekar a hang-
versenysorozat eme darabjával 
tisztelgett a magyar kultúra 
napja – megírása – előtt, bizo-
nyítva, hogy a több mint száz 
esztendővel ezelőtt alakult és 
sok változáson átment és né-
hány éve teljesen újjászervező-
dött zenekar méltó zenei part-
nere a szintén nagy múltú győ-
ri együttesnek.  V.T. 

Felsőboldogfalvai művészek mutatkoztak be Dorogon

Az anyaországban léptek fel
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Eperjes Károly szavalt
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Diákok gálahangversenye
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