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KISALFÖLD VÁGTA

Szulák Andrea is fellép
a MUS-E gálán
szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

nyat ad a művészeteken keresztül
azoknak a gyerekeknek, akiknek a
környezete nem ad elég biztonságot
Hétfőn jótékonysági gálakon- és lehetőséget.
certet tartanak 19 órától a Győri
A gálán új lemezéről ad ízelíNemzeti Színházban „Mindegy, tőt?
hogy honnan jössz, a fontos,
Nem, egy világslágert adok csak
hogy együtt merre tartunk” elő, és nem is az én produkcióm,
mottóval. A Yehudi Menuhin hanem Silló István karnagy munkája
által megálmodott nemzetközi, lesz a lényeg.
multikulturális MUS-E program
Új lemezén zenei kiránducélja a veszélyeztetett sorsú és lásra hívja a hallgatókat. Mit
a hátrányos helyzetű gyerekek értsünk ez alatt?
nevelése a művészetek segítséNem jelent még meg Magyarorgével, eszközrendszerével. Az szágon jazzlemezem. Ezen kiváló
egyik fellépővel, Szulák Andreá- jazzmuzsikusokkal működöm együtt,
val készítettünk villáminterjút.
magyar slágereket dolgoztam fel.
Igazi zenei crossover lett az én tánczenészi múltammal és az ő zenei világukkal – keverednek a műfajok.
Milyen érzésekkel tér vissza
a győri színházba?
Alig várom! Már várandós voltam,
amikor utoljára színpadra léptem ott.
Azóta nem voltam a városban. Nagyon hiányzik Győr, de ki tudja, mit
hoz a jövő.
A gálán színpadra lép még Szalóki
Ági, Caramel, Szinetár Dóra és Bereczki Zoltán, Forgács Péter, Berkes
Kálmán és a Győri Filharmonikusok,
a Győri Balett és Marlene Dorcena
Haitiről, a Bolyki Soul&Gospel kórus,
Guessous Majda Mária, Somogyi
Barnabás (a Zeneakadémia különleges tehetségű osztályának 15 éves
Miért állt a MUS-E programja hallgatója), a Győri Tánc- és Képzőmellé?
művészeti Általános Iskola, SzakköAkinek gyereke van, az még in- zépiskola és Kollégium, Said Tichiti,
kább érzi, hogy minden kicsinek meg Barvich Iván, Boros Gerzson Dávid
kell adni az esélyt a teljes és szép és a Gyárvárosi Általános Iskola első
élethez. A MUS-E programja szár- osztályos növendékei.

Győri zarándokok
szerző: földvári gabriella

Győriek zarándokolnak Erdélybe április végén, Apor Vilmosra emlékezve. A kereszténydemokraták emlékművet
állítanak Kovásznán, az egyházmegye ereklyét adományoz a csíksomlyói kegytemplomnak. A vértanú, boldoggá
avatott Apor püspök 120 éve
született Segesváron.
Kovásznán, a Szent Ferenc alapítvány
otthonánál Boldog Apor Vilmos-emlékművet avat fel dr. Pápai Lajos megyéspüspök. Az emlékmű felállításának kezdeményezője, támogatója a
KDNP győri szervezete és az Országzászló alapítvány. Rieger Tibor szobrászművész munkáját április 28-án lep-
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lezik le és koszorúzzák meg a győri zarándokok. A megyéspüspök a csíksomlyói kegytemplomnak ajándékozza Boldog Apor Vilmos, az egyetlen
boldoggá avatott székely ereklyéjének
egy darabját. A segesvári születésű
vértanú az 1945-ös győri ostrom alatt
megtagadta a püspökvár pincéjében
rejtőzködő nők és gyermekek kiadását,
ezért egy szovjet tiszt halálosan megsebezte. Az ereklye a főpap ingének
vérrel átitatott darabja, melyet egy
római ereklyetartóban állítanak ki Csíksomlyón. A kegytemplomban április
29-én Pápai Lajos tart szentmisét,
majd bemutatják az ereklyét. A véres
ingdarabot az erdélyi ferencesek több
városba is elviszik, május első hetében
Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós,
Székelyudvarhely és Szováta hívő közössége láthatja.

Izgalmas programok
a Kisalföld Vágtán
szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Mint arról a múlt héten beszámoltunk, idén július 20–22. között rendezik meg a Kisalföld Vágtát, a Nemzeti Vágta regionális elődöntőjét a
gyirmóti Rodeo Ranchen. A versenyen kizárólag félvér lovakkal lehet
indulni, így kizárták az angol telivért,
a verseny félvért, az argentin pólólovat és az ahal-tekini fajtájú lovakat.
Ezáltal a mezőny kiegyensúlyozottabb lesz, mindenkinek esélye van
arra, hogy megnyerje a 10 millió forintos fődíjat Budapesten – mutatott rá a főszervező, Tóth Szilárd. Az
előfutamon a 100 ezer forintos nevezési díj fejében bárki részt vehet
bármely településről, ezért az összegért 8-10 versenyszámban lehet indulni. Az előfutam első három helyezettje továbbjut a Nemzeti Vágtára,
ahol nem kell befizetnie a kétmillió
forintos nevezési díjat.
Előfutamokat először 2010-ben
rendeztek 12 helyszínen azért,
hogy a kisebb településeknek is legyen esélye részt venni a Nemzeti
Vágtán a Hősök terén. A főszervező
elmondása szerint körülbelül negyvenen jutnak be az előfutamokról, a
további 40-50 indulót a városok
közvetlenül nevezik az országos
versenyre.
A Kisalföld Vágta július 20-án délután kezdődik, ekkor érkeznek az
első versenyzők. Tavaly az ország
másik feléből is neveztek, ugyanis a
szabályok szerint bármely megyéből indulhatnak a vágtán, sok esetben a pálya minősége a döntő.
Az első napra kulturális délutánt,
estet terveznek a szervezők, szeretnék, ha a versenyzők települései fellépnének saját zenés-táncos produkciókkal. A „vidéki tehetségkuta-

tóra” várják többek között néptáncés moderntánc-csoportok, hangszeres együttesek és kórusok jelentkezését. Szombaton show-műsorokkal és különböző versenyekkel várják az érdeklődőket a gyirmóti Rodeo Ranchen: ekkor mérkőznek meg egymással a polgármesterek fogathajtásban, a gyerekek póni-kamaszvágtán próbálhatják ki tudásukat. A múlt években
óriási sikert aratott csikós vágta is
szombaton lesz, amin kizárólag
szőrén ülve lehet indulni, ezért nagyon látványos, és kicsit veszélyes
versenyre számíthatunk. Újdonságként pedig idén külön a polgármester asszonyoknak és hölgyeknek is
rendeznek fogathajtó versenyt. A
celebfutamon közéleti szereplők
mérhetik össze tudásukat fogathajtásban, a médiafutamon pedig a
megyei médiumok képviselői.
Mivel csak félvér lovak indulhatnak a vágtán, ezért külön futamot
rendeznek a versenylovak szerelmeseinek 1400 méteres futamtávolsággal, különdíjért. Este sztárfellépő szórakoztatja a közönséget.
Vasárnap kezdődnek a vágtafutamok 12 órától, a döntőt 19 órakor
tartják.
Az utolsó napon további lovas
bemutatókat, látványos kaszkadőrmutatványokat láthatnak a vendégek, és lesz vidék traktorosa verseny, íjász-, valamint falu ördöge
verseny is, amelyen a legégetnivalóbb gyerkőcöt keresik majd.
A következő két hétben kapják
kézhez a nevezési felhívásokat a
megye településeinek polgármesterei. Tóth Szilárd végezetül úgy fogalmazott, a Kisalföld Vágta fővédnöke ki más lehetne, mint a lólengés olimpiai bajnoka, Borkai Zsolt
polgármester.

