
Mátyás király visszatér Tatára
Nemzeti Lovas szíNház Pintér Tiborék megidézik a lovagi tornák korát a lovasünnepen
Az idei, V. Szent György-
napi Lovasünnep szervezői 
különleges kedvezménnyel 
várják a 24 Óra előfizetőit. 
A rendezvén az idén sem 
szűkölködik a nagyszabású, 
ugyanakkor emberléptékű, 
családbarát programokban. 
A jubiláló rendezvényen 
bemutatja új rockoperáját a 
Pintér Tibor vezette Nemzeti 
Lovas Színház, délelőtt pe-
dig meseelőadások várják a 
kicsiket.

Munkatársunktól

Április 24-26. között immár ötö-
dik alkalommal telik meg élet-
tel a tatai Öreg-tó partja, hi-
szen a Tatai és Térségbeli Lovas-
élet-fejlesztő Egyesület az idén is 
megrendezi a Szent György na-
pi Lovasünnepet, amelynek el-
maradhatatlan része a vasárna-
pi ló-, és lovasáldás, de már pén-
teken is szombaton is bőséggel 
kínál programokat az egész csa-
ládnak Tata legnagyobb ingye-
nesen látogatható rendezvénye.

Hála a tulajdonos Tatai Kör-
nyezetvédelmi Zrt.-nek, a volt 
Esterházy-lovarda visszakap-
ja régi rangját. Itt adja elő új 
rockoperáját a Nemzeti Lovas 
Színház. A Mátyás, az igazsá-
gos két előadással érkezik Tatá-
ra: szombat este héttől és vasár-
nap 15 órától adja elő a lovag-
kort megidéző darabot Pintér 
Tibor és társulata. 

- Igazi, családi musical ez, 
amelyben természetesen a Má-
tyás királyról szóló mesék és 
mondák is megelevenednek, 

de a történelmi hitelességet is 
szem előtt tartottuk. Buch Tibor 
alakítja a címszerepet, jóma-
gam a gyermekkori barát, Kini-
zsi Pál szerepében lépek színre. 
Mintegy százan, köztük tatai és 
környékbeli lovasok veszünk 
részt a produkcióban - részletez-
te Pintér Tibor, aki szerint ilyen 
rendkívüli helyszínen még nem 
adták elő a rockoperát. A Lapa-
tári Malom, a Brázik törzs, Gaz-
der Pál parasportoló, a Maesto-
so lovarda és Rendek Béla és a 
Sjáli Park csapata is ott lesz a 
közreműködők között, ahogy 
Papadimitriu Athina, Kaszás 
Géza vagy épp Makrai Pál is.

- A szívemnek nagyon ked-
ves Tata, annak idején ide is 
beadtam az iskolai jelentkezé-
semet. És ha belegondolunk, 
hogy Mátyás mennyire szere-
tett itt vadászni, hogy a tatai 
vár közelében, az ország egy-
kori lovas fellegvárában, fes-
tői környezetben léphetünk fel, 
akkor kijelenthetjük: nekünk 

is különleges lesz ez a hétvége 
- tette hozzá.

Straubinger Zoltán, a lovas-
élet-fejlesztő egyesület elnöke ki-
emelte: az idén is céljuk, hogy a lo-
vas hagyományokat közelebb vi-
gyék az emberekhez, helyben kí-

náljanak elérhető, minőségi szó-
rakozást mindenkinek. Belépője-
gyet csak a lovas színház előadá-
saira, valamint a szombat és va-
sárnap délelőtti meseelődásokra 
kell venni (6000 és 1000 forintos 
áron). A Dzsungel könyve és Lú-

das Matyi története elevenedik 
meg a lovardában a Mesekocsi 
Színház közreműködésével.

- Elmaradhatlan része a lo-
vasünnepnek a gyereksétány, 
de a gasztronómiai élvezetekre 
is gondolva finom ételek és bor-
liget várja majd a hozzánk láto-
gatókat. Szombaton fellép Dan-
kó Szilvia, este pedig az Irigy 
Hónaljmirigyből ismert Sipos 
Péter zenekara, a Triász - rész-
letezte az elnök, akitől megtud-
tuk: pénteken a Black Jack és a 
Relics, szombaton az Avion, az 
Üstökös, a JET-LAG, vasárnap 
az Égi Kávéház is koncertezik a 
kastélynál. Szombaton és vasár-
nap lovas bemutatók is várják az 
érdeklődőket, Tászler Melinda 
szabadidomító is itt lesz, de Ör-
dög Istvánék jóvoltából kutya-, a 
komáromi F.B.I. Street Generati-
ons közreműködésével extrém-
sport bemutatót is láthatunk.
 További részletek a program

  facebook-oldalán: 

 facebook.com/tatailovasunnep
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MAHASZ TOP 10

1. mArk rOnsOn feat. BrunO mArs: 

 uptown Funk

2. mArOOn 5: 

 sugar

3. tHe AVener: 

 Fade Out Lines

4. meGHAn trAinOr: 

 Lips Are movin

5. HALOtt pénZ: 

 Valami van a levegőben

6. ALessO feat. tOVe LO: 

 Heroes (We could Be)

7. WeLLHeLLO: 

  Apuveddmeg

8. sAm smitH: 

  Like i can

9. kWABs: 

 Walk

10. pitBuLL feat. ne-YO: 

 time Of Our Lives

Adam Levine

Ősszel jönnek. Október 11-én, a Barba Negra Music Clubban mutatja be a 

hazai közönségnek nyolcadik, Shadowmaker című új lemezét az Apo-

calyptica. A több mint 20 éve működő finn zenekar védjegye, hogy rock és 

metal ihletésű dalait elsősorban csellók segítségével szólaltatja meg – az 

új lemezen és a turnén pedig egy kiváló új énekes, Franky Perez is segítsé-

gükre lesz ebben.

Rohamtempóra kapcsolt az EFOTT
vigyázz, kész. . . Minden eddiginél nagyobb az érdeklődés a fesztivál iránt
Rekordokat döntöget az Egye-
temisták és Főiskolások Or-
szágos Turisztikai Találkozó-
ja. Már most számokban mér-
hető, milyen sokan várják a 40 
éves, mégis örökifjú fesztivált. 
Az sem kizárt, hogy a látoga-
tók tömege idén eléri a bűvös 
százezres számot. Minden ed-
diginél nagyobb az idei EFOTT 
iránti érdeklődés: a tavalyi el-
adáshoz képest idén már elő-
vételben megduplázódott az 
eladott jegyek száma. Nem 
csoda, hogy óriási sebesség-
gel kapkodnak a közel egy he-
tes nyaralással kecsegtető be-
lépők után, hiszen idén július 
14. és 19. között, a három évvel 
ezelőtt már bejáratott népsze-

rű üdülőhelyen, a fővároshoz 
közeli Velencén rendezik meg 
a hallgatók legnagyobb orszá-
gos buliját. 
A fesztiválozók száma az el-
múlt években folyamatosan 
felfelé ívelt: 2012-ben 86.000, 
2013-ban 88 ezren váltottak 
jegyet, a tavalyi, miskolctapol-
cai fesztivál pedig 91.000 bu-
lizót vonzott. 2015-ben ennek 
a számnak a megdöntése érde-
kében még több színes prog-
rammal és egy fergeteges szü-
linapi show- val készülnek a 
szervezők.

A számtalan zenei, kultu-
rális, gasztronómiai és sport-
programot exkluzív, vízpart 
adta lehetőségek egészítik ki.
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A jó hangulat az idén is garantált – ahogy korábban is
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Lájkold, oszd 
meg, véleményezd 
a cikkeket 
a Kemma.hu 
weboldalon is!

Kedvezményes lehetőség: a szerencse mellett a Vasárnap Reggel is a 24 Óra előfizetői mellé szegődik, ha időben lépnek
a LovasüNNep egyik legjobban várt pil-
lanata a tombolahúzás, amelynek fődíja 
ezúttal is egy ló. A 9 éves, 5 millió forint 
értékű állatot, amelynek testvére egyéb-
ként világbajnok, ötszázezer forintos visz-
szavásárlási opcióval lehet megnyerni. 
a LovaséLet-fejLesztő Egyesület a 24 
Órával együttműködve a lap előfizetői-
nek különleges ajánlattal is készült: amennyi-
ben április 15-ig megrendelik és átutalják a 
Mátyás, az igazságos belépőjének árát az 
egyesület 63200119-14956722-es bankszámla-
számára, ajándékba kapnak egy egy hónapos 
Vasárnap Reggel előfizetést és egy tombolát. 
Április 15. után és a helyszínen is él az előfizetői 
akció, akkor viszont már ajándéék tombola nél-

kül.Azok, akik csak a meseelőadásra rendel-
nek jegyet, szintén fizethetnek átutalással. 
Ők, ha április 15-ig elővételesen megveszik a 
tikettet, egy tombolajegyet kapnak mellé. 
átutaLáskor a közlemény rovatba 
írják be az előfizetői kódjukat, nevü-
ket, az előadás rövidítését (A dzsun-
gel könyve - DZSK; Lúdas Matyi - 
LM-; Mátyás, az igazságos: MI;  
hogy a rockopera melyik előadásán 
szeretnének részt venni, a szombatin 
- SZ - vagy a vasárnapin - V -; és hogy 
hány darab jegyet kérnek. 
péLdáuL: kovács János két jegyet szeret-
ne vásárolni a szombati Mátyás, az igaz-
ságosra: 111111-KovácsJános-MI-SZ-2. Ha  

 a gyermekelőadásra is vesznek jegyet, 
nyugodtan folytathatják a sort: 
111111-KovácsJános-MI-SZ-2-DZSK-2. 
ugyaNígy, eLőfizetői kód nélkül bár-
ki rendelhet, vásárolhat jegyet. A vevő 
ebben az esetben egy tombolát kap 
még a jegy mellé, ha április 15-ig vette 
jegyét. 
további iNformációk, segítség a jegy-
vásárláshoz: 0630/436-4915, 
0670/673-0702, 0620/289-0839.
a jegyeket és a tombolákat a helyszí-
nen, a rendezvény ideje alatt lehet át-
venni, és természetesen vásárlásra is 
lesz lehetőség az inforrmációs stand-
nál.

A Sziget Színház és a Nemzeti Lovas Színház társulata 

megtölti élettel a volt Esterházy-lovardát. Mátyás kora, 

élete, a róla szóló legendák is megelevenednek itt.

Buch Tibor és Pintér Tibor Mátyás király és Kinizsi szerepében


