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Áriával nyűgözte le a zsűrit kristóf Réka

Hegedűt is kapott
ÉSZAK-KOMÁROM/BUDAPEST 
Bejutott a közmédia komoly-
zenei versenyének elődöntő-
jébe Kristóf Réka énekes. Ve-
le együtt kilencen mutathat-
ják meg magukat a következő 
fordulóban. Ha ott is tovább-
jut, a májusi fináléban is meg-
mutathatja magát.  
Réka nem akárhogy jutott to-
vább: Minden ítész egy-egy 
hegedűt oszthat ki, Réka pe-
dig Várdai Istvántól kapta 
meg azt. A Liszt Ferenc-dí-
jas csellóművész úgy fogal-
mazott, hogy nagyon szeretné 
meghallgatni, mást hogyan 
énekel Réka. 
Miklósa Erika operaénekes is 
elismerően szólt, Réka szerin-
te lenyűgöző volt. Balázs Já-
nos zongoraművész úgy vél-
te, hogy az a drámaiság, ami 
benne van Réka személyiségé-
ben, hatalmába keríti a hallga-
tót és itt kezdődik a produkció, 
a minőség.  
A 27 éves Kristóf Réka énekes, 
aki Németországban tanul, de 
minden időt kihasznál, hogy 
hazamenjen édesanyjához 
Észak-Komáromba.  sz. a.

Kilenc-kilenc továbbjutó
A Virtuózokban korcsoporton-

ként kilenc-kilenc versenyző 

jut az elődöntőkbe. 

A tinik, kicsik, majd a nagyok 

elődöntőiből 3-3 versenyző 

megy tovább a május 26-i élő 

döntőbe, ahol a korcsoportok 

győzteseit hirdetik ki és a né-

zők megszavazzák ki legyen a 

Virtuózok közönségdíjasa. Jú-

nius 2-án az abszolút nyertest 

hirdetik ki.

Kristóf Réka lenyűgözte a zsűrit fotó: MW 

családbarát lesz az idei fishing on orfű

Az utolsó Kispál-buli
PÉCS A Fishing on Orfű csa-
ládbarát fesztiválként várja a 
vendégeket júniusban. Lova-
si András, a fesztivál alapítója 
és Skrabski Fruzsina, a Három 
Királyfi, Három Királylány 
mozgalom vezetője elmondta: a 
felek együtt működtetik majd 

az orfűi Medvehagymaház-
ban a Fishing új helyszínét, a 
Gyermekbirodalmat. Már rég-
óta tervezik olyan programo-
kat kínálni, amelyek vonzóak 
a gyermekes családoknak is. 
Kézműves foglalkozásokkal, 
zenés gyermekszínházzal vár-

ják a kicsiket és szüleiket. Do-
lák Saly Róbert gyermekműso-
rával duplázik, de a fishinges 
zenészekkel is terveznek be-
szélgetéseket a gyermekneve-
lésről – Pásztor Anna, az An-
na and the Barbies énekese 
már biztosan érkezik. A hely-

szín legfontosabb szolgáltatása 
a professzionális, egész napos 
gyermekmegőrzés lesz. 

A jubileumi Fishing egyik 
nagy újdonsága Orfű kultu-
rális programkínálatának fel-
pezsdítése: a Gyermekbiroda-
lom a harmadik idén induló 
külső helyszín a korábban már 
bejelentett Fonó Zeneudvar 
valamint a FOO Színházkert 
után. Előbbiben a hazai folk- és 
világzene legérdekesebbjei lép-
nek fel. A Muskátli udvarban 
helyet kapó FOO Színházkert 
programja a legizgalmasabb 
független színházi előadások-
ból szemezget.   Zs. k.Gyerekkel sem kell lemondani a fesztiválélményről fotó: MW 

Új helyszínen, rengeteg lovas programmal várták a vendégeket 

Lovasok, 
lóbarátok 
ünnepe
a tatai és térségbeli lovas-
élet-fejlesztő Egyesület az 
idén visszatért a lovasün-
nep eredeti gyökereihez, 
amelyet több százan üdvö-
zöltek a szent György-napi 
rendezvényen.

Szűr Annamária

annamaria.szur@mediaworks.hu

TATA Az idén a Sjáli Szórakoz-
tató Park adott otthont a Szent 
György-napi Lovasünnep-
nek, az új helyszín pedig be-
váltotta a hozzá fűzött remé-
nyeket. A progra-
mok előzetes szű-
résével, a fókusz-
pontok újbóli kije-
lölésével, az erede-
ti célokhoz vissza-
térve különböző 
lovas programok 
várták az érdeklő-
dőket, elsősorban 
a gyerekeket. A célja ugyan-
is az az egyesület, ahogy arról 
az elnök, Straubinger Zoltán is 
szólt, hogy a felnövekvő gene-
rációkkal is megszerettessék 
a lovas hagyományokat, ame-
lyek itt Tatán már eleve gazdag 
kultúrával rendelkeznek.

Nagy népszerűségnek ör-
vendett a második alkalom-
mal megrendezett Póni Kupa 
is, amely egyfajta belépő a lo-
vas világba, ugyanis előzetes 
tudás nélkül is bárki elindul-
hatott rajta. A feladat az volt, 

hogy az apró négylábúakat vé-
gigvezessék egy akadálypá-
lyán a gyerekek. Az első ka-
tegóriában Straubinger Tama-
ra, Mészáros Renáta és Tőrös 
Zétény végzett az élen, a má-
sodikban Pálfi Viktória, Bog-
nár Lilla és Gregor Hanna. Ju-
talmuk serleg és oklevél volt.

A Táltos Lovas Iskola és Má-
tyás Edináék karüsszel bemu-
tatója sokakat vonzott a nagy-
pályához, ahogy Vojnits Pál 
szabadidomítása is. A Tarka 
Tanya a pónilovagoltatás mel-
lett a lovastorna, vagyis a vol-

tizs rejtelmeibe is 
beavatta az érdek-
lődőket. A gyere-
kek szinte le se 
akartak szállni a 
pónikról, úgy meg-
tetszettek nekik az 
állatok. A lovasál-
dáson a szintén be-
mutatót tartó Brá-

zik Törzs és szombathelyi hu-
szárok is felvonultak. Utóbbi-
ak ráadásul olyannyira sze-
rencsések voltak, hogy a velük 
érkező, szintén kosztümös kis-
lány nyerte a tombola fődíját: 
a pónit. Kortársai közül sokan 
mentek oda, hogy még egyszer 
megsimogassák a kedves jó-
szágot. Azoknak, akik elkám-
picsorodtak, jó hírrel is szol-
gáltak a szervezők: lesz még 
alkalom nyerni egy ilyen álla-
tot. Például a lovasélet-fejlesz-
tők következő rendezvényén. 

A Brázik Törzs látványos bemutatója tömegeket vonzott a nagypályára fotók: sz. a.  

Az ökumenikus lovasáldásra egymás után sorakoztak fel a tatai és környékbeli lovasok

A Póni Kupán a legkisebbek is remekül szórakoztak, jó hangulatban versenyeztek

Lovas
programok 
sokaságával 
várták  
a gyerekeket

Már online  
is élvezhetjük Kis-
pálék koncertjét

Anyák 
napjára 
készülünk
MEGYEI INFORMÁCIÓ A kemma.
hu számos, az anyák napjához 
kapcsolódó cikkel segít meg-
könnyíteni a készülődést, sőt, 
ötleteket is kínál a leendő aján-
dékokhoz vagy épp köszönté-
seknek. Összeállításainkban 
többek között verseket talál-
nak, amelyek a nagymamák-
nak is tökéletesek lehetnek 
vasárnap, de egyszerű, némi 
kézügyességgel összeállítható 
meglepetéseket és elkészítési 
módjukat is megismerhetik a 
cikkekből.  sz. a. 

Új sorozatunkban Szénási 
Szimonetta online szerkesztő 
kedvenceit soroljuk fel. 

A Bájoló állandó darabja 
volt a lejátszási listáimnak.  
Szeretem Radnóti költészetét, 
az pedig, ahogy ebben a vers-
ben megragadja a szerelem 
és a vihar szépségének és ere-
jének hasonlóságát, lenyűgö-
ző. Szabó Balázsék olyan tisz-
telettel és finomsággal nyúltak 
hozzá, sikerült megteremteni-
ük a vers, hang és dallam har-
móniáját, hogy nekem abszo-
lút kedvencemmé vált.

1. Szabó Balázs Bandája: 

 Bájoló

2. Punnany Massif: 

 Pécs Aktuál X

3. Auróra: 

 Kifacsart citrom

4. Ylvis: 

 Yoghurt

5. Rúzsa Magdi: 

 Április

6. Snow Patrol: 

 Chasing cars

7. Nickelback: 

 Photograph

8. Warren Zevon: 

 Keep me in your heart

9. Nirvana: 

 The man who sold the world

10. Sara Ramirez:  The story

TOP 10


