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Hazajönnek koncertezni Tatabányára 
a nyertesek a fővárosi fellépésük után
MEGYEI INFORMÁCIÓ A 25. Pe-
ron Music Tehetségkutató 
nyerteseként az első helyezés 
mellett a négytagú Quack ze-
nekar egy megjelenést is nyert 
a Recorder internetes oldalán. 
A zenei élettel foglalkozó on-
line blognak a négy megyei 
származású fi ú elmondta: na-
gyon szeretnének már bele-
vágni az első nagylemezük 
munkáiba, illetve igyekeznek 
minél több helyszínen talál-
kozni a közönségükkel.

Ezt igazolja október 22-i bu-
dapesti fellépésük is, mely so-
rán a Metro klubban léphettek 
fel a MITAR és a Belvilág ze-
nekarokkal együtt. A koncert-

ről Lőrincz Álmos, a zenekar 
énekese elárulta: jól érezték 
magukat a koncerten, izgal-
mas fellépés volt. A fiatalok az 
Öröm A Zene különdíjaként 
az Antaresszel koncertezhet-
nek majd együtt a közeljövő-
ben, valamint novemberben 
a hazai közönséget is megör-
vendeztetik.

– 14-én a tatabányai Roxxy 
Music Caféban lehet hallani 
majd minket. A szintén nye-
reményként kapott koncert jó 
kis bulinak ígérkezik: várha-
tóan mi leszünk a főzenekar 
– árulta el Lőrincz Álmos, aki 
hozzátette: kabalakacsájukat 
is magukkal viszik. R. V. November 14-én lépnek fel ismét Tatabányán Fotó: MW 

Pénteken ülnek 
össze a lovasok
TATA Ezen a héten pénteken 
tartja közgyűlését a Magyar, 
Izlandi Lovas Egyesület El-
nöksége a Sjáli Izlandi Lo-
vasparkban. 

Az egyesület az idén csatla-
kozott a Nemzetközi Izlandi 
Lovas Szövetséghez, méghoz-
zá teljes jogú tagként.

Ahogy korábban Straubin-
ger Zoltán, az egyesület el-
nöke fogalmazott, a nem-
zetközi szintre lépéssel a jö-
vő fiatalságát, lovas nemze-
dékét szeretnék megtaníta-
ni mindarra, amit a lovak, 
és különösen az izlandi lo-
vak jelentenek, élményt ad-
ni mind a magyar, mind a 

nemzetközi vendégeiknek, 
fejleszteni az országok és lo-
vasok közötti kapcsolatokat, 
új utakat kiépítve. 

Sajnos a koronavírus-jár-
vány a külföldi vendégek ér-
kezését lehetetlenné tette, 
de a munka ettől még nem 
állt meg az egyesületnél és 
már a jövő évi, online nem-
zetközi közgyűlésre is ké-
szülnek.

Előtte azonban most pén-
teken ülnek össze Tatán 18 
órakor. Az idei év szakmai és 
pénzügyi beszámolói mellett 
a jövő éviek is terítékre ke-
rülnek majd. További részle-
tek: kemma.hu Sz. A.

Az MTV díjátadójának a királyváros is kiemelt helyszíne lesz 

Palvin Barbi megmutatja 
a világnak Esztergomot 

Esztergom is bekerült Ma-
gyarország azon ikonikus 
helyszínei közé, amelyeket a 
november 8-i MTV EMA 2020 
virtuális show-ban mintegy 
száznyolcvan ország egymilli-
árd nézője ismerhet meg. 

Szász Dalma

dalma.szasz@mediaworks.hu

ESZTERGOM Vasárnap a ré-
gióban elsőként, Londonnal 
együtt Magyarország lesz az 
egyik helyszíne a világ legna-
gyobb és legnézettebb könnyű-
zenei díjátadójának. Az 1994 
óta minden évben más euró-
pai nagyvárosból közvetített 
rendezvény egyedülálló tu-
risztikai reklámértékkel bír, 
hiszen világsztárok kíséreté-
ben Magyarország négy ikoni-

kus helyszínét láthatják majd 
az adás ideje alatt a nézők no-
vember nyolcadikán. A több vi-
lágsztárt is felvonultató MTV 
EMA 2020 hivatalos partnere 
ebben az évben Magyarország 
– áll az MTÜ közle-
ményében.

Az idei eszten-
dőben Eszter-
gom is bemutat-
kozik Budapest és 
Veszprém mellett 
a show-ban – je-
lentette be Szent-
királyi Alexandra 
szombaton a Magyar Turisz-
tikai Ügynökség közösségi ol-
dalán. Többek között azt is ki-
emelte, hogy a vidéki helyszí-
nek mellett a főváros két pont-
járól is bejelentkeznek majd, 
így a díjátadó valamennyi kö-

vetője megismerheti egyebek 
mellett Budapest panorámáját 
és a Széchenyi fürdőt is, ahol 
a világhírű DJ és producer ze-
nél majd.

Mint ismeretes, az adás so-
rán a nézők egy 
virtuális utazáson 
vehetnek részt, 
meg ismerhet i k 
kis hazánk emb-
lematikus helyszí-
neit. A rendhagyó 
showműsor vezető-
je Palvin Barbara 
szupermodell mel-

lett David Guetta francia DJ 
és producer lesz, aki az elekt-
ronikus zenei élet egyik leg-
híresebb előadója. Miközben 
a két híresség körbeturnéz-
za a világhálót, a követők be-
tekintést nyerhetnek a kulisz-

szák mögé is. A világhírű ma-
gyar modell elsőként Európa 
2023-as kulturális fővárosát, 
Veszprémet, a királynék vá-
rosát mutatja be a nézőknek, 
a másik vidéki helyszínen pe-
dig a Dunakanyart és annak 
fővárosát, Esztergomot tekint-
hetik meg az érdeklődők. En-
nek apropójából pózolt az esz-
tergomi bazilikával a show női 
házigazdája a közelmúltban.

A zenei esemény párat-
lan turisztikai reklámot je-
lent megyénknek is. Csodás 
ékszerdobozunkat a televí-
ziós és online megjelenések-
nek köszönhetően 180 ország 
egymilliárd nézője ismerhe-
ti majd meg. A díjátadó kap-
csán készült promóvideóban 
Hernádi Ádám, Esztergom 
polgármestere is megszólalt. 

A bazilikához 
öltözött
Palvin Barbi pénteken olyan 

fotókkal jelentkezett az Ins-

tagram-oldalán, amelyek hát-

terében az esztergomi bazi-

lika látható. A gyönyörű mo-

dell egyébként izgatottan ké-

szül az MTV EMA-re, ahol mű-

sorvezetőként debütál majd. 

Mint ahogy posztjában is írta,  

nagyon örül, hogy megmutat-

hatja hazáját, Magyarorszá-

got november 8-án az MTV 

EMA show-jában. 

A fotózáson egyébként a bazi-

likához öltözött, a kupola szí-

neivel harmonizáló, világos 

mentazöld, rafi nált kiskabá-

tot viselt. Fotó: Kemma.hu

Palvin Barbara magyar modell házigazdaként hazánk ikonikus helyeit, köztük Esztergomot is megmutatja a nagyvilágnak az MTV EMA online show-jában Fotó: Shutterstock

David Guet-
ta DJ és pro-
ducer is Ma-
gyarország-
ról jelentkezik 
majd be

Harmincezren 
voksoltak 
már a cuki 
mosolyokra 
MEGYEI INFORMÁCIÓ Egy hete 
rajtolt Gyermekmosoly pályá-
zatunk, amely nagy sikernek 
örvend. Rengeteg büszke szü-
lő mutatta meg eddig gyerme-
kének legtündéribb mosolyát, 
vagy éppen a legaranyosabb 
grimaszát. A Komárom-Esz-
tergom megyében élő lurkók-
ra eddig mintegy százötven-
ezren voltak kíváncsiak. Nem 
csoda, hiszen majd’ ötszáz ne-
vezés és harmincezer voks 
érkezett be eddig a Kemma.
hu-n. Az olvasóknak azonban 
nincs könnyű dolga, ugyanis 
az idei mezőny meglehetősen 
erősnek bizonyul.

Ne feledjék, még nem ké-
ső megmutatni ország-világ-
nak gyermeküket! Továbbra 
is versenybe szállhatnak azok 
a szülők, akiknek sikerült el-
kapniuk az említett pillana-
tot. Ha gyermeke a két mega-
dott korcsoport bármelyikébe 
beletartozik, de még nem töl-
tötték ki az űrlapot és nem töl-
töttek fel fotót, jelentkezzenek 
pályázatunkra!

A későbbiekben a legtöbb 
szavazatot kapott harminc-har-
minc fotó automatikusan beke-
rül a 24 Órába, ahol november 
16-tól újabb megmérettetésen 
vesznek részt a további nyere-
ményekért. A szavazatokat ezt 
követően is gyűjthetik a ver-
senyzők egészen december 14-
ig bezárólag.

Érdemes tehát a továbbiak-
ban is szavazni a versenyben 
lévő apróságokra, hiszen a leg-
népszerűbb indulók csak ak-
kor jutnak tovább, ha online 
olvasóink az ő fotójukra tet-
ték a legtöbb voksot. Felada-
tuk csupán annyi, hogy moz-
gósítsák ismerőseiket, és sze-
rezzenek minél többet, hogy 
az Önöké lehessen az értékes 
Libri-könyvcsomagok egyike! 
Az első helyezettek egy-egy ti-
zenötezer forint értékű könyv-
csomagot kapnak, míg a má-
sodik helyezettek egy-egy ti-
zenegyezer forint értékűben 
részesülhetnek, a harmadik 
helyezettek pedig nyolc-nyolc-
ezer forint értékű Libri-könyv-
pakkot nyerhetnek. Sz. D. K.

150 ezren voltak 
már kíváncsiak 
a mosolyokra


