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2018. július 6. 17.00 h Velencei-tavi Galéria 

Sándor János erdélyi fafaragó kiállításának megnyitó ünnepsége (ingyenes) 

Sándor János székelyszentistváni tanító fafaragó népművészként ismert. 52 évesen nyugdíjba 

vonult, azóta csak a faragással foglalkozik. Munkáiban láthatók a csodaszarvas több 

változatban, honalapító őseink és a vérszerződés, Magyarország, Erdély, a székelység és 

különböző intézmények, települések címerei. Több kiállítása volt otthon, majd 

Magyarországon, 2000-ben pedig Hannoverben. Van néhány kedvenc darabja, azokat nem 

adja el. Egyik a Csodaszarvas mutatja az utat nevű munkája, melyen a magyar és az erdélyi 

címer látható.  A millenniumi ünnepség alkalmából megfaraghatta az Országos Széchényi 

Könyvtár számára a történelmi Magyarország hatvanhárom vármegyéjének címerét. Erdélyi 

fejedelmek címereit is megfaragta, ezeket a székelyszentistváni református templomnak 

ajándékozta. Az agárdi tárlatot magyarországi mentora, Dr. Rubovszky László nyitja meg. 

2018. július 6. 18.00 h Velencei-tavi Galéria 

Petrás Mária csángó népdalénekes estje 

„Úgy érzem, Istentül kapott feladatom az, hogy azt a szépséget, amit a mi kicsi népünk jelent, 

elmondjam, főként a kerámián és énekhangon keresztül, mert a moldvai csángóság 

megőrizte a természetes ösztöneit, tudását, hordozza az ősi hitét, egészen a teremtésig 

visszamenően." (Petrás Mária) 

Petrás Mária (Diószén, Románia, 1957. január 19. –) Prima Primissima- és Magyar 

Örökség díjas népdalénekes, keramikus, az MMA rendes tagja, és tagja az Olasz 

Katolikus Művészek Szövetségének. Az agárdi koncertre kobzos kísérettel érkezik. 

2018. július 13. 18.00 h Velencei-tavi Galéria 

Dallamos XX. század - Jónás Krisztina (szoprán), Hámori Szabolcs  (basszus) - Hegedüs - 

Gönczy Katalin (zongora) estje. 

A városunkban élő énekművész, Jónás Krisztina idén is olyan műsorral készül az estre, amit 

kifejezetten a Péntek Esti Hangtárlat közönségének állított össze művészbarátaival. A nagy 

sikerű 80 dallal a Föld körül koncertek után, melyeken körbeutazhattuk a Földet megismerve 

egy-egy ország opera és dalirodalmát – kalandoztuk a jeges északon, a mediterrániumban, az 

angol és amerikai vidékeken – idén egy új, izgalmas estre hív minket Jónás Krisztina. 

2018. július 20. 18.00 h Velencei-tavi Galéria 

Akusztikus romantika a Boka Akusztikkal és Zabos Reginával  

A Bokányi Zsolt vezette Boka Akusztik kiváló zenészei biztosítanak bennünket a jó 

hangulatról. Az est vendégeként bemutatkozik a galéria közönségének egy fiatal, tehetséges 

énekesnő, a vajdasági születésű Zabos Regina, aki két évvel ezelőtt elnyerte a Fehérvár 
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Hangja kitüntető címet. A zenekar tagjai különböző zenei formációkkal, hosszú évek óta járják 

már az ország útjait, és koptatják a kisebb-nagyobb színpadok deszkáit. Igényesen 

hangszerelt és előadott feldolgozások, illetve saját dalok, akusztikus zenei köntösbe 

öltöztetve:  Bokányi Zsolt „Boka” – Ének , Csorba Péter – Dob/Ütőshangszerek, Farsang 

Gergely – Basszusgitár/Vokál, Mits Márton – Szaxofon, Tóth Péter – Gitár előadásában. 

2018. július 20. 18.00 h Dinnyési Hagyományőrző Központ szabadtéri színpada  

A Tzafit Yoav izraeli táncegyüttes műsora (ingyenes) 

Az együttes vezetője: BARAK Rivka (Rebeka) családos, 3 gyermek anyja. Első osztályos korától 
táncol egy magánstúdióban. A katonai szolgálat után férjhez megy, és egy napköziben táncot 
tanít. 1978-tól 1981-ig Tel-Avivba jár táncművészeti főiskolára. 1981-től 1987-ig 12 osztályos 
iskolában tanít, mellette egy felnőtt táncegyüttest vezet, akikkel Spanyolországban, 
Olaszországban és Angliában jár fellépéskörúton. Az iskolában táncegyüttest szervez 
diákokból, és létrehoz egy tánc-stúdiót, amit mind máig vezet.. Mintegy 300 diákot tanít népi, 
klasszikus, modern és jazz táncra. A diákokból 25 éve hozta létre a Tzafit Yoav együttest. Az 
együttes a hazai szerepléseken túl több alkalommal vett részt nemzetközi táncfesztiválokon. 
Hazánkban eddig hat alkalommal (2000. 2003. 2006. 2009. 2012. és 2015.) járt 
fellépéskörúton, Dinnyésre most érkeznek harmadszor. 1999-ben "Jaír Sapíra" díjjal tüntették 
ki. 2009-ben ők adták a függetlenségi napi műsort Jeruzsálemben a köztársasági elnöki 
rezidencián. 

A Tzafit Yoav együttes Magyarországon fellépő tagjai 16-18 éves korúak. Hetente öt délután 
gyakorolnak. Nyaranta nemzetközi kurzuson szoktak részt venni, hazai és külföldi 
együttesekkel közösen, különböző nemzetiségű vendégelőadókkal, tanárokkal. Valamennyien 
kibucokban, a világon egyedül Izraelben található közös tulajdonra épülő szövetkezeti 
falvakban élnek. A kibucokban ma már nem csak mezőgazdasági termelés folyik, hanem ipari 
is, és fejlett az idegenforgalom. Az oktatás, a kulturális élet, az egészségügyi ellátás, és 
általában minden, amire a lakosoknak szüksége lehet, helyben, magas szinten megoldott. 

2018. július 27. 18.00 h Velencei-tavi Galéria 

Eichinger-Csurkulya projekt 

Az Eichinger – Csurkulya Projektet Eichinger Tibor gitáros és Csurkulya József cimbalmos 

alakította. A zenéjük egy XXI. századi kísérlet arra, hogy hogyan értelmezhető a modern jazz 

és kortárs zene keretein belül a hagyományos népzenei hangzás és a balkáni ritmika. 

Repertoárjukban megtalálható Miles Davis, Pat Metheny, Steve Kuhn szerzeményeitől 

kezdve, Astor Piazzola tangóján át, saját szerzeményekig, sokféle hangzásvilág, mely mégis 

egységessé válik a két művész egymás zenei világát nagyon értő előadásában. Pikánssá teszi a 

produkciót, hogy ezúttal a cimbalom olyan közegbe kerül, ahol az nem számít autentikus 

hangszernek, ahol a hagyományos elektromos gitárhangzás mellett a cimbalom hozza az új 

zenei ízt. 

A hangtárlat-sorozat belépőjegye: 1200 Ft, diák-nyugdíjas: 900 Ft. 

A Városi Tízpróba júliusi próbája: július 14. 10.00 h Úszás kispróba, Park Strand Kemping   Agárd, 

Chernel István út 51-52. táv 500m, szintidő 15 perc 


