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A TARTALOMBÓL 

Idén lenne 85 éves Bertha Bulcsu író 

Egy újabb szoborral gazdagodnak közte-
reink, Szabó Tamás Munkácsy-díjas 
szobrászművész Bertha Bulcsu íróról 
készült alkotása már nyár közepe óta 
díszíti az önkormányzat udvarát, de ün-
nepélyes avatására csak most kerül sor a 
család kérésére.  
Bertha Bulcsu részben Balatongyörökön 
töltötte kamaszkorát. Ezek az esztendők, 
de később is egész élete a Balatonhoz 
kötötte.  Nevét 2003-ban vette fel a mű-
velődési ház.  
Szeretettel várunk mindenkit az ünne-
pélyes szoboravatóra 2020. szeptem-
ber 5-én, szombaton 17.00 órakor.  

Augusztus 20-án reggel Szent István 
királyra emlékeztünk a róla elnevezett 
utcában. Az ünnepi koszorúzást köve-
tően már hagyománnyá vált, hogy 
minden évben megkóstoljuk az ország 
tortáját. Az idei évben  a 
„CURIOSITAS – Kíváncsiság” fantá-
zianevű torta került terítékre.  

Augusztus 20. 
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A neves, kortárs magyar képzőmű-
vészeket bemutató Györöki Nyári 
Tárlat lassan két évtizedes múlttal 
büszkélkedhet.  
Az idei nyáron is rendkívül változa-
tos anyagot láthattak kéthetente a 
látogatók a Bertha Bulcsu Művelő-
dési Ház és Könyvtár nagytermében 
rendezett kiállításokon. Elsőként az 
erdélyi származású fiatal festőmű-
vész, Bács Emese színdús kollázsai 
és a modern élet képeit felvillantó 
alkotásai kerültek bemutatásra. 
Ez az évad a hölgyek felé tolódott 
el, július végén Varga Patrícia Mi-
nerva festőművész nagyméretű 
munkái szinte betöltötték a teret 
ragyogó sárga színeikkel.  
Lajta Gábor Munkácsy-díjas festő-
művész egyedüli férfiként szerepelt 
a kiállító művészek között ebben az 
évben. Jellegzetes témái, a sokfigu-
rás nagyvárosi, gyakorta éjszakai 
jelenetek, olykor valamilyen narratí-
vába ágyazva ezen a kiállításon is 
megjelentek.  

A Nyári Tárlatok idei utolsó kiállí-
tója Sulyok Gabriella Munkácsy-

díjas grafikusművész volt, aki feke-
te-fehér grafikáival éles ellentétet 
képezett a megelőző kiállítások szí-
nekben burjánzó látványvilágához 
képest. Vele Tenk László festőmű-
vész beszélgetett a megnyitó alkal-
mából. Munkáig szeptember 3-ig 
még megtekinthetők a művelődési 
házban.  

 

Balatongyöröki Hírlevél 

 

Balatongyörök Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa.  Felelős kiadó: 
Biró Róbert polgármester. Levélcím: Bertha Bulcsu Művelődési Ház, Kossuth 
Lajos u. 29., e-mail: muvhaz@balatongyorok.hu  Megjelenik 500 példányban. 

A színek bűvöletében 

 

 

  

 

 

 

 

PROGRAMAJÁNLÓ 

Bertha Bulcsu  
Művelődési Ház és Könyvtár         

 

Augusztus 29. szombat  

GYÖRÖKI SZÜRETI 

MULATSÁG  
Halászléfőző-verseny  
Móló melletti sétányon 

 

Szeptember 5. szombat 17 óra 

BERTHA BULCSU            
SZOBORAVATÁS 

Önkormányzat udvara  
 

Szeptember 11. péntek 17 óra 

ÍGY ALKOTUNK MI 

Balaton Art alkotócsoport  
kiállítása 

Megtekinthető október 8-ig 

 
 

Szeptember 17. csütörtök 15 óra 

TÁRSAS-KÖR 

Őszindító szalonnasütés 

 
 

Szeptember 25. péntek 17 óra 

MŐCSÉNYI 100 

Fotókiállítás Mőcsényi Mihály 
emlékére 

Megtekinthető október 8-ig. 
 
 

Szeptember 26. szombat  
SZENT MIHÁLY-NAPI  

BÚCSÚ 

Részletes program később... 

 

Információ:  
muvhaz@balatongyorok.hu 

Sinkó István és Lajta Gábor (jobbról)  

Tenk László és Sulyok Gabriella 
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Ana Johns: Nő fehér kimonóban 

A 17 éves Naoko jövője elrendezettnek látszik az 1950-es évek Japán-
jában: családja már kiválasztotta számára az ideális férjet, akinek a 
segítségével a család anyagi helyzete és egzisztenciája biztosított lesz. 
Ám a fiatal lány egy véletlen találkozás során beleszeret egy amerikai 
tengerészbe, akitől hamarosan gyermeket is vár. A „gaidzsinnal”, az 
idegennel kötött házasság azonban szégyent jelentene az egész család-
nak, ezért Naoko olyan döntések meghozatalára kényszerül, amely 
több nemzedék sorsára is hatással lesz…  Napjaink Amerikájában Tori 
Kovač apja halála után különös levélre bukkan, a benne olvasottak pe-
dig alapjaiban rengetik meg mindazt, amit Tori eddig az apjáról, a csa-
ládjáról és önmagáról tudott. Az igazság kiderítéséért átszeli a fél vilá-
got, egészen egy kis Japán faluig, hogy szembenézhessen a múlt démo-
naival… 

Linwood Barclay: Huszonhárom 

Május 23. – egy hosszú hétvégét követően olyan események veszik 
kezdetüket egy amerikai kisvárosban, amelyre senki nem számít. Fur-
csa, fertőzéses betegség üti fel a fejét, amely gyorsan szedi az áldozata-
it, és minden jel arra mutat, hogy a város víztározójából ered… Érthe-
tetlenül áll mindenki az eset előtt, nem értik kinek állhat érdekében 
ártani a városnak. Eközben Barry Duckworth nyomozót egy újabb 
gyilkosság helyszínére riasztják. Az áldozat a helyi főiskola hallgatója, 
az elkövetési mód azonban nem ismeretlen a nyomozó számára - a tet-
tes kézjegye két korábbi megoldatlan ügyét idézi. Az elmúlt hónapok-
ban valóban jó pár szokatlan és megmagyarázhatatlan dolog történt a 
városban, az eseteket pedig csupán egy rejtélyes szám köti össze. Va-
jon sikerül a nyomozónak leleplezni az elkövetőt, mielőtt maga is a 
huszonhármas áldozatává válik? 

Beatrix Potter: Nyúl Péter és barátai 
Ez a különleges és vaskos kötet Beatrix Potter összes meséjét és versét 
tartalmazza, amelyek mind Nyúl Péter világában játszódnak. 23 mese 
és vers, mellettük a szerző varázslatosan szép illusztrációi. A történe-
teknek gyakran ismerjük valóságos tájait, állatait és emberekhez kap-
csolódó hátterét, ezeket az érdekességeket a mesék előtti rövid beveze-
tő szövegekben gyűjtöttük össze. A könyv tartalmaz még négy olyan 
mesét is, amelyek nem jelentek meg a szerző életében, de megmutatják 
elbeszélői és rajzolói tehetségét.  

KÖNYVAJÁNLÓ 

Könyvtári hírek 

2020. augusztus 8-án szomorú ese-
mény árnyékolta be a könyvtár 
hétköznapjait: ellopták a Könyv-
turkáló mellett elhelyezett (és 
egyébként rögzített) kis becsület-
kasszát. A lopásról a Facebook-on 
is írtam, sokan reagáltak rá. Mind 
közül kiemelném Varga Igor meg-
keresését, aki egyből felajánlott a 
könyvtár számára egy kicsinek 
sem annyira nevezhető támogatást, 
ajándékot: egy könyvrendelést áll-
tak anyagilag a párjával! Nagyon 
meglepett ez az önzetlen megkere-
sés, és nagyon hálásan köszönöm a 
könyvtár olvasóinak a nevében is! 
Öröm látni – főleg egy ilyen sajná-
latos esemény után –, hogy vannak 
még jó emberek, akik azonnal se-
gítenek és támogatnak, ha arra ki-
csit is szükség van! Hálásan kö-
szönjük!  
További köszönet illeti Kokkonen 
Verát, aki egyből intézkedett, hogy 
legyen új, biztonságosabb, 
„lopásgátlóval” ellátott becsület-
kasszánk, és Eifert Béla segítségé-
vel egy igazán egyedi, ötletes és 
szép pénzgyűjtőt készítettek, ame-
lyet már kihelyeztünk a bőrönd 
mellé! Köszönjük nekik is!  
Olvasóink nevében is szeretném 
megköszönni nyári segítőmnek, 
kollégámnak, Márkus Rékának, 
hogy több, mint 100 új ifjúsági és 
ún. „young adult” könyvvel gyara-
pította könyvtárunk állományát 
(saját könyveit adományozva a 
könyvtárnak), így lehetővé tette, 
hogy a legnépszerűbb kötetek vár-
ják az ifjú olvasókat! 
Természetesen mindazoknak is jár 
a köszönet, akik becsületesen és 
bőkezűen dobtak be a pénzt a per-
selybe, hiszen ezzel lehetővé tet-
ték, hogy a könyvtárban minél 
több könyvújdonság várja az olva-
sókat!  

Rógán Edina 

könyvtáros 
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KÖNYVES REJTVÉNY  
eredményhirdetés 

 

Augusztusra készítettünk egy kis köny-
ves keresztrejtvényt is, amelyet a Face-
book-on és nyomtatott formában a 
könyvtár előterében is elérhetővé tet-
tünk. A sok-sok megfejtő közül négy 
nevet sorsoltunk ki, nyereményük egy 
könyv és hozzá egy könyvjelző volt. 

Nyertesek:  

Magyari Tünde (Budapest) 

Radics Renáta (Tállya) 

Verebélyi Laura (Hévíz) 

Vető Kata (Balatongyörök). 
 

Gratulálunk a nyerteseknek!  

A jövőben is készülünk még hasonló 
nyereményjátékkal, érdemes a könyvtár 
Facebook-oldalát figyelni!  

Rógán Edina 

könyvtáros 
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Szent Glória Temetkezési Kft. 

   Gyenesdiás 

       Csillag út 11. 
  Nyitva: H-P 08.00-16.00 

   

  Éjjel-nappal hívható: 

  06 20 9230 769, 06 30 552 8017 

 További információért temetkezésünkről az alábbi    

  linken kaphat:  

  www.szentgloriatemetkezes.hu 

Balatongyörök Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének az 
egyes lakossági csoportok támoga-
tásáról szóló 3/2020. (II. 21.) ön-
kormányzati rendelete alapján a 
képviselő-testület Balatongyörökön 
lakóhellyel rendelkező és ténylege-
sen, életvitelszerűen itt élő lakosok 
részére alanyi jogon egyszeri 
pénzbeli iskolakezdési és/vagy 
óvodakezdési támogatást biztosít, 
az alábbiak szerint: 
 

Az óvodakezdési támogatás ösz-
szege első alkalommal, a kiscso-
portba lépéskor 20 ezer forint gyer-
mekenként, az ezt követő években 
10 ezer forint gyermekenként. 
Az óvodakezdési támogatásra való 
jogosultságra, az az állandó lakó-
hellyel rendelkező szülői felügyele-
tet gyakorló szülő vagy a családba-
fogadó gyám jogosult, akinek lakó-
helye január 1. napján a településen 
van, és gyermeke a balatongyöröki 
óvodába jár. A jogosult a kérelmet 
az óvodai nevelési év kezdetéig 
nyújthatja be.” 

Az óvodakezdési támogatásra való 

jogosultságot az óvoda által kibo-
csátott felvételi határozattal, vagy 
az óvoda által kibocsájtott óvodalá-
togatási igazolással, valamint a szü-
lő és a gyermek lakcímet igazoló 
hatósági igazolványával kell iga-
zolni. 
 

A Képviselő-testület évi egy alka-
lommal iskolakezdési támogatás-
ban részesíti Balatongyörök köz-
ségben lakóhellyel rendelkező és 
ténylegesen, életvitelszerűen Bala-
tongyörökön tartózkodó alap, kö-
zép- és felsőfokú tanintézet nappali 
tagozatán tanuló gyermek eltartóját, 
illetőleg nagykorú személy eseté-
ben a nagykorú személyt. Az isko-
lakezdési támogatás összege az első 
évfolyamba lépéskor (általános is-
kola 1. osztály, középfokú tanintéz-
mény 9. évfolyam, valamint a fel-
sőfokú oktatás első évfolyama) 30 
ezer forint gyermekenként, az ezt 
követő évfolyamokon 20 ezer forint 
gyermekenként.  
Az iskolakezdési támogatásra való 
jogosultságot az iskola által kibo-
csátott felvételi határozattal, vagy 

az iskola által kibocsájtott iskolalá-
togatási igazolással, valamint a szü-
lő és a gyermek lakcímet igazoló 
hatósági igazolványával kell iga-
zolni. 
 

A támogatások igényléséhez szük-
séges nyomtatvány elérhető a Vo-
nyarcvashegyi Közös Önkormány-
zati Hivatal Balatongyöröki Kiren-
deltségén, vagy letölthető a 
www.balatongyorok.hu  webolda-
lon, illetve kérhető az igazga-
tás@balatongyorok.hu, gazdalko-
das@balatongyorok.hu e-mail cí-
meken keresztül. 
 

További információ kérhető:  
 

Talabérné Nyers Beáta  
igazgatási ügyintéző 83/546-906 

 

Mátrainé Kiss Erzsébet  
gazdasági ügyintéző, 83/546-903 

 

Herczeg Lajosné  
pénzügyi ügyintéző, 83/546-903  
 

Iskolakezdési és óvodakezdési támogatás  
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Mostanában – és sajnos nem csak nyáron – megszaporodtak községünkben a gazda nélkül kószáló ebek.  Néhány 
hasznos tanáccsal szeretnénk szolgálni azoknak, akik nyárra, hétvégére, egy-egy pár napos alkalomra érkeznek 
kutyával: 
• Amint megérkeztünk, ne feledjük, a kutya számára ez teljesen idegen terep, hozzá kell szoknia új környezeté-

hez. Ezért fontos, hogy ne hagyjuk azonnal magára. Vigyük el egy sétára, hagyjuk, hogy belakja a kertet, is-
merkedjen a környékkel. A legtöbb gond ugyanis abból adódik, hogy míg a gazdi elmegy otthonról, addig a 
kutyus számára ismeretlen körülmények között marad és bizony hajlamos akár egy enyhe szagnyomot követ-
ve is elindulni a gazdi után. Ha azonban nem ismeri a járást, akkor könnyedén eltévedhet.  Egy ilyen szökés 
alkalmával, mivel a települések itt közel esnek, akár két falunyit is elkóborolhat, onnan pedig biztosan nem 
talál haza.  

• Mindenképp hozzunk magunkkal olyasmit, ami ismerős számára. Akár egy pokrócot, akár az etetőjét, bármit, 
amivel könnyebben fog tudni kötődni a helyhez, otthonosabban érzi magát és ezáltal csökkentjük a lelépés 
veszélyét. 

• Elengedhetetlen az is, hogy chip legyen az állatban, mert ezzel esélyt adunk számára, hogy visszakerüljön 
hozzánk. Egyesületünk nemrégiben beszerzett chipleolvasójával már a helyszínen kideríthetjük, kihez 
tartozik a kutya, így könnyebben hazatalálhat.  

• Ha már megtörtént a baj és arra érünk haza, hogy kedvencünk nincs sehol, akkor érdemes felhívni néhány ál-
latorvosi rendelőt, hátha hozzájuk már befutott egy telefon a kóbor kutyusról, illetve megkeresni a polgárőrsé-
get, hiszen minket riasztanak leggyakrabban, ha idegen kutya mászkál a faluban. 

Már több esetben is sikeresen összehoztuk a gazdit és elveszett ebét. Az alábbi két telefonszám hívható a hét min-
den napján, napközben:    
Rógán Tibor: 06 20 325 5222,  Hideg Vera: 06 70 426 8304 

Kutyakisokos nyaralóknak 
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Az augusztus 21-ei Beach Party idén 2. al-
kalommal került megrendezésre Balaton-
györökön. 16 órás kezdéssel egy vidám vízi 
aerobikkal megmozgattunk minden korosz-
tályt, aki épp a Balatonban fürdőzött. 17 
órától a felfújható légvár csúszda nagy sikert 
aratott a gyermekek körében, egészen este 
20 óráig kígyózott a sor előtte. Az éjszakai 
hangulatot DJ Scorn biztosította, 19 órától 
egészen éjfélig tartott a fergeteges buli. Re-
méljük jövőre is találkozunk a balatongyö-
röki strandon, hasonló jó hangulatban és 
izgalmas programokkal készülünk a 2021-es 
Beach Party-ra.  

Balatongyöröki Turisztikai Egyesület  

Szépkorúak jubileumi köszöntése 

Mindig különleges nap, amikor vala-
ki betölti a 90. életévét. Idén már 
több idős györöki lakót is felköszön-
tött ebből a jeles alkalomból Biró 
Róbert polgármester.  Júliusban Mi-
kola Lajosné Lóki Magdi nénit ke-
reste fel otthonában, ahol a virágcso-
kor mellett átadta Orbán Viktor mi-
niszterelnök köszöntőlevelét is. Bár 
Magdi néni hosszú időre elszakadt 
Balatongyöröktől, de a szíve mindig 
visszahúzta. Jó egészséget, és sok-

sok boldog évet kívánunk neki!  

Beach party 

Társas-kör hírei 
Szeptemberben „évadnyitó” 
szalonnasütéssel folytatódnak a 
Társas-kör programjai. Szept-
ember 17-én, csütörtökön 15 
órakor szeretettel várunk min-
den régi és leendő új tagot. Ta-
lálkozó a Bélapi pihenőnél 
(erdei szalonnasütőnél).  Várunk 
mindenkit, aki szívesen csatla-
kozna hozzánk!  

Kést senki se felejtsen el hozni 
magával, és akinek van nyársa, 
azt is érdemes elhozni! Szalon-
náról, kenyérről, innivalóról  mi 
gondoskodunk, de egy kis házi 
süteményre, pogácsára vagy 
kertben termett gyümölcsre, 
zöldségre nem fogunk nemet 
mondani, ha hozol magaddal!  

Szeretettel vár mindenkit a 
klubvezető, Tóthné Takács 
Magdi!   



8 Balatongyöröki Hírlevél – 2020 augusztus 

 

Beszélgetés Figder Dezsővel, a Ma-
gyaros Csárdás Restaurant tulajdo-
nosával, aki 60. éve dolgozik a ven-
déglátásban. 
 

Hogyan és hol kezdődött? 

A családunknak 1937-ben nyílt ven-
déglője a szülőfalumban, Pápócon, 
amit aztán 1950-ben, az államosí-
táskor elveszítettek. Csak 1959-ben 
kerülhetett vissza édesapám a kocs-
mába, de akkor már én is ott 
„locsoltam a fröccsöt” mellette. 

Felültettek egy lovaskocsira, egy 
hordó sör, egy demizson bor, egy 
ballon szóda társaságában, vittem 
magammal kosárban a poharakat, 
füzetet, ceruzát. Jártam a környéket 
és ahol a földeken dolgoztak, ott 
megálltam. Este aztán mindenki 
betért a kocsmába inni még egyet 
és rendezni a tartozását.  

Hivatalosan azonban Budapesten 
kezdődött, mert azt mondtam a szü-
leimnek: „Ha azt akarják, hogy 
pincér legyek, csak Budapest jöhet 
számításba.” - Ott akartam lenni, 
ahol a legtöbbet tudnak a szakmá-
ról.  

1960 július 1-én kezdtem az Üllői út 

elején, a Badacsony étteremben 
tanulóként.  

Később még számtalan helyen meg-
fordult: Kárpátia, Citadella Pesten, 
a pápóci kocsma, Sárvár, Szombat-
helyen a resti, a Claudius, a Gól 
büfé a Haladásnál, Lokomotív Szál-
ló Sopron, Ság hegyen a turista-
szálló, Kőszegen a Kulacs, utoljára 
a Darbonkai Csárda.  

1989-ben sikeres vizsgát tettem a 
budapesti Atrium Hyatt-ben mint 
éttermi mester.  

Hogy került végül Balatongyö-
rökre?  
A Ság hegyen, az étteremben ismer-
kedtem meg Horváthékkal, akik 
Svájcból települtek haza és Györö-
kön laktak a Széchenyi utcában. Az 
öreg Feri bácsi egyszer megkérdez-
te tőlem: „Fiam, mire költöd a 
pénzt, amit itt megkerestél?” – této-
va válaszomra csak rázta a fejét, 
majd így szólt: „A pénzt három do-
logba érdemes fektetni, aranyba, 
valutába és ingatlanba!” 

Három héttel később újra eljöttek, 
már azzal a hírrel, hogy van két 
eladó telek a faluban, egyik a régi 
Petőfi utcán, a másik pedig ez, ahol 
az étterem ma is áll. Az itt roskado-
zó parasztházba szerettem bele. 

1982. augusztus 20-án nyitottunk, 
aztán az épület 1986-ban leégett. 
1989-ben nyílt meg újra és azóta is 
üzemel, bár a neve és az épület for-
mája is több változáson esett át az 
évek során.  

Miben változott a vendéglátás az 
elmúlt 60 évben? 

Sokkal nagyobb volt az összetartás 
a kollégák között. Mi a Hungars 
Hotels láncnak dolgoztunk és ha az 
egyik helyet felújították, akkor az 
ottani pincérek átjártak hozzánk 
dolgozni.  

Most meg még az egy faluban élő 

vendéglősök sem ismerik igazán 
egymást, nincs meg a kollegalitás.  

Az első helyemre 45-en jelentkez-
tünk, ebből hármunkat vettek fel, 
mindünket ismeretség alapján. Ma 
épp ellenkezőleg, nagyon nehéz 
embert találni, aki tud és akar is 
dolgozni.  

Mi az a három dolog, ami mosta-
nában a legjobb az életében? 

Irénnel 27 éve dolgozunk együtt, 26 
éve a feleségem, és harmadjára 
végre olyan asszonyt találtam ma-
gam mellé, aki ugyanolyan fanati-
kus a maga munkájában, mint én. Ő 
az étterem lelke, egy hős, aki egye-
dül is képes helyt állni, a legkisebb 
hibát sem engedi meg, mindennek 
tökéletesnek kell lennie, ami kikerül 
a keze alól.  

A 4 gyerek közül mindegyik bele-
kóstolt egy kicsit a vendéglátásba, 
Gertrúd Keszthelyen még most is 
étteremben dolgozik, Nikinek eskü-
vői ruhaszalonja van, Judit Ausztri-
ában él. Irénnel közös fiunk, Dezső 
idén végzett a Budapesti Gazdasági 
Egyetemen, szálloda és turizmus 
szakon. Pesten dolgozik, nagyon 
szoros a kapcsolatunk. Amikor a 
vírus miatt be kellett zárni az étter-
met ezzel hívott fel: „Apa, én min-
den hónapban küldök neked pénzt, 
a félretett pénzemből, ne ijedj 
meg!”  

És van egy társaság, amit vendég-
látós barátokkal hoztunk létre, a 
Magyar Éttermi Kultúráért Egyesü-
let. Évente 3-4 alkalommal találko-
zunk, nagy gondot fordítva az ifjú-
ság továbbképzésére, szakmai ta-
pasztalatok megosztására.  

Mert vannak dolgok, amikben nem 
lehet másnak lenni, mint elkötele-
zettnek.  

 

Hideg Vera 

„Életfogytra ítélt a vendéglátás iránti szenvedélyem.” 
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Egy különleges nyár margójára 

Ez a nyár biztos, hogy 
emlékezetes lesz 
mindannyiunk számá-

ra, hiszen meg kellett 
tanulnunk alkalmaz-

kodni egy megválto-

zott helyzethez. A kez-
deti bizonytalankodá-
sok után – senki sem 
tudta két hétre előre, 
mit és hogyan lehet 
megrendezni – egyszer 
csak meglódult az élet, 
és már benne is vol-
tunk a programok sű-
rűjében. A boros ren-
dezvényeink egy kis 

ráncfelvarrás után júli-
usban és augusztusban 
is megrendezésre ke-
rültek, a Györöki nyári 
Tárlat kiállításai is 
várták kéthetente 
újabb anyaggal a kép-
zőművészet iránt ér-
deklődőket. A Györöki 
JazzFiesták pedig hat 
koncertnappal végig 
ívelték a nyári csúcs-
szezont.  

A Köszönjük Magya-
ország program támo-
gatásával augusztus 
elején komolyzenei 

hétvégét rendeztünk a 
balatongyöröki temp-
lomban, és egy igazi 
zenei csemegét is be-
mutathattunk az Au-
gusztusi BorKorzó 
programjának kereté-
ben, a Modern Art 
Orchestra Fekete Ko-
vács Kornél trombita-
művész vezetésével 
egy órás street music 
koncertet adott a 
strandbejárat előtti té-
ren 18 remek zenész 
részvételével kortárs 
művekből.   
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