II. DUNA MENTI HALFESZTIVÁL
JÚLIUS 21. SZOMBAT
Millenniumi emlékmû – „HALUDVAR”
14:00-19:00 óráig kultúrmûsor: bemutatkozik a sváb nemzetiségi kultúra
– ennek keretében:
– megismerhetjük a szakmai zsûrit,
– betekintünk magyarországi halfõzõ mesterek élõ fõzõbemutatóiba,
– szakmai elõadásokat hallhatunk a Dunában élõ halakról
– megismerkedhetünk a halászati eszközökkel
– részesei lehetünk a hagyma- és fokhagymapucoló- és -aprító versenyeknek
14:00-20:00 GYERMEKSAROK: kézmûves foglalkozások, népi játékok, arcfestés stb.

Szabadság utca (Jókai utca, Szent János utca)
10:00-24:00 õstermelõi-, kézmûves-, népmûvészeti vásár
15:00-17:00 regisztráció, fõzõhelyek elfoglalása, tûztálcaosztás
17:00: MEGNYITÓ, majd tûzgyújtás, fõzés és vacsora

Sétálóutca
14:00-20:00 „Sváb hagyományok utcája” – avagy a sváb népmûvészeti, gasztronómiai értékek
interaktív bemutatása

Jókai utca – „GASZTRONÓMIAI UDVAR”
14:00-24:00 halárusok: mohácsi halászlé, kopácsi csíptetõs ponty, sült pisztráng, halpörkölt,
grillezett halak, körmös csuka…

Szentháromság-szobor – „NAGYSZÍNPAD”
13:00-13:30 Dunaszekcsõi fúvósok
13:30-14:00 Verein Junger Haraster Schwaben – Dunaharaszti tánccsoport
14:00-14:30 Mohácsi és környékbeli harmonikás növendékek
14:30-15:00 Haraster Dorfmusik – Dunaharaszti zenekar
15:00-15:30 Mohács Nemzetiségi Néptáncegyüttes
15:30-16:00 Fekeder Klumpenjäger Tanzgruppe – Fekedi tánccsoport
16:00-17:00 BADÁR

SÁNDOR – humorista

17:00-17:30 MEGNYITÓ
17:30-18:00 Michelsburger Schuhplattler – Olaszország, Dél-Tirol
18:00-18:30 Füzes Táncegyüttes – Biatorbágy
18:30-19:00 Millich Familie – Himesháza
19:00-20:00 WOLF KATI koncert
20:00-20:30 a fõzõverseny eredményhirdetése
20:30-21:30 DIE 4 TIROLER – Ausztria, Tirol
22:00-03:00 utcabál, zene: Diamant Kapelle
A fesztiválterületre való belépés ingyenes!
Aki nem szeretne halat fõzni, hanem csak egy jó halételt kíván, az se csüggedjen, hisz õ rá is
gondolunk! Rendezvényünkön lehetõség lesz különféle halételek megvásárlására is,
garantáltan nem marad senki éhesen!
ASZTALFOGLALÁS a (06) 20-320-1101-es telefonszámon.
A MÛSORVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK!

.......................................................................................................................
Ideiglenes forgalmi rend a fesztivál idején:
július 20-án, vagyis már jövõ pénteken reggel 5.00-tõl 23-án (hétfõn) reggel 8.00 óráig lezárják
a forgalom elõl a Szentháromság utca egy részét, a Mészáros utcától a Gõzhajó utcáig terjedõ
szakaszt. A két, érintett keresztezõdésbe ebben az idõben mindkét irányból „Behajtani tilos”
táblát helyeznek ki. A Szabadság utcát a Szentháromság utcától a Szent János utcáig lezárják a
forgalom elõl, szintén ebben az idõtartamban.
Július 21-én (szombaton, a rendezvény napján) reggel 5.00-tõl 22-én (vasárnap) délelõtt 9.00
óráig a forgalom elõl lezárják a Szabadság utcát a Szentháromság utcától a Szent János utcáig. A
kompról felhajtóknak, vagyis a városi oldalra érkezõknek „Kötelezõ haladási irány jobbra” táblára kell majd figyelniük. „Zsákutca” jelzõtábla kerül az alábbi helyekre: a Gõzhajó és a Szent
János, az Eötvös és a Vörösmarty, valamint a Kisfaludy és a Szentháromság utca keresztezõdésébe.
A szervezõk gondoltak a kompra igyekvõ autósokra is: a Kisfaludy utca és a Szentháromság utca
keresztezõdésébe tájékoztató tábla kerül a Felsõ-Dunasor irányából – a fesztivál teljes idején –
„Komp balra” felirattal.

Színház a nyárban:
Feydeau-bohózat
Üdítõen fog hatni augusztus 8-án (szerda) este 20.00 órától az a vérbõ komédia, amelyet a
Pesti Mûvész Színház elõadásában láthatunk a
Kossuth Filmszínházban.
A világhírû szerzõ, Georges Feydeau „Az aszszony körbejár (kézrõl kézre)” címû, briliáns
vígjátéka remek szereposztásban lesz látható.
S hogy mirõl szól a darab? Arról, hogy milyen
veszélyes szerkezet egy gramofon… (Nem hiszik?) Alcide Chanal éppen üzenetet rögzít vele, hogy távol élõ húgának esküvõi gratulációt
küldjön, de bekapcsolva felejti a felvevõt. Így
azt is visszahallgatja késõbb, amint a felesége
megbeszéli az esti randevút gyerekkori barátjával, Émile Renauxval. Rajtaütés, rendõrség,
ökölharc... Dominóként borulnak a házasságok,
válnak Chanalék, Renauxék, kézrõl kézre járnak
az asszonyok és nincs megállás, mert minden
szeretõ unalmas zsarnokká válik, amint férj lesz
belõle. (Most már elhiszik, miért veszélyes a
gramofon?...)
A két felvonásban látható darabra 2.900 Ft-ért
a Tourinformban (Széchenyi tér 1. – telefon:
505-515) vásárolhatunk jegyeket.

Túlélõtábor apával (6)
... avagy merjünk gyerekek lenni!
Édesapákat várunk 5-14 éves kor közötti fiúés/vagy lánygyerekeikkel!
Helyszín: a Mohács alatti Nagypartos
Idõtartam: augusztus 3-4-5. (péntek-vasárnap)
Létszám: legfeljebb 30 fõ
(felnõttek, gyerekek együtt)
Jelentkezés, érdeklõdni lehet:
Kresz Gábornál, telefon: 30/227-8547
e-mail: tulelotabor@veledtartok.hu
Részvételi díj édesapáknak 2.000 Ft/fõ, gyerekeknek ingyenes. A részvételi díjat a jelentkezési határidõig (07. 31-éig) kérjük befizetni.
Szükséges felszerelés, amit mindenkinek hoznia kell: sátor (és az építéséhez szükséges eszközök pl. kalapács), hálózsák, Polifoam, zseblámpa, túracipõ, esõkabát, meleg ruházat, napi
váltás alsónemû, pizsama, sapka, fürdõruha,
tisztálkodókészlet, törölközõ, WC-papír, éles kés
vagy bicska, tányér, evõeszközök, csésze (teának), megbízható kerékpár, napkrém, szúnyogés kullancsriasztó, jókedv, vállalkozó kedv, kitartás... Bátorságot is hozz magaddal!…
Étkezés: pénteken vacsoráról minden résztvevõ
önállóan gondoskodik (hozzon magával!) Szombat és vasárnap meleg ebédet biztosítunk. Reggeli és vacsora hideg élelem. (Aki speciális élelmiszert fogyaszt(hat) csak, az hozzon magával!)
Indulás pénteken 16.00-kor a Fogadalmi Templom elõl kerékpárral, hazaérkezés vasárnap este
17.00 körül. Az 5-14 éves gyerekeket édesapákkal együtt várjuk. Az Édesanyák otthon imáikkal
kísérhetik a csemetéiket! Gyerekek szülõi felügyelet nélkül nem vehetnek részt a táborban
(idõsebb nagykorú testvérrel sem)! A szülõk a
jelentkezéssel kijelentik, hogy felelõsséget vállalnak a gyermekük épségéért. A táborba csak
kerékpárral együtt várjuk a jelentkezõket, kocsival, kérjük, ne jöjjenek! ... apával túléljük!

