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Sajtóközlemény
Visegrádi Néptáncgála Kapuváron
Visegrádi néptáncgálát tartanak július 25-én Kapuváron, ahol a rábaközi város
lengyel, cseh és szlovákiai partnervárosainak együttesei mutatkoznak be. A színes
hagyományőrző forgatagot Kapuvár szervezte a Nemzetközi Visegrádi Alap
támogatásával.
A Kapuvári Néptáncegyüttes táncosai mellett a csehországi Jesenikből, a
lengyelországi Debicából és a szlovákiai Nagymegyerről érkező tánccsoportok lépnek
fel szombaton délután négy órától a MEDOSZ Sportpályán. A bemutatók után
táncházat tartanak.
A Nemzetközi Visegrádi Alap támogatásával megvalósuló programban a
csehországi Markovice együttes a morva hagyományokat, a lengyelországi
Igloopolanie Néptánccsoport polkát, mazurkát és polonéz táncokat, a szlovákiai
Megyer Táncegyüttes pedig a hagyományos szlovákiai magyar táncokat mutatja be.
Pár szóban a városkoról, Kapuvár testvértelepüléseiről, ahonnan a fellépők
érkeznek:
Lengyelország, Debica
Debica modern város, amely ötvözi a város 650 éves történelmi báját ipari
karakterével. Jó lehetőségeket kínál az aktív kikapcsolódásra vágyóknak és
Lengyelországszerte egyedülálló rendezvényei és eseményei is sok turistát vonzanak.
Debica leghíresebb polgára Krzysztof Penderecki zeneszerző. A neves művészek,
zenei és színházi alkotók, tudósok mellett különösen sok kiváló sportoló kezdte itt
pályafutását, hisz a város Lengyelország legfontosabb sportközpontja. híres sportolók
származnak Debicából, mert a város Lengyelország egyik legfontosabb
sportközpontja. Debica nyitott a látogatók, befektetők előtt és az új
együttműködésekre, azok számára is, akik új üzleti kapcsolatokat vagy üzleti
partnereket keresnek.
Debicának több mint 48.000 fő lakosa van. A város Lengyelország dél-keleti, a
Podkarpackie Tartomány nyugati részén helyezkedik el a Kárpátok lábánál, a szlovák
és ukrán határ közelében. A várost a Wisłok folyó szeli ketté. A környéken rengeteg
természeti látnivaló is akad, amit nagy előszeretettel keresnek fel a kikapcsolódásra
és pihenére vágyók.
Jesenik, Csehország
Cseh-Szilézia egyik legkedveltebb turisztikai célpontja a 12 ezer lelkes kisváros,
melyet minden oldalról magas hegyek vesznek körül. Ezek közül is kiemelkedik a
Praded, ami a legmagasabb cseh hegycsúcsok egyike. A városka télen-nyáron
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turista-oázis, hisz a közeli hegyek remek síterepek, míg tavasztól őszig nagyszerű
kirándulóhelyek, amelyek egyaránt vonzzák a gyalogos és kerékpáros látogatókat is.
Mindemellett remek gyógyfürdője van, ahol a helyiek világszerte ismert gyógyítójánk,
Dr Priznitz-nek a módszerei alapján végzik egészségmegőrző és gyógyító
tevékenységüket.
Nagymegyer, Szlovákia
Nagymegyer Alsó-Csallóköz gazdag történelmi múltú kisvárosa. A település gazdasági
és agráripari központ. Legfontosabb gazdasági ágazata az idegenforgalom, mely az
egész évben üzemelő termálfürdő köré összpontosul. A CORVINUS termálfürdő
Szlovákia egyik leglátogatottabb élményfürdője.
A monda szerint a város nevét Árpád fejedelem egyik alvezérétől, Megerétől kapta,
akinek népe a honfoglalás után a Csallóközben telepedett le. Nagymegyer 1466-ban
mezővárosi jogállást kapott Mátyás királytól, három országos vásártartási nap
rendezési jogával és pallosjoggal.
Az első világháborút követően a várost Csehszlovákiához csatolták és új hivatalos
nevet kapott, mégpedig az eredeti tükörfordítását - Veľký Meder-t. Történelmének
utolsó évtizedeiben amellett, hogy virágzó mezőgazdaságot mondhat magáénak,
iparilag is fejlődött és köszönhetően az 1974-ben itt létesített, gyógyhatásáról is
híres hévízfürdőnek, országszerte is ismertté vált.
Kapuvár, Kapuvár Néptáncegyüttes, Magyarország
Kapuvár ezer éves és tízezres lélekszámú kisváros Nyugat-magyarországon, Ausztria
és a Fertő-tó közelségében, A Rábaköz szívében. A Fertő-Hansági Nemzeti Park
kapuja. Az érintetlen természeti környezetbe az utóbbi évek infrastukturális
beruházásai nyomán egyre többen érkeznek kerékpárral. A város gyógyító
szénsavgáz-kezelése Európa-szerte egyedülálló, ezért az Érbeteg Mekkájának is
mondják. Kapuvár gyógyvíze szintén rendkívüli, elsősorban mozgásszervi
betegségekben szenvedők élvezik jótékony hatását.
A város nem csak mint gyógyturisztikai központ ismert. A régi kapuváriak egyedi
népviselete a legszebb, leggazdagabb magyar népi öltözetek egyike. A kapuvári
népdalok és a néptáncok országszerte ismerte. Közülük is kiemekelkedik a
lakodalmas és a verbunk, amelyet az ország számos néptáncegyüttese igyekszik a
kapuvári néptáncosokhoz hasonló autentizmussal színpadra vinni.
Köszönjük a Nemzetközi Visegrádi Alapnak, hogy támogatásukkal
hozzájárultak a rendezvény megvalósításához.
A rendezvény ingyenes.

