
GYEREKI! NYÁRZÁRÓ CSALÁDI FESZTIVÁL
A rendezvényen sportvetélkedők, Elevenpark Élménysziget, 
főzőbemutatók, koncertek várják a kicsiket és 
a nagyobbakat. Megleshetjük a filmkészítés titkait, lesznek 
gyermekelőadások és tánctanítás is, fellép többek között 
Gryllus Vilmos és az Apacuka zenekar.

Velence, 2017. augusztus 26–27.

XIX. PESTHIDEGKÚTI MŰVÉSZETI FESZTIVÁL
A program része egy horgászverseny gyerekeknek, színházi 
előadások, koncertek, solymászbemutató, és a csemeték 
számos gyerekelőadás közül is választhatnak. A Ziránó 
Színház A zöldszakállú király című előadása a magyar 
népmesekincs különös darabját meséli el sok humorral. 
A mesében a király felelőtlen ígéretet tesz a szakállát el 
nem eresztő ördögnek: átengedi neki, amiről nem tud az ő 
birodalmában. Azt azonban nem sejti, hogy amíg ő úton 
volt, otthon született egy fia. 

Több helyszínen, 2017. augusztus 30. – szeptember 3.

SZENT ISTVÁN NAPI ZENEI FESZTIVÁL
A rendezvénysorozat keretében fellép a Kárpátia zenekar, 
Radics Gigi, Gájer Bálint és lesz gitáros koncert is. 

Esztergom, 2017. augusztus 11–20.

ZEMPLÉNI FESZTIVÁL
Sárospatak, Tokaj, Sátoraljaújhely, Szerencs és több más 
zempléni település legszebb műemléki és szabadtéri 
helyszínein gyerekprogramok, könyvbemutatók, 
jazz koncertek, hangversenyek, borkóstolók várják 
a közönséget, fellép a Csík zenekar és a Góbé is. A magyar 
művészeti élet kiválóságai mellett számos külföldi vendég, 
együttes és szólista is fellép.

Több helyszínen, 
2017. augusztus 11– 19.

AUGUSZTUSI KIMENŐ

ÖSSZEÁLLÍTOTTA   —
BAKA ILDIKÓ, FODOR KRISZTINA

SOROZAT   —
KIMENŐ
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SUHANJ! 6
A jótékonysági futóverseny bevétele a SUHANJ!  
Alapítvány munkáját támogatja. Az esemény 
különlegessége, hogy éjfélkor rajtol és reggel 6 órakor 
van vége. A remek futóélményről a jó minőségű aszfalt, 
a fesztiválhangulat és a lenyűgöző panoráma gondoskodik. 
A versenyre kerekesszékes és látássérült versenyzők 
ingyenesen nevezhetnek.

Szigetmonostor, 2017. augusztus 13. 

MESTERSÉGEK ÜNNEPE 
Idén 31. alkalommal válik a Budavári Palota 
a hagyományőrző kézművesség legkiválóbb képviselőinek 
találkozóhelyévé. A rendezvényen kicsik és nagyok 
ismerkedhetnek meg a népi tárgyak kultúrájával, 
csodálhatják meg a mesterek munkáit és kóstolhatják 
meg a gasztronómiai különlegességeket. Koncertek 
és gyerekprogramok is várják a családokat, a kiemelt 
mesterség ezúttal a hímzés lesz. 

Budapest, 2017. augusztus 17–20.

SZŐNYI SZILÁRD: FÖLTÁMADOTT A GENDER
Ajánlja: Kölnei Lívia
Végre egy magyar közéleti alapmű konzervatív 
debattőröknek! Személyes, mivel átüt a sorain egy 
felkészült, művelt, értékrendjében biztos ember 
érzés- és gondolatvilága, ugyanakkor közérdekű, 
mert Szőnyi Szilárd elemzései és véleménycikkei 
közéleti eseményekre reflektálnak. Olyan 
jelenségeket vizsgál és elemez, amelyek kikezdik 
a konzervatív és keresztény értékeket, és amelyek 
az ő munkája nélkül talán nem kapnák meg 
a szükséges figyelmet. Nem hisz összeesküvés-
elméletekben, de átlátja és megmutatja 
a társadalmi jelenségek közötti összefüggéseket. 
Józanul szókimondó. Nincs benne személyeskedő 
bántó szándék: törekvéseket ítél el, nem embereket 
döngöl sárba. Nem szégyell tanulni másoktól, 
és nyitott az emberséges kezdeményezésekre. 
Véleményét nem önti betonba, képes formálódni, 
ami megnyugtató. Lassan talán a konzervatív 
feminizmus létjogosultságát is elfogadja… 
Örülök kötetben összegyűjtött cikkeinek, ajánlom 
mindenféle értékrendű, igazságkereső embernek, 
aki szeretné közéleti tájékozottságát bővíteni.

Szőnyi Szilárd: Föltámadott a gender – 
Családbarát megfontolások a nemek 
forradalmáról
Heti Válasz Kiadó, 2017.
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