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A beadott pályázati programban 2021. szeptember 11-re terveztünk megvalósítani egy alkalommal terasz-
rendezvényt, három zenei előadó részvételével. A jóváhagyott módosított programban ezt az eseményt az 
előadókkal való időpontegyeztetés nehézségei miatt több önálló alkalomra bontottuk szét.  

2021. július 23-án a Smart Zenekarral rendeztünk egy zenei estet, ekkor még a pályázat sikeressége nem volt 

ismert számunkra. A rendezvény helyszíne a Szandaszőlősi Művelődési Ház szabadtéri fedett agorájában 

volt, mely ideális tér a zenei programok megtartására. A zenekar koncertjét színesítette az Aranycsillag 

Társastánc Klub műsora, melyet a közönség jó szívvel fogadott. A helyi együttes zenei előadásában a jazz 

műfajától kezdve a magyar és külföldi slágerek is helyet kaptak, így igen változatos zenei találkozáson vettek 

részt az érdeklődők. A nyári rendezvény ingyenes volt a látogatók számára, melyet a járványügyi előírásoknak 

megfelelően tartottuk meg. 

2021. szeptember 22-én 18 órától tartottuk Palya Beával azt a zenés beszélgetést, amit már nagy izgalommal 

várt a közönség. Az énekesnő magával ragadó, nyílt személyisége és különleges hangja mindenkit elvarázsolt. 

Szekrényes Miklós moderátorként készült az énekesnővel való találkozásra, kérdéseire Palya Bea válaszolt, 

természetesen sok-sok énekkel fűszerezve a beszélgetést. Mivel szabadtéren volt az esemény, így sokan 

megálltak, meghallgatták a dalokat. Az énekesnő beszélt arról is, hogy ő hogyan látja a világot, honnan merít 

erőt a mindennapokra, és hogy milyen módszerrel edzi lelkileg és fizikailag is a szervezetét. Így nem csoda, 

hogy míg a kifejezetten hideg szeptemberi estén az előadó lenge ruhában, addig a közönség pedig 

nagykabátban ülte végig a rendezvényt. Nagyszerű este volt, igazi közösségi élmény. 

2021. október 15-én rendeztük meg egy utolsó zenei találkozó keretében a harmadik terasz rendezvényt. A 

Hard Box Zenekart kértük fel erre az eseményre, akik egy háromtagú szolnoki formáció, ismert rockslágerek 

előadói. A zenekar rock és blues műfajban készített saját dalait és hasonló jellegű feldolgozásokat játszott az 

est folyamán a zenekedvelő közönség örömére. 
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