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örök Zsolt aradi alpinista
tartott beszámolót Himalája-expedíciójáról péntek késõ délután a nagyváradi
Moszkva Kávézóban. Tavaly
nyáron többedmagával a K2-es
csúcsot akarták meghódítani,
de a majdnem három hónapos
túrán sajnos nem jártak sikerrel. Ennek ellenére, vagy éppen
ezért, szeretne visszamenni, újra megpróbálni feljutni a 8611
méter magas hegycsúcsra, de
még nem tudja, mikor lesz rá
anyagi fedezete, mikor fog
szponzorokat találni. Addig pedig az elõzõ útról tart beszámolókat.
A belépõdíj nélküli elõadásra
nagyon sokan jöttek el, idõsebbek és fiatalabbak töltötték meg
a kávézó legbelsõ termét; aki
kicsit is késõbb érkezett a kezdési idõpontnál, már nem nagyon talált magának helyet. A
román nyelven tartott beszámoló elején Török elmondta, míg a
Mount Everestet évente nagyon
sokan kísérlik meg bevenni,
a K2 sokkal technikásabb, ne-

Lélegzetelállító, de nem veszélytelen

Török Zsolt mesélt a tavaly nyári
expedíciójáról

hezebb csúcs, így kevesebben
is próbálkoznak. Nagyon jó
kondícióban kell lennie annak,
aki az igen veszélyes hegycsúcsra szeretne feljutni, õ is
rengeteget hegyikerékpározott
elõtte. Miután minden felszere-

Alig lehetett ülõhelyet találni

Mégiscsak száll 
(folytatás az 1. oldalról)

Pálfi tiszteletes nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is híve ennek a nemzeti értékmentésnek, hiszen az õ kezdeményezésére alakult meg a
Csillagocska Néptánccsoport, s
a csapat táncos lábú fiataljai is
felléptek a szombati rendezvényen.
Egy igen szép  kalotaszegi
dalokból összeállított  repertoárral kedveskedett a férfikórus
születésnapján a közönségnek
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Pálfi Noémi tiszteletesné is. De
nemcsak a szép hangú lelkészfeleség bizonyította, hogy a dalolás csak hölgyekkel teljes, hanem a férfikórus mellett november elején megalakult
Nagyváradi Asszonykórus is.
Pár hónap alatt a dalos kedvû
menyecskék Kiss Géza karnagy
vezetésével olyan népszerûségre tettek szert a környék nótakedvelõi körében, hogy már
meghívót kaptak Magyarországra is, egy augusztus huszadiki fellépésre.

Egyéves és egyre népszerûbb a Váradi Dalnokok

lést megvettek még itthon, a
Gheorghe Dijmãrescu szervezte expedíció nemzetközi csapata jelentõs pluszcsomaggal indult útnak. A klasszikus Abruzzi-utat választották, és az ötezer
méteren fekvõ alaptáborból
kezdték az akklimatizálódást,
mely nagyon fontos a hegyi expedícióknál. Végül a legmagasabb pont, amit elértek, 7700
méter volt, az idõjárási viszonyok ugyanis nem kedveztek a
további mászásnak, és vissza
kellett fordulniuk.
A majdnem kétórás elõadás
során szebbnél szebb tájképeket láthatott a közönség, már
amikor a technika azt lehetõvé
tette. Két projektort is hoztak
ugyanis, de egyik sem funkcionált elég jól, hol pirosas, hol
zöldes színekben pompáztak
a képek, de úgy tûnt, a közönség nem neheztel emiatt, mivel
ettõl függetlenül nagyon érdekes volt az elõadás, az önálló
életet élõ vetítõgép pedig humorforrásnak sem volt utolsó.
Részletesen mesélt az elõadó
a hegymászás szépségeirõl (volt
olyan hely, ahol a gyönyörû látványtól szinte elsírta magát 
vallotta be), de az árnyoldalairól is: több fotó is készült például a lavina-szaggatta sátrakról,
egy társuk, Frederik Ericsson
svéd alpinista pedig életét vesztette az úton. De volt szó a nepáli serpákról is, akik egyáltalán nem fázósak, a szakácsukról, aki nem volt túl rendszeretõ, a spártai körülményekrõl és
a többi, nagyjából tíz másik csapattal való kapcsolatukról.
A meglepetésekkel (és nem
feltétlenül kellemesekkel) teli

A hármas táborban

csúcstámadás sikertelensége ellenére Török mindenképp szeretne a közeljövõben visszamenni a világ második legmagasabb csúcsához. Végül megmutatott néhány felszerelést,

amit magával hozott: csákányt,
csizmát, kesztyût és hálózsákot.
Az elõadást nagy tapssal és gratulációkkal jutalmazta a közönség.
F. E.

A K2 csúcs

A dalárda  és persze a közönség  tiszteletére több vendégmeghívott is bemutatta tudását a színpadon. Kiri István
Tamás A dalnokok tízparancsolata címû humoreszkkel nevettette meg a publikumot, a tizenéves Nagy Kristófi Dániel pedig billentyûs hangszeren adott
elõ több zeneszámot. De a többi fellépõ is méltán megérdemelte a tapsot, így Tasnádi Ferenc énekes, aki hatalmas tetszést aratott a közismert musical, a Hegedûs a háztetõn talán A Csillagocskák most sem okoztak csalódást
legnépszerûbb, Ha én gazdag
lennék kezdetû betétdalával. Hasonlóképpen sikere volt dalolásba bekapcsolódott a köJerovszky Tímea versmondó- zönség is, így ötszáz torokból
nak, a Székelyhídi Férfikórus- csendült fel a Kossuth-nóta,
nak, a borsi Galagonya Nép- majd nemzeti imánk, bizonyíttáncegyüttesnek is. A rendez- va Ady Endre híres verssorát:
vény végén pedig az összes je- Mégiscsak száll új szárnyakon
lenlevõ kórus együtt énekelt, a a dal!

Ha én gazdag lennék...

A Nagyváradi Asszonykórus

