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Születésnap: egyéves a Váradi Dalnokok
Szombat délután a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) dísztermében egyéves születésnapját ünnepelte a tavaly januárban alakult Váradi Dalnokok férfidalárda. A szervezők a rokonműfajok képviselőit is meghívták a nagyszabású ünnepi rendezvényre.
Ciucur Losonczi Antonius

félszáz dal szerepel. Népszerűségükre jellemző, hogy az
elmúlt időszakban tizenöt
előadáson léptek fel, s már
idén novemberre is kaptak
meghívást.

Lelki öröm
Az ismertető után a lelkipásztor is köszöntötte a megjelenteket, Czakó Gábort és
Hamvas Bélát is idézve, azt
kívánta: mindannyiuk lelki
örömére, szellemi és kulturális értékeik gyarapítására
szolgáljon az összejövetel.
Ezután a Csillagocska Alapítvány képviseletében Pálfi
Noémi énekelt kalotaszegi
népdalokat, majd a Csillagocska Zenekar játszott
szászcsávási, küküllőmenti

népzenét. Ezt követően a tavaly november 8-án alakult
Nagyváradi Asszonykórus
örvendeztette meg hallgatóságát egy színvonalas
zenei összeállítással. Mint
megtudtuk, már 2-3 fellépésen is túl vannak, s augusztus 20-án Ártándon is
szerepelnek majd, az ottani
presbitérium meghívásának
eleget téve. Vezetőjük, Kiss
Géza Lóránd kántor-karnagy egy képes albumot
és egy pezsgőt ajándékozott a férfidalárdának. Kiri
István Tamás kórustag a
Dalnokok tízparancsolatát
olvasta fel, majd egy tehetséges kisfiú, a Ki Mit
Tud?!-győztes Nagy-Kristófi
Dániel lépett színpadra, aki

Székelyhídi Férfikórus hagyományőrző produkciója
váltott ki elismerést, majd
a kilencéves Csillagocska
Néptánccsoport lépett fel
boncidai táncokkal. Ezután
ismét a Váradi Dalnokok
következtek, ezúttal hazafias katonadalokkal, majd az
ünnepség lezárásaképpen
az összkar gyertyával a kezében elénekelte a Szalontai
köszöntőt, a Kossuth Lajos
azt üzente című dalt és a
Himnuszt.

szintetizátoron játszott néhány számot.

Katonadalok
Tasnádi Ferenc (bariton) a Hegedűs a háztetőn
című musicalből adott elő
egy részletet (Ha én gazdag
lennék), nagy sikert aratva. Ezután az idén tizenöt
esztendős borsi Galagonya
Néptánccsoport tagjai mutattak fel ördöngösfüzesi
táncokat és kalotaszegi
legényest, majd a szintén
Ki Mit Tud?!-győztes diáklány, Jerovszky Tímea, az
Oberon Csőszínház tagja
szavalt egy verset. A Dalnokok újbóli fellépése után
az 1997 telén újraalakult,
Karancsi Béla vezényelte

A szerző felvételei

Szombat délután a Partiumi
Keresztény Egyetem dísztermében egyéves születésnapját ünnepelte a Váradi
Dalnokok férfidalárda. Ráhangolódásképpen Szőcs
Lőrincz prímás és a Kovász
Nótazenekar játszott, majd
a kimondottani rendezvény
a tagok bevonulásával kezdődött, akik három dalnak
az eléneklésével lepték meg
az egybegyűlteket. Ezután
az esemény házigazdája,
Kiss Csaba színművész köszöntött mindenkit, azon
reményének adva hangot,
hogy mindenki talál az ízlésének megfelelő produkciót,
hiszen színvonalas a műsor.

Az ünnepeltről elmondta:
Agyagási Ernő várad-réti
református presbiter lelkesedésének köszönhető a
dalárda létrejötte. A 2009.
novemberi Katalin- és Erzsébet-napi jótékonysági
bálon merült fel először az
ötlet, mely aztán az ezt követő szilveszterkor kezdett
konkrét formákat ölteni.
A tagok az első közös ös�szejövetelüket 2010. január
9-én tartották. Dr. Pálfi József tiszteletes – aki szintén kórustag – a várad-réti
református templom Szabó Lajos-termét ajánlotta
fel a próbák helyszínéül,
karnagynak pedig Márkus
Zoltán kántort kérték fel. A
repertoárjukban több mint

Megyei fotóklubok közös kiállítása

Röviden

A Fotózás Hónapja Fesztivál keretében nyílt meg az Euro Foto Art Galériájában a Bihar megyei fotóklubok első közös kiállítása, nagyváradi, margittai és érmihályfalvi résztvevőkkel.
Rencz Csaba

fotóklub kiállítói

Tavirózsa: Eugen Antal, Benyovszki
Tünde, Monica Butnaru, Constantin
Dancoglu, Ene Cristian, Egri Ferenc,
Radu-Horia Gabor, Nicoleta Gabor,
Laura Haiduc-Haris, Lovadi Lajos,
Gavril Mertz, Molnár József Norbert, Eugen Munteanu, Gheorghe
Petrila, Adela Rusu, Cristina Scheck,
Vasile Venig. Helios: Antal Juliánna,

hogy a szakminisztérium ígéretet tett egy, az egy hónapos
fesztivál anyagából összeállítandó anyag albumban történő
megjelentetésére.

Tematikai sokszínűség
Gavrucza Tibor, a Megyei
Tanács kulturális szakbizottságának elnöke köszöntőjében
úgy vélte, az egész megye büszke lehet az ország élvonalához
tartozó fotóklubokra. A nagyváradi Tavirózsa és Euro Foto
Art, a margittai Helios, illetve
az érmihályfalvi Érmellék 2009

Bradács Aliz, dr. Kékedi Imre, Pósán
Lajos, dr. Sorin Tabacu. Érmellék
2009: Bíró Károly, Csorba Sándor,
Gyula Lehel, Kecskés Lajos, Kele Imre, dr. Kovács Emese, Rencz Csaba,
Szalai Ilona, Szilágyi István Jackson,
Toroczkai L. Károly, ifj. Toroczkai
Károly, Zöld Szabolcs. Euro Foto
Art: Tóth István

fotóklubok tagjainak összesen
99 fekete-fehér és színes alkotását Ramona Novicov műkritikus méltatta. Kifejtette: a
látottak egyrészt meglepetést
jelentenek számára, ami a művészi érettséget és látásmódot
illeti, ugyanakkor mindez nem
meglepő, ismerve a fotósok komoly hozzáállását. Kiemelte a
képek tematikai sokszínűségét, melyekre ugyanakkor a
homogenitás jellemző minőségi szempontból. Ugyancsak
dicséretesnek nevezte a fotóklubok között érezhető baráti

Fotó: Gheorghe Talpos

Országszerte szerveznek nemzetközi részvétellel kiállításokat, különböző rendezvényeket
az idén másodszor megtartott
Fotózás Hónapja Fesztivál
keretében. A programsorozat
részeként került sor a Bihar
megyei fotóklubok közös kiállítására, melynek megnyitója
péntek este zajlott az Euro
Foto Art Galériában. A megjelenteket Tóth István, a Fotóművészek Országos Szövetségének elnöke, mint házigazda
köszöntötte. Kultúrtörténeti
eseménynek nevezte a pillanatot, hiszen ez az első közös
kiállításuk a megye fotóklubjainak. Ugyanakkor azt is tudatta, hogy az egész országban
tartott rendezvényeket a szervezők önerőből hozták/hozzák
tető alá, mert központi támogatást nem kapnak rá. Mindez
a fotósok lelkesedését, elkötelezettségét bizonyítja, értékelt az
elnök, hozzátéve ugyanakkor,

Négy

A négy klub – Tavirózsa, Helios, Érmellék 2009, Euro Foto Art – jelen volt tagjainak közös fotója
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Tasnádi Ferenc is fellépett

Az ünnepi program keretében néptáncosok is szerepeltek
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légkört, ami javára válik az alkotásnak. Ezt követően a klub
képviseletében szóltak azok
vezetői. A Tavirózsa részéről
Adela Rusu mondta el, hogy
a legnagyobb taglétszámmal
indokolhatóan nekik látható
a legtöbb fotójuk – 35, ami a
klub megalakulásának 35. évfordulójára is utal. Az Euro
Foto Art 14, Tóth István által
készített, a bihari magyar népművészetet bemutató képével
volt jelen.

Ingyen megnézhető
A Helios klubot (25 fotó)
dr. Kékedi Imre mutatta be,
majd a klubvezető Pósán Lajos fejezte ki sajnálatát, hogy
a megnyitó, illetve általában
a kulturális események iránt
méltatlanul kevesen érdeklődnek. Az Érmellék 2009 klub
(25 fotó) megalakulásáról, céljairól, eddigi tevékenységéről
Bíró Károly klubvezető beszélt. Tóth István minden kiállítónak emléklapot adott át
(akik nem voltak jelen, azoknak eljuttatják), és ez alkalommal vehette át a fotóklubok
országos versenyének Vándorkupáját a Tavirózsa tagja,
Gheorghe Petrila egy fotósorozatáért, illetve ugyanebben a
versenyben elért eredményéért
a Kék Szalag-díjat a Helios
tagja, Pósán Lajos. Végezetül
a klubtagok közös fotót készítettek. Az eseményen a Fortissimo Trió (Tokaji Ágnes és
Costin Éva – hegedű, Bozsódi
Beáta – cselló) közreműködött
Corelli-kamaraszonáták előadásával. A tárlat ingyen látogatható naponta 8 és 19 óra
között február 24-ig a Nagyvásár (ma December 1.) tér 12.
szám alatti galériában.
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 Vetélkedő. Magyarok
a ’48-as szabadságharc forgatagában témakörrel az idén
is megszervezik a Képek dicső
múltunkból elnevezésű magyarságtörténeti vetélkedőt. A szervezők, a nagyváradi Dimitrie Cantemir Általános Iskola
magyar tagozatos tanítói, február 11-ig várják a III–VI. osztályos diákok munkáit. Díjkiosztás március 15-én az Arcadia Bábszínház
dísztermében. Elérhetőségek: Barta Szilvia:
0766–220–579, Stanca Melinda: 0740–213–
221, valamint fandlyeniko@freemail.huvagy
balajtiannamaria@yahoo.com.
 Telefonszolgáltatás. A
Romtelecom szolgáltató 2011. február 7–9.
között egyes telefon-berendezések cseréje
miatt rövid időtartamokra megszakítja a telefon-összeköttetést az alábbi Bihar megyei
településeken: Hájó, Rontó, Püspökfürdő. A
Romtelecom elnézést kér az érintettektől.

Fotó: Rencz Csaba

A Nagyváradi Asszonykórus is fellépett a szombat délutáni jubileumi ünnepségen

Fotósok.

A Fotózás Hónapja Fesztivál keretében nyílt meg péntek este a
megyeszékhely Euro Foto Art Galériájában a Bihar megyei fotóklubok első közös kiállítása, nagyváradi, margittai és
érmihályfalvi résztvevőkkel. Az alkotók
emléklapokat vehettek át a szervezőktől.
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