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Időutazás a Holnap városába

Bondor András kezdeményezésére, Várad eminens művészeinek közreműködésével a
Holnap városának század eleji hangulata elevenedett meg az egykori Emke kávéházban.
MÉSZÁROS TÍMEA

Igényes összeállítás
A közönséget Dimény Levente, a Szigligeti Társulat
vezetője köszöntötte, majd
kezdetét vette az igényesen
szervezett kulturális összeállítás. Elsőként a város szülöttjének, Boros Zoltán rendezőnek Nyugatosok a Holnap városában című filmjét
vetítették le, félig. Mivel a
technika ördöge közbeszólt,
az Ady korának irodalmi és
közéleti életét bemutató film

másik felét csak a rendezvény végén nézhették meg
az érdeklődők. A műsor a
jókedvű múltidézés jegyében énekekkel, szavalatokkal, prózákkal, kuplékkal
folytatódott Thurzó Zoltán
zongoraművész, továbbá a
Szigligeti Társulat, Csíky
Ibolya, Fábián Enikő, Molnár Júlia, Csatlós Lóránt,
Dimény Levente, Herman
Ferenc, Kocsis Gyula, Meleg Vilmos, valamint a
Kiss Stúdió művészei, Kiss
Törék Ildikó és Varga Vilmos közreműködésével. A
Várad irodalmi és kulturális folyóirat szervezésében
nemcsak a múlt nagyjai,
hanem korunk írói, költői
is szóhoz jutottak. Lipcsei
Márta, Kinde Annamária,
Farkas Antal, Gittai István,
Fried Noémi Lujza, Szűcs

László, Dénes László saját
szerzeményeiket olvasták
fel.

Jókedv és nosztalgia
Annak ellenére, hogy az
alaphangulatot mindvégig a
jókedv és a nosztalgia határozta meg, némi szomorúság
is vegyült az este légkörébe,
hiszen egy olyan kor elevenedett meg, mely – a jelennel szemben – Nagyvárad
egyik legfényesebb korszakát jelentette. Mindenesetre
az est szereplői megmutatták, hogy napjainkban is
bővelkedik kulturális értékekkel Ady városa. A mintegy háromórás este sikerét
és a nagyszámú közönséget
látva elmondhatjuk: nagy
igény van ilyen és ehhez
hasonló rendezvényekre
Nagyváradon.

Sokan megcsodálták az Astoria előtt parkoló korabeli járműveket

A szerző felvételei

Az emlékezetes estén már
a bejárat előtt szokatlan
látvány fogadta a nagyszámú érdeklődőket – a város
jeles személyiségeit, illetve
kultúrakedvelő közönségét.
Korhű ruhába öltözött színészek, valamint fiákerek
és századfordulós gépjárműcsodák várták az érkezőket.
A meglepetések sora tovább
folytatódott a hétköznapok
szürke egyhangúságából
kizökkentett Astoria belső
terének kialakítására, az
Emke régi pompáját idéző
díszletekre való rácsodálkozással. Az elegáns vörös
bársonysötétítő, vörös padlószőnyeg, valamint a színházi díszletek jól elrejtették
azt, amit egy ilyen rendhagyó rendezvényen nem

szívesen lát a közönség: az
Astoria lehangoló jelenének
mocskos nyomait. Különös
nosztalgiát teremtett a látvány, miközben az érkezettekkel közös asztalhoz
ültek a „hely szellemei”, a
holnaposok mellett egy jobb
kort megélt, nagyvilági város elegáns figurái.

A színészek század eleji elegáns öltözékekben jelentek meg

A résztvevők tehettek egy kört a városközpontban a fiákerrel

Idén is megrendezik október 11én, 14-én és 18-án az M. Haydn,
W. Pichl, C. D. von Dittersdorf
világhírű zeneszerzők műveiből
összeállított fesztivált.
Ezt a fesztivált a közelmúltban elhunyt Thurzó Sándor
indította el 2004-ben, ugyanis

SZEGHALMI ÖRS
Megyeszerte több közút
javításán, illetőleg felújításán kezdtek el dolgozni
az elmúlt hetekben – azt
követően, hogy évekig
semmi sem történt ebben
a vonatkozásban, sőt egyes
Bihar megyei honatyák is
eredmény nélkül interpelláltak rengetegszer az ügyben. Ehhez képest tegnap
Petru Filip, a kormányzó
PD-L képviselője sajtótájékoztatója egyik témájaként
arról számolt be, hogy tartanak bizonyos útjavítások
térségünkben. A következőkön zajlik a munka, amely
egyébként éppen egybeesik
a választási kampánnyal: a
Nagyvárad-Arad közötti 79es országos főút, a VáradSzatmár közötti 19-es országos főút, a Várad–Margitta
közötti 19E jelzésű megyei
út, a Várad-Berettyószéplak
közötti 19B jelzésű megyei
út, az Élesd-Sólyomkővár
helyi út, valamint több
egyéb községi út. Emellett
folynak a munkálatok a
váradi körgyűrűn is a CET
2 térségében. Filip szerint
mindezen munkálatokra
két héten belül további
pénzalapok fognak érkezni,
ami pedig a körgyűrűt illeti, annak az említett szakaszán december elején megindulhat a forgalom. Igaz,
csak egy-egy sávon, mert
a négysávosra bővítés még
nagyon sokáig eltart.
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A hölgyek pazar eleganciája megragadta a résztvevők figyelmét

Zenei fesztivál Nagyváradon

Útjavítás

C

Csatlós Lóránt a részeg tűzoltó szerepében aratott sikert

M

ezek a zeneszerzők Nagyváradon is éltek több éven keresztül, és alkottak városunkban.
Most is Várad jeles előadói
lépnek a klasszikuszene-szerető
nagyközönség elé. Most is zenei csemegéknek ígérkeznek a
fesztiválon elhangzó darabok.

Műsoron:
MICHAEL
HAYDN-EST: október 11-én
19 órakor, Bazilika. I. DuóSzonáta, II. Duó-Szonáta, Divertimento. Fellépnek: Costin Szabó Éva, Oláh Boglárka, Thurzó
Sándor József, Varadinum Vonósnégyes.

Új alprefektusok a PSD-sek helyett
A Szociáldemokrata Párt (PSD) embereinek helyébe a Bihar megyei prefektúrán is új vezetők jönnek. Adelina Coste és Cristian Bitea érkezik.
SZEGHALMI ÖRS
Két új alperektusa van Bihar
megyének. Lapunkban már napokkal ezelőtt közöltük, hogy a
PSD kormányból való kilépése
miatt Biharban is menesztik
a két alprefektusukat is, s helyükre olyanok kerülnek majd,
akik a PD-L támogatását élvezik: Adelina Coste és Cristian
Bitea. Megerősítette ezt az
értesültést tegnap a PD-L Bihar
megyei szenátora, Petru Filip is,
aki tegnapi sajtótájákoztatóján
immár tényként beszélt a kinevezésről.

Ami a másik volt PSD-s
alprefektus, Silviu Odobasian
posztját illeti, arra Adelina
Coste jöhet.
Utóbbi eddig Gavrilă Ghilea
prefektus kabinetjében dolgozott, ugyanakkor váradi helyi
tanácsos is. Már akkor is vitát
gerjesztett, amikor a megyefő-

RÖVIDEN
 Új főtanfelügyelő-helyettesek.
Egy szakminisztériumi rendelet alapján leváltottak Gheorghe Troie és Viorel Ilea eddigi
Bihar megyei főtanfelügyelő-helyetteseket,
helyüket Ilie Viorel Crăciun, a nagyváradi
Emanuil Gojdu Főgimnázium tanára és Técsi
Ferenc, a Révi Műszaki Kollégium tanára veszi át.
 Fogadóóra. Szabó József RMDSZ-es
váradi önkormányzati képviselő fogadóórát
tart október 13-án, kedden 15-17 órakor az
ősi RMDSZ körzet székházában, a Cazaban
utca 51. szám alatt.

nök kabinetjében alkalmazták, ugyanis bírálói szerint
törvényt sért, hiszen a helyi
tanácsosok nem tölthetnek be
más köztisztséget. Alprefektusi
kinevezését is visszavetheti
egyesek szerint ez, mások viszont úgy vélik, „el lesz intézve a dolog”.

Kik ők?
Ilyenformán a PSD-s Claudiu
Pop helyére Cristian Bitea került alprefektusnak. Filip erről
ezt mondta: „Cristi szerintem
jó választás. A maga 31 évével
már volt Ialomiţa alprefektusa
is, ugyanakkor a közigazgatásban is tapasztalatot szerzett,
ezt tanulta is. Persze, hogy PDL-s párttámogatás áll mögötte,
de ez már csak így megy”.
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Születésnap.

Molnár Roland,
Kati és Öcsi kisfia október 9-én, vagyis
ma ünnepli 4. születésnapját. Szüleivel
Hegyközcsatárban él. Vidám, jólelkű kisfiú.
Ezúton köszöntik őt szülei, vidám gyermekkort és sok boldogságot kívánva.

Cristian Bitea lett Bihar megye egyik új alprefektusa
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