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Dérer Ferenc

A Banner Zoltánnal való ta-
lálkozó egy újabb sikeres ren-
dezvénye volt a Kiss Stúdió 
Színháznak. A stúdióterem 
zsúfolásig megtelt hallgatóság-
gal, sokan voltak kíváncsiak a 
költőre, az előadóművészre, a 
művészettörténészre, olyannyi-
ra, hogy a pótszékeket is elő 
kellett venni, hogy mindenki 
kényelmesen tudja a műsort 
végignézni. Banner Zoltán 
neve nagyon is ismert Nagy-
váradon, hiszen a rendezvény 
végén többen is barátként, de 
legalábbis jó ismerősként üd-
vözölték. 

A műsort a vendégművész 
egy szavalattal kezdte, mely-
nek gondolatmenetében ma-
ga a vers szerepelt, majd Kis 
Törék Ildikó köszöntője kö-
vetkezett. Ezzel kezdődött el 
a majd kétórás irodalmi est, 

ahol az ember nem is érezte az 
idő múlását, mindenkit lekö-
töttek az elhangzottak. Banner 
Zoltán beszélt az életéről. Már 
az első mondatot is így kezdte: 
költőnek születtem, nem egy 
nagy, vagy ilyen meg olyan 
költőnek, hanem egyszerűen 
költőnek, „amit nem dicsek-
vésként mondok”, hangzott el. 
Arról is beszélt, hogy nagyon 
korán, már 13 éves korában 
kezdte el a versírást, majd 
feltárta a teljes életútját. 

Versek hangzottak el
Megtudhattuk, hogy a Ko-

lozsvári Bolyai Tudomány-
egyetemen szerzett egyetemi 
diplomát, dolgozott a Utunk-
nál, mint művészeti szerkesz-
tő. Művészettörténeti tanulmá-
nyai megjelentek a Korunkban 
is. Több kismonográfiát írt, 
mint művészettörténész, me-
lyek a bukaresti Meridiane, 

valamint a Kritérium kiadá-
sában jelentek meg.

A beszélgetést meg-meg 
szakítva több verset is előa-
dott, kiemelten szólt Bartalis 
Jánosról, Dsida Jenőről, Hor-
váth Imréről, akiknek egy egy 
alkotását is meghallgathatunk 
előadásában. Majd szólt arról 
is, hogy a Petőfi-évforduló al-
kalmából 1973-ban nagy siker-
rel adta elő – országszerte több 
mint százszor – Petőfi a hídon 
című műsorát. Közben újabb 
szavalatok hangzottak el, töb-
bek között Petőfi Sándor Vi-
lágosságot című verse, melyet 
nemzeti költőnk 1847-ben írt, 
melyről az előadóművész a leg-
nagyobb elismeréssel szólt.

Banner Zoltán arról is 
őszintén beszélt, mi késztette 
arra, hogy 1988-ban, amikor itt 
Erdélyben elismert irodalmár, 
előadóművész, költő volt, átte-
lepüljön Magyarországra. 

Az irodalmi esten Banner 
Zoltán legújabb válogatott ver-
seskötete bemutatójára – Hátra 
ne nézz! – is sor került, mely-
ből egy verset fel is olvasott. A 
rendezvény végén, a közönség 
tapsa után a költő dedikálta az 
említett művét azoknak, akik-
nek szerencséjük volt, hogy 
megvásárolhatták azt. 

Halasztás.  � Ezekben a hetekben lenne 
esedékes megrendezni Érkeserűben a Számadó 
Ernőről elnevezett hatodik szavaló- és ötödik 
mesemondóversenyt. Mivel sok pedagógus már 
érdeklődik a hagyományossá vált esemény 
iránt, a szervezők ezúton is értesítik őket, hogy 
a versenyeket objektív okok miatt jövő év feb-
ruárra halasztották. A részletekről majd annak 
idején időben értesítik az érintetteket. 

Állatszeretők figyelmébe.  � Ál-
latszeretőknek szeretnék felajánlani két ste-
rilizált kutyát, egy korcs kiskutyust, valamint 
egy narancssárga színű macskát. Érdeklődni 
a 0259/425–163; 0723–697–199 telefonszá-
mon.

Érmihályfalván  
a szenátorjelölt

Biró Rozália szenátorjelölt szerdán 
Érmihályfalván kampányolt Nyakó József 
érmihályfalvi polgármesterrel, valamint a he-
lyi RMDSZ-választmány néhány tagjával. Sok 
emberhez bekopogtak a Bocskai, valamint a 
Dienes negyedben, bemutatva a szövetség 
választási programját, elképzeléseit. Kora 
délután a helyi polgármesteri hivatal gyűlés-
terme telt meg kis- és közepes vállalkozók-
kal, ahol Biró Rozália gazdasági és közössé-
get érintő kérdésekben konzultált. A jelölt 
elmondta, a Kogălniceanu kártyához hasonló 
intézkedésekre van szükség, a meglévőket 
pedig egyszerűsíteni kell, hogy érthetőek 
legyenek mindenki számára. A 2013-as esz-
tendő nagy mértékben a felzárkózásról fog 
szólni, ezért sokat fog számítani az is, hogy 
milyen gazdaságpolitikát fog képviselni az új 
kormány, amelyben a magyarok is szerepet 
kell játsszanak. Nyakó József polgármes-
ter szerint a város fejlesztési stratégiája 
összhangban kell legyen a vállalkozások 
elképzeléseivel, fontos, hogy támogassák 
egymást ebben az időszakban. Ugyanakkor 
körvonalazódni látszik egy egyesületi forma 
is a vállalkozók között, amely a helyi szociális 
gondokkal is foglalkozik majd. 

Látszerész Érmihályfalván
Új helyen várja Tari Edward nagykárolyi op-
tikus a klienseket Érmihályfalván: a posta ré-
gi épületében. Nyitva tartás csütörtökönként 
9 és 14 óra között, de előzetes egyeztetéssel 
ugyancsak ezekre a napokra korábbi vagy 
későbbi időpont is kérhető a 0752–288–794 
vagy a 0723–748–291 telefonszámon. Új 
szemüveg rendelése esetén a látásvizsgálat 
ingyenes.

Egy váradi est Banner Zoltánnal 
Szerdán este telt ház előtt zajlott a nagyváradi Kiss Stúdió Színház termében egy újabb közönséget 
vonzó rendezvény. A meghívott vendég  Banner Zoltán, a Békéscsabán élő előadóművész volt.

Röviden

Biró Rozália találkozott a helybeliekkel

Csillagvárosi találkozó. Az 
elmúlt hét végén a Csillagvárosi RMDSZ 
-székházban egy Erzsébet–Katalin-est ke-
retében Ambruzs Ferenc, az RMDSZ kép-
viselőjelöltje találkozott a negyed lakóival. 
A találkozó jó hangulatban zajlott le.

Banner Zoltán a színpadon
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Kiss Törék Ildikó kötetlenül beszélgetett a vendégművésszel Sokan eljöttek szerda este a Kiss Stúdió színháztermébe

Széchenyi 
nyomában
Mihályfalván
Széchenyi emlékek nyo-
mában Európában címmel 
kerül sor a Magyar Emlé-
kekért a Világban Egyesü-
let fotódokumentációs ki-
állítására Érmihályfalván 
november 23-án, pénteken 
16.30 órától a Máté Imre 
Városi Könyvtárban. Elő-
adást tart dr. Messik Mik-
lós műemlékvédő, egyesü-
leti elnök. 

A szervezők minden 
érdeklődőt szeretettel vár-
nak.

A találkozásra a helybéliekkel 
a Szigligeti Színház előadása 
kínált alkalmat. Az egybe-
gyűlteket elsőként Fenesi Ti-
bor képviselőjelölt köszöntötte, 
beszédében a közelgő választá-
sok fontosságát hangsúlyozta, 
s ennek tükrében kérte a jelen-
lévőket, hogy december kilen-
cedikén az RMDSZ-re voksolja-
nak. Szíjjártó Zoltán szenátor-
jelölt bemutatkozó szavaiban 
elmondta, jól ismeri a magyar-
ság, a bihari emberek gondjait, 
s minden erejével megpróbál 
segíteni. Emlékeztetett arra, 
hogy az elmúlt huszonhárom 
év alatt számos eredményt ért 
el az RMDSZ, ezek megtartása 
vagy veszni hagyása a tét, hi-
szen, mondta a szenátorjelölt, 
ha nem jutnak a szövetség 
jelöltjei a parlamentbe, széke-
ik nem maradnak üresen, és 
betöltőik nem a magyarság 
érdekeiért harcolnak majd. 
Szülővárosának nagy szülöttét, 
Arany Jánost idézve buzdította 

egységre a település magyarsá-
gát: „Élni fog a nemzet, amely 
összetart”.

A művészek
A jelöltek után a kultúrott-

hon színpadát a művészek vet-
ték birtokukba. Bemutatásra 
került Szép Ernő Tűzoltó című 
egyfelvonásos vígjátéka. A da-
rab könnyed szórakozást ígért, 
azonban mély mondandót hor-
doz: ahhoz, hogy ne csak tűz-
oltómunka legyen a magyarsá-

got képviselők osztályrésze (az 
utolsó percben, amikor már 
ég a ház, próbálják menteni 
a menthetőt), hanem időben 
tervezve, határozott elképze-
lések mentén dolgozhassanak 
a magyarságért – ezért kell 
képviseletet szerezni a legma-
gasabb fórumokon. A tűzoltó 
szerepe maradjon a világot je-
lentő deszkákon, érdekképvise-
letünket azonban a megfontolt 
és tudatos munka jelezze, ne a 
vészjelzések zúgása.

Találkozás a köröstárkányiakkal 
Szíjjártó Zoltán szenátorjelölt kampányútja során  Köröstárkányba érkezett 
kollégájával, Fenesi Tiborral, aki ugyancsak az RMDSZ képviselőjelöltje.

Felvételünk a köröstárkányi kultúrházi találkozón készült

Adventi koncert
December 7-én a nagyszalontai 
római katolikus templomban, 
a 17 órakor kezdődő szentmisét 
követően adventi koncerttel 
ajándékozza meg Nagyszalon-
ta népét Szemerédi Bernadett 
énekesnő. Az alkalom során 
összegyűlt adományokat a bél-
fenyéri gyermekotthon javára 
ajánlják fel a szervezők. A 
rendezvényre szeretettel vár-
nak minden érdeklődőt!

Földgázfogyasztók figyelmébe:
Az aradi GAZ VEST RT. közli földgázfogyasztó ügyfeleivel, hogy a hatályos rendelkezések értelmében, kötelessé-
gük az alábbiak biztosítása:
a felhasználó szerelvények időszakos ellenőrzése legfeljebb 24 havonta;
a földgáz berendezések/szerelvények műszaki felülvizsgálata, az ANRE által engedélyezett cégeken keresztül. A 
felülvizsgálatot a berendezés/szerelvény beüzemelésétől számított legfeljebb 10 év múlva el kell végezni (az enge-
délyezett cégek jegyzéke elérhető a www.anre.ro honlapon);
A gázüzemű készülékek ellenőrzése, javítása és működésük engedélyeztetése az ISCIR által engedélyezett cége-
ken keresztül;
A gáz égéstermékének elvezetésére használt kémények és füstcsatornák időszakos tisztítása, esetenként, a mun-
kálatok eme kategóriájára szakosodott cégeken keresztül.
Az időszakos ellenőrzések és műszaki felülvizsgálatok elvégzése végett, az ANRE által engedélyezett cégek szak-
személyzetének be kell mutatni az alábbi okmányokat:
a láttamozott műszaki terv, melynek alapján kivitelezték az ingatlan/létesítmény földgáz felhasználó berendezé-
sét;
a földgáz fogyasztó készülékek működésének engedélyezése (egy, az ISCIR által engedélyezett cégen keresztül), 
érvényességi határidőn belül;
igazolás a kémények és füstcsatornák tisztításáról, amit a felülvizsgálat időpontja előtt legfeljebb 6 hónappal 
bocsájtanak ki (az ezekhez csatlakoztatott készülékek esetében).
További felvilágosítás  (az ANRE és/vagy ISCIR által engedélyezett cégekről is) a 0257/348404 vagy 0257/348410 
telefonszámon, a 109-es melléken, vagy a társaság honlapján, a www.gazvest.com címen. 

HIRdETÉS 2458 469179
Szemerédi Bernadett


