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A Szigligeti Színház Ma-
ya című produkciója után
nyújtották át a váradi ma-
gyar színházi intézmény
különböző díjait. Elsőként
a most alapított Varga
Vilmos-díjat adta át az
alapító Kiss Törék Ildikó
és Varga Zsombor. Mint
Kiss Törék Ildikó elmond-
ta: a nagyváradi Kiss Stú-
dió Alapítvány 2017-ben, a
színház megalapításának
23. évfordulóján az egyik
alapító, a  tavaly elhunyt
Varga Vilmos színművész,
rendező emlékére Var-
ga Vilmos-díjat alapított,
melyet minden esztendő-
ben a  Szigligeti Színház
évadzáró előadásán nyújt
át. A  díjat Varga Vilmos
pályatársai kapják, akik-
kel ő  évtizedeken keresz-
tül fellépett a  Szigligeti
Színházban, illetve a  Kiss
Stúdió Színházban, és akik
az erdélyi magyar színját-
szás, anyanyelvünk ápo-
lása és megőrzése terén
alakításaikkal, szerepeik
művészi megjelenítésével
maradandót alkottak és
példaképül szolgálnak a

jövendő nemzedéknek. A
díj pénzjutalommal jár egy
Deák Árpád által készített
plakett és egy oklevél kí-
séretében. A díjat a váradi
magyar színjátszásban el-
ért kiemelkedő szerepeiért
Dobos Imre színművész
vehette át. A  díjazott a
díj átvétele után elmond-
ta: „szerencsés embernek
tartom magam, hogy Var-
ga Vilmosnak a  pályatár-
sa, és sokszor partnere is
lehettem, és hogy ennek
a gyönyörű nemes folya-
matnak, amely az útjára
indult, én lehetek az első
kegyeltje”.

Díjeső
A továbbiakban átad-

ták a  Földes Kati Díjat,
melyet a  Szigligeti Szín-
ház művész személyzeté-
nek 35. életévét be nem
töltött tagjai kaphatnak
meg. Az idén a  társulati
tagok szavazata alapján
Pitz Melinda érdemelte ki
az elismerést, aki a tavalyi
nyertestől, Ababi Csillától
vette át a  díjat. A  Holnap
Kulturális Egyesület Hol-
nap díját megosztva kapta
Tóth Tünde a  Mizantróp

című előadásban nyújtott
alakításáért és Pitz Melin-
da a Maya című darabban
nyújtott teljesítményéért.
A színház hűséges nézőit
jutalmazó Aranybérletet az
idén Nagy Magda vehette
át Czvikker Katalintól, a
színház menedzserétől. A
színház fiatal önkéntesei
által alapított Arany Szöcs-
ke díjakat az idén négy
kategóriában osztották ki:
az évad legjobb táncosa

Brugós Sándor Csaba, leg-
jobb bábszínésze Oláh Ani-
kó Katalin, legjobb színésze
pedig megosztva Dimény
Levente és Szotyori József
lett. A  színfalak mögött
tevékenykedők munkáját
elismerő Kulissza díjat az
idén Varga Friderika, a
Lilliput Társulat ügyelője
érdemelte ki.

Nívódíjak
A Szigligeti Színház Ní-

vódíjait a  Simon Judit és
Elisabeta Pop színi kritiku-
sokból álló szakmai zsűri
ítélte oda. Az ünnepségen
Simon Judit értékelte az
elmúlt évadot, majd kiosz-
tották a  díjakat. A  legjobb
gyermekszereplőnek járó
díjat A  rút kiskacsa című
előadásban nyújtott telje-
sítményéért Szűcs Tamás
kapta, a legjobb férfi fősze-
replő díjat Dimény Leven-
tének ítélték oda, a legjobb
női főszereplő díjat Gajai
Ágnes kapta a  Maya című
előadásban nyújtott alakítá-
sáért. A legjobb melléksze-
replőnek járó díjjal Kardos
M. Róbertet jutalmazták a
Mizantróp című előadás-
ban nyújtott alakításáért.

A továbbiakban a  közön-
ségdíj átadása következett.
Az évad során szavazni
lehetett az év színészére
a Bihari Naplóban közölt
szelvények segítségével, az
előadás előtt kapott szava-
zólapokkal és az interne-
ten. A  több mint négyszáz
szavazat alapján a most le-
zárult színházi évad közön-
ségdíjasa Dimény Levente
lett. A szakmai zsűri a leg-
jobb táncosnak járó díjat
Kerekes Dalmának ítélte
oda, a  legjobb bábművész
pedig Daróczi István lett.

Életműdíj
A S z i g  lig  e  ti   S zín  h áz  

életműdíját Seres Lajos
bábművész kapta az idén.
A  lau  d á ci  ót  B o t h á z y -
Daróczi Réka, a  Lilliput
Társulat vezetője mondta
el, kiemelve többek között
azt, hogy Seres Lajos egy
szakmát választott, amit a
hivatásává formált. A  dí-
jazott az elmúlt fél évszá-
zad alatt számos szereplőt
formált meg. Nagy hozzá-
értéssel, művészi tehet-
séggel, ugyanakkor mély
megértéssel tolmácsolta a
műfaj nagy szerzőinek a

szövegeit, a  Ludas Matyit,
a Grimm testvérek meséit,
Móricz Zsigmondot, Ion
Creangăt, vagy Fodor Sán-
dor írásait. Átiratai, szín-
padra alkalmazott szövegei
nemcsak irodalmi, hanem
színpadi értéket is hor-
doztak. A  bábmesterégen
kívüli területen is siker-
rel alkotott, egész színpadi
munkássága során igazi
alkotó volt. „Intelligenciá-
jával, igényességével, szor-
galmával és képzelő ere-
jével Seres Lajos minden
munkatársa számára igazi
példakép. A Lajos bácsi ál-
tal mozgatott bábok életre
keltek, és ez az élet abból
fakad, hogy mélységesen
megértette a  megformált
szereplőt, felruházva azzal
a nehezen meghatározha-
tó valamivel, amit talán
úgy nevezhetnénk, mint
saját emberi érzelmei, az
a szeretet, ami mindig is
ott volt és ott van benne”.
Seres Lajos megköszönte a
dicsérő szavakat, majd el-
mondta: „megígérem, hogy
nagyon sokszor vissza fo-
gok térni a  bábszínházba,
mert valamit ottfelejtettem:
a szívemet.”

A váradi Szigligeti Színház péntek esti évadzáró előadása után adták át a minden évad végén kiosztásra kerülő díjakat. Az idén
Dimény Levente kapta a közönségdíjat. Az életműdíjas Seres Lajos bábművész lett, a Varga Vilmos-díjat Dobos Imre kapta.

Díjeső a Szigligeti Színház évadzáróján

A nagyváradi Szigligeti Színház életműdíját Seres Lajos báb-
művész kapta

Gajai Ágnes (bal szélen), Dimény Levente és Pitz Melinda is
díjat vehettek át

Dobos Imre vehette át első alkalommal a Varga Vilmos-díjat
A szerző felvételei

Nagy Magda kapta az Arany-
bérletet

 Vakációs menetrend. Június 19-
től kezdődően a Nagyváradi Helyi Közszállítási
Vállalat (HKV) tömegközlekedési járművei mun-
kanapokon a vakációs órarend szerint járnak
majd. Ugyanettől a dátumtól kezdve az Állami
Egyetemnél található jegyárusító bódé be lesz
zárva, 2017. szeptember 1-jén nyit újra.

 Lájkoljon minket! Bihar megye és
Partium legolvasottabb, illetve legnagyobb pél-
dányszámú magyar nyelvű napilapja, a Bihari
Napló egy ideje a világ vezető közösségi olda-
lán, a Facebookon is megtalálható. Legyen te-
hát Ön is az „ismerősünk”, és kövesse a legfris-
sebb híreket a világhálón is a segítségünkkel.

RÖVIDEN

HAGYOMÁNYOS KÍNAI GYÓGYÁSZAT:HAGYOMÁNYOS KÍNAI GYÓGYÁSZAT:HAGYOMÁNYOS KÍNAI GYÓGYÁSZAT:
akupunktúra, TUINA masszázs, köpöly terápia, moxibuszció
FIZIOTERÁPIA:FIZIOTERÁPIA:FIZIOTERÁPIA:
- MLS LÉZER
- ELEKTROTERÁPIA (MINDEN TÍPUS)
- LÖKÉSHULLÁM TERÁPIA, MIKROHULLÁM TERÁPIA STB.
GYÓGYTORNA
- ROMÁNIÁBAN EGYEDÜLÁLLÓ PRIMUS RS (SZÁRMAZÁSI HELY USA)
KÉSZÜLÉK
TERHELÉSES TESZTEK SPORTOLÓKNAK + EKGTERHELÉSES TESZTEK SPORTOLÓKNAK + EKGTERHELÉSES TESZTEK SPORTOLÓKNAK + EKG
ULTRAHANG VIZSGÁLAT:ULTRAHANG VIZSGÁLAT:ULTRAHANG VIZSGÁLAT: HASI, LÁGY-RÉSZ, PAJZSMIRIGY STB.
GUNA TERÁPIA:GUNA TERÁPIA:GUNA TERÁPIA: homeopátiás oldatok befecskendezése az akkupunktúrás
pontokba
- mozgásszervi fájdalmak, isiász stb. esetén
- túlsúly, cellulitis, ráncok kezelésére.

Szerződés a Bihar Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral (C.A.S.) és az O.P.S.N.A.J.-vel.Szerződés a Bihar Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral (C.A.S.) és az O.P.S.N.A.J.-vel.Szerződés a Bihar Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral (C.A.S.) és az O.P.S.N.A.J.-vel.
madicasportlumiro@gmail.com Nagyvárad, Roman Ciorogariu utca 23. szám, 3-as lakás.madicasportlumiro@gmail.com Nagyvárad, Roman Ciorogariu utca 23. szám, 3-as lakás.madicasportlumiro@gmail.com Nagyvárad, Roman Ciorogariu utca 23. szám, 3-as lakás.
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Beton burkolatok gyártása
Travertin rekonstruált kőburkolatTravertin rekonstruált kőburkolatTravertin rekonstruált kőburkolat
Facebook: Pavaje Hocman
Harangmező Bihar megye
Tel.0724 132222

BeB ttton bbbu kkrk llol ttat kkok gg áááyá ttrtáááásaBettton bbbu kkrk llol ttat kkok gg áááyá ttrtáááása

Hocman burkolatok

www.pavajehocman.ro (18H773765) 002288 66880066338888888

Szent László Napok: középpontban a lovagkirály
Koszorúzásra várnak ma
16:30 órára mindenkit a Szent
László Napok szervezői Szent

László királynak a  nagyvá-
radi székesegyház előtt álló
szobrához.

A rövid főhajtást követően
is városalapító lovagkirály
marad a középpontban: 17:30
órától Szent László-freskók a
Kárpát-medencében címmel
Móser Zoltán fotóművész fel-
vételeiből nyílik kiállítás a
Vártemplomban.

A megnyitógálát 19 órától
tartják a  Szigligeti Színház-
ban – a Szállnak a pávák cí-
mű produkcióban a  Magyar
Állami Népi Együttes és a

Fölszállott a  páva televíziós
népzenei és néptáncos tehet-
ségkutató verseny döntősei
lépnek színpadra. A  műsor-
ban láthatóak lesznek bu-
kovinai, magyarbődi, csíki,
vajdaszentiványi, kalotaszegi,
szilágysági, illetve mezőségi
táncok is.

Fellép a  Magyar Állami
Népi Együttes, Kubinyi Jú-
lia énekes, a  Haraszti ikrek,
a Mérai Cifra Táncegyüttes,
a Jászság Gyermek Néptánc-
együttes, Busai Bori és Ma-
kula Zoltán, Ürmös Sándor

és ifj. Ürmös Sándor, Gál
Tibor, valamint szilágyszéri,
szilágysámsoni, krasznai és
szilágycsehi hagyományőr-
zők. Az előadás iránt akkor
érdeklődés mutatkozott, hogy
a belépők két nap alatt elfogy-
tak.

A SZENT LÁSZLÓ NAPOK
SAJTÓIRODÁJA
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