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Programok a megyéből
ÁLMOSD
n Az álmosdi Kölcsey-emlékház új
állandó kiállítással tiszteleg Kölcsey
Ferenc emléke előtt. A tárlat címe:
„Boldog az, kinek sok köteléki vagynak
az életben”
BERETTYÓÚJFALU
n A táj és az ember Herpálytól a faluvárosig. A Bihari Múzeum állandó kiállítása.
HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
n Szeptember 22. (péntek): III. Nemzetközi Cukorrépa-fesztivál a Bocskai
téren és a város több helyszínén
Bocska tér: Autómentes nap
Bocskai tér: „Hello itt vagyunk!" kistérségi filmek fesztiválja
n Szeptember 15-ig hétköznapokon 8tól 19 óráig, szombaton 8-tól 18 óráig
látható a művelődési ház kistermében
Kurta Árpád Krisztián Színek, fények,
árnyak című foto-grafika-kiállítása
HAJDÚSZOBOSZLÓ
A Kovács Máté Művelődési Központ
programjaiból:
n A „Szoboszló egykoron és ma" című
kiállítás megtekinthető szeptember
14-ig a Szoboszlói Galériában hétfőtől péntekig 10-től 13 óráig és 15-től
18 óráig, szombaton 10-től 13 óráig,
vasárnap zárva.
n Sándor Károly festő kiállítása megkinthető szeptember 16-ig a
Kovács Máté Városi Művelődési Központ dísztermében, hétfőtől péntekig
10.00-től 13.00-ig és 15.00-től 18.00-ig,
szombaton 10.00-től 13.00-ig, vasárnap
zárva

Körök, Klubok foglalkozásai: Pávakör
hétfő 18 óra, Feketepárduc táncklub
péntek 18 óra

Állandó kiállítások:
n A Hajdúság népművészete. (Bocskai u. 21.) A múzeum kiállításai hétfő
kivételével naponta 9–13, illetve 14–18
óráig látogathatók
n Fazekas Istvánnak, a népművészet
mesterének kerámiakiállítása. Fazekasház (Ady E. u. 2.)
HAJDÚHADHÁZ
n A szenvedély, illetve pszichiátriai
betegségben szenvedők, valamint családtagjaik számára ingyenes, anonim
segítségnyújtást kínál a stresszkezelés,
különböző juttatásokhoz való hozzájutás, álláskeresés terén az Arany Középút Egyesület. Tagjai támogatják önsegítő csoportok, a szabadidő hasznos
eltöltését célzó programok, foglalkozások szerveződését. Az egyesület megtalálható Hajdúhadházon a Jókai u.
4. szám alatt, valamint a 30-449-2845
és az 52/276-241-es telefonszámokon,
Debrecenben a Péterfia u. 2. II/207.
szám alatt (telefon: 52/321-659) és Püspökladányban a Kálvin János u. 23.
szám alatt (telefon: 52/450-273).
NAGYRÁBÉ
A Kossuth Lajos Művelődési Ház és
Könyvtár programjaiból:
Szeptember 16. (szombat) 21–01 óra
között: GYIÉF disco, a GYIÉF tagcsoportjai és baráti köreik részére, belépő:
300 Ft. DJ. Sanci & Bandy & Peti
n Szeptember 18. (hétfő) 9–15 óra
között: Véradás
n Szeptember 21.(csütörtök) 17.30: A
Kossuth-dombormű megkoszorúzása
Közreműködik: nagyrábéi Pávakör,
Balogh Gyula

NYÍRADONY
A Móricz Zsigmond Művelődési és
Információs Ház programjaiból:
n Nyugdíjasklub minden kedden 18
órától
n Pávakör minden szerdán 10 vagy 18
órai kezdettel
n Hip-hop minden szombaton 17 órától, break minden szombaton 10 órától
n Tánciskola latin-amerikai és standard
táncokkal minden szombaton 14.30-tól
16 óráig
n A Fecskeház természetrajzi gyűjtemény és az Aradványpusztai Tájház
előzetes bejelentkezés alapján látogatható

A hétvégén táncos lábú hölgyek
„foglalják el” Hajdúszoboszlót,
hiszen szeptember 16-án ott rendezik meg az Országos Mazsorettfesztivált.
n 18 óra: A VI. Nagyrábéi Művésztelep-Alkotótábor zárókiállításának
megnyitója.
n Szeptember 22.(péntek) 14 óra: A
Móricz Zsigmond Általános Iskola és az
ifjúsági közösségek közös kerékpártúrája Bakonszegre Kádár vitéz sírjához

NYÍRACSÁD
n Égerházi Imre alföldi témájú festményeiből nyílt kiállítás a nyíracsádi
Malom Galériában. A tárlat szeptember 30-ig látogatható hétköznapokon
9 és 12 óra, illetve 13 és 16 óra között.
A hétvégeken előzetes telefonos bejelentkezéssel lehet megtekinteni a kiállítást. A hívásokat az 52/206-410-es
számon várják.
POLGÁR
Az Ady Endre Művelődési Központ
programjaiból:
n Szabó Sándorné Jurcsek Emília szalmafonó népi iparművész és Szidor
Jánosné szűrrátétkészítő népi iparművész kiállításának megnyitása. A kiállítás megtekintő szeptember 13-ig hétfőtől péntekig 9–18 óráig, szombaton
9–12 óráig

Fél napig húzták a nótát
Délelőtt tizenegy órától este tízig szólt a jóféle talpalávaló Kabán. A közönség remekül
mulatott a jól ismert magyar nótákon az első
Kárpát-medencei prímásversenyen. Tizenkét
hegedűs vállalta a megmérettetést.
Heten itthonról, öten pedig a határainkon túlról –
Kassáról, Nagyváradról és Kalotaszegről – érkeztek Kabára, hogy a szabadtéri színpadon három
számban mérjék össze tudásukat a közönség,
valamint a szakmai zsűri előtt. A rendezvényt a
Kabai Nyári Színpad szervezte azzal a szándékkal, hogy népszerűsítsék ezt a – szerintük mára
érdemtelenül háttérbe szorult – műfajt.
– Szeretnénk hozzájárulni a műfaj megmentéséhez. Fél évvel ezelőtt határoztuk el,
hogy a magunk eszközeivel megpróbáljuk népszerűsíteni a prímásmuzsikát – szól a verseny
ötletéről és céljáról Kalas László szervező.
A versenyzőknek három feladatban kellett
összemérniük tudásukat, egy kötelező és egy
szabadon választott számban, valamint egy
magyarnóta-énekest kísérve. A versenyzők olyan

neves művészekkel szerepeltek együtt, mint
Lente Lajos, Lovass Lajos, Simon Irén, Szabó Eszter, Karcagi Nagy Zoltán. A kíséretet Ifjabb Sánta
Ferenc zenekara szolgáltatta. A verseny legidősebb prímása hatvan-, a legfiatalabb mindössze
tizennyolc esztendős. Zsűrizésre a szakma kiválóságait kérték fel a szervezők. Máté Ottília, és ifj.
Boros Mátyás mellett Koncz Gábor színművész
– mint magyarnóta-rajongó – is helyet kapott
a döntő bizottságban. Az elnöki tisztségre Ifj.
Sánta Ferencet kérték fel. Szigorúan pontozott.
– Kaptam füttyöt is az elején, mert szigorú
vagyok, de a hibákra fel kell hívni a figyelmet
– magyarázza a szigorú pontozás okát ifj. Sánta
Ferenc.
Máté Otília nótaénekes is örömmel vállalta
a zsűrizést, hiszen minden magyarnóta-énekes
nélkülözhetetlen partnere a jó prímás. Itt pedig
több igazi tehetséget látott a művésznő.
– Boldog vagyok, mert leendő igazi nagy prímásokat véltem felfedezni. Az pedig különösen
nagy öröm, hogy sok volt az érdeklődő – mondja Máté Otília.

A nemzetközi rendezvényre büszkék a helyiek. Szegi Emma szerint örvendetes, hogy a
magyar nóta műfajának legnevesebb képviselői
egy napig Kabán vendégeskedtek, mert a rendezvény öregbíti a város jó hírét.
A maratoninak is nevezhető versenyen sok jól
ismert dallam csendült fel, míg a végeredmény
éjjel 11 óra körül megszületett. Az első helyezett
a budapesti ifj. Lugosi Tibor lett, aki 500 ezer
forint pénzjutalmat kapott, s mivel a zsűri nem
tudott megegyezni a második helyezett személyében, ezért második lett Johan János és Bori
Lakatos Zoltán is. A közönség díját a nagyvázsonyi Horváth Richárd, Kaba város díját pedig
a debreceni Dankó Lajos prímás kapta. A szervező Kabai Nyári Színház jutalmát az újvidéki
Shön Ignácz vihette haza.
Körülbelül ezren szurkolták és szórakozták
végig az első kabai prímásversenyt. A szervezők
szeretnék, ha jövőre ez a szám megduplázódna.
Mert lesz folytatás, az bizonyos...
D. Sári Andrea

