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Váradon, Kolozsváron, Vásárhelyen és Zilahon is fellép május 17. és 21. között a Magyar Rádió Gyermekkórusa

Első erdélyi turnéján a rádió gyermekkara

Első ízben látogat Erdélybe a 
Magyar Rádió Gyermekkóru-
sa, amely május 17–21. között 

Nagyváradon, Kolozsváron, Ma-
rosvásárhelyen és Zilahon lép fel. 
A Bartók–Pásztory- és Prima díjas 
együttes hosszú évek óta a magyar 
és külföldi zenei élet megbecsült 
és elismert gyermekkara. Rend-
szeres résztvevője magyarországi 
és európai zenei fesztiváloknak és 
más zenei eseményeknek, számos 
rádió- és televízió felvételt készí-
tett az anyaországban és külföl- 
dön egyaránt. Európa csaknem va-
lamennyi országába kaptak már 
koncertmeghívást, turnéztak az 
Amerikai Egyesült Államokban és 
Japánban, Dél-Koreában és Tajva-
non is. Az erdélyi turné május 17-
én, csütörtökön kezdődik a nagy-
váradi Újvárosi református temp-
lomban 18 órától, Kolozsváron má-
jus 19-én, szombaton 18.30 órától 
koncerteznek a Farkas utcai re-
formátus templomban. Még ma-
radandóbb élménnyé teszi a kon-
certet az a koprodukció, amellyel 
a gyermekkórus készül: a műsor 
egy részében együtt fognak éne-
kelni a kincses városi Sigismund 
Toduță Zenei Főgimnázium V–

VIII. osztályos kórusával, amely-
nek karvezetője Kállay-Miklós 
Tünde. A szervezők tájékoztatá-
sa szerint ezen a rendkívüli al-
kalmon különleges estét fognak 
varázsolni a gyerekek. Műsoron: 
Halmos László, Gabriel Fauré, 
Johannes Brahms, Kodály Zoltán, 
Bartók Béla, Benjamin Britten, Li-
geti György, Csíky Boldizsár, Fe-
kete Gyula, Orbán György, Vajda 
János művei. Zongorán/Orgonán 
közreműködik: Arany Zsuzsanna; 
vezényel dr. Matos László. Maros-
vásárhelyen május 20-án, 19 óra-
kor lép fel a gyerekkórus a refor-
mátus Vártemplomban, míg a tur-
né zárófellépése a zilahi Ligeti re-
formátus templomban lesz május 
21-én, hétfőn 17 órától. A Magyar 
Rádió Gyermekkórus’nak alapí-
tói Botka Valéria és Csányi Lász-
ló, akik 1955 és 1985 között irá-
nyították a gyermekkar életét. A 
kórusnak 2000 óta a Kodály Zol-
tán Ének-zenei Általános Isko-
la, Gimnázium és Zenei Alap-
fokú Művészeti Iskola a bázis-
iskolája, amelynek R osztályai-
ban kezdhetik meg, illetve folytat-
hatják tanulmányaikat a felvételt 
nyert gyermekek. A gyermekkó-

rus szerkezetileg négy részre ta-
golódik: „picurkák kórusa” (8–10 
évesek), „palánták kórusa” (10–12 
évesek), „nagykórus” (12–15 éve-
sek, „leánykar” (14–18 évesek). A 
Magyar Rádió Művészeti Együtte-
sei tagjaként működő gyermekkó-

rus olyan jeles muzsikusokkal dol-
gozott együtt, mint Luciano Berio, 
Semyon Bychkov, Myung-Wung 
Chung, José Cura, Dennis Russell 
Davies, Peter Maxwell Davies, Eöt-
vös Péter, Fischer Ádám, Fischer 
Iván, Phil ip Glass, The King’s 

Singers, Kobayashi Kenichiro, Ko-
csis Zoltán, Peskó Zoltán, Paul 
Sacher,  Sch i f f  A nd rás,  Solt i 
György, Karlheinz Stockhausen, 
Geoffrey Tate és Vásáry Tamás.

KróniKa 

Újra virágba borul Kolozsvár 
Második alkalommal hirdette meg 
a Kolozsvári Városszépítő Egy-
let a Virágos Kolozsvár versenyt, 
amelyben arra ösztönzi a város la-
kosságát, hogy virágokkal díszít-
sék ablakaikat, teraszaikat, hom-
lokzataikat, vegyenek részt a kül-
városi részek és tömbházak előt-
ti zöldövezetek gondozásában. 
Szenkovics Dezső, az egylet el-
nöke tegnapi sajtótájékoztatóján  
elmondta, a tavalyi évtől eltérően 
idén a legszebb ablak, terasz és 
homlokzat mellett az udvarok vi-
rágokkal való beborítását is díjaz-
ni fogják, hogy ne csak belvárosi-
ak jelentkezzenek a versenyre. A 
verseny tegnap indult és július 31-
ig tart, lehetőséget ad minden ko-
lozsvárinak, hogy pályázzon sa-
ját virágos projektjével. A résztve-
vőknek öt fényképet kell feltölteni-
ük néhány leíró mondattal a www.
varosszepito.ro oldalra, a verseny 
ideje alatt kedvezményesen vá-
sárolhatnak virágokat a projekt 
idei hivatalos partnerétől, a Csil-
lagocska farmtól (Ferma Șteluța). 
Az utalványok, amelyek 20 száza-
lékos vásárlási kedvezményt biz-
tosítanak, az egylet székhelyén, a 
Szentegyház utca 2-es szám alatt, 
az első emeleti 5-ös lakrésznél 
igényelhetők. A Csillagocska farm 
különdíjat is felajánl. A verseny-
munkák elbírálása során a zsű-
ri figyelembe veszi, hogy a pro-
jekt megfelel-e a pályázat kiírásá-
nak, hiszen csak kolozsvári hely-
színeken készült fényképekkel le-
het jelentkezni. Az értékeléskor 
figyelnek a virágok elrendezésé-
re, sokféleségére, a színösszeállí-

tásra és arra is, hogy az elrende-
zés összhangban áll-e a környe-
zettel. A nyertes pályázók nevét 
szeptember elején hozzák nyilvá-
nosságra, ezt követi az ünnepé-
lyes díjátadó. A kezdeményezés 
támogatója a kolozsvári városhá-
za, a helyi tanács és a Bethlen Gá-
bor Alap. A Kolozsvári Városszépí-
tő Egylet gyökerei az 1880–90-es 
évekig nyúlnak vissza, az egye-
sület nevéhez olyan projektek fű-
ződnek, mint a Mátyás király szo-
borcsoport ügyének felkarolása, a 
Sétatér bővítése, fejlesztése, a Fel-
legvár parkosítása. Az egylet lét-
rehozása Haller Károly kolozsvá-
ri polgármester (1836–1911) nevé-
hez fűződik, aki a városháza köz-
gyűlési termébe invitálta mind-
azokat a kolozsvári polgárokat, 
akiknek szívügye a város jövő-
je és akik hajlandók tenni is an-
nak érdekében, hogy Kolozsvár 
szebb, élhetőbb, esztétikusabb le-
gyen. Az egyesületet 2017-ben új-
raalapító kolozsvári magyar fiata-
lok a halleri eszmét szeretnék to-
vábbvinni és az egykori városszé-
pítési feladatokat folytatni. Mint 
az egyesület honlapján olvasha-
tó, „úgy, hogy kincses városunk 
modern és élhető városa legyen 
minden kolozsvári polgárnak, és 
örökre szóló élményt és emléket 
jelentsen minden idelátogató ven-
dégnek, turistának. A szépítő egy-
let szállóigéit szeretnénk tovább-
vinni, tovább éltetni és továbbadni 
a jövő generációi számára: hass, 
alkoss, szépíts!”

 
Tamás réKa 

Kolozsváron és Marosvásárhelyen koncertezik  
a magyar blues koronázatlan királya
Visszatér Erdélybe a magyar blues 
koronázatlan királya: ma este a ko-
lozsvári Form Space-ben, holnap a 
marosvásárhelyi Jazz&Blues klub-
ban lép fel Deák Bill Gyula Artisjus-
díjas énekes és zenekara. Bill kapi-
tány 1968 óta aktív, és bármennyire 
hihetetlennek hangzik, fél évszáza-
da rendszeresen színpadra lép kü-
lönböző produkciókban. Az összeté-
veszthetetlen hangú Deák Bill Gyula 
a kőbányai Sztár együttesben kezd-
te pályafutását, akkor még külföl-
di együttesek slágereit énekelte, ké-
sőbb pedig jazzénekesként műkö-
dött a Napsugár, a Wanderers és a 
Loyd zenekarban. 1979 és 1985 kö-
zött a Hobo Blues Band tagja volt, ek-
kor vált széles körben ismertté, majd 
szólóban, saját zenekarral is turné-
ra indult. Később a P. Mobil egykori 
gitárosával, Bencsik Sándorral meg-
alapították a Bill és a Box Companyt, 
1983-ban a már legendásnak számí-
tó István, a király rockoperában is 
szerepet kapott. Később az Itt élned, 
halnod kell, a János vitéz és a Jézus 
Krisztus szupersztár című musica-
lekben is fellépett. 

Deák Bill Gyula első önálló lemeze 
1984-ben jelent meg Rossz vér cím-
mel, ezek után még 5 szólólemeze je-
lent meg, a legutóbbi 2009-ben került 
piacra. A magyar blues királya leg-
utóbb tavaly, a Kolozsvári Magyar Na-
pok nagyszínpadán lépett fel a kin-
cses városban, Földes László Hobo 
társaságában. „Azzal foglalkozom, 
amit a világon a legjobban szeretek, 
ez pedig a zene, a színpad, a közön-

ség. Ez engem boldog és mérhetetle-
nül gazdag emberré tesz” – nyilat-
kozta a legendás énekes azt követő-
en, hogy bejelentette: idén november 
9-én a budapesti Papp László Buda-
pest Sportarénában nagyszabású, 50 

éves karrierjét összefoglaló koncert-
re készül. Várhatóan ebből az átfo-
gó repertoárból kap ízelítőt a kincses 
városi és a vásárhelyi közönség is.

GyerGyai Csaba

Nagyváradon, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és 

Zilahon is fellép a napokban a Magyar Rádió Gyer-

mekkórusa, amely szombaton a kincses városban a 

helyi zeneiskola kórusával közösen fog énekelni. A bu-

dapesti gyermekkar első ízben indul erdélyi turnéra.

Deák Bill Gyula, vagyis „Bill kapitány” fél évszázada lép színpadra 

A kincses városban a helyi zeneiskola diákjaival közösen énekel a Magyar Rádió Gyermekkórusa szombaton 
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