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H I R D E T É S

KULTURÁLIS PROGRAMOK A SZENT LÁSZLÓ NAPOK SZERVEZŐITŐL

Nyárbúcsúztató Váradon
Népzenei és komolyzenei 
koncertek, beszélgetések és 
egy rendkívüli divatbemuta-
tó is várja az érdeklődőket a 
hétvégén kezdődő Nyárutó 
című rendezvénysorozaton, 
amelyet az idén a koronaví-
rus-járvány miatt elmaradt 
nagyváradi Szent László 
Napok szervezői kezdemé-
nyeztek.

 » KRÓNIKA

N yárutó címmel őszi ren-
dezvénysorozatot indít 
útjára Nagyváradon a 

Szent László Napokat is szer-
vező Szent László Egyesület – a 
családias hangulatúra tervezett 
találkozásokkal búcsúztatják a 
2020-as év rendkívüli nyarát. 
Mint a szervezők tegnapi saj-
tótájékoztatóján elhangzott, az 
idén első alkalommal rende-
zendő eseménysorozat célja el-
sősorban egy kicsit kárpótolni 
a nagyváradi közönséget az el-
maradt Szent László Napokért, 
az elmaradt találkozásokért. 
Ugyanakkor – és ez már hosszú 
távú stratégia – lehetőségeik 

függvényében a lehető legna-
gyobb mértékben szeretnék 
támogatni a váradi, partiumi, 
erdélyi művészeket és a kultu-
rális események színfalai mö-
gött tevékenykedő személyeket.

A Nyárutó eseménysorozat 
keretében egyaránt lesznek 
beszélgetések, illetve zenei ese-
mények. Szombaton 18 órától 
az Akiknek szívesen tapsolunk 
népszerű sorozat részeként 
beszélgetést rendeznek Vindis 
Andreával, a Kolozsvári Álla-
mi Magyar Színház nagyvá-
radi színművészével. Az estet 
a Soroglya együttes népzenei 
koncertje zárja. Felcsendülnek 
majd szatmári, Maros és Kükül-
lő menti, kalotaszegi, valamint 
bonchidai népdalok egyaránt.

Szeptember 8-án, kedden 
különleges divatbemutatót 
tartanak 19.30-tól A divat mint 
művészet, valamint a művé-
szet mint divat címmel Thurzó 
Zoltán zongoraművész, Florin 
Mircea Ganea mélybariton és 
Rebeca Cotrău divattervező 
közreműködésével. Estélyi és 
menyasszonyi ruhákat láthat a 
közönség egy nem szokványos 
divatbemutató keretében, nem 
„catwalk” lesz, hanem a model-
lek aktívan is bekapcsolódnak, 

és az is kiderül majd, hogyan 
hat a zene a divatra.

Szeptember 12-én, szomba-
ton 18 órától a Tokos zenekar 
koncertezik, az eseményso-
rozat utolsó állomása pedig 
szeptember 13-án, vasárnap 
lesz, amikor 16.30-tól a Nőileg 
című erdélyi női magazin szer-
kesztői és meghívottaik várják 
beszélgetésre a váradiakat, 
ezt követően pedig 19 órától 
a Transylvanian Saxophone 
Quartet komolyzenei koncert-
je zárja a nyárbúcsúztató ese-
ménysorozatot.

Valamennyi esemény hely-
színe az újvárosi református 
templom belső udvara, ahová a 
belépés a Kálvin János utcából 
lehetséges. A szervezők felhív-
ják a fi gyelmet, hogy a maszk-
viselés és a kézfertőtlenítés 
kötelező, akárcsak a lázmérés, 
és a járványügyi szabályoknak 
megfelelően egymástól kétmé-
teres távolságra helyezik el a 
székeket. A belépés ingyenes, 
de a résztvevők száma kor-
látozott. Rossz idő esetén az 
esemény elmarad – jelezték 
egyúttal a szervezők. További 
részletek hamarosan elérhetők 
a Szent László Egyesület Face-
book-oldalán.
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Engedélyt kapott az UNESCO-tól 
a Duna-delta bioszféra-rezer-

vátumának vezetősége (ARBDD), 
hogy határokon átnyúló román–
ukrán–moldovai rezervátumot 
hozzanak létre – közölte tegnap 
Ion Munteanu, a delta kormányzó-
ja. Jelenleg a Duna-delta rezervá-
tum két ország területén fekszik, 
Romániában 580 ezer hektáron, 
valamint Ukrajnában 60 ezer hek-

táron. „Az idők folyamán nagyon 
sok két- és háromoldalú projek-
tünk volt. A legutóbbi, a Pan Na-
ture azt a célt szolgálta, hogy a 
Moldovai Köztársaságban is hoz-
zunk létre egy rezervátumot, az 
Alsó-Prut bioszféra-rezervátumát. 
Az együttműködés következő lé-
péseként háromoldalú rezervátu-
mot szeretnénk létrehozni. Ehhez 
megkaptuk az UNESCO hozzájá-
rulását” – nyilatkozta a kormány-
zó. Az ARBDD tegnap Tulceán és 

Sulinán ünnepli a rezervátum 
létrehozásának 30. évfordulóját. 
A Duna-delta bioszféra-rezervá-
tumát 1990-ben vették fel a világ 
kulturális természeti örökségének 
listájára, majd az UNESCO Ember 
és Bioszféra Programja keretében 
a bioszféra-rezervátumok nem-
zetközi hálózatába is. Nemzetkö-
zi jelentőségű vizes élőhelyként, 
főleg vízimadarak élőhelyeként a 
Duna-delta a biológiai sokféleség 
élő múzeumának számít.

Háromoldalúvá válik a delta rezervátuma

Felcsendülő népzene. A Tokos zenekar is színpadra lép a nagyváradi Nyárutó rendezvénysorozat keretében




