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„Adventtől karácsonyig”
A Szolnoki Szimfonikus Zenekar adott
ünnepi hangversenyt Biharkeresztesen
december 14-én.

„Az emberi léleknek meleg csend
kell…”
Ezzel a címmel tartottak jótékonysági
hangversenyt ifj. Ferge Béla és
zenésztársai 2006. december 29-én. A
koncert
négy
biharkeresztesi
kisgyermek megsegítéséért szólt.

Rácz Márton, a zenekar karmestere
elmondta:
folyamatosan
járnak
fellépésekre, több városba gyakran
visszatérnek (pl. Mezőtúrra). A
közelmúltban Szolnokon megtartott
előadás azonban felvetette egy
hangversenysorozat
ötletét.
Összekapcsolták
ezt
az
ötletet
felkéréseikkel, illetve a közeledő
ünnepekkel. Így jött létre az
„Adventtől karácsonyig” elnevezésű
hangversenysorozat, melynek egyik
állomása
–
Szolnok,
Hódmezővásárhely és Százhalombatta
mellett – Biharkeresztes. Az ünnepi
hangversenysorozat
célja,
hogy
Olyan
gyerekekért,
akiknek
mindennap meg kell küzdeniük súlyos
betegségükkel.
A koncert nagyon szép, valóban
lélekemelő volt. A zenekar tagjai: ifj.
Ferge Béla, Márton László, Rácz
Ferenc, Semlyényi Bence, Semlyényi
Ákos, Boros Csaba, Megyesi Eszter,
Kovács Lívia, Péter Emőke és a
budapesti vendégművészek:
Pataj György, Oláh „Cumó” ,
elbűvölték
muzsikájukkal,
szavalatukkal a hallgatóságot.
A Szeretet Himnuszának szavai itt,
Biharkeresztesen is meghallgatásra
találtak. Nagyon sokan segítettek,
nagyon sokan vettek pártolójegyet.
Nagyon sokan vallják magukénak

Szolnokon kívül segítsék, „ellássák” a
környéket, a régiót is.
A zenekar ezen az estén Bach műveit
játszotta. Közreműködtek: Szolnoki
Szimfonikus Zenekar, Bartók Béla
Kamarakórus (Szolnok), A Honvéd
Férfikar tagjai (Budapest), Kiss Noémi
(szoprán), Megyesi-Schwarz Lúcia
(mezzoszoprán),
Megyesi
Zoltán
(tenor), Csizmár Dávid (basszus),
Szalisznyó Emília (fuvola).
Biharkeresztesen
nagy
volt
az
érdeklődés. A Bihar Filmszínházban
megrendezett hangversenyen telt ház
volt.
Hodosán Andrea

Goethe szavait:
„Legyen jó és nemes,
Segíteni kész az ember!
Mert csak ezáltal
Különbözik a többi
Eleven lénytől,
Melyet megismert.”
Haszon Sándor, Koszorus Imola,
Rohodi Zoltán, Stefánszki Gréta
nevében
köszönetet
mondunk
mindenkinek, aki hozzájárult ennek a
hangversenynek
a
létrejöttéhez,
szervezéséhez,
lebonyolításához;
köszönjük mindazoknak, akik a
pártolójegyeket árulták, és azoknak,
akik megvették azokat, s köszönet
mindenkinek,
aki
megtisztelte
jelenlétével is ezt a rendezvényt.
Kiss Józsefné, Dani Béla Péter

MEGHÍVÓ
A biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat

2007. február 17-én (szombaton) tartja hagyományos

Jótékonysági Bálját
a Városi Sportcsarnokban 19 órai kezdéssel.
A rendezvényről bővebb felvilágosítást az utcai plakátokon, hirdetményeken adunk.
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