
Együtt énekelve
Rornán kórusok karácsonqi hanqversenqe

Immár ötödik aIkalommal rendez-
te meg a körösszegapáti Á]talános
Müve|ődési Közponl Karácsonyi
Együtténeklés címmel a felnőtt kó-
rusok számára meghirdetett talál-
kozót,

Ez alkalommal a gyulai Pro
MrrsiÉn kórus, a Kótegyhdzi Énekkar,
vaIamint a szomszedos romániai
Biharból érkező hörösszeqiek 1Chere-
sie\ és vashóhiak (Vascau] éneklő
csoportiai Vettek részt Körösszeg-
apátiban a közös ének]ésen,

Az egyre sűrűsödő hóesésben
aggódva figyelték az |dőjárás ala-
kulását a rendezők és félve gondol-
tak arra, hogy megérkeznek-e a tá,
volról várt vendégek. Szerencsére
mindenki időben megjelent, A kul-
túrház is zsúfolásig megteh érdeklődőkkel,

A kórusok tagjai már régi ismerősként üdvözölték
egymást, hiszen már többször is találkoztak Körös-
szegapátiban és különböző versenyeken, bemutató-
kon- Mégis, amikor a szereplő csoportok énekeit, da-
lait hallgatták, maguk és a nézőközönség is megálla-
píthatták, hogy az együttesek lényeges fejlődésen
mentek keresztül.

A kétegyháziak lomán szövegű egyházi énekeket és
klasszikus dalokat éneke]tek, Több új sZámot is haI-
lott a közönség tőlük, Szólóénekesükkel tették vá]to-
zatosabbá szereplésüket.

Az olszághatár másik oldaláról érkező körösszegiek
már harmadik alkalommal vesznek részt az együtt-
ének]ésen, Az első találkozón a települést a nagyvára-
di teológusok képviselték, Az elmúlt évben már egy-
szerű egyházi énekeket énekeltek az ott élő templom-
ba járó emberek, görögkeleti ortodox tisztelendőjük
vezetésével. Alakult egy énekkar, amely továbbra is
együtt maradva, úionnan tanult énekeket és dalokat
adott elő, igen szép hangzással,

A gyulai Román Gimnázium tanáraiból és diákiai-
ból álló kórus nagy átéléssel előadott énekekkel sze-
repelt, hírnevéhez méltón, A pánsípon előadott szóló,
és az e hangszerrel kísért énekszámok különlegessé
tették műsorukat, A körösszegapátiak is sokat feilőd-

tek az e]múlt szereplésük óta. Magyaí és román műve-
ket szólaltattak meg, melyeket a Nagyváradi Zenei
Konzervatórium tanára, George Dáuid karnagy tanított
be, Szép sikert arattak nem csak a szakemberek, de a
nézőközönség körében is, A karácsonyi ünnepeket
megelőző összeiövetel alkalmával ezúttal is jó bará-
tok, ismerősök találkoztak.

Feleme]ő érzés volt átélni azokat a perceket, amikor
a szereplés végén a házigazda Apáti együttes elkezdte
énekelni a karácsonyi ünnepkör legismertebb nép-
énekét, a,,Mennyből az angyal..,"-t, melyet azután kö-
zösen énekelt Végig a mintegy sZáZötVen énekes és a
hason ló létszámú lelkes közönség,

A vendéglátók a bemutató szereplés után íz]etes
vacsorára várták a megjelenteket. AZ éneklést tovább,
ía is fo]ytatták, de már kötetlenebbül, Beszélgettek,
barátkoztak órákon áí-Dani Imre polgármester, amikor
megköszönte a vendégeknek, hogy megtisztelték az
apátiak rendezvényét, azza\ ieiezte be gondolatait,
hogy reméli jövőre ismét találkozhatnak Körösszeg-
apátiban,

A karácsonyi együttének)ést megtisztelte jelenlété-
veI a Magyarországi Román Ortodoxok püspöke,
Sofronie Drlnúú. atya, aki szintén eIismeréssel szólt a
rendezvényről,

Vmiriáncki |ózseí
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