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Jubileumi gála a Kiss Stúdióban
Fennállásának tizenötödik évfordulóját ünnepelte a Kiss Stúdió Színház. Ez alkalomból kétnapos
jubileumi gálát tart a munkaközösség, amely Erdély egyetlen magyar nyelvű magánszínháza.
Pap István

ságíró, és id. Kovács Levente
rendező, valamint Szőnyi Zsuzsa, újságíró a Vatikáni Rádió
munkatársa Máradi Sándorhoz
kötődő személyes emlékeit osztotta meg a jelenlevőkkel.

Kiemelkedő
Különböző műsorszámokat
adott elő ifj. Kovács Levente és
Szász Enikő színszek, Simó József, a Wass Albert Alapítvány

igazgatója. Kiemelkedő volt F.
Márton Erzsébet színésznő rövid
produkciója, aki Nyírő József
egyik melankólikus-mulatságos
történetével kacagtatta meg a
nézőket, valamint a Gryllus
Dániel Radványi Balázs duó
versfeldolgozásokból álló zenés
összeállítása. Minden fellépő
vendég egy–egy Deák Árpád
képzőművész készítette emlékplakettet kapott ajándékba.

A szerző felvételei

Fennállásának tizenötödik évfordulóját ünnepli a váradi Kiss
Stúdió Színház, Erdély egyetlen
magyar nyelvű magánszínháza.
Ennek alkalmából az alapítók,
Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos nagyszabású, kétnapos jubileumi gálát szerveztek a váradi
Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban. A ju-

bileum első, csütörtöki napján a
Kiss-Varga duó a Három csillag
jár az égen című műsorukból
mutatott be részleteket, majd a
meghívott vendégek műsorszámai, és a Stúdióval kapcsolatos
visszaemlékezései szórakoztatták a központ teltházas közönségét. A Kiss Stúdió elmúlt tizenöt
éves munkásságát méltatta Veres Kovács Attila lelkipásztor,
Elisabeta Pop dramaturg, új-

Röviden
 Lelkigyakorlat. Triduumot tartanak a nagyváradi Barátok templomában
április 2-án, 3-án és 4-én délután a 18 órakor
kezdődő szentmise keretében, nagyböjti lelkigyakorlatos szentmisét tartanak a magyarországi lazarista atyák. Szeretettel várják a
lelki megújulásra vágyókat.
 Találkozó. Szombaton, március 28án 9.30-kor Excellenciás és Főtisztelendő
Böcskei László megyés püspök a Püspöki
Palotában fogadja az egyházmegye vallástanárait, hitoktatóit. A találkozó alkalmával a
Főpásztor ismerkedni akar a hitoktatókkal, és
tájékozódni kíván a hitoktatás aktuális helyzetéről és problémáiról.
 Nyílt nap az Adyban. Nyílt nap
lesz március 28-án 10 órától az Ady Endre
Líceumban. Várnak minden VIII. osztályt
végző tanulót a megyéből és Nagyváradról,
aki szeretné megismerni az iskolát egy kötetlen program keretében.

Miniszterelnöki látogatás

Szőnyi Zsuzsa virágot kap

A Gryllus-Radványi duó méltóképpen zárta az első napi ünnepséget

Varga Vilmos egyik jelenetsora

A Crisana Sürgősségi Felügyelőségen tett
látogatást James Anthony Brown miniszterelnök, a Man Szigetek első embere. Ebből az
alkalomból ünnepélyes ülésre került sor, melynek keretében a tűzoltóság képviselői számtalan olyan akciót mutattak be, melyek sikeres
megvalósításában nagy szerepet játszott az
a két speciális tűzoltóautó, melyet tavaly a
körösgyéresi Polgármesteri Hivatal közbenjárásával, a RO-MAN-AID szervezet révén kapott a felügyelőség a Man Szigetekről.

Az erdélyi magyar irodalom elkötelezettje

Az 1918–1944 közötti erdélyi magyar irodalom részletes és átfogó bemutatásának hiányát pótolja a Nagyváradon most bemutatott Pomogáts Béla kötet, melynek folytatása is következik.
A magyar irodalom Erdélyben
1918–1944 címmel mutatták
be Nagyváradon, a Lorántffy
Zsuzsanna Református Egyházi Központban Pomogáts
Béla legutóbbi kötetét, mely a
Pallas Akadémia 500. könyveként jelent meg. Az egy hetes
erdélyi turné végállomásaként,
a Partiumi Magyar Művelődési Céh és a Pro Universitate
Partium Alapítvány által
szervezett váradi író-olvasó
találkozón jelen volt a szerző, Pomogáts Béla mellett, a
csíkszeredai Pallas Akadémia
Könyvkiadó vezetői, Kozma
Mária és Tőzsér József is. A
házigazda szerepét Barabás
Zoltán költő tötötte be, aki
barátként üdvözölte a vendégeket és érdeklődőket.
A hiánypótló, teljességre törekvő irodalomtörténeti kötet
az erdélyi magyar irodalmat
mutatja be az 1918–1945 közötti
időszakban, részletesen szemléltetve a kor irodalmi szerveződéseit – a közéleti írók, költők munkásságát, az irodalmi
folyamatokat, intézményeket,

A

írta meg. Az erdélyi irodalom
abban különbözött a magyar,
dunántúli irodalomtól, hogy
míg utóbbi kapcsolatban állt a
nyugati szellemiséggel, addig
Erdély védekező és megtartó
állást vett fel, a körbevevő ortodoxia miatt, és zárt maradt.
Ez a két szellemi hagyomány
jól kiegészíti egymást, azonban
meglátása szerint az erdélyi
hagyomány meggyengülni látszik. Az tapasztalható, hogy a
fiatalabb, modern irodalom felé
hajló generáció kevésébé érté-

valamint a kor jelentős eszmei
világát, a transzilvanizmust –
így a mű kánonteremtésként
értelmezhető. Tartalmaz továbbá műelemzéseket, műkritikákat, íróportrékat, esszéket, stb.
Már készülőben van a könyv
második kötete, mely az 1945től kezdődően napjainkig vezeti végig, az első kötethez
hasonlóan az erdélyi irodalomtörténetet.

Egységes magyar irodalom
Pomogáts Béla kötetlen formában beszélt a kötet megírásának előzményeiről, fogadtatásáról, egyébb műveiről, és
a magyar irodalomról alkotott
elképzeléseiről. Szerinte nincs
olyan, hogy erdélyi, vagy magyarországi irodalom, hanem
egy egységes magyar irodalom
van, melynek vannak műhelyei,
s ezt érzékelteti a kötet címe is.
Budapestről nézve az erdélyi
irodalmat másként lehet megítélni, mint belülről, tette hozzá
az irodalomtörténész, elismerve, hogy ő kívülről és belülről
is igyekszik átlátni, azonban
kötetét ő budapesti irodalomtörténészként, külső szemmel

keli az erdélyiséget, a helikoni hagyományokat, sok olyan
írást olvasott, melyben az erdélyi tudatot kérdőjelezték meg.
Ezt tapasztalta a mostani turné
kolozsvári állomásán is, ahol a
fiatalabb generáció idegenkedve fogadta a hagyományos módon megírt, irodalomtörténeti
művét. „Arra bíztatom az itteni
írókat, hogy őrizzék meg saját
lelkületüket, erdélyiként vagy
dunántúliként nem kell párizsiasan viselkedni” – mondta
Pomogáts Béla.

A szerző felvétele

Mészáros Tímea

Pomogáts Béla dedikálta a helyszínen a könyveket

NAGYVÁRADI VÍZÜGYI TÁRSASÁG

Rt.

értesíti háztartási fogyasztóit, hogy a 2009. február havi hidegvíz fogyasztás számlázása végett a bekötő vezetékeknél felszerelt
vízórákat 8—16 óra között olvassák le az alábbi program szerint:

2009.03.30. SH 113, SH 118, SH 127, SH 844, SH 910, SH 911
2009.03.31. SH 104, SH 611, SH 801, SH 807, SH 818, SH 832, SH 839, SH 868, SH 890
2009.04.01. HIDROFOR ÁLLOMÁSOK ÚJRAOLVASÁSA
2009.04.02. Panait Cerna, Dobrogei, Matei Corvin 95–164. szám, Leningradului, Aleşdului, Matei
Corvin 1–39. szám, Cucului, Gheorghe Pituţ, Bunitay Vincze, Episcop Valerian Zaharia, Meşteşugarilor
1–45. szám, Alexandru Sahia, Nufărului, Zorelelor, Kiev, Meiului, Furnicii, Arţarilor,
Oneştilor, Meziadului
GAZDASÁGI EGYSÉGEK: Borşului
2009.04.03. 12 Octombrie, Avântului, Matei Corvin 165–236. szám,
Tileagdului, Margaretei, Matei Corvin 40–94. szám, Lirei, Meşteşugarilor 46–16,
Mangaliei, Apateului, Ogorului, Romer Flores, Greierului, Coriolan Hora
GAZDASÁGI EGYSÉGEK: Fabricilor, Uzinelor, Borşului

A fenti beütemezések megtekinthetők honlapunkon a www.apaoradea.ro címen.
Kérjük a fogyasztókat, akik nem tartózkodnak otthon a fenti időpontokban, keressenek
minket a 0259/4156 12 vagy 0259/435 505 telefonszámon az órák leolvasásának
átütemezése végett. (721) 751292

Miniszterelnöki látogatás a tűzoltóknál

Az áfa nem változik
A NewsIn hírügynökség tájékoztatása szerint Gheorghe Pogea pénzügyminiszter kijelentette: az egységes áfa, és a jövedelemadó
módosítása nem szerepel a kormány tervei
között sem az idén, sem 2010-ben. Ehelyett
az illetékek csökkentésére, és a megadóztatandók bővítésére koncentrál a végrehajtás.
„Lesznek módosítások, de nem helyeztük
kilátásba a főbb adók és illetékek megváltoztatását. Semmiképp sem fogjuk csökkenteni a beruházásokra fordított kiadásokat
” – fogalmazott Pogea. A pénzügyminiszter
elmondta: 71 illetéktípust kíván eltörölni,
melyek nagyrészt csak a bürokráciát növelik, és amelyeket jelenleg a különböző
minisztériumok és más intézmények alkalmaznak. „Annak lehetőségét is számításba
vettük, hogy az illetékeket elektronikus úton
is ki lehessen fizetni” – tette hozzá a tárcavezető.

FONTOS KÖZLEMÉNY

A nagyváradi VÍZÜGYI TÁRSASÁG RT NYÍLVÁNOS NYÍLT ÁRVERÉST SZERVEZ
2009.04.02-án 10 órától a társaság székhelyén, a Duiliu Zamfirescu utca 3. szám
alatt az alábbi működésből kivont állóeszközök értékesítésére:
1. BOREX BULDÓEXKAVÁTOR, gyártási év 2000, 1 db., kikiáltási ár
14.875 lej áfával együtt;
Az ÁRVERÉSRE bocsájtott javak megtekintehtők a Szállítási-gépészeti osztályon,
Nagyváradon, a Borsi út 5. km-nél, telefon: 0259/456874, kapcsolattartó személy
POCA Zoltán, telefon 0728/856807.
Az árverésen részt vehetnek román vagy külföldi természetes vagy jogi személyek, akik az árverés szervezőjének
székhelyén benyújtották az alábbi okmányokat:
—50 lej + áfa részvételi díj befizetését igazoló bizonylat;
—a cégbejegyzési bizonylat másolata román jogi személyek esetében, és a törvényes fennállást igazoló bizonylat
külföldiek esetében;
—az árverésre szóló megbízás jogi személyek esetében;
—személyazonossági igazolvány fénymásolata természetes személyek esetében.
A vissza nem térítendő 50 lej + áfa részvételi díjat készpénzben kell befizetni a társaság pénztárába az árverés
megkezdése előtt.
További felvilágosítás a társaság székhelyén, a Duiliu
Zamfirescu utca 3. szám alatt, telefon: 0259/435441
vagy 0259/436909, 168-as mellékén, a beszerzési osztályon. (720) 744599
Hirdetések
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