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Egy kis séta Ady Endrével

Röviden

Tegnap a költő születésének 134. évfordulója alkalmából Egy kis séta Adyval címmel az RMDSZ
nagyvárad-olaszi szervezete irodalmi-helytörténeti vetélkedőt hirdetett V–VIII. osztályosoknak.
Ciucur Losonczi Antonius

Tudás és kreativitás

A gyermeknek egy 48 fős puzzlet kellett kirakniuk, mely egy Adyidézet volt
az Ady Endre Középiskola, a
Szacsvay Imre Általános Iskola, a 16. Számú Általános Iskola és a Szent László Római
Katolikus Iskolaközpont) képviseltette magát.

Helyszínek
A négyfős csapatokat ötödikes, hatodikos, hetedikes és
nyolcadikos tanulók alkották,
a vetélkedő helyszínei pedig

olyan épületek voltak, melyek
valamilyen szerepet játszottak Ady életében, illetve róla
vannak elnevezve. A résztvevők így felkeresték és megtekintették a városházát (ahol
Biró Rozália alpolgármester
köszöntötte őket), a Szigligeti
Színházat, a Kanonok sort, a
Brüll-házat, az Ady Endre Emlékmúzeumot, az igazságügyi
palotát, a vármegyeházát, az

A gyermekek a különböző
próbák során tudásukról és
kreativitásukról tettek tanúbizonyságot. A feladatok közt
szerepelt szövegismeret (Egy
kis séta, Üzenet egykori iskolámba, A tűz csiholója, Fölszállott a páva), versmondás, rövid
jelenet bemutatása Ady nagyváradi éveiből (a versenyzők
által rendezett és összeállított
produkciókat F. Bathó Ida színművésznő bírálta el), koszorúkészítés és puzzle összerakása,
valamint rövid újságcikknek
az írása. A programok közé
természetesen beiktatták a költő szobrának megkoszorúzását
is. A rendezvény késő délután
ért véget, az előre elkészített
plakátok megtekintésével és az
ünnepélyes díjkiosztással.

A szerző felvételei

A hagyományteremtő szándékkal rendezett, Pásztor Gabriella államtanácsos fővédnöksége
alatt megtartott vetélkedő szervezői Kecse Gabriella, Tunyogi
Katalin és Ile Erzsébet voltak.
A lebonyolításban segítséget
nyújtott a Iosif Vulcan Pedagógiai Főgimnázium négy
tizenegyedikes diákja, Szivák
Tibor, Seres Anna, Csillag
Melinda és Baráth Viktória
is. Bár a verseny tulajdonképpen hat órát vett igénybe, ez
senkinek sem tűnt fel különösképpen, hiszen a sok érdekes
helyszínnek és az ezeknél átélt
számos élménynek köszönhetően gyorsan repült az idő. A
megmérettetést valamennyi
olyan váradi iskolában meghirdették, ahol magyar oktatás
zajlik, végül hét tanintézet (a
11. Számú Általános Iskola,
a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium, a Dimitrie
Cantemir Általános Iskola,

Ady Endre Középiskolát, az
Astoria vendéglőt (EMKEkávéház), az Ady Endre utcai
egykori szerkesztőséget és az
Ady Kulturális Központot is.

  Óraleolvasás. A nagyváradi Hőerőmű közli, hogy a hőenergia- és melegvíz-mérő órákat a tulajdonos- és lakótársulásoknál, valamint magánszemélyeknél november 23–25. között olvassák le a vállalat
alkalmazottai a fogyasztók képviselőinek
jelenlétében.

Módosul a közlekedés
A váradi Polgármesteri Hivatal értesíti az
érdekelteket, hogy november 24-től, csütörtöktől módosítják a közúti közlekedést a
Bârsei, Moldovei, Cantacuzino, Lacul Roşu,
Zimbrului és Michelangelo utcákon. A változásokat követően egyirányú lesz a forgalom
a Moldovei utca Lacul Roşu és Transilvaniei
utcák közötti részén; a I. Cantacuzino utcán
a Flammarion utcától a Lacul Roşu utca
felé; a Bârsei utcán a Moldovei és Traian
Lalescu utcák között. A Zimbrului utca teljes hosszúságában egyirányú lesz a Ştefan
cel Mare körúttól a Moldovei utca felé
vezető szakaszon, ugyanekkor a Michelangelo utca szintén teljes hosszúságában lesz
egyirányúsítva a Moldovei utcától a Ştefan
cel Mare körút felé. A Traian Lalescu és
Lacul Roşu utcák kereszteződésében átjárót
alakítottak ki a városközpont felé igyekvők
részére, és annak megfelelően módosul a
kötelező elsőbbségadás is.
Az új közlekedési táblák kihelyezésének munkálatai e hét végén, szombaton fejeződnek
be. A városvezetés kéri a gépjárművezetőket:
az új jelzéseknek megfelelően és figyelmesen
közlekedjenek, hogy elkerüljék az esetleges
ütközéseket, baleseteket.

Új vonatelnevezések

A színház színpadán előadott ötperces jeleneteket a gyermekek állították össze

Bartók Béla emlékére

Komolyzenei est lesz
November 27-én, vasárnap 18
órától névadója előtt tiszteleg a Szent László-templom
Halmos László kórusa, mely
zenei eseményre a váradi
születésű zeneszerző fiát is

A városháza Rimler Károly-termében Biró Rozália köszöntött mindenkit

meghívták. A koncerten tizennégy szerzemény hangzik
el, kórusművek és hangszeres kompozíciók egyaránt,
közreműködik a Trio Fortissimo.

November 23-án este hat órától a nagyváradi Művészeti
Líceum stúdiótermében Bartók Béla-estre kerül sor. Műsoron a Román népi táncok, az
Andante, az Allegro Barbaro,
részletek a Gyermekeknek
zongoraciklusból, a 44 hegedű-

duóból. Felcsendül továbbá az
Este a székelyeknél, az I. Rapszódia I. tétele, valamint a II.
vonósnégyes III. tétele. Az est
fellépői a Varadinum vonósnégyes, valamint Oláh Boglárka,
Péter Izabella, Bozsódi Beáta
és Thurzó Zoltán lesznek.

„Az összefogásnak megvan a mágikus ereje”

A december 11-én életbe lépő új vasúti
menetrend változást hoz a Romániában
közlekedő vonatok elnevezését illetően is.
Alkalmazkodva az európai trendekhez, a
kínált szolgáltatások függvényében, a következő járatok fognak közlekedni a hazai
vasútvonalakon, az eddig létező Intercity,
sebes-, gyors- és személyvonatok helyett:
Intercity (fontos városokat kötnek össze,
a bel- és a nemzetközi közlekedési hálózatba kapcsolódnak be, és bizonyos minőségi
követelményeknek eleget kell tegyenek),
InterRegio (a főbb vasútállomások közt
közlekednek, és biztosítják a csatlakozást
a többi személyszállító vonathoz) és Regio
(valamennyi CFR-megálló közt, beleértve
az ideiglenes megállókat is). Ugyanakkor az
ingázók számára fontos információ lehet,
hogy választhatnak majd a Regio urban és
a Regio suburban járatok közül, melyek a
városok körül fognak közlekedni, és lehetővé
teszik a csatlakozást az InterRegio típusú
vonatokhoz. Egyes vélemények szerint az
átnevezések mögött rejtett drágulás húzódik
meg.

Az Ady Endre által feltett kérdéseknek a jelenben is rendkívüli aktualitásuk van, hangsúlyozta
tegnap az Ady-szobornál tartott ünnepi beszédében Biró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere.
Pap István

A megemlékezésen beszédet mondott Kéry Hajnal, Bihar megye főtanfelügyelő-helyettese is, hangsúlyozva, hogy Ady költői nagysága
mellett a magyar politikai újságírásnak a legnagyobb alakja is. „Nagyváradon vált a politikai újságírás
nagy alakjává. Költői, írói forradal-

nem szabad kibúvókat keresni.
A kibúvók és az önfelmentések
keresése helyett tegyük fel inkább a kérdést, hogy akarunk-e
magyar életet, akarunk-e jö-

ma innen ered, természetes tehát,
ha ebben a városban középiskola,
kulturális központ viseli a nevét,
nemzetközivé szélesedő szavalóverseny népszerűsíti alakját” – fogalmazott Kéry Hajnal. A beszédek
és a szavalatok után került sor a
koszorúzásra.

vendőt itt, vagy fejet hajtunk
annak az erőnek, amely minket belülről szét akar tépni,
megosztani akar, hogy azután
kezeinket leengedve, önmagun-

A szerző felvételei

Tegnap délután a nagyváradi
Ady Endre-szobornál elmondott beszédében Biró Rozália
Nagyvárad alpolgármestere a
főként fiatalokból álló megjelenteknek elmondta: „Adyt
olvasván a jelenben is olyan
fundamentális kérdésekkel
kerülhetünk szembe, melyek
közösségünk sorskérdéseit
érintik, és amelyekre nekünk,
akik elköteleztük magunkat
a megmaradás mellett, kötelességünk valamilyen módon
választ találni. Nem lehet, és

Népszerűsített Ady

Varga Vilmos szavalatát nagy érdeklődéssel hallgatták a megjelentek
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kat, gyökereinket megtagadva
egy széteső közösség és hazug
ígéretek való világával szembesüljünk? Képesek vagyunk-e
arra, hogy ma, amikor annyifelé sodródunk, mégis példát
adjunk kötelességtudatunkról
és meggyőződésünkről?

Szellemi értékközösség
Mi erdélyi magyarok nem
egy gazdasági projekt vagyunk, nem számokat jelentünk, hanem lelki és szellemi
értékközösséget, a régió olyan
kisebbségét, amelynek írástudói, polgárai és politikusai
búvópatakként újra és újra
felszínre hozzák a már megtalált igazságot, sorskérdéseink
iránti érzékenységünk felelősségét. Nem kívánom senkitől,
hogy csodás dolgot tegyen, de
joggal elvárom mindenkitől,
hogy ember legyen, vallja Ady
Endre. Valljuk ezt mi is Nagyváradon, és minden magyar a
saját szülőföldjén! Ne engedjük
kiszáradni a forrást, kialudni
az őrlángot, hiszen az összefogásnak, az egyszerre cselekvésnek mindig megvan az a mágikus ereje, hogy az összetört
részeket újra összeragassza.”
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Gólyahír a Naplóban. 2011.

október 10-én úgy döntöttem, feladom
luxusalbérletem Anyánál, és 14 óra 45
perckor kiköltöztem. Jó volt nála, de mivel 3100 gramm, 50 cm-ig nőttem, már
szűkösnek bizonyult a hely nekem. A kisbaba neve Lukács Aletta Viktória (Nagyvárad), a szülei Melinda és Árpi.
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