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Tanügyminisztériumi elismerésben részesült hat Bihar megyei általános és középiskolás diák, közülük hárman a nagyváradi Ady
Endre Líceum tanulói. Az adys diákok és felkészítő tanáraik Bukarestben jártak, e hét végén pedig néhányuk Budapestre utazik.

Elismerés nagyváradi magyar diákoknak
PAP ISTVÁN

Hétfőn a  bukaresti kor-
mányszékházban jutalmaz-
ták mindazokat a romániai
diákokat, akik nemzetközi
tantárgyversenyeken az
elmúlt évfolyamban helye-
zést értek el, vagy dicsére-
tet kaptak. Az idén kilenc-
venkilenc iskola diákjai és
tanárai kaptak elismerést
az országban működő mint-
egy tizenkilencezer tanin-
tézmény közül.

A nagyváradi Ady End-
re Líceum három diákja is
oklevelet és pénzjutalmat
vehetett át Sorin Cîmpeanu
(hétfőn még) ideiglenes
kormányfőtől és tanügy-
minisztertől, mindhárman
a Nemzetközi Magyar Ma-
tematikaversenyen elért
eredeményeik elismerése-
képpen. A  hetedikes Árva
Norbert második lett ezen
a versenyen, a  tizenegye-
dikes Divin Péter és az
idén immár egyetemista

Salánki Dániel dicséretben
részesültek. A diákokat fel-
készítő tanáraik –  Báthori
Éva, Ridi Enikő és Bődi Já-
nos –, valamint Vad Márta
igazgatónő kísérték el Bu-
karestbe.

Pénzjutalom
Vad Márta igazgatónő a

Bihari Naplónak elmondta,
hogy a diákok és a felkészí-
tő tanárok is jelentős pénz-
jutalmat kaptak, ugyanak-
kor az iskola is kapott egy
komolyabb pénzösszeget,
amelyet felszerelések be-
szerzésére fordít majd az is-
kola. Az igazgatónő kiemel-
te: tavaly is három diákkal
vettek részt ezen a bukares-
ti ünnepségen, és a  cél az,
hogy az Ady Líceum a  kö-
vetkező években is tartani
tudja ezt a  szintet, „ha pe-
dig még jobb ereményeket
tudunk elérni, annak na-
gyon örülnénk” –  fogalma-
zott. Vad Márta tudatta azt
is, hogy a díjkiosztón Bihar

megyét hat diák képviselte,
akik közül négy magyar ta-
nuló volt, ugyanis az Ady
Endre Líceum három di-
ákja mellett a  nagyváradi
Lorántffy Zsuzsanna Refor-
mátus Gimnázium egyik
diákja, a  most hatodikos
Kún Édua Boróka (felké-
szítő tanára Kovács Klára)
is tanügyminisztériumi el-
ismerésben részesült. Vad
Márta köszönetet mondott
Biró Rozália szenátor asz-
szonynak a  fogadtatásért,
„és azért, hogy az egész
napi programunkat meg-
szervezték”.

Versenyek
Az igazgatónő jelezte,

hogy a Bolyai Matematika
Csapatverseny helyi for-
dulója után az Ady Endre
Líceum négy csapata jutott
ki az országos versenyre,
amelyet ezen a  hétvégén
bonyolítanak le Budapes-
ten, múlt pénteken pedig
Nyíregyházán vettek részt

az adysok a  Dürer mate-
matika regionális csapat-
versenyen, ahol mind az
ötödik és hatodik osztályo-
sokból, mind pedig a hete-

dikesekből és nyolcadiko-
sokból összállított csapat
elhódította az első helyet.
A négy évfolyam két csa-
pata részt vesz tehát a mis-

kolci országos döntőben.
A középiskolások számára
szervezett Dürer matek-
verseny eredményeit még
várják.

A képen a nagyváradi Ady Endre Líceum díjazott diákjai és felkészítő tanáraik láthatóak

Adventi vásár és könyvvásár lesz
Ebben az esztendőben is meg-
szervezik a Partiumi Nemzet-
közi Könyvvásárt, kiegészítve
adventi vásárral és őstermelők
bemutatkozásával. A Partiumi
Keresztény Egyetemen novem-
ber 27–29. között zajló rendez-
vényen nemcsak könyveket le-
het beszerezni kedvezményes
áron, hanem minden mást is,
amit ajándékozni szeretnénk

vagy amit az ünnepi asztalra
kívánunk. Az eseményre báb-
előadásokkal, kézműves-foglal-
kozásokkal, adventi koszorúk
készítésével, könyvbemutatók-
kal, kórustalálkozóval várják
a kicsiket és a nagyokat is.

Többek között fellép a  nagy-
váradi Szigligeti Színház Lilliput
Társulata a Szent László csuda-
tettei című darabbal, a  kolozs-

vári Keljfeljancsi Bábszínház a
Mily nagy ragyogás látszik című
bábjátékkal. Vesztergám Miklós
tárogatóművész is vendégünk
lesz és a Váradi Dalnokok dalár-
dája is. Mindezek mellett adven-
ti kórustalálkozót szerveznek a
Nagyvárad-újvárosi református
templomban.

A könyvbemutatók során
találkozhatunk Szentesi Zöldi

Lászlóval, Pozsonyi Ádámmal,
Domonkos Lászlóval, továbbá
Bökös Borbálával és mások-
kal is.

A háromnapos rendezvényt
a Szent László Egyesület, a
Magyar Polgári Egyesület és
az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács szervezi.

Médiatámogató a  Bihari
Napló.

 Forgalomkorlátozás. A váradi
Polgármesteri Hivatal tudatja: a gyorsforgalmi
út munkálatai miatt több helyen forgalomkor-
látozás lesz. November 17–19. között lezárják
a közúti forgalmat az Ecaterina Teodoroiu
utca egy szakaszán, a Louis Pasteur utca felőli
végétől egészen a Feleacului utcáig. Alternatív
útvonalon lehet haladni az Ecaterina Teodoroiu
utca Ana Ipătescu utca felőli vége felé. Továb-
bá korlátozzák a közúti forgalmat az Izvorului
utcán a házak felőli sávban november 16–20.
között, közlekedési lámpák irányítják a for-
galmat a Caişilor és az Izvorului utca 2. szám
között. Kedvező időjárás esetén november 20-
án lezárják a közúti forgalom előtt a Teodor
Neş-hidat aszfaltozási munkálatok miatt.

RÖVIDEN

Bemutató a Szigligeti
Színházban

Az előadás plakátja

Árva Bethlen Kata a Kiss Stúdióban
Bevezetőjében Veres-Kovács
Attila olaszi lelkész megem-
lékezett a  huszonöt évvel ez-
előtti rendkívüli előadásról,
melyet a  világra szóló püs-
pökbeiktatáskor 1990. május
elején az Újvárosi reformá-
tus templomban tartott Kiss
Törék Ildikó. Azt követően
pedig együtt indultak el, és az
egyházkerület több reformá-
tus templomában mutatta be
a művésznő a monodrámát, a
lelkipásztor pedig prédikáció-
val vezette be az előadást. Ár-
va Bethlen Kata időszerűségét
az adja, hogy a  18. századból
olyan nemes asszonynak a
példája elevenedik meg, aki
miután családjának tagjai

elhunytak, erős, hitvallásos
református hitébe menekült,
és találta meg lelki békéjét.
A lelkipásztor röviden ismer-
tette a történelmi személyiség
életútját. Az előadás a  szerző
75. születésnapja alkalmából
került ismét bemutatásra.

A megjelent nézők mély
megrendüléssel követték a
művésznő előadását, illetve
a megszemélyesített Bethlen
Kata élettörténetét. A dráma-
író bőséggel ihletődött az ár-
vává lett Kata önéletírásából,
mely napló hűségével követte
élete eseményeit. Kiss Törék
Ildikó gazdag érzelmi töltéssel
élte át a  fájdalmak asszonyá-
nak helyzetét. „Mint megsze-

dett szőlőben lévő kunyhó”,
olyan magányossá lett, de
ebben a  lelki állapotában ta-
lált menedéket hitében, még
ha sokszor perelnie is kellett
az Istennel. Szuggesztív ren-
dezői megoldásnak tűnt, hogy
meghalt családtagjai emlékére
kis méretű kopjafákat állított
a színpadon elhelyezett dísz-
let-asztalra, mely így családi
temetővé vált. Elhunyt férjei-
nek jusst követelő családtagja-
ival dacolva, Kata megmaradt
egyházát védelmező, iskolákat
gyarapító, könyveket megje-
lentető és ajándékozó, árvákat
pártoló nemeslelkű asszony-
nak, akit nem tört derékba
sok nyomorúsága.

Hétéves szünet útán újra műsorára tűzte Kocsis István monodrámáját a Kiss Stúdió művész-
nője, Kiss Törék Ildikó. A közönség nagy tapssal és virágcsokorral jutalmazta az előadást.

Nagy tapssal és virágcsokorral
jutalmazta a hálás közönség a
művésznő kitűnő játékát

MÁGNESES REZONANCIA VIZSGÁLATOK

 Angió MR  Szív MR  MR hipertónia esetén
 Enterális MR  Emlő MR  MR kolangiográfia  Magzati MR

 Endometriózis MR  Transzrektális MR (prosztata)
 MR urográfia  Teljes test MR (Whole body)

 Bármilyen más rutin MR vizsgálat
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Kolozsvári, bukaresti és temesvári radiológus orvosok.
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Bármilyen más rutin MR vizsgálat

(2003) 314695

ÚJ – Most személyszállí-
tás új útvonalakon:

Románia – NÉMETORSZÁG
és Németország – Románia
Románia – AUSZTRIA
és Ausztria – Románia

Címtől címig
a legjobb árakon:
50 eurótól kezdődően

 0741-088-126 (1845)

Házhoz szálítás!

0758 632628

www.pizzaladani.ro

Szilágyi Andor Leánder és Lenszirom cí-
mű mesejátékának bemutatójára kerül sor
november 20-án 19 órától a Szigligeti Stú-
dióban. A kamaszokról kamaszoknak szóló
előadás igazi kikapcsolódást ígér a család
minden tagja számára, hiszen olyan kortalan
kérdéseket jár körül, mint a párválasztás, az
önzetlenség vagy a megtévesztő külsőségek.
A két címszereplő egymásra találásának vi-
szontagságos útját a rendhagyó zenei világ,
valamint a mesei tér teszik varázslatossá.
További előadások: november 21-én 15
órától, valamint november 29-én 11 órától.
Jegyek a színház jegypénztárában (keddtől
péntekig 11–17 óra között), valamint online
a www.biletmaster.ro oldalon kaphatók,
ugyanakkor a Szabadidő és Stúdióbérletek is
érvényesíthetők.

www.biletmaster.ro
www.pizzaladani.ro
www.hiperdia.ro

