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Gyalogtúra az EKE ’91-gyel
Az EKE ’91 Nagyvárad–Bi-

har január 27-én, vasárnap
gyalogtúrát szervez Barátka–
Szentkúti-barlang–Szentkúti-
forrás–Brãtcuþei-völgye útvo-
nalon. Vonattal közelítik majd
meg a helyszínt. A találkozás

vasárnap reggel 7 órakor lesz a
vasútállomáson, az informáci-
ós iroda elõtt. A túravezetõ Da-
nicska János (tel.: 0748/368-
628). Minden túrázni vágyót
szeretettel várnak. Érdeklõdni
és feliratkozni a szervezõnél

lehet telefonon, a közeljövõbeli
túrákra, kirándulásokra pedig
keddenként 18 és 19 óra között
az RMDSZ dél-rogériuszi szék-
házában, a Dacia sugárút 106.
szám alatt (a 9-es posta közelé-
ben).

Bábelõadások mindenkinek
Folytatódik a tavaly decemberben megkezdett bábelõadás-so-

rozat a Szent László Egyesület szervezésében, az események a
Bethlen Gábor Alap támogatásával valósulhatnak meg. E prog-
ram keretében a Lilliput Társulat Csillaglépõ csodaszarvas címû
produkcióját a következõ helyszíneken mutatja be: a nagyszalon-
tai Zilahy Lajos Mûvelõdési Házban (Iuliu Maniu utca 10. szám)
január 25-én, ma 11 órától; a nagyváradi Árkádia Bábszín-
házban (Fekete Sas-palota, Vasile Alecsandri, ma Zöldfa utca 8.
szám) január 26-án, holnap 11 órától. Az elõadásokra a be-
lépés díjtalan, a Szent László Egyesület korosztálytól függetlenül
vár minden érdeklõdõt a rendezvényekre.

A Party Táncklub táncestet rendez holnap 19 órától a vára-
di Fortuna vendéglõben (a Téglavetõ, ma Dacia úton, a Fekete
butiktól 20 méterre). A jó zenét és hangulatot Kiss Józsi és Kiss
Csaba biztosítja, azaz a Desszert együttes. Érdeklõdni a
0770/183-726-os és a 0756/299-351-es telefonszámon lehet.

Mega Mulatós címmel batyus farsangi bált tartanak a nagyvá-
radi Szakszervezetek Mûvelõdési Háza közvetlen közelében ta-
lálható Oregano étteremben (Liliom, ma Crinului utca 3. szám).
Várnak mindenkit vasárnap 17 órától. A talpalávalót és a jó
hangulatot Mészáros Imre biztosítja. Érdeklõdni a 0747/571-
604-es telefonszámon lehet.

Hétvégi vigasság

Verspályázat diákoknak
A Várad kulturális folyóirat Bihar megyei versíró versenyt hir-

det az általános iskolák felsõ tagozatos tanulói, szakiskolák, kö-
zépiskolák és szakközépiskolák diákjai, valamint fõiskolai és
egyetemi hallgatók számára. Tematikai és terjedelmi megkötés
nincs. A versenyen valamennyi pályázó legfeljebb három mûvel
vehet részt. A pályamunkákat elektronikus úton a következõ e-
mail címre kérik elküldeni: varadvers@gmail.com. A beküldési
határidõ: 2013. április 15. Valamennyi beküldött pályamunkán
kérik feltüntetni a pályázó teljes nevét, lakcímét, iskoláját, osztá-
lyát és felkészítõ tanárának nevét.

A versenyre a következõ korcsoportokban lehet pályázni: I.
kategória: 7–8. osztályosok; II. kategória: 9–10. osztályosok; III.
kategória: 11–13. osztályosok; IV. kategória: fõiskolai és egyete-
mi hallgatók. A zsûri korosztályonként I., II., III. díjat oszt ki
(pénz, tárgy- és könyvjutalmakat), illetve dicséretekrõl dönt.

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2013 májusában, a II. Holnap
Fest rendezvénysorozat idején (a pontos idõpontot és helyszínt
idejében jelzik a szervezõk). A díjazottak verseit színmûvészek
elõadásában hallgathatják meg a résztvevõk. További informáci-
ók a Várad folyóirat elérhetõségein, illetve a www.varad.ro hon-
lapon találhatók.

A verseny szervezõje Kinde Annamária költõ, a Várad kultu-
rális lap versrovatának szerkesztõje.

Templomi hangverseny
Klasszikus zenei hangversenyre kerül sor vasárnap, január

27-én, 18 órakor a nagyváradi Szent László-templomban. Az
est során elhangzanak E. Grieg-, L. van Beethoven-, W. A. Mo-
zart-, A. Glazunov-, G. F. Händel-, Thorvald Hansen-, J. Ph.
Rameau-, H. Purcell-, Reinhold Gliere-, Sz. Rahamnyinov-, A.
Stradella-, J. S. Bach-mûvek. A koncerten fellép Ary Jonathán
(klarinét), Bogdán Bódis Ádám (zongora), Bozsódi Beáta (csel-
ló), Georgiana Jecu (szoprán), Oláh Boglárka (hegedû), Székely
István (klarinét), Tasnádi Ferencz (mélybariton), valamint Thur-
zó Zoltán (zongora). A belépés díjtalan, adományokat elfogad-
nak.

Borverseny Szentimrén
Február 2-án borversenyt tartanak Hegyközszentimrén, az új

iskola tornatermében – tájékoztatott Nagy Sándor a szervezõk ré-
szérõl. Aznap 9–13 óra között várják a benevezõket. A jelentke-
zõk bormintaként egy palack nedût kell vigyenek (fehér száraz,
fehér édes-aromás és vörösbor kategóriában), emellett ki kell fi-
zessék a benevezési díjat, ami 30 lej (az ár magában foglalja a va-
csorával és mulatsággal járó költséget). Érdeklõdni a fentebb em-
lített szervezõnél lehet a 0744/383-787-es telefonszámon.

Bál
Az RMDSZ margittai szerve-

zete várja az érdeklõdõket a ha-
gyományossá vált farsangi báljá-
ra, amely február 1-jén 20 órá-
tól kerül megrendezésre a váro-
si strand bejárata mellett nemré-
giben elkészült rendezvényte-
remben. Feliratkozni és érdek-
lõdni az RMDSZ-székházban
vagy a 0745/617-250-es telefon-
számon lehet. A részvételi díj 80
lej egy fõre.

Kabaré 
Huszadik évadjára készül a

margittai Horváth János Társa-
ság színjátszó csoportja. Idén Az
erõszakos faragó és A koronatanú
címû Rejtõ Jenõ-bohózatokat
mutatják be. Lesznek még paró-
diák (zenés politikai is), villám-
tréfák és operettrészletek. Meg-
hívott vendégként fellép a
Gyöngyvetõk néptánccsoport és
a Smile Girls moderntánccso-
port. A hagyománynak megfele-
lõen a margittai bemutatók ham-

vazószerda elõtti pénteken és
szombaton, február 8-9-én 19
órai kezdettel lesznek a mûve-
lõdési házban. Az elõadások díj-
mentesek. Ingyenes helyjegyek
január 28-ától igényelhetõk az
RMDSZ– székházban munka-
napokon 9– 16 óra között, a mû-
velõdési házban pedig hétfõtõl
csütörtökig 9–14 óra között, pén-

teken 17-tõl 21 óráig. A színját-
szók minden nézõt nagy szere-
tettel várnak. A szervezõk kérik,
hogy aki valamilyen okból nem
tudja igénybe venni a helyjegyét,
vigye vissza, hogy másoknak ad-
hassák oda, vagy adja át ismerõ-
sének, rokonának. Vidéki elõadá-
sok húsvét elõtt: február 2-án
Bályokon, február 16-án Érszõllõ-
sön, február 17-én Berettyószép-
lakon, február 23-án Tótiban,
március 2-án Monospetriben.

Mulatság
A Német Demokrata Fórum

mûsoros farsangi mulatságot
rendez február 9-én 15 óra-
kor a Partiumi Keresztény
Egyetem dísztermében. Szere-
tettel várják a tagokat és a fórum
szimpatizánsait. Helyfoglalást a
fórumnál lehet intézni a Sulyok
István utca 23. szám alatt), vagy
a 0359/175-535-ös, 0259/434-
058-as telefonszámon hétfõn,
szerdán és csütörtökön 15– 19
óra között.

A Debreceni Egyetem Matematika- és Számítástudományok
Doktori Iskolája és a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem
január 25–27. között szervezi meg Nagyváradon a Matema-
tika és Informatika Didaktikai Konferenciát (MIDK 2013). A
konferencia fõ célja, hogy a magyarországi és a határon túli,
matematika és informatika didaktikával foglalkozó kutatók szá-
mára találkozási lehetõséget biztosítson. A vándorkonferencia
idei helyszíne Nagyvárad, így lehetõség nyílik az erdélyi mate-
matikusok, matematikatanárok nagyobb létszámban való rész-
vételére is. A szakmai programo-
kon, elõadásokon való részvétel in-
gyenes, várnak minden kedves ér-
deklõdõt. Egy plenáris elõadás kivé-
telével, a többi beszámoló magyar
nyelven hangzik majd el. A konfe-
renciával kapcsolatos információk
és a részletes program elérhetõ a
Partiumi Keresztény Egyetem hon-
lapján (www.partium.ro), a MIDK
2013 menüpont alatt, érdeklõdni a
konferencia midk2013@gmail.com
címén lehet. A konferencia helyszí-
ne: a Teleki (ma Primãriei) utcai
Partiumi Keresztény Egyetem Bar-
tók- és a Bolyai terme.

Farsangi rendezvények Matematika és Informatika
Didaktikai Konferencia

V. SSzilágyi IIstvánnak A ttûz ggyerme-
kei és Fecskék aaz oországúton cí-
mû, aa nnapokban bbemutatott kkötete
már kkapható aa LLibris AAntica kköny-
vesboltban ((a GGarasos hhíd mmellett),
az IIllyés GGyula RReformátus KKöny-
vesboltban ((a TTeleki, mma PPrimãriei
utcában) éés aa HHobby LLibri kkönyvüz-
letben ((a NNagysándor JJózsef, mma
Aurel LLazãr uutcában).


