
Jcgcriex javi[asaban iq mivel
kOzismert, hogy a romdn 6s
magyar partnerek egyar6nt
hasonl6 probl6m6kkal 6s gon-
dokkal kiizdenek 6s ez|tt c6l'
szerri a hatdron 6tnYiI6 gaz'

Sokan tiitogatt6k meg a kolbiiszokat forgalmaz6
standot

Bfizaszentel6s. n
r6mai katolikus egyhiizban
Szent Mdrk iinnepdhez

' kapcsolddil< a bfzaszente-
l6s szertartdsa, amikor a
pap 6s a hfvek Isten segft-
s6g6t k6rik a vet6sekre. A
nagyv6radi rdmai katolikus
sz6 l<ese gyhd zban 2413.
Aprilis 25-6n, csiitcirttiktjn
a 18 6rakor kezd6d6 szent-
mise keret6ben v6gzi el ezt
a szertartilst Msgr. Fodor
J6zsef, 6ltaliinos helYndk.

A K6PKEret a PKE MagYar
Nyelv 6s Irodalomtudom6nyi
tansz6k6nek szervez6s6ben
zajl6 irodalmi, mflv6szeti be-
sz6lget6ssorozat, mely kortdrs
szerz6ket sz6lit meg 6s mutat
be els6dlegesen az egYetemi
hallgat6s6gnak 6s az univerzi-
tds polgdrainak.

Alapelvr6l
A tegnap kezd6d0tt Partiumi

Egyetemi Napok magYar iro-
dalmi szaknapjdn is alkalom
nyilt arra, hogy egy K6PKEret
besz6lget6ssel gazdagodhasson
minden 6rdekl6d6. A meghi-
vott ez(tttal a D6rY Tibor-dijas
Dem6ny P6ter, ir6, k0lt6, a La-
t6 e. foly6irat essz6 rovat6nak
szerkeszt6je volt. A besz6lget6st
Boka L6szI6, irodalomt0rt6n6sz
vezette kit6rve a kortdrs szer-
zd ars poetic6j6ra, eddig meg-
jelent mflveire 6s a modern
vil6g adta lehet6s6gekkel val6
viszony6ra. Dem6ny tObbszor
is visszatdrt atra az alaPelvre,

gat6ja Bevezet6s a sajt6mtlfaj-
okba cimmel tartott el6addst
ttibb osztdLly didkjainak. Meg-
jegyezte: v6lem6nye szerint a
kozv6leked6ssel ellent6tben
egy6ltaldn nem kdnnYii kom-
munikSlni- mindenki csak pr6-

melyre munk6ja alaPszik: egY
ir6nak, ktiltdnek lenYe leg-
m6ly6r6t kell tdplSlkoznia 6s
kifejeznie magdt, ami ugyan
kock6zatos lehet, hiszen sosem
tudni mi tOr a felszinre, viszont
birtokAban kell lenni azoknak
az eszkbzbknek, amelYekkel
megformdlhatjuk azt, amit 6t
akarunk adni az olvas6knak.
Alkot6sainak l6teleme az illarc-
ok 6s a 96g levetk6z6se. Eddig
megielent hdrom k0tet6nek (A
f6l flakon, Visszaforgat6s, Ga'
rant6lt pihen6s) tdmbds ele-
mezget6se utAn Dem6ny besz6lt
a vil6ghdt6hoz val6 hozz66Il6'
sdr6l is. Bevall6sa szerint ins-
pir6lja ez az interaktiv kdzeg,
melyet nagyr6szt a blogol6son
kereszttil tapasztal - egY blog
szerinte,,instant irodalomtdr-
t6net". A besz6lget6s v6g6nek
ktizeledt6vel tdbbsz6r is elhang-
zott az atyai j6tan6csk6nt is fel-
foghat6 mondat az it6 sz{idb6l:
,,Vegytik kicsit kev6sb6 komo-
lyan magunkat.".

6rtekez6st. informdci6cser6t
6s -6tvitelt. Tdrt6nhet kOzvet-
lentil, szemt6l szembe, 6s tele-
kommunik6ci6s eszk6z0k segit-
s6g6vel (internet, t6ve, r6di6,
telefon). Kdztudott, hogy a saj-
t6t a nesyedik hatalmi 6gnak

Szolgillat Add a kezed!

Nem is olyan l<6nnyrt a kommunikeHs...
Tegnap a h6ten zajl6 XXIL Festum Varadinum rendezv6nysorozat l<eret6ben immdr 2. all<alom-
ma'i re'ndezt6k meg a Varadinum Junior didkiinneps6get a Mihai Eminescu FSgimnfrziumban.

A Partiumi Magyar NYugdija-
sok EgyestiLlete minden kedden
6s csiitOrt<ikdn 11 6s 13 6ra kii-
zOlI szolglJatot tart az egyesiiLlet
szll<hazitban, mely a December
l. t6r 2. szdm alatt tal6lhat6.
Feljdrat az els6 emeletre a ka-

Crucun Losonczt AHrouus

A Vivant Professores AlaPit-
vdny 6s a Mihai Eminescu
F6 gimndziu m szerv ez6s6ben
zajlott Varadinum Junior di-

Nagy sikere volt a nagyszalontai sajtf6les6geknek

,i l(ePlGretes besz6lget6s
' Dem6ny P6terrel

pu alatt balra, megint balra, 6s
a 19-es ajt6. Az Arlusban meg-
sztnt a szolgillat.

mfv6t negyven Percbe sflritett
humoros form6ban, B6nk b6n?
Jelen! cimmel.

Miifaicsaliidok

Bir6 Arpdd Levente, a
D n h a c  E ! n . l r r o i  t T r r r d n m 6 n r r o o v a -

kelyteleki6s- C.C. 23 6ves karddi,szem6ly
ellen lop6s v6djdval. A k6t szem6lyt azzal
gyanrisftjdk, hogy egy vdradi parl<ban egy n6
tdskdjdb6l elloptak egy mobiltelefont, ame-
lyet k6s6bb ziilogba helYeztek.

a Betiir6ses lop6s. Aprilis 21-6n
11.20 ktirtil a rend6rs6get arr6l 6rtes[tette
egy almaszegi szem6ly, hogy tdvolh6t6ben .
bettirtek lakdsdba 6s elloptak h6rom mobil-
telefont, k6t kari l<agy r|rfit, egy aranyldncot
6s kiil6nbtiz6 6teleket a fagyaszt6b6l, ezzel
1500 lejes l<6rt okozva. A bfintettel A.D' 16
6ves almaszegi lal<ost vddolj6k, a l<6rf r6sz-
ben megt6rftett6k.

TarAndoknap
A Nagyvdradi Rdmai lGtolikus Pi.ispdks6g id6n
is zar6ndoklatra hfvja az egyhAzmegye hfveit

tenbe vetett hit meg6rz6se mellett. Egyhazme-
gy6nl< ezen jeles Unnep6nek programja 10.00
6rakor kezd6dik a zardndol<ok fogadds6val 6s a
szentmis6re val6 rdhangol6ddssal. Az iinnep6-
lyes szentmise 11 6rakor kezd6dik, amelyre az
egyhdzmegye paps6ga, szerzetess6ge 6s hfvei
mtllett a szomsz6dos egyhdzmegy6kb6l is 6r-
keznek vend6gek. Ezt a szentmis6t a zardndo-
kok6rt 6s az eg6sz egyhazmegy66rt ajdnljuk fel.
A szentmise utdn a hagyom6nyos ktirmenetben
Szent L6szl6 erekly6j6vel nyilvdnosan is meg-

kdzbenj6r6nk pdrtfogisdt k6rik.

AllasUi rzfit tartottak


