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A busz meghib6sodasa miatt
tegnap d6lel6tt mintegy f6l6r6s
k6s6ssel 6rkeztek meg a nagy-
v6radi 11. sz. dltaldnos iskoldba,
6m a gyerekek igy is.nagy 6rdm:
mel fogadtdk 6ket - kiildn0sen
a Reko nevfl, marslako-kin6ze-
tfl kalalafigurdt. A k6s6bbiek Az ,,iirhai6ban" speciilis, interaktiv jiit6kon vettek r6szt a gyerekek

6ves Ecogcoala programon belii'l
a ziJkd, z6szl6 ehryer6s6re p6ly6n-
nak - mely jelzi, hogy az adott
tanint6zetben ktildnds hangstilyt
fektetnek a ktirnyezettudatos ne-
vel6sre. A karavSn egy6bk6nt
ma a Iosif Vulcan iskol6t l6to-
gatja meg, majd Kolozsvar fel6
veszi irtjdt.

A fiu r az 6vad utolso szinhilzi premierie
Forgdch Andras A firi cimfi drimalfut mutatja be a Szigligeti Tirsulat mSjus 24-6nL9 6rAt6l a Stfdi6-
ban. Rz el6addst maga a szerzl rendezte, a diszlet 6s a jelmezek Florin4 Bellinda Vasilatos munk6i.
A bemutat6t k<ivet6en m6g
25-6n, szombaton 6s 26'6n,
vas6rnap is megtekinthet6
az el6adds, Szintdn 19 6r6t6l.
Jegyek a szinhdz p6nztdrdban
vdlthat6k, di6koknak 6s nyug-
dijasoknak 10, felndtteknek 20
lej6rt. A E6nztdr nyitvatart6si
ideje: keddt6l p6ntekig 11-13
6s 17-19 6ra ktizdtt, valamint
egy 6rdval az el6ad6sok el6tt.

,,Nincs feloldis..."
Szokatlan id6pontban, kar6-

csony el6tt 6rkezik egy nyugdi
jas h6zasp6r a hegyek kdztitti
turistahdzba. Nem a v6rosban,
a csalddjukkal i.innepelnek,
mdr ez is kiildnOs. Ok az egYe-
dtili vend6gek az 6ptiletben. Be-

sz6lget6stik inkdbb harc, mint
dial6gus, bgy hosszir, egymes
mellett Ie6It 6let egyik utols6
csdrt6je. Mignem megielenik a
falu lelk6sze, majd a fiit 6s az 6t
keres6 rend6riik is. A tiirt6net
hdrom tragikus figura sorsdr6l
sz6l, az Oregasszony, a Lelk6sz
6s a Fiir sorsa fon6dik iissze
egy v6gzetes pillanatban. Aho-
gyan a kdlt6 mondia: ,,Nincs
felold6s, enyhiil6s". Ahogy egy
trag6di6ban illik is. Forg6ch
Andr6s 716, Jdszai Mari-diias
dramaturg nagy szinhini ta'
pasztalattal rendelkez6 szerz6,
ttibb dijnyertes 6s sikerrel j6t-
szott darabot 6s adaptdci6t je-
gyez, nemegyszer 6 maga ren'
dezi meg a darabjait akdrcsak

ezffttal a Szigligeti Szinh6zban,
A fiir cimfl drdm6jdnak 6sbe-
mutat6jdt. Az el6addst 16 6ven
feliilieknek ajdnljak.
' Szerepl6k: Apa: Hajdu G6za;
Anya: F6bi6n Enik6; Lelk6sz:
Dim6ny Levente; A frfi: Varga
BaI6zs, Hunyadi Istv6n; Kis-
l6ny: Ldszl6ffy Em6ke; NYo-
moz6: PdI Hunor; Gondnok-
n6: T6th Ttinde; Els6 rend6r:
Szotyori J6zsef; M6sodik rend-
6r: Csatl6s L6r6nt; Szerel6:
Dobos Imre. Rendez6: Forg6ch
Andrds. Diszlet, jelmez: Florina
Bellinda Vasilatos. Ugyel6: Jo6
Emilia. Sirg6: Tentea Katalin.
Hangosit6ki Zsurka J6zsef,
Szanday Csongor. Vil6gosit6k:
Nosz Botond, Nagy Imre. Az el6adSs plak{tja

Baleset a hidon
Egy 35 6ves n6 okozott balesetet
kedd reggel 9 6ra kdrtil a varadi
Densu$ianu-hidon. Eszak-6ssi
fel6 haladt, rosszttl lett, 6s a hid
Dacia sug6mt fel6li v6g6n sf-
rolta egy TIR oldal6t, amely az
ellenkez6 sdvban haladt, majd ne
kitltkOzdtt ery mdsik szem6lyg6P
jdrmfinek, amelynek v6gigsttrolta
a bal oldal6t, veCfil ery mdsik
aut6val is iitkdziitt front5lisan. A
szemtanfk 6s a rend6rs6g szerint
nem volt eszm6let6n6l, kflrhAzba
sz6llitott6k. A helyszinel6s miatt
kdzel ftI 6r6ig akadozott a forga'
Iom, az ellenkez6 savban halad6-
kat a Dacia sug6r0tra terelt6k.

Ven i Creator Spi ritus g1q6i'{l'i5fii nkdddi'orgo-
nakoncertre keriil sor avflrad'sz5l6si r6mai
katolikus pl6bdniatemplomban mi4us 22'6n,
szerddn 19 Srai l<ezdettel. Miisoron J. S. Bach
(1685-1750) Komm, heiliger Geist BWV 651
l(omm, Gott Schdpfer BWV 667 Johann
Pachelbel 1653-1700 Komm, heiliger Geist,
Herre Gott Komm, Gott Schdpferheiliger
Geist Dietrich Buxtehude (1637-I7O7) Nun
Bitten wir den heiliger Geist l(omm, heiliger
Geist, Herre Gott J. S. Bach Praeludium et
Fuga in a BWV 543 mfivek szerepelnel<.
OrgonSl J6zsa Domokos. A bel6p6s dijtalan;
adom6nyokat ktiszdnettel elfogadnak.

Kiinyvbemutattf 6s -v6sir
MAjus 23-An, csi.itdrtdktjn a nagyvdradi
Partiumi l(ereszt6ny Egyeteme4 ktinyvv6-
sdrral egybek0tdtt k0nyvbemutat6t tart a
Budapesti Tinta K0nyvkiad6, a magyar nyelvii
sz6tdrak, nyelv6szeti szakl<dnyvel<, nyelv-
mfivel6 kiadv6nyok 6s egy6b hungarikumok
legnagyobb magyarorszdgi kiad6ja, amelyet
a sz6lesebb olvas6l<dzdns6g els6sorbdn a ne-
ves nyelvmiivel6, Gr6tsy L6szl6 nagy sikerii
kdnyvei, kciztUk a Nyelvmfivel6 k6zisz6t6r 6s
a Nyelvi Jiitdkaink Nagykiinyve r6vdn ismer-
het. D6lutdn 14 6rdt6l a Partiumi l(eresztr5ny
Egyetem Bart6k-term6ben a Pl(E Magyar
Nyelv 6s Irodalom szakiinak vend6goktat6ja,
P. Lakatos Ilona VSltoz6 nyelvhasznSlat a
hdrmas hat6r ment6n cimfi k0nyv6t mutatja
be d r. l(iss G6bor kiad6i gazgat6-f 6szerkeszt6,
majd pedig a Magyar Nyelv l(6zikiinyvei, az
Ekessz6l6s l(isktinyvtdra, valamint a Seg6d-
ktinyvek a Nyelv6szet Tanulm6nyozAsAhoz
cimfi kdnyvsorozatok rijdonsdgaival ismerteti
meg a k0ziins6get. A rendezv6ny hAzigazdi4a
Bartha l(risztina nyelv6sz, egyetemi oktat6.
A Tinta Kiad6 ktinyvei d6lt6l kora estig ked-
vezm6nyes, kiad6i Sron v6s6rolhat6ak meg a
Partiumi Kereszt6ny Egyetem 6pillet6nek el6-
csarnokdban. Az esem6ny szervez6je, a Pl(E
Magyar Nyelv 6s Irodalom tansz6ke nagy
szeretettel l6t minden kedves 6rdekl6d6t az
eg6sz napos rendezvdnyen.


