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A szillitiisrol
kiizvitAznak
A vdradi 0nkormdnyzat
6s a Transregio TelePiil6s-
kiizi Fejleszt6si EgYestilet
m6jus 23-6n, cstitorttikdn
17 6rdt6l a v6rosh6za
diszterm6ben lakoss6gi
f6rumot gzervez arr6l a
dokument6ci6r6l, meIY az
egyesiileti tag teri.ileti ad-
minisztrativ egys6gek (V6-
rad, Bors 6s Szentmdrton)
kOzotti, menetrend szerint
iizemel6 szem6lysz6llit6
helyi buszjdratok 6ltal
nyrljtott szolgdltat6sok
megit6l6s6r6l rendelkezlk.
Az elfogaddsra javasolt
anyagok a Polg6rmesteri
Hivatal honlapj6n (www.
oradea.ro), illetve a www.
transregio.io honlaPon
tanulmdnY ozhat'6ak, az
Interes public/dezbateri
publice meniipontndl.

l(dnyvbemutato 6s'visfr a Pl(E-n
Ma d6lul6n a nagyvaradi Partiumi l(eresztlny Egyetemen l<tinyvv6sdr-
ral egybekttttttt litinyvbemutat6t tart a Budapesti Tinta l(tinyvkiado.

5nyvei, k0zti.ik ja, P. Lakatos Ilona V6ltoz6
i k6zisz6t1r 6s nyelvhaszn6lat a h6rmas hatdr
rink Nagykdny- ment6n cimfl kdnyv6t mutatja
het. D6lut6n 14 be dr. Kiss G6bor kiad6igaz-
tmi Kereszt6ny gat6.f6szerkeszt6, majd pedig
6k-term6ben a a Magyar Nyelv K6zik6nyvei,
rlyelv 6s lroda- az l4kessz6t6s Kisk0nyvtdra,
vend6goktat6- valamint a Seg6dkdnyvek a

Nyelv6szet Tanulm6nYoz6-
sdhoz cimfl k0nyvsorozatok
irjdonsdgaival ismerteti meg
a kdz0ns6get. A rendezv6nY
hdzigazd1ia Bartha Krisztina
nyelv6sz, egyetemi oktat6. A
Tinta Kiad6 ktrnYvei d61t6l
kora estig kedvezm6nYes, ki-
ad6i 6ron vdsdrolhat6ak meg a
Partiumi Kereszt6ny EgYetem
6piilet6nek el6csarnok6ban.
Az esem6ny szervezfie, a PKE
Magyar Nyelv 6s Irodalom tan-
sz6ke nagy szeretettel l6t min-
den kedves 6rdekl6d6t az eg1sz
napos rendezv6nyen.Mindenkit szeretettel v6rnak a PKE'n ma sorra keriil6 esem6nyre

6rakor az Ady Endre Lfceuntban szeretettel
vdrunl< minden VIII.-os tanul6t, oszt6lyf6n0kil-
l<et arra az iskolabemutat6ra, amelynel< sordn
didkjai nk seg i'ts6g6vel bemutatjuk az iskolSn k-
ban zajl6 oktat6-nevel6 tev6l<enys6get, i ndul6
osztdlytipusainkat. A bemutat6 k6t6rds.

n Alliisbtirze. A Ruhama Alapi'tvdnv ke-
ret6ben mfikdd6 Karrier l(dzpont a Bihar Me-
gyei M un l<aer6-fog lalkoztatdsi U gyntiks6ggel .
(Alofm 6s m6s int6zm6nyekl<el l<iizremfikiid-
ve mdjus 24-6n L0-L3 6ra kOzdtt dll6sbdrz6t
szervez azEra Shopping Parkban. Tov6bbi in-
formdci66rt hivhatj6k a 02591456-180 vagv
a 07 2B-9BO-784 telefonszdmot.

Tf !6l6k az Aldozatok6rt.
Kedd d6lut6n a nagyv6.radi zsid6 hitkiiz-
s6g Z6rda utcai kis zsinag6g6j6ban em-
l6keztek meg a holokauszt nagyvdradi 6s
Bihar megyei dldozatai16l. A ntegeml6ke-
z6s legmeghat6bb pillanata volt, amikor.
a haldltAborok tfi l6l6i .gytijtottak egy-egy
gyertydt az iildozatok eml6k6re. /3.
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