
biak szerint mfikbdik majd:
majus &6n, p6nteken a szii-
Iet6seket a szti,l6szeten jegy-
zik be 7.30-15.30 6ra kdzittt,
a h6zassdgokat a hivatalban
8-76, az elhalAloz6sokat 9-13
6rakdzdtt; m6jus 3-6n, pen-
teken csak a sziilet6seket
jegyzik be 7.30-15.30 6ra kG
zritt; mdjus 4-6n, szombaton
csak az elhal6lozasokat jegy-
zik be 8.30-12.30 6ra kriz0tt,
m6jus G6n, h6tf6n csak az
elhal6loz6sokat jegyzik be
9-13 6ra k0zdtt.

pOi<t<et a Nagyv6radi- Ailami
Filharm6nia Enescu-Bart6k
hangversenyterm6ben m6jus
24-6n, p1rrtek este 19 6rdt6l.

Fell6p6k
Fell6pnek: B. T6th Magda

6letmf- 6s J6k6 Vera-lijas 6ne-
kesnp, Kapi G6bor n6tdskapi-
tdny,Rdcz Anita, a Nemzetkdzi
N6taverseny cs6rdds kateg6ri6-
j6nak els6 helyezettje 2009-ben,
Szab6 Lajos, az Orszdgos Ma-
gyar n6taverseny els6 helye-
zettje Hajdfibdszcirm6nyben, a
N6taolimpia mdsodik helyezett-
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Almol< a viradi Sziqliqeti szinhfuzban
Az ef6adilst a szinhdz vit6gnapj6n mutaTtSk-be, 6s a di{koknal< sz5l6 szh-
hAzi programban a l<ciz6piskolal< 6s egyetemi hallgat6k is r1szt vesznek.
A SzinhAz az iskoldban, is-
kola a szinhdzban elnevez6sf.
program fjabb 6llom6sak6nt
Karinthy Ferenc Gell6rthegyi
6lmok cimfl szinmrlv6nek 6s
Ork6ny Istv6n Egyperceseinek
a felhaszndlAsAval hoztak l6tre
rdvid jeleneteket a ktiz6pisko-
l6s di6kokb6l 6s egyetemis-
takb6l 6116 csoportok egy-egy
szinmiiv6sz vezet6s6vel.

Az el6ad6st Almok cimmel
a szinhin vil6gnapj6n mutat-
tdk be. Most fljra szinpadra
keriil'a produkci6 m6jus 7-6n,
kedden L8 6r6t6l a Szigligeti
Szinh6zban.

Kilencven di6k,
A didkoknak sz6l6 szinhtizi

programban id6n egyetemist6k
is r6szt vesznek: hat nagyv6-
radi k0z6piskola (Ady Endre
Gimn6zium. Mihai Eminescu
F6gimn6zium, Lordntffy Zsu-
zsanna Reform6tus Gimndzi-
um, Szent Lirszl6 Gimndzium,
Iosif Vulcan F6gimndzium, Mf-

v6szeti Liceum) 6s a Partiumi
Kereszt6ny Egyetem dsszesen
90 didkja vesz r6szt a program-
ban. Az el6ad6sra korl6tozott

sz6mban m6g kaphat6k jegyek
a szinhin p4nzttritban, illetve
a www.biletmaster.ro honla-
pon. Egy bel6p6 6ra 10 lej.

demkereszttel kittintetett miive-
sze 6s zenekara. Az est folya-
miln meglepet6s bejelent6s lesz!
A meghiv6 ira I5lej, melyet
a filharm6nia jegl46nzl4rdban
(nyitva tart6s munkanapokon
11-16 6ra, csritrirttiktin 18-21
6ra kdzdtt), valamint a d6l-
,rog6riuszi RMDSZ-irod6ban
(Dacia sug6rirt 106. sz6m, nyit-
va tart6s h6tf6n, szerd6n 6s
p6nteken 9-13 6ra kiiziitt) le-
het megvds6rolni. Erdeklddni
a 0740-186-308 telefonszdmon
.lehet Pet6 Dalmdnhl. M6diat6-
mogat6 a Bihari Napl6.

Az ember
trag6diaja
B6rletes el6ad6sk6nt jdtsza
Nagyv6radon Az ember
trag6di6ja cimfl el6ad6-
s6t a debreceni Csokonai
Szinhin t6rsulata. Mad6ch
Imre drdmai ktiltem6ny6t
Vidnydnszky Attila vitte
szinre, Ad6m szerep6ben
Trill Zsolt l6that6, Lucifert
a sepsiszentgydrgyi Tam6-
si Aron Szinhda mfiv6sze,
P6Lffy Tibor alakitja, mig
Eva szerepdben a beregszd-
szi Vass Magdolndt hthat-
ja a koz0ns6g. Jegyeket a
szitrhirz p6nzt6rdban lehet
v6ltani keddt6l p6ntekig
11-13 6s 17-19 6ra kOzOtt,
iJletve egy 6rdval az el6adA-
sok el6tt. Online jegW6sar-
l6s: www.biletnaster.ro. A
mdjusi el6ad6sok id6pont-
jai: mdjus 3., p6ntek l9:fi),
Partium-b6rlet; mdLjus 4.,
szombat, 17:00 Tanay Emil-
b6rlet; mdjus 5., vasdrnap
19:00, Halasi Gyula-b6rlet.

Az esem6ny plakdtja

Az Alom ism6t megtekinthet6 a Szigligeti Szfnh{z diikel6adisiin

ennek tenilet6n kivUl fejtenek ki tev6kenys6-
gel<et. Ennek megfelel6en az emlitett h6rom
tanint6zetben 6sszel inditand6, dsszesen
dt osztSly di6kjai a szerz6d6st alAkttizen-
egy kereskedel mi tdrsasd gn6l szer ezhetnek
szakmai tapasztalatokat, k6t 6ven keresztUl.
A jeldltek minimum kilenc osztdlyt miir el
kellett v6gezzenek, 6s nem lehetnel< id6seb-
bek 18 6vesn6l. A beiratkoziisok mdjus 7-31.
kiiztitt zajlanak, a szakokkal kapcsolatos,
illetve a l<6pz6st 6rint6 egy6b informdci6k az
Eurobusiness ipari park telefonszd-mdt hiva
- 03591889-389 - vagy az iskolSk titk6rsii-
gain kaphat6ak.

l(iitethemutatri a FKE-n
A Pl(E Magyar Nyelv- 6s Irodalomtudomdnyi
tansz6ke, a Gondolat l(iad6 6s a Viirad kultu-
r6lis foly6irat szervez6s6ben miijus 6-5n tB
6r6t6l Boka Liiszl6 Egysz6lamri kinon? Ta-
nulmdnyok 6s kritik6k c(mfi kritetd.nek viiradi
bemutat6jdra l<eriil sor a Partiumi l(ereszt6ny
Egyetem Bart6l<-term6ben. A l<Onyvet Ldng
Gusztdv irodalomtiirt6n6sz mutatja be. A
megjelentel<et l<riszrinti 6s a vend6gekkel be-
sz6lget l(ordics No6mi. A kcjtet a helyszinen
kedvezm6nyes 6ron megvdsdrolhat6.

Boka Liiszl6 kiitet6t mutatjdk be


