
3 naprakész 2011. június 20., hétfő

ol dal3 Black Cyan Magenta Yellow

5102030405060708090100MYC

Kirándulás.  � Az EKE’91 Nagyvárad 
– Bihar augusztus 3–8. között kirándulást 
szervez a Duna-deltába. Kérik az érdeklő-
dőket, hogy a helyfoglalás végett sürgősen 
jelentkezzenek a 0722–844–251 telefonszá-
mon, vagy kedd délutánonként 18–19.30 óra 
között a Sas-passzázsban (Szent László tér 
2–4.), az első emeleti székhelyen.

Kiállítás tervrajzokból
Június 21–29. között a Nagyáradi Állami 
Egyetem építészmérnöki karára járó I–V. 
éves hallgatóik tervrajzait állítják ki a váradi 
Vizuális Művészetek Galériájában (Fő utca 
15. szám). A Nagyváradi Építészkamara Bi-
har megyei szervezete válogatta ki a legjobb 
terveket, melyek a köztéri bútorzat, lakóház, 
új építésű lakóház középkori épített környe-
zet közelében, ifjúsági központ és komplex 
programoknak helyet adó ingatlanfejlesztés 
témakörökben készültek.

Mészáros TíMea

Zsúfolásig megtelt hívekkel 
a nagyvárad-réti reformá-
tus templom az új orgona 
avatásának napján, Szent-
háromság vasárnapján. Az 
ünnepi istentiszteleten igét 
hirdetett Hermán M. János, 
majd a házigazda szerepé-
ben Pálfi József tiszteletes 
köszöntötte a megjelente-
ket. A lelkipásztor felidéz-
te az elmúlt két esztendő 
azon eseményeit, melyek 
előkészítették az orgona 
Váradra érkezését. A folya-
mat mozgatórugói Hermán 
M. János és felesége voltak, 
akik az orgonaépítés idején 
is fontos szerepet töltöttek 

be. Ők közvetítettek az or-
gonát adományozó holland 
gyülekezet és Várad-Rét 
között. Az impozáns hang-
szer megérkezése után Bors 
László tusnádi orgonaépítő 
mester és csapata közel hat 
héten át dolgozott rajta. Az 
adományozó breedevorti 
protestáns gyülekezetet 
Henk és Diny Lenmes kép-
viselte. Felszólalásukban 
elmondták, hogy örömmel 
tettek eleget a meghívásnak 
és jöttek el Nagyváradra, 
hogy személyesen is halhas-
sák, hogyan szól az orgona 
új otthonában. Átadták 
gyülekezetük üdvözletét és 
jókívánságait a várad-réti-
eknek, ugyanakkor elmond-

ták, hogy szeretettel várják 
őket Hollandiába is.

Üzenethordozó
Az adományozó levél át-

adása után Zászkaliczky 
Tamás orgonaművész szó-
laltatta meg a hangszert. A 
világhírű szentendrei mű-
vész két orgonaművet is 
előadott, így a jelenlévők 
is meggyőződhettek a zenei 
instrumentum csodálatos 
hangjáról. Pálfi József tisz-
teletes köszönetét fejezte ki 
mindazoknak, akik hozzájá-
rultak ahhoz, hogy az orgo-
na Nagyváradra kerülhes-
sen. A támogatók nevének 
hosszas sorát aranykönyvbe 
foglalják, hogy az utókor is 

megemlékezhessen róluk. 
Az egyik fő támogató Tőkés 
László, a Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület 
volt püspöke, az Európai 
Parlament alelnöke volt, 
aki felszólalásában kifejtette, 
hogy az orgona egy Krisztust 
hordozó hangszer. Kétszere-
sen is közvetíti az evangéli-
um üzenetét: egyrészt mű-
szaki eszközként, másrészt 
a művészet csodálatos erejét 
bemutató, áldott üzenethordo-
zóként is. Tőkés László meg-
emlékezett a kilencven évvel 
ezelőtt, Kós Károly profetikus 
erdélyi író, építész által meg-
jelentetett Kiáltó szó című 
röpiratról, melynek tartalma 
ma is érvényes. „Legyünk mi 

is kiáltó szavak!” – szólított 
fel az erdélyi képviselő. Vége-
zetül a meghívott énekkarok 
szolgálata zárta a templomi 
ünnepséget. A rendezvény 

ideje alatt közreműködött a 
Nagyvárad-Réti Sztárai Mi-
hály Énekkar, a Nagyváradi 
Asszonykórus, valamint a 
Váradi Dalnokok. 

Orgonaavató ünnepség Nagyvárad-Réten 
A breedevorti gyülekezet adományozta azt az orgonát a Nagyvárad-Réti Református Egyházközségnek, melyet vasárnap délelőtt 
avattak fel ünnepi istentisztelet keretében. Elsőként Zászkaliczky Tamás orgonaművész szólaltatta meg az impozáns hangszert.

Röviden

Boldog születésnapot! Mé-
száros Boglárka ma tölti be 8. életévét. 
„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon, 
ragyogjon rád napfény, legyél boldog na-
gyon. Szíved sose féljen, bánat sose érjen, 
minden utadon szerencse kísérjen.” Kö-
szöntik őt: édesanyja Ildi, keresztszülei, 
nagyszülei.

A lekciót Pálfi József lelkész olvasta fel a Zsoltárok könyvéből A breedevorti gyülekezetet Henk és Diny Lenmes képviselte

Tőkés László, az EP alelnöke is beszédet mondott

A Nagyváradi Asszonykórus, a háttérben látszik az új orgona
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Aranyér? Berepedések?
EZEN A NYÁRON EGÉSZSÉGESNEK AKARUNK TÉGED! 
Műtét nélkül és kórházi beutalás nélkül.

50% KEDVEZMÉNY a vizsgálatra – 15 % KEDVEZMÉNY a kezelésre 
25% KEDVEZMÉNY a kezelésre nyugdíjasoknak 
érvényes 2011. június 30-ig. A kedvezmények nem halmozhatók

PROCTOLINE Klinika
13 ÉVE ROMáNIáBAN És 25 ÉVE VILágsZERTE

HirDETés (1191) 110300

Orvosi csapatunk biztosít:
tanácsadást, felügyeletet és gyógykezeléseket
IMPOTENCIáRA, gYENgE EREKCIÓRA,  
KORAI MAgÖMLÉsRE és más,  
a nemi élettel kapcsolatos  
elégedetlenségekre!

ON Klinika
13 ÉVE ROMáNIáBAN És 25 ÉVE VILágsZERTE

Ezen a nyáron egés-

zségesnek és erősnek 

akarunk téged! 

25 % KEDVEZMÉNY a kezelésre 
érvényes 2011. június 30-ig.

Diákok táborozási lehetőségeiről 
Táborozási lehetőségekről, a diáktáborokkal kapcsolatos újdonságokról, változásokról számolt 
be Bokor Ágota, a Bihar megyei Ifjúsági és Sporthivatal (DJTS) helyettes igazgatója pénteken.
NeuMaNN aNdrea

A beszélgetés az észak-rogériuszi 
RMDSZ által szervezett Van 
miről beszélni elnevezésű ren-
dezvénysorozaton belül zajlott, 
a Magnólia parkban. Kérdések-
re válaszolva az aligazgató el-
mondta többek között, hogy há-
rom étkeztetés, szállással együtt 
az idén napi 61 lejbe kerül a 
Bihar megyei táborokban, az-
az Nagyváradon, Sonkolyoson, 
Barátkán és Remecen. Igény 
szerint lehet csak étkeztetést, 

vagy csak szállást foglalni, s az 
árak csak egy kevéssel nőttek 
tavalyhoz képest. 

Verhetetlenek vagyunk
Míg a Bihar megyei diákok 

számára továbbra is a tenger-
parti táborok a legnépszerűbbek, 
hozzánk főként a Kárpátokon túl-
ról érkeznek olyan diákok, akik 
számára élmény a Félixfürdő, a 
termálvíz. Az aligazgató szerint 
vannak ugyan olcsóbb panziók 
megyénkben, de az étkeztetés-
ben még mindig verhetetlenek 

a táboraink: nagyon jó konyha, 
házias ízek, bőséges fogások vár-
ják a gyerekeket.

Újdonság, hogy partnerség jött 
létre a Bihar megyei Szociális és 
Közösségi Hivatal (ASCO), vala-
mint a DJTS között, s ennek ér-
telmében előbbi ingyen biztosít-
ja a táborokban az egészségügyi 
felügyeletet, a DJTS pedig 50-60, 
szociálisan hátrányos helyzetű 
diák táboroztatását vállalja el. 
Amúgy a bukaresti igazgatóság 
is 180 ingyenes helyet biztosított 
Bihar megyének, többek között 

a szociálisan hátrányos helyzet-
ben lévő gyermekek táborozta-
tására. Még nem tudni, hogy 
az idén mekkora az érdeklő-
dés megyénkben a diáktáborok 
iránt, érezhető-e ezen a téren a 
krízis hatása, ugyanis még csak 
a szezon elején vagyunk, mondta 
az aligazgató. Kihangsúlyozta: a 
csoportok jelezzék idejében tábo-
rozási szándékukat, hogy helyet 
tudjanak nekik biztosítani. Ér-
deklődni a 0259/41–41–40-es tele-
fonszámon, illetve az agotabokor 
@yahoo.com címen is lehet.

Meleg víz  
nélkül
Június 20. és július 15. kö-
zött javítási munkálatok mi-
att szünetelni fog a melegvíz-
szolgáltatás az 507., 509., 510., 
511., 516., 521. és 910. számú 
hőközpontokhoz tartozó ház-
tartásokban. Mindez a Splaiul 
Crişanei (az Oneştilor utca felő-
li rész), az Oneştilor, a Cazaban 
(az Oneştilor utca felőli rész), 
az Erofte Grigore, a Lăpuşului 
(az Oneştilor utca felőli rész), 
a Tudor Vladimirescu (az 
Infrăţirea környéke), a Simion 
Bărnuţiu, a Déva tér, az Aradi 
út (a nyomda és az Oneştilor ut-
ca közötti rész), az Aviatorilor, 
a Bolcaş és a Buzăului utcákat 
érinti. Ugyanakkor lehetséges, 
hogy problémák akadnak az 
522., 523. (a H. Coandă, R. Wag-
ner, Xenopol és az Aradi utak 
környéke), a 709., 710., 711., 
718., 720. (a T. Vladimirescu, 
Vrancei, Városháza, Kálvin Já-
nos és Iuliu Maniu utcák kör-
nyéke), valamint a 902. számú 
hőközpontoknál is (az állatkert 
környéke). A szolgáltató elné-
zést kér az okozott kellemetlen-
ségért. 

www.erdon.rowww.erdon.ro
www.erdon.ro
Mondjon véleményt!
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