Lapkihordókat,
kézbesítõket
keresünk
Az Euro Media kiadóház
terjesztési osztályán,
a nagyváradi Menumorut
(Széles) utca 2022. szám
alatt személyesen várják
azoknak a jelentkezését, akik
folyamatos kereseti
lehetõségként lapkihordást
vállalnak, pár órás munkát
heti hat alkalommal.
Korda Árpádot vagy
Drabos Sándor Csabát
keressék a megadott címen
vagy a 0771/721-891-es
telefonszámon. Várunk
jelentkezõket elsõsorban
Nagyváradról, ezen kívül
Érsemjén, Paptamási,
Magyarkéc és Örvénd
településekrõl is.

Török Zsolt aradi alpinista
tartott beszámolót Himalájaexpedíciójáról pénteken
a nagyváradi Moszkva Kávézóban.
Tudósításunk a 8. oldalon.

Fizessen elõ
lapunkra!

A postán,
a szerkesztõségben, illetve
lapterjesztõinknél február
25-ig fizethet elõ lapunkra.
Kérjük, hívja fel barátai,
ismerõsei, munkatársai
figyelmét is erre
a lehetõségre, ugyanis
szabadárusításban
a konkurencia mesterkedései
miatt nem mindig
és nem mindenütt kapható
Bihar megye
legolvasmányosabb,
politikailag elkötelezetlen,
hazai tulajdonú napilapja.
Nagyváradon
elõfizetés-szervezõink
felkeresik azokat, akik
idejében bejelentik ezen
igényüket a terjesztési
osztály 0771/721-891-es
telefonszámán.

REGGELI ÚJSÁG
Bihar megyei napilap

Nagyvárad, 2011. február 7., hétfõ, VIII. évfolyam, 2102. szám
Mint arról már többször is
beszámoltunk,
az Érmelléken három
községközpont is megnyerte
az Európai Regionális
Fejlesztési alaptól (ERFA) azt
az egyenként 2,5 millió
eurót, amelyet az Európai
Unió vidékfejlesztésre szánt.
Ebben a kisrégióban jelenleg
Érkörtvélyes, Értarcsa
és Kiskereki  és a hozzájuk
tartozó települések  került
abba a szerencsés
helyzetbe, hogy
infrastruktúrát teremthet.

A BÜROKRATIKUS ÚTVESZTÕKNEK NINCS HATÁRUK

Totojázás egy projekt körül

Tavaly augusztusban, amikor
az érkörtvélyesi Nagy István urbanisztikai referenssel beszélgettünk, elkalauzolt bennünket
az éppen felújítás alatt álló óvodához. A régi impozáns épület
hátsó udvarára tervezik az
After School program keretében létrehozandó, a tanórák
után látogatható majdani szabadidõs és foglalkoztatási központot is. Ezt a létesítményt az
Európai Regionális Fejlesztési
Alaptól (ERFA) nyert összeg,
az említett 2,5 millió euró
egy részébõl fogják felépíteni.
Sütõ Éva

(folytatása a 3. oldalon)

Az adonyi mûvelõdési életet szolgáló otthon is várja a megújulást

Mégiscsak száll új szárnyakon a dal!
EGY KÖZÖSSÉG ÜNNEPELTE EGYÜTT A VÁRADI DALNOKOKAT

Kicsinek bizonyult szombat
este a nagyváradi református
püspöki palota díszterme, olyan
sokan érkeztek arra az elõadásra, amellyel a Váradi Dalnokok
férfikórus egyéves születésnapját ünnepelték.
Megalakulása óta a dalárda
igen népszerûvé vált, s nem
csak a megyeszékhelyen, de
más településeken, sõt már a
határon túl is. Az est házigazdája és moderátora, Kiss Csaba
színmûvész köszöntötte a több

száz fõs közönséget, s röviden
ismertette a férfikórus megalakulásának és eddigi tevékenységének krónikáját. A jótorkú
dalnokok Márkus Zoltán karnagy vezetésével egy esztendõ
alatt ötven nótát (népdalokat,
katonaénekeket, indulókat) tanultak be, és tizenöt elõadáson
léptek fel határon innen és túl.
Az a tény, hogy újabban nagyon sok magyar rendezvényre
hívják meg a dalnokokat, egyértelmûen igazolja, hogy a kö-

Zsúfolásig megtelt a református püspöki palota díszterme

NEMZETPOLITIKA
5. oldal

Ára: 1 lej

Közös éneklés a rendezvény végén

zönségnek  és a közösségnek  igénye van hasonló, a
magyar népi és nemzeti kultúra
kincseit is felmutató kikapcsolódásra.
A bevonuló kórustagokat
nagy taps fogadta. Ízelítõül elõ
is adtak pár szép nótát, amelyekhez Szõcs Lõrinc prímás és
a Kovász zenekar szolgáltatott
zenei kíséretet.

Szót kapott Pálfi József váradréti parókus lelkész, aki röviden beszélt a magyar közösségek összetartozását segítõ,
hagyományainkat õrzõ emberekrõl, csoportokról, azokról,
akik népdallal, néptánccal mentik át kulturális örökségünk kincseit a tegnapból a holnapba.
Szõke Mária

(folytatása a 8. oldalon)

