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Stúdióba vonul
júliusban Madonna, 
hogy megkezdje 
legújabb albumá-
nak munkálatait – 
közölte az énekes-
nő képviselője a 
Twitter közösségi 
portálon. /16.

aktuális

sport

Magyar állampolgári 
eskütétel Nyírábrányban
Nyírábrányban először tettek magyar állam-
polgári esküt június 16-án azok, akik a helyi 
elöljáróságon adták le kérésüket, illetve az 
eskü helyszínéül is a Hajdú-Bihar megyei 
nagyközséget választották. /5.

„A bihari labdarúgás
ismét tündökölni fog”

Múlt héten pénteken sajtótájé-
koztatót tartott a Bihar Megyei 
Labdarúgó-egyesület (AJF) elnöke, 
Valer Vancea, amikor számos, a 
testületet érintő kérdés merült fel, 

s került megválaszolásra. „Már nagyon régen 
történt, hogy megyénk három labdarúgó 
együttese egyazon évben jutott egy osztállyal 
feljebb, ami azt jelenti, hogy Bihar visszake-
rült a román labdarúgás körforgásába. /9.

Búcsú. Vídám hangulatban telt az 
elmúlt egy hét a Csillagocska Zeneóvo-
dában. A csoportok mindegyike külön év-
záró szereppel készült, így szinte minden 
napra jutott ünnepi pillanat. Szombaton 
tizenöt gyermek búcsúzott végleg az óvo-
dától. /8.

Rö vi den

Orgonaavató Nagyvárad-Réten
Ünnepi alkalomra gyűltek össze a hívek tegnap a várad-réti református templomban: az adomá-
nyozó holland gyülekezet képviselőinek jelenlétében felavatták az egyházközség új orgonáját. 

Közgyűlés.  � A Bihar megyei Nyug-
díjasok Egyesülete (Dunărea utca 18. szám) 
összehívja közgyűlését 2011. június 20-án 10 
órára a nagyváradi Szakszervezetek Művelő-
dési Házába. 

Vakációs program
a könyvtárban
A megyei Gheorghe Şincai könyvtárban 
(Armatei Române utca 1/A) vakációs prog-
ramot szerveznek gyerekeknek június 15-től 
szeptember 15-ig, naponta 11.30–15 óra kö-
zött, az alábbiak szerint: hétfőn irodalmi mű-
hely, kedden bábozás (Bi-ba-bo és marionett 
bábuk/drámajátékok), szerdán intelligencia 
tesztek, csütörtökön alkotóműhely, pénteken 
szabadidős játékok. Érdeklődni lehet a 0259–
431–257, 0359–800–363, 0359–800–368 
telefonszámokon.

Mészáros TíMea

Az ünnepséghez méltó momen-
tummal kezdődött az esemény, 
ugyanis egyszerre négy kis-
gyermek részesült a kereszt-
ség szentségében. A keresztelő 
után Pálfi József, a gyüleke-
zet lelkipásztora köszöntötte 
a meghívott vendégeket és a 
gyülekezet tagjait. Olvasmány 
hangzott el a 118. Zsoltárból. 

Az igehirdető Hermán M. Já-
nos egyházkerületi előadó-ta-
nácsos – aki feleségével együtt 
fontos szerepet játszott az or-
gona Várad-Rétre kerülésének 
ügyében is – János evangéliu-
mából olvasott fel egy részle-
tet. Kifejtette, hogy a hálaadás 
és az öröm ünnepe érkezett el 
Szentháromság vasárnapján a 
gyülekezet életébe. Az Atya-
Fiú-Szentlélek Istenről, azaz a 

Szentháromságról való egész 
tudásunk üzenete, hogy Isten 
jelen van mindennapjainkban, 
mondta az igehirdető. Prédiká-
ciójában az első keresztények 
szellemiségét idézte meg, akik 
rendíthetetlenül kiálltak hitük 
mellett. Az ő példájuk álljon 
előttünk, mai keresztények, er-
délyi, partiumi magyarok előtt 
is. „Ki kell állnunk a magunk 
ügye mellett. Harcolnunk kell 

jogainkért, ugyanakkor a hit, 
a remény és a szeretet jegyé-
ben szolgálnunk kell anya-
szentegyházunkat, miképpen 
a nemzetünket is” – hangzott 
el. Hermán M. János egyúttal 
felelevenítette azt a folyamatot 
is, melynek eredményeképpen 
a breedevorti protestáns gyüle-
kezetből Nagyvárad-Rétre ke-
rült a hangszerek királyának 
tartott orgona. /3.

Biharpüspöki Napok. Az elmúlt hétvégén immár nyol-
cadik alkalommal rendezte meg a Biharpüspöki Napokat a helyi 
RMDSZ-alapszervezet és a Biharpüspöki Alapítvány. Szombat dél-
után és este az időjárás is kedvezett a szórakozni vágyóknak, így 
rendkivül jó hangulat jellemezte a történteket. Nem csak Nagy-

váradról (a Csillagocska néptáncegyüttes), hanem Kalotaszegről 
(a Felszeg gyöngye néptánccsoport) és Debrecenből (a Vismaior 
zenekar) is érkeztek fellépők, a szülők számára pedig minden 
bizonnyal a legemlékezetesebb élményt azt jelentette, amikor a 
színpadon szereplő óvodás gyermekeiknek tapsolhattak. /6.
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LADIK-döntő. Véget ért a Bihari Napló általános isko-
lásoknak hirdetett médiaismereti vetélkedője. Az idei versenyre 
kevesebb csapat jelentkezett, ellenben három is a Szalontai 
Arany János Főgimnáziumból. Az elmúlt péntek délután ők 
voltak a szerkesztőségünkben megtartott döntő részesei. /8.
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Forgalomkorlátozás mától

Június 20–22. között megsza-
kítják a melegvíz-szolgáltatást 
a 123., 506., 601., 602., 604–607. 
és 610. számú hőközpontoktól, 
a Shakespeare–Menumorut ut- 
cai távfűtési hálózat javítási 
munkálatai miatt. Ugyanakkor 
megszakítják a primér ener- 
gia szolgáltatását is közvetle-
nül a fenti rendszerhez csatla- 
koztatott fogyasztók esetében. 

A megszakítás az alábbi ut-
cák fogyasztóit érinti majd: 
Shakespeare, C. Brâncoveanu, 
Poieniţei, Splaiul Crişanei, 
Călăraşilor és környéke, Piaţa 
Cazărmii, Decebal (a híd kör-
nyéke), Szováta – részben, 
Sf. Apostol Andrei – részben, 
Doina – részben, Menumorut – 
részben, Orşovei és a környező 
utcák, Tarcăului.

A váradi körgyűrű építési mun- 
kálatai miatt a következő napok-
ban forgalomkorlátozás lesz ér- 
vényben a várad-ősi Densuşia- 
nu-hídon. A kivitelezéssel meg-
bízott Selina cég mától kezdi 
meg az előregyártott, mintegy 
30 méter hosszú gerendák elhe-
lyezését az említett szakaszon. 
A munkálatok június 28-ig fog- 

nak tartani, és minden nap 
reggel 5 és 7 óra között zajla-
nak. Ennek megfelelően az em-
lített időintervallumban forga-
lomkorlátozás lesz érvényben 
a hídon, és körülbelül 30 per-
ces időszakokra (5.30–6, illet-
ve 6.30–7 óra között) teljesen 
lezárják azt. Az illetékesek az 
érintettek megértését kérik.


