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Mazsorett tábor.  � Kezdők és 
haladók részére mazsorett tábort szervez a 
Tempo Majorette Együttes és az M.M. Pódi-
um a nagyváradi várban (M3–M4-es termek) 
június 20–24. között (hétfő–péntek). 7 éves 
kortól várják lányok jelentkezését a csopor-
tokba. A foglalkozások naponta 9–12 óra 
között lesznek, a tábor napi díja 5 lej, a heti 
bérlet 20 lejbe kerül. Jelentkezni június 20-
án reggel 9 órakor lehet a helyszínen. 

Gyermekek az egészségért.  �
Június 25-én 11 órai kezdettel a Kolozsvári 
út 85. szám alatti római katolikus Kultúrott-
honban Gyermekek az egészségért címmel 
egész napos rendezvényre kerül sor, melyre 
szeretettel várják a szervezők a kicsiket és 
nagyokat.

Meleg víz nélkül
Június 20–24. között előre 
betervezett munkálatok miatt 
szünetel a melegvíz-szolgáltatás 
a 121., 128., 509., 607., 610., 
705., 708., 822., 831., 878. és 

887. számú hőközpontokhoz tartozó háztar-
tásokban. Mindez a következő utcákban lakó 
fogyasztókat érinti: G. Galilei, Moldovei, Lacul 
Roşu, Ostaşilor – részlegesen, Milcovului, 
Ştefan cel Mare, Locomotivei, Michelangelo, 
Caraiman, Vagonului, Zimbrului, Republicii 
– részlegesen, Traian park –  részlegesen, 
Mihai Eminescu – részlegesen, Oaşului, 
Infrăţirii, Piteştilor, Haţegului, Iacobinilor, 
Déva tér, Furnicii, Gh. Pop de Băseşti, Splaiul 
Crişanei – részlegesen, Doina – részlegesen, 
Sovata – részlegesen, Dobreştilor, Sf. Apos-
tol Andrei – részlegesen, C-tin Brâncuşi, N. 
Bălcescu, Decebal – részlegesen, V. Conta, 
Menumorut – részlegesen, D. Zamfirescu, 
T. Vladimirescu – részlegesen, Városháza 
– részlegesen, Bémer tér, Ady Endre – rész-
legesen, Kolozsvári út 66. szám, Cantemir 
– részlegesen, A. France, J. Jaures, Ialomiţei, 
C-tin Noica, Kossuth utcákban.

Mészáros TíMea

A nagyvárad-réti Csillagocs-
ka Református Zeneóvoda 
tartalmas hetet tudhat ma-
ga mögött, miután az el-
múlt hét folyamán egymást 
érték az ünnepi alkalmak a 
közösség életében. Minden 
csoport külön-külön tar-
totta meg évzáró kis mű-
sorát, majd szombaton, az 
úgynevezett óvodai napon 
„elballagtak” az iskola-elő-
készítősök is. Az udvaron 
már készült a hagyomá-
nyos bográcsgulyás, ami-
kor a ballagási ünnepség 
résztvevői megérkeztek. A 
templomban először Ráksi 
Lajos, a Nagyvárad-Réti 
Refomátus Egyházközség 
segédlelkésze hirdetett igét, 
majd a szülőkből álló Csil-
lagfény Kórus szolgált Már-
kus Zoltán karnagy vezeté-
sével. Az iskola-előkészítő 
csoport tizenöt „ballagója” 
énekkel és szavalatokkal 

búcsúzott az óvodától és a 
szeretett óvónénitől a szü-
lőkből, rokonokból álló né-
pes közönség előtt. Felcsen-
dült többek között Móra Fe-
renc ismert gyermekverse, 
a Zengő ABC is, amelyet 
jókedvűen mutattak be. A 
nagycsoportosok bíztató 
szavakkal búcsúztatták el 
a társaikat, arra bátorítva 
őket, hogy ne féljenek az 
iskola kihívásaitól.

Könyvajándékot kaptak
A Csillagocska Alapít-

vány és az egyházközség 
nevében Ráksi Lajos se-
gédlelkész mondott köszön-
tő beszédet, majd egy-egy 
Bibliát nyújtott át a jöven-
dő elsősöknek. „Ne felejt-
sétek el sohasem, honnan 
indultatok” – intette őket 
a tiszteletes. Kecskés Edit 
igazgatónő is könyvvel ked-
veskedett növendékeinek. 
Benedek Árpád zenepeda-
gógus irányításával felcsen-

dült a Szívem csendben az 
Úrra figyel kezdetű több-
szólamú ének. Az éneklés-
be nem csak az óvodások, 
hanem a Csillagfény Kó-
rus, valamint a közönség 
is bekapcsolódott. Végül a 
résztvevők kivonultak kö-
zös fotókat készíteni. 

Bográcsozás
Ezzel nem ért véget az 

ünnepség, hiszen ezután 
kézműves-foglalkozások, 
táncház, mézeskalácssütés 
várta a gyerekeket. Népsze-
rű volt a légvár, mely felhőt-
len kikapcsolódást nyújtott 
a kicsiknek. A szülők mind-
eközben beszélgettek, vagy 
az uzsonna elkészítésében 
segédkeztek. Abban min-
denki egyetértett, hogy hiá-
ba búcsúztak el a gyerekek 
az óvodától, a Csillagocska 
továbbra biztos pont marad 
a számukra és visszatérnek 
még az intézmény hagyomá-
nyos rendezvényeire.

Jókedvűen búcsúztak a Csillagocskák 
Vidám hangulatban telt az elmúlt egy hét a váradi Csillagocska Református Zeneóvodában. A csoportok mindegyike külön évzáró 
szereppel készült, így szinte minden napra jutott ünnepi pillanat. Szombaton tizenöt gyermek búcsúzott el végleg az óvodától.

RövidenSzalontai „házidöntő” a LADIK-ban 
Véget ért a Bihari Napló általános iskolásoknak hirdetett médiaismereti vetélkedője. Az idei ver-
senyre kevesebb csapat jelentkezett, ellenben három is a szalontai Arany János Főgimnáziumból.
rencz csaba

Az első fordulóban a már 
hagyományosnak mondható 
LADIK-totót kellett kitöltsék 
a csapatok. A második fordu-
ló egy aktuális témához kap-
csolódó fogalmazás megírását 
jelenti. Tavaly az 1989-es for-
radalom 20. évfordulója volt az 
apropó, idén pedig a magyar 
állampolgárság kérvényezési 
lehetősége kapcsán kértük a 
diákokat arra, hogy egy kicsit 
kutakodjanak régi, úgyneve-
zett „magyarvilágbeli” kordo-
kumentumok között. A bekül-
dött munkák közül kiemelke-
dett a tavalyi győztes, de idén 
is indult szalontai Arany-
ivadékok csapaté: a szöveg 
mellé szkenneltek is korabeli 
névváltoztatási-, keresztelési-, 
konfirmációs- és himlőoltási 
igazolásokat és emléklapokat. 
Mivel egy kicsit a „körmünkre 
égett” a harmadik forduló és 

a döntő, összevontuk a kettőt: 
egy-egy újságoldalt kellett ké-
szíteni a végére a szalontaiak 
„házi versenyévé” alakult ve-
télkedőben.

Döntő a szerkesztőségben
Az elmúlt péntek délután 

ezekkel a munkákkal érkez-
tek a csapatok szerkesztősé-
günkbe, és míg a kollégák 
zsűriztek, a csapattagokkal 
az újságkészítés történetéről, 
fejlődéséről, mai lehetősége-
iről, és a Bihari Napló „ku-
lisszatitkairól” beszélgettünk. 
Végül megszületett a döntés: 
az idei LADIK-ot a JoeKerek 
csapat nyerte (Krilek Yvett, 
Takács Emese, Oláh Patricia, 
Traier Balázs, Tóth Bálint – 
VII.C), második a FirkÁszok 
csapat (Szabó Bettina, Borbély 
Tünde, Nagy Ingrid, Farcas 
Evelin, Major Edina – VII.C), 
harmadik az Aranyivadékok 
csapat (Barta Beatrix, Erdei 

Alexandra, Kis Krisztina, Ve-
res Viktória, Panda Krisztián 
– VIII.C). Külön köszönjük 
Berek Elza Hajnalka tanárnő 

munkáját, aki nem csak mind-
három csapat felkészítője volt, 
de „visszatérő” partnerünk a 
LADIK-sorozatban.

A „ballagók” verses-zenés összeállítással készültek az óvónők 
irányításával

A szülőkből álló Csillagfény Kórus a gyerekekkel közösen is 
fellépett

Az utolsó közös fotó: vége az óvodás éveknek, a gyermekek jövőre már iskolába járnak

Benedek Árpád irányításával a közönség is bekapcsolódott az 
éneklésbe

Az idei versenyt nyerő JoeKereK csapat A tavaly első, most harmadik AranyivadékokA 2. FirkÁszok csapatból egy tag hiányzott

Berek Elza Hajnalka volt mindhá-
rom csapat felkészítője

A Bihari Napló szerkesztőségével 
ismerkednek a LADIK-osok
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