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TÉRSÉG

Hálaadó istentiszteletet
tartottak Jákóhodoson

Nem csak az anyák napja adott alkal-
mat ünnepelni vasárnap a Szalárd
községhez tartozó Jákóhodoson: el-
készült a templom belsô felújítása.
Ebbôl az alkalomból tartottak hála-

adó istentiszteletet, melyen Mikló István Bol-
dizsár vendéglátó tiszteletes (képünkön) kö-
szöntötte a vendégeket, a meghívottakat, kö-
zöttük az Észak-Írországból érkezetteket is. /5.

NAPRAKÉSZ

Sikeres kamarazeneest
Nagyvárad-Velencén
Vasárnap késô délután a nagyvárad-velencei
Római Katolikus Kultúrházban kiemelkedô
zenei eseményben volt része a népes hallga-
tóságnak. Hangszeres muzsika során négy
zongoraszámot hallgattunk meg. A rossz idô
ellenére sokan vettek részt a zenei esten. /3.

Nicolas Sarkozy
Franciaország új el-
nöke. Elemzôk sze-
rint a franciák ne-
met mondtak a bal-
oldalra és nemet a
centrumra is. /2.

RÖVIDENRÖVIDEN

Közösségi élmény a Honvéddal
Vasárnap este a Honvéd Együttes fellépésével és a Varadinum Díjak kiosztásával zárult 
a XVI. Festum Varadinum ünnepségsorozat a Nagyváradi Állami Színházban.

Két díjazott és egy harmadik
Vasárnap este két intézmény kapta a Varadinum Díjakat, de egyes je-
lek arra utalnak, hogy lett volna egy harmadik kitüntetett is.
PAP ISTVÁN

Mint ahogy fenti cikkünkben
beszámolunk, a két díjazott a
Szent László Római Katolikus
Teológiai Líceum és a Partium
Alapítvány volt. E sorok író-
ja, aki tudósítóként jelen volt
a vasárnap esti rendezvényen,
még az elôadás megkezdése
elôtt fültanúja volt annak, a-
mint a Partiumi Magyar Mû-
velôdési Céh (PMMC) elnökét
egy illetékes személy a színház
folyosóján megkérdezte: „Ak-
kor nem veszi át a díjat?” A
válasz már nem jutott el alul-
írott füléig, de a díjkiosztást
végigülve arra következtetett,

hogy a válasz csak „nem” le-
hetett. E rövid jelenet a nép-
zenei elôadás utáni kis ünnep-
ségen nyert jelentôséget, ami-
kor egy a Varadinum Kultu-
rális Alapítványhoz közel álló
személy bizalmasan közölte a
riporterrel, hogy egy harmadik
díjazott is lett volna, csak le
lett tiltva, hogy átvegye a dí-
jat. További információkért a
forrás a kuratórium elnökéhez
irányította a tudósítót. Biró
Rozália, a kuratórium elnöke
ezzel kapcsolatban csak annyit
nyilatkozott: „Csak két díjazott
volt.” Pintér István, a PMMC
elnöke is azt állította a legna-
gyobb határozottsággal, hogy a

PMMC fel sem merült mint le-
hetséges díjazott, azt azonban
nem volt hajlandó elárulni,
hogy kire-mire vonatkozhatott
az elôadás elôtt neki szegezett
kérdés.

Háttér
Ez a sok fontos részletet

nélkülözô, feltételezésektôl sem
mentes történéssor nem lenne
érdemes arra, hogy újságcik-
ként nyilvánosságra kerüljön,
ha nem jelezné egyértelmûen,
hogy nagyváradi magyar kö-
zösségünkben a Festum Vara-
dinum fesztív hangulata mö-
gött is esetleges konfliktusok
vannak.

Gólyahír a Naplóban. Lukács
Petra szülei elsô gyermekeként tavaly július
14-én Nagyváradon jött világra, 3500 gram-
mosan, 53 centisen. Nagyra nôjön! Tovább-
ra is várjuk az újszülöttek fotóit a monika.
zambo@informmedia.ro e-mail címre vagy a
BN postacímére (410346 Nagyvárad, Dacia
sugárút 34.). Szükségünk van a baba nevé-
re és születési adataira is (súly, hosszúság,
helyszín), azt is megírhatják, hányadik jöve-
vény a kisember a családban, hogy hívják a
szülôket.

❏ Tejporosztás. Tegnaptól osztják a
Szociális és Közösségi Ügyek Hivatalában
(ASCO) a májusi tejporadagot. Carmen Sturz
részlegvezetô elmondta lapunknak: e hónap-
ra 1446 doboz tejport kaptak a Közegész-
ségügyi Igazgatóságtól. A múlt hónapról
semmi sem maradt, mivel még a márciusról
megmaradt dobozokat osztották szét az
igénylôk között.

❏ Románkör. A nagyvárad-olaszi RMDSZ-
körzet székházában interaktív románkör in-
dul ma 16 órától 17.30-ig. Korcsoport: 8
éves kortól 12 éves korig. A helyek száma
korlátozott, jelentkezni a körvezetônél lehet
a 0740–38–61–01 telefonszámon.

PAP ISTVÁN

A Varadinum vasárnap esti
ünnepi rendezvényzáróján a
váradi Állami Színházban Biró
Rozália, Nagyvárad alpolgár-
mestere, a Varadinum Kultu-
rális Alapítvány elnöke a fél-
háznyi közönségnek elöljáró-
ban elmondta: az egyén méltó
emberi létezésének feltétele a
közösség ereje: „Számunkra

nem adatott más formája a lé-
tezésnek, mint a romániai ma-
gyar közösségben való létezés.
(…) Hiszek abban, ha a közös-
ség szervez a közösségnek ren-
dezvényt, azt azért teszi, mert
szükségét érzi, azért, mert a
lelkének kell az a szeretet,
mely a közös rendezvényekbôl
árad” – közölte. 

A Varadinum Kulturális
Alapítvány az idén is kiosztot-

ta a Varadinum Díjakat, me-
lyet ezúttal a Szent László Ró-
mai Katolikus Teológiai Líce-
umnak és a Partium Alapít-
ványnak ítélt oda, elôbbi a tíz
éve Szent László király emlé-
ke köré szervezett iskolanapo-
kért, valamint a tanintézmény
közösségformáló és oktató sze-
repéért, utóbbi többek közt az
elmúlt évben szervezett közös-
ségi fórumaiért, szavalóverse-

nyek szervezéséért érdemelte
ki az elismerést. Az emlékpla-
ketteket Zalder Éva, az iskola
igazgatója és Pete István, a
Partium Alapítvány kuratóri-
umi tagja vette át. A Honvéd
Együttes Bartók útjai címû,
kiemelkedô mûvészi igényes-
ségû elôadása után a meghívot-
tak rövid ünnepségen vettek
részt a színház páholyfolyosó-
ján. //33..
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POLITIKAI HIRDETÉS

Egyetért-e Traian B[sescu román 
államelnök leváltásával?

IGEN NEM
(1296) 92630

VVOOTTAATT
(1296) 92630

Lakásbiztosítás
Ismét idôszerûvé vált a la-
kások természeti katasztró-
fa elleni biztosítása – tu-
datja egy Mediafax-hír. Az
új törvénytervezetet a kor-
mányátalakítást követôen
még jóvá kell hagynia né-
hány miniszternek, úgy-
mint Varujan Vosganian
gazdasági és pénzügyi mi-
niszternek, illetve Borbély
László fejlesztési, közmun-
ka- és lakásügyi miniszter-
nek. A terv szerint június
végéig jóváhagyja a törvényt
a kormány és a parlament
is, hogy még az elsô félév-
ben megjelenhessen a Hi-
vatalos Közlönyben, hogy
2008. január 1-jétôl alkal-
mazni lehessen. A lakások
természeti katasztrófa elle-
ni évi biztosítási díja 10–20
euró között lesz, miközben
az ingatlanok maximális
biztosítása 20 ezer euró lesz.
Aki nagyobb értékre akar-
ja biztosítani a házát, annak
lehetôsége lesz majd fakul-
tatív biztosítást kötnie. 

Lapunknak nyilatkozott Habsburg Ottó.
Rais W. István fôszerkesztô (képünkön balra) és Szeghal-
mi Örs szerkesztô (jobbra) képviselte lapunkat Kolozsvá-
ron a dél-tiroli központi székhelyû Európai Kisebbségi és
Regionális Nyelvû Napilapok Egyesülete (MIDAS) által szer-
vezett nemzetközi konferencián, ahol a nemzeti kisebbsé-

gek ügyeit taglalták. A május 3–6. között zajlott rendez-
vény díszvendége Habsburg Ottó volt (a fotón középen). A
nagy népszerûségnek örvendô közéleti személyiség, az utol-
só magyar király leszármazottja átfogó interjút adott la-
punknak, számos aktuális kérdésre térve ki a beszélgetés
során. /8.

A Szent László líceum az egyik
díjazott

A
 s

ze
rz

ô 
fe

lv
ét

el
e


