
j6re jrinius ?-6n, p6ntqken ka, Berkesi Sdndor Liszt-di-
keriil sor 19 6rdt6l az in-' jas karnagy 6s drs. Brug6s
t6zm6ny Bart6k-term6ben. Anik6 karnagy. A belep6s
A Partiumi Enekkart a Ze- dijtalan. Minden 6rdekl6d6t
nepedag6gia szak v6gz6s di- szeretettel vdrnak.

Jdzus Szive iinnepe
Jrinius 9-6n, vasfrnap 18 6ra-
kor J6zus Szive tiszteletiire
iinnepi szentmis6t tartanak
a' varad-olaszi Bardtok temp-
Iomdban. Az tinnepi szent-
mise sz6noka Tirr6s Dezs6, a
nagyvdradi r6mai katolikus
egyhdzmegye papja. Fiedler
Istv6n nagyvdradi megy6s
ptispiik szorgalmazdsdra az

t6 bardtsdgok is kialakultak.
Sz6kelyhidr6l, a forradalom
ut6n, tObben is Gyermelyen
vagy Gyermely kdrny6k6n te-
Iepedtek le, majd a futballnak
kOsziinhet6en egymdst l6togat-
t6k a telepiil6sek sportszeret6
Iakosai, csal6dok szdlltak meg
bgymdsnSl, amib6l term6szetes
m6don bar6ts6gok szdv6dtek.
Vall6si vonalon a reform6tus
egyhdz egyiittmflkdd6se is
kdzelebb hozta egym6shoz a
k6t telepiil6s hiv6 lakoss6gdt.
Felvetdddtt a testv6r-teleptil6si

tr930-as 6vekt6l mutatnak ,be
varoskoii engesztel6 szeritrni-
s6t J6zus Szents6ges Sziv6nek
tisztelet6re a nagyv6radi Bar6-
tok templom6ban,. Az egylrirz-
megye f6p6sztora, Excellenci6s
B6cskei L szl6 dltal celebr6lt
szentmise keret6ben iinneP6-
Iyes hitvalldst tesznek a varadi
esperess6g papjai 6s hivei.

kapcsolat kialaltit6sa is, de er-
rdl egyel6re csak 6tlet szinten
besz6lhetiink.

- Melyek voltak a prog-
ram jelentdsebb r6szei?

- A rendezvdny k6tnapos
volt, de mi Bdres Csabdval
csak rOvidebb id6t t6lthet'
tiink Gyermelyen, a Polgdr'
mester frr zs{rfolt programjai
miatt csak egy f6lnapos ott-
tart6zkoddst engedhettiink
meg magunknak, amit igazdn
sajn6lok, mert a gyermelyiek
kiv6telesen figyelmes 6s j6
hhzigazd,itknak b izonyultak.
Szombaton TifpAk Ldszl6
k6pvise16, ttirt6nelemtan6r
szinvonalas e16ad6s6t hall-
gattuk v6gig a trianoni b6-
keszerz6d6sr6l,'arhit k0vetett
K6kai Rita, Gyermely kdzs6g
polgdrmester asszonydnak r0-
vid kiiszirnt6je. Ebben felk6rte
B6res Csabdt, hogy mondja el
tinnepi besz6d6t. A polgdrmes-
ter tir csakrigy, mint tavaly,
ezfttal is egy mag6val raga-
d6, mindenkihez egyformdn
sz6I6, a nemzeti tisszetartozfs
fontossdgdt 6s sziiks6gess6g6t
eldt6rbe helyezd beszddet tar-

,,J6 volt magyarnalq jo volt sz6kelyhfdinal< lenni!"
A Budapestt6l mintegy negyven kilom6terre 6szakra fekv6 Gyermely kdzstfg legink6bb a min6-
s6gi t6sztagy6rt6sa miatt nevezetes. Nemr6gen szdkelyhidi vend6gek is jirtak kiizsdgtikben.
Szns6 GsoNcon

Hagygm6nyteremt6 sz6nd6k-
kal, mdsodik alkalommal ren-
dezt6k meg a Nemzeti Ossze-
tartozhs Napja Megeml6kez6st,
ahovd a hatdron tOIi orszdgok
rnagyarlakta r6gi6ib6l hivtak
vend6geket. Erd6lyt, szfikebb
haadnkat, a Partiumot ezfl,tlal
is Sz6kelyhid v6ros polgdrmes-
tere, B6res Csaba 6s Ormos
Gydrgy, a sz6kelyhidi RMDSZ
elndke k6pviselte. Ut6bbival
besz6lgettem az esem6nyr6l

- Jfnius L-j6n rendezt6k
Gyermelyen a Nemzeti Osz-
szetartozds Napja megeml6-
kez6st. Mir6l sz6lt az tinnep-
s69?

- El6szdr is az elsejei d6tum
szorul magyardzatra, hisz a
Nemzeti Osszetartozds Nap-
jdt hivatalosan jirnius 4-6n,
az 7920-as trianoni b6keszer-
z6d6sre eml6kezve rendezik
Magyarorszdgon, viszont az
anyaorsz6ggal szomsz6dos 6l-
lamokban ez a ddtum egyszerfl
munkanapnak min6siil, i{y a
meghivott vend6gek szitmdra
egyszerfibb volt ezen a h6t-
v6g6n megjeleflfiiuk;
d6ki, d6lvid6ki, k6rp6tdljai 6s
erd6lyi magyaqs6got k6pvise-

sz6ir, egyedi, a n6gy 6etai fel6
mutat6, iisszeforditott kett6s
keresztekb6l 6116 Nemzeti Osz-
szetartozds Eml6kmfl koszorf-
zdsa volt az egyik legmegha'
t6bb esem6ny.

- Ha j6l tudom, Sz6kely-
hid nem csak vezetdi szin-
ten dpol j6 kapcsolatokat
Gyermellyel?

- igy van, kdzel huszondt
6ves kapcsolat van a k6t tele-
piil6s lakosai kdz6tt, amely id6
alatt a j6 viszonyon tfilmuta'

a r6sztvev6kkel egyiitt, iinne-
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n'B6rm6l6s. ,;A Szentl6lek erejdvel \ .,
meger6sitve kdszek vagyunk hitUnket a h6t-
koznapokban is tudatosan v6llalni!" - vallja
rtrajd az a 18 fiatal, akiket jf nius 9-6n, va-
s6rnap a 11.30 6rakor kezd6d6 szentmis6n
Excellencids Biicskei Ldszl6 megy6s piispOk a
b6rm5l6s szents6g6ben r6szesit a nagyv6rad-
fjviirosi pl6biiniatemplomban. A szents6gre
val6 felk6szit6stiket a helyi seg6dlelk6sz, Tdth
Attila Levente v6gezte.

o Feliratkozhatnak. A Bihar Me-
gyei Munkaer6-foglalkoztatasi Ugyniiks6g
(AJOFM) ktizlem6nyben tudatja a 2OI2-
2QL3-as tan6vben k0z6piskolai tanulmdnya-
ikat befejez6 didkokkal, hogy ha ig6nybe
szeretndk venni az iigyn0ks6g ingyenes szol-
gdltatdsait, feliratkozhatnak az int6zm6ny
adatb6zis6bd jrinius 1. 6s jrilius 30. ktizOtt.

Beiratfs biilcs6d6be
A Nagyvdradi Szoci6lis l(dzdss6gi Ugyek Hi-
vatala (ASCO) kdzli, hogy megkezd6dOtt a
gyermekek btilcsddei beiratdsa a 2OI3-20L4'
es tan6vre, A dosszi6kat 2OI3.ilnius3-28.
kiiztitt lehet benyrijtani a hivatalban, Nagy-
vdradon, a Prim5riei utca 42. sz6m alatt, a
17-es teremben, h6tf6n 7.3O-I8.3O, kedden,
'szerd6n, csiitiirttikOn 6s p6nteken 7.30-L634
dra kdzOtt Tovdbbi felvil6gositiist kaphatnak
az ASCO honlapjdn, a www.asco-oradea.ro
cimen 6s r d 0359-417-925 telefonszdlrnon.

HarangSz6 a riidioban
A mrilt h6ten technikai okok miatt elmaradt
77, adfusunkat hallgathatjdk szombaton d6l.
el6tt 10 6rdt6l a Pal'tiutn R6di6ban.
,,Mi6rt sztilettem erre a vildgra, 6s rilire val6
a kaKusz 6s a p6kmacska?" - ezekre a k6rd6-
sekre keresi a vdlaszt az Ebreszt6lGondolat.
Ezt kdveti majd Az Egy 6lmai cirnfi tisszedlli-
t6s. Adilsunk mSsodik fel6ben Berkesi .S;lndor
karnagy besz6l a dics6retr6l. V6gezeti.il pedig
Utazds a mennyek orsz6g6ban cimmel fj
6hftatsorozat indul l(orda Zoltfln, a Szatmdr-
L6ncos gyillekezet lelkipdsztora j6volt6b6l 6s a
szatmerl sttid i 6 ktizr.emiikdd 6s6ve I
Rem6ljiik, m{isorun k el nyeri tetsz6sUket. Al-
dott r:id i6zast kiv6nunk!


