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Méltóságteljes
és emberközeli
ünnepséggel zárult
a tizennyolcadik alkalommal
megrendezett Festum
Varadinum egyházi
vonulata. A nagyváradújvárosi református
templomban megtartott
ünnepi istentiszteleten
a váradi polgárok mellett
máshonnan érkezett
díszvendégek is részt
vettek.

Ára: 0,80 lej

„A Történelem Ura vigyázza
Szent László városát!”
A XVIII. FESTUM VARADINUM ÚJVÁROSI ZÁRÓRENDEZVÉNYÉRÕL

Az ünnepség megható eseménnyel kezdõdött: az igehirdetés elõtt megkereszteltek egy
kisgyermeket. Herdeán Gyöngyi tiszteletes részesítette a keresztség sákramentumában a
kisdedet, aki a Tekla Sára nevet
kapta. A lelkipásztor igen szépen felépített beszédében szólt
a család szentségérõl, illetve arról a csodáról, melyet a hívõ
embereknek a megkeresztelés
jelent, hiszen a víz az élet egyik
alapeleme, s a keresztvíz is létszükséglet: szimbolikusan a lelkünket moshatjuk tisztára vele.
A keresztelés után Sándor
Lajos parókus lelkész házigazdaként köszöntötte az ünneplõket. Igét hirdetett Tõkés László

A váradi Nagyvásártér (1.
Decembrie) Körös felõli részén tegnap kora délután eltört az egyik villamossín, ezzel hosszabb idõre fennakadást okozva a villamosközlekedésben. A szakemberek
idõben a helyszínre érkeztek,
és igyekeztek minél elõbb elhárítani a hibát, próbálva öszszehegeszteni az eltört részeket. A sínek meghibásodása
elsõsorban a váradszõllõs felé
tartó utasoknak okozott problémát, míg az egyes villamos
vonalán zavartalan volt a forgalom.

Szõke Mária

(folytatása az 5. oldalon)

A VARADINUM DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉGÉRÕL

Kíváncsinak lenni értékeinkre
A nagyváradi Szakszervezetek Mûvelõdési Házában tartották
meg vasárnap este az idei Festum Varadinum
rendezvénysorozatot záró gálaünnepséget. Biró Rozália
alpolgármester, a Varadinum Kulturális Alapítvány
kuratóriumi elnöke adta át a Varadinum-d
díjakat.
Véget ért a tizennyolcadik
alkalommal megrendezett Festum Varadinum. Ám furcsa
szomorúság helyett büszkeséget, bizakodást, örömet érezhetünk. Adjuk és kapjuk a
csodát – mondta köszöntõbeszédében Biró Rozália. Több
mint negyven esemény zajlott
az ünnepi héten, gazdag programmal várták az érdeklõdõket. Dédelgetve csodálhatjuk
a most megszerzett kulturális
kincseket. Az alpolgármester
hozzáfûzte: valamennyien
Varadinum-díjat érdemelnének. „Közel két évtizede Váradnak a magát kisebbnek,
kevesebbnek soha nem érzõ
magyar közönsége az egymásnak uszítás dacára tud és
akar önmagára figyelni, tud
Boros Zoltán átveszi kitüntetését a kíváncsi lenni hagyományaVaradinum Kulturális Alapítvány ku- inkra, mûvészeinkre, tudósaratóriumi elnökétõl
inkra” – hangzott el. A szülõ-

földhöz, a tradíciókhoz, a mûvészetekhez való ragaszkodás
létünk alapja. Nem kalandvágyból, ügyszeretetbõl akarunk itt élni, hanem remélt jövõnkért, s ez számunkra természetes.
Ezután ismertette, mely
személyiségeknek, intézményeknek ítélte oda idén a
Varadinum-díjat a Varadinum
Kulturális Alapítvány. Azok
kapták az elismerést, akik talán a legjelesebbet nyújtották
mostanság a magyar közösségnek: a Partiumi Keresztény Egyetem, Boros Zoltán
rendezõ, a Román Televízió
magyar adásának szerkesztõje
és a Nagyvárad Táncegyüttes.
A PKE nevében Horváth
Gizella rektor vette át a díjat
Biró Rozáliától, megjegyezvén: reméli, a város is büszke
lesz arra, hogy akkreditált
magyar egyeteme van. Boros
Zoltán szólt a ’70-es, ’80-as
évek értékes televíziós dokumentumairól. A tavalyi Varadinumon a legendás Metropol

Biró Rozália és Horváth Gizella

Group együttesrõl készített
filmjét vetítették le, az idén
pedig a Nyugatosok a Holnap
városában címû dokumentumfilmjét. Mindkét alkotás
Váradról is szól. Az épp vendégszereplésen lévõ Nagyvárad Táncegyüttes nevében
Sarkady Zsolt, a Nagyváradi
Állami Filharmónia igazgatója vette át a díjat. A dinamikus és lelkes csapat, a Partium elsõ hivatásos táncegyüttese markáns színfoltja kultu-

rális életünknek. Sarkady elmondta: az országban a Nagyvárad lett a hatodik hivatásos
táncegyüttes. Hét esztendeje
alakult meg e társulat, amely
a filharmónia keretében tevékenykedik. A hét esztendõ
alatt bizonyították: e régiónak
is föl lehet eleveníteni hagyományait, folklórkincseit. A
nemzeti kulturális örökség
megõrzése a táncegyüttes fõ
feladata.
Tóth Hajnal

