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REGGELI ÚJSÁG
Bihar mmegyei nnapilap

Az ünnepség megható ese-
ménnyel kezdõdött: az igehir-
detés elõtt megkereszteltek egy
kisgyermeket. Herdeán Gyön-
gyi tiszteletes részesítette a ke-
resztség sákramentumában a
kisdedet, aki a Tekla Sára nevet
kapta. A lelkipásztor igen szé-
pen felépített beszédében szólt
a család szentségérõl, illetve ar-
ról a csodáról, melyet a hívõ
embereknek a megkeresztelés
jelent, hiszen a víz az élet egyik
alapeleme, s a keresztvíz is lét-
szükséglet: szimbolikusan a lel-
künket moshatjuk tisztára vele. 

A keresztelés után Sándor
Lajos parókus lelkész házigaz-
daként köszöntötte az ünneplõ-
ket. Igét hirdetett Tõkés László

Szõke MMária
(folytatása az 5. oldalon)

�A Történelem Ura vigyázza
Szent László városát!�

A XVIII. FESTUM VARADINUM ÚJVÁROSI ZÁRÓRENDEZVÉNYÉRÕL

MMééllttóóssáággtteelljjeess 
ééss eemmbbeerrkköözzeellii
üünnnneeppssééggggeell zzáárruulltt 
aa ttiizzeennnnyyoollccaaddiikk aallkkaalloommmmaall
mmeeggrreennddeezzeetttt FFeessttuumm
VVaarraaddiinnuumm eeggyyhháázzii
vvoonnuullaattaa.. AA nnaaggyyvváárraadd-
úújjvváárroossii rreeffoorrmmááttuuss
tteemmpplloommbbaann mmeeggttaarrttootttt
üünnnneeppii iisstteennttiisszztteelleetteenn 
aa vváárraaddii ppoollggáárrookk mmeelllleetttt
mmáásshhoonnnnaann éérrkkeezzeetttt
ddíísszzvveennddééggeekk iiss rréésszztt
vveetttteekk..

Véget ért a tizennyolcadik
alkalommal megrendezett Fes-
tum Varadinum. Ám furcsa
szomorúság helyett büszkesé-
get, bizakodást, örömet érez-
hetünk. Adjuk és kapjuk a
csodát � mondta köszöntõbe-
szédében Biró Rozália. Több
mint negyven esemény zajlott
az ünnepi héten, gazdag prog-
rammal várták az érdeklõdõ-
ket. Dédelgetve csodálhatjuk
a most megszerzett kulturális
kincseket. Az alpolgármester
hozzáfûzte: valamennyien
Varadinum-díjat érdemelné-
nek. �Közel két évtizede Vá-
radnak a magát kisebbnek,
kevesebbnek soha nem érzõ
magyar közönsége az egy-
másnak uszítás dacára tud és
akar önmagára figyelni, tud
kíváncsi lenni hagyománya-
inkra, mûvészeinkre, tudósa-
inkra� � hangzott el. A szülõ-

földhöz, a tradíciókhoz, a mû-
vészetekhez való ragaszkodás
létünk alapja. Nem kaland-
vágyból, ügyszeretetbõl aka-
runk itt élni, hanem remélt jö-
võnkért, s ez számunkra ter-
mészetes.

Ezután ismertette, mely
személyiségeknek, intézmé-
nyeknek ítélte oda idén a
Varadinum-díjat a Varadinum
Kulturális Alapítvány. Azok
kapták az elismerést, akik ta-
lán a legjelesebbet nyújtották
mostanság a magyar közös-
ségnek: a Partiumi Keresz-
tény Egyetem, Boros Zoltán
rendezõ, a Román Televízió
magyar adásának szerkesztõje
és a Nagyvárad Táncegyüt-
tes.

A PKE nevében Horváth
Gizella rektor vette át a díjat
Biró Rozáliától, megjegyez-
vén: reméli, a város is büszke
lesz arra, hogy akkreditált
magyar egyeteme van. Boros
Zoltán szólt a �70-es, �80-as
évek értékes televíziós doku-
mentumairól. A tavalyi Vara-
dinumon a legendás Metropol

Group együttesrõl készített
filmjét vetítették le, az idén
pedig a Nyugatosok a Holnap
városában címû dokumen-
tumfilmjét. Mindkét alkotás
Váradról is szól. Az épp ven-
dégszereplésen lévõ Nagyvá-
rad Táncegyüttes nevében
Sarkady Zsolt, a Nagyváradi
Állami Filharmónia igazgató-
ja vette át a díjat. A dinami-
kus és lelkes csapat, a Parti-
um elsõ hivatásos táncegyüt-
tese markáns színfoltja kultu-

rális életünknek. Sarkady el-
mondta: az országban a Nagy-
várad lett a hatodik hivatásos
táncegyüttes. Hét esztendeje
alakult meg e társulat, amely
a filharmónia keretében tevé-
kenykedik. A hét esztendõ
alatt bizonyították: e régiónak
is föl lehet eleveníteni hagyo-
mányait, folklórkincseit. A
nemzeti kulturális örökség
megõrzése a táncegyüttes fõ
feladata.

Tóth HHajnal

A VARADINUM DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉGÉRÕL

Kíváncsinak lenni értékeinkre
AA nnaaggyyvváárraaddii SSzzaakksszzeerrvveezzeetteekk MMûûvveellõõddééssii HHáázzáábbaann ttaarrttoottttáákk
mmeegg vvaassáárrnnaapp eessttee aazz iiddeeii FFeessttuumm VVaarraaddiinnuumm
rreennddeezzvvéénnyyssoorroozzaattoott zzáárróó ggáállaaüünnnneeppssééggeett.. BBiirróó RRoozzáálliiaa
aallppoollggáárrmmeesstteerr,, aa VVaarraaddiinnuumm KKuullttuurráálliiss AAllaappííttvváánnyy 
kkuurraattóórriiuummii eellnnöökkee aaddttaa áátt aa VVaarraaddiinnuumm-ddííjjaakkaatt..

Boros ZZoltán áátveszi kkitüntetését aa
Varadinum KKulturális AAlapítvány kku-
ratóriumi eelnökétõl

Biró RRozália éés HHorváth GGizella

A váradi Nagyvásártér (1.
Decembrie) Körös felõli ré-
szén tegnap kora délután el-
tört az egyik villamossín, ez-
zel hosszabb idõre fennaka-
dást okozva a villamosközle-
kedésben. A szakemberek
idõben a helyszínre érkeztek,
és igyekeztek minél elõbb el-
hárítani a hibát, próbálva ösz-
szehegeszteni az eltört része-
ket. A sínek meghibásodása
elsõsorban a váradszõllõs felé
tartó utasoknak okozott prob-
lémát, míg az egyes villamos
vonalán zavartalan volt a for-
galom.


