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A kölcsönt a város tíz éves fu-
tamidőre veszi fel, két éves ga-
ranciával. Az elfogadott hatá-
rozattervezet szerint  a pénzt 
2011 januárjától lehet majd fel-
használni infrastrukturális be-
ruházásokra, és a határozat 
tanúsága szerint a város eladó-
sodottsága normális, harminc 
százalék alatti szinten marad a 
kölcsön felvétele után is. A ha-
tározatban említés történik ar-
ról is, hogy a város már felvett 
181,8 millió lej értékben kölcsönt 
közútrehabilitálásra. A mostani 
újabb hitelről Biró Rozália, Nagy-

várad alpolgármestere elmondta: 
„van egy 2009-ben elfogadott vá-
rosi tanácsi határozat, amelyben 
felsoroljuk azokat a nagyváradi 
utcákat, amelyeknek az útburko-
latát ki kell javítani, illetve újra 
kell aszfaltozni. 

A kölcsönfelhasználás
Az ezekre a munkálatok-

ra idén felhasználható  összeg 
jelenleg lényegesen kevesebb 
annál, mint amennyire mi ko-
rábban számítottunk, ugyanis 
a kölcsönök jóváhagyására hi-
vatott országos intézmény csak 

részben hagyja jóvá. Mivel mi 
a régi kölcsönünkből már nem 
fogunk tudni a jövő évben is for-
rásokat felhasználni az infrast-
rukturális beruházásokra, ezért 
szükség van arra, hogy újra 
versenyrágyalást írjunk ki azok-
ra az utcákra, amelyeket 2012-ig 
le szeretnénk aszfaltozni, és hogy 
ezeket a munkálatokat át tudjuk 
fogni anyagilag.” Az alpolgár-
mester asszony hozzátette, hogy 
a most megszavazott hitel össze-
ge valószínűleg elegendő lesz a 
betervezett útjavítási munkála-
tok költségeinek biztosítására.

Július hónap folyamán már járt 
a Fehér megyei Magyarlapádon 
egy segélyakció, annak folyta-
tásaként, hogy az RMDSZ Bi-
har Megyei Szervezete újabb 
szállítmányt küldött az ott élő 
magyar közösségnek, akiket a 
június 22-i hirtelen jött esőzés 
szinte teljesen elmosott, ko-
moly károkat okozva a lakóhá-
zakban, gazdaságokban. 

Tizenöt tonnát
A múlt havi szállítmány 

főleg építkezési anyagokat, 

tisztálkodószereket, valamint 
bútorokat tartalmazott, a teg-
napi szállítmány gabonafélé-
ket, valamint takarmányt fog-
lalt magába. 

A közel 15 tonnás segély-
szállítmány bihari, albisi, 
értarcsai, bihardiószegi, il-
letve székelyhídi gazdák, vál-
lalkozók, magánszemélyek 
felajánlásaiból tevődik össze. 
Az RMDSZ szerdai segélyakci-
ójára fényképes beszámolójára 
visszatérünk egy későbbi lap-
számban.

Humorest.   Csütörtökön (augusztus 
12-én) 21 órai kezdettel a Partiumi Keresz-
tény Egyetem első emeleti dísztermében lép 
fel a Szomszédnéni Produkciós Iroda két 
humoristája: Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs. 
Az ingyenes stand-up comedy estre a Kár-
pát-medencei Nyári Egyetem keretében kerül 
sor. A Szomszédnéni Produkciós Iroda műso-
ra után zenés-táncos mulatságot szerveznek. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

Kerékpártúra
A Vuelta Sportegyesület szervezésében 
– a Dévai Szent Ferenc Alapítvány és a 
Hármashalom Alapítvány együttműködésével 
augusztus 14-21 között, nagyszabású, Ma-
gyarországot Erdéllyel összekötő kerékpár 
túra kerül megszervezésre. A túra célja a 
közös kerékpározás mellett az, hogy köze-
lebb hozza egymáshoz a határ két oldalán 
élő nemzeteket, a sport eszközével közvetlen 
párbeszédet, együttműködést, teremtsen 
a határon innen és túl élők között. A közel 
150 kerékpáros augusztus 16-án 16 órakor 
érkezik Székelyhíd városába, s nagyszabású 
fogadásban részesül a Petőfi Sándor Elméleti 
Líceum udvarán, ahol fellépnek Székelyhíd 
város kultúr- és sportcsoportjai: a Búzavi-
rág népdalkör, a Kisbojtárok furulyacsoport, 
Phoenix karatecsoport, a Control Dance 
Group és a Tini Dance Center táncosai.
A szervezők minden érdeklődőt szeretettel 
várnak.

Nevelés és egészségügy 
az iskolában
Szerdán délben a Belényesi Polgármesteri 
Hivatalban e cím alatt mutatták be azt a 
nyert pályázatot melyet a Rompetrol Csoport 
hirdetett meg Együtt, mindenkiért program 
keretében. A pályázaton nyert 500 millió 
RON-al a helyi Nicolae Popoviciu I–VIII. 
osztályos iskola orvosi rendelőjét fogják fel-
újítani és műszerekkel felszerelni. A város 
polgármestere Adrian Domocos méltatta a 
pályázatiró csoport munkáját és egy jó kap-
csolat kezdetét a Rompetrol Társasággal. 
Gelu Hassan mernök a projekt menedzsere 
csapata nevében örömét fejezte ki, hogy a 
meghirdetett pályázaton a tíz nyerő csapat 
egyike a belényesi csoport volt. A nyert ösz-
szegből 260 millió RON-t az orvosi rendelő 
felújítására és 180 millió RON a műszerek 
beszerzésésre fogják fordítani. Jelen volt 
a bemutatón a munkálatok kivitelezője is 
a Habitat for Humanity képviselője, Todor 
Zamfir mérnök.

Vakációs játszóház
A tavalyi első után idén másodszor van 
vakációs játszóház ezekben a hetekben az 
érmihályfalvi Gyerek- és Ifjúsági Központban. 
A gyerekekre felügyelő, a foglalkozásokat 
tartó Borbély-Simon Andrea elmondta: a 
tavalyi siker nyomán most már csak a helyi 
újságban hirdették meg a lehetőséget, hiszen 
így is túljelentkezés volt, nem csak helyi, de 
a környező településkeről is voltak érdeklő-
dők. A rendelkezésre álló hely miatt csak 17 
gyereket fogadtak a július elejétől augusztus 
végéig, naponta 8 és 13 óra közötti foglalko-
zásokra (kézműveskedés, meseolvasás, ének-
lés és sok játék).

Útlezárás
Útjavítási munkálatok mi-
att a 763. számú megyei 
úton lezárják a forgalmat 
Boga üdülőfalu közelé-
ben, illetve Pádisnál. A 
korlátozás augusztus 8-tól 
augusztus 31-ig, hétfőtől 
péntekig 8–20 óra között 
lesz érvényben. Ezeken a 
napokon este nyolctól reg-
gel nyolcig, illetve hétvé-
genként ismét megnyitják 
az autóforgalom előtt az 
említett útszakaszokat.

Székelyhíd
Székelyhíd város Pol-
gármesteri Hivatala fel-
hívja a Székelyhíd és a 
hozzá tartozó települések 
(Érolaszi, Érköbölkút, 
Hegyközszentmiklós, Nagy
kágya, Csokaly) lakosai-
nak figyelmét, hogy a há-
zaik előtti tereket, illetve 
járdákat mentesítsék az 
esetleges építkezési anya-
goktól. A járdák fölé hajló 
faágakat metsszék le, hogy 
azok ne akadályozzák a 
gyalogosokat. Megértésü-
ket előre is köszönjük.

PAP ISTVÁN

A tavaly augusztustól idén au-
gusztusig tartó évadban a Kiss 
Stúdió 87 előadást tartott. Ezt 
az időszakot a követkzőképpen 
értékelte Kiss Törék Ildikó „Új 
bemutató volt az Amikor le-
omlanak a falak című, a '89-es 
eseményekre emlékező vallo-
másjáték, és a Végítélet című 
darab. Ezeket az előadásokat 
nagyon sokszor játszottuk a 
nyári túristacsoportoknak is. 
Júliusban és augusztusban 
ezeket az előadásokat a polgár-
mesteri hivatal is támogatta, 
azelőtt a Szülőföld Alapítvány 
támogatásával voltunk több 
helyen, de a csúcspont a Böjte 
Csaba féle gyermekotthon-
oknak a meglátogatása volt 
Torockón, Gyulafehérvárott, 
Szászvárosban, Déván. Szív-
szorító élmény volt. Az is igaz 
viszont, hogy ezen a turnén 
olyan utakon jartunk, hogy 
az egy külön beszélgetés tár-
gya lehetne. Felvidékre is el-
jutottunk, Királyhelmecre és 
környékére, és magyarorszá-
gi kistelepülésekre is vittünk 

el előadásokat.” A művészek 
megjegyezték, hogy évről-évre 
visszatérnek több németorszá-
gi városba, pédául Nürnberg-
be, Münchenbe, ahol a helyi 
magyar közösségeknek adják 
elő összeállításaikat. Egyéb-
iránt a Kiss Stúdió volt az első, 
mely Németországban magyar 
nyelven bemutatta Az ember 
tragédiáját. 

A jövő évad
A művészek elárulták azt 

is, hogy milyen produkciókkal 
készülnek a következő évadra. 
„Augusztus végén jelenik meg 
Varga Vilmos A Pece part-
ról jöttem című könyvének 
harmadik kiadása, a megyei 
tanács támogatásával. Ekö-
ré szervezünk egy bemutatót. 
Augusztus végén van a váradi 
színjátszás évfordulója, erre 
is készülünk egy műsorral. 
Széchenyiről két alkalommal 
is lesz előadásunk. Az egyik 
a Magyar Dráma Napjára el-
készülő összeállítás lesz, majd 
pedig egy másik előadást is be-
mutatunk  Élni, s nagyra nőni 
címmel. Készítünk egy köny-

nyedebb nosztalgiaműsort is, 
nagyon sok sanzonnal, sláger-
rel. Mindezek mellett mennek 
tovább korábbi előadásaink is” 
– mondta Kiss Törék Ildikó.

Gazdag tárház
Arra a kérdésünkre, hogy 

mennyi munka áll egy-egy elő-
adás elkészítése mögött, Varga 
Vilmos ad kimerítő választ: 
„először születik egy gondolat, 
ami köré anyagot gyűjtünk. 
Amikor a több hónapnyi doku-
mentálódás után összegyűlik 
az anyag, elkezdődik a szer-
kesztés. Amikor ezzel is készen 
vagyunk, jöhet a zenei összeál-
lítás. Rengeteg muzsikát kell 
meghallgatnunk ehhez. Az 
így kikörvonalazódott darabot 
színpadra visszük, és megnéz-
zük, hogy milyen kapcsolati 
rendszert lehet felépíteni be-
lőle. Ruhatáros, kelléktáros, 
díszletező, fodrász nem áll 
rendelkezésünkre, mindezt 
magunk csináljuk. Hat-nyolc 
hónapig eltart, míg mindennel 
elkészülünk.” Mindez a megfe-
szített munka azonban megéri 
a fáradtságot: „Tizenhat éves 

fennállásunkat ünnepeltünk 
márciusban. Ez a színház nem 
tudna létezni, ha nem kellene 
a közönségnek, hiszen nin-
csen állandó támogatása. Van 
igény erre az élő, emberközeli 
szinházi műfajra” – szögezi le 
Kiss Törék Ildikó, aki végezetül 
hozzáteszi: „mi a súlypontot a 
magyar irodalomra helyezzük, 
mert ez egy olyan gazdag tár-
ház, hogy keveset kalandozunk 
ki más égtájak felé.” 

Egy hivatás megtestesítője
Lezárta idei évadját a nagyváradi Kiss Stúdió Színház. De nem sok idő marad a pihenésre, hiszen Kiss Törék 
Ildikó és Varga Vilmos színművészek máris teljes erőbedobással dolgoznak a következő évad programján.

Újabb kölcsön útfelújításra
A Nagyváradi Helyi Tanács legutóbbi ülésén jóváhagyta azt, hogy az 
önkormányzat 25 millió lej újabb kölcsönt vegyen fel utak építésére.

Segélyszállítmány vittek Magyarlapádra
Az RMDSZ Bihar Megyei Szervezete folytatta korábban elkezdett segélyakci-
óját, amellyel a Fehér megyei Magyarlapád település árvízkárosultjain segít.

Humorest. 

RÖ VI DEN

A Mátyás előadás nagyon sikeres

Sajnos helyhiány miatt csak 17 gyerekkel tud-
nak foglalkozni               Fotó: Rencz Csaba

A művészek máris készülnek a következő évadra Jelenet a Mikor leomlanak a falak című vallomás-játékból

Indulhat a segélyszállítmány 
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