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A jótékonysági akcióról tegnap 
a városházán tartottak közös 
tájékoztatót az önkormányzat, 
a Vízművek Rt., valamint a 
Nagyváradi Szociális és Kö-
zösségi Ügyek Hivatalának 
(ASCO) vezetői. 

Biró Rozália alpolgármester 
kiemelte: a helyhatóság az utób-
bi időben nagy hangsúlyt fordít 
a gyermekek szociális, oktatási 
és egészségügyi igényeinek a 
kielégítésére, olyan programok 
megvalósítása révén, melyek 
egyedülállónak számítanak Ro-
mániában. Megemlítette a 2009-
ben indított úszótanfolyamokat 
a másodikos diákok számára, a 

tavaly bevezetett egészségügyi 
felmérést az elsős és ötödikes 
gyermekek részére, valamint 
azoknak a tanulóknak a díjazá-
sát, akik kiváló eredményeket 
érnek el különböző országos tan-
tárgyversenyeken. Azt hangoztat-
ta: ennek a három programnak 
körülbelül 7 ezer haszonélvezője 
van, és újabb ötletek is felmerül-
tek az idei tanévre vonatkozólag. 
A november 20-án ünnepelt A 
Gyermekek Jogának Világnapja 
kapcsán például összefogtak a 
Vízművek Rt.-vel és az ASCO-
val annak érdekében, hogy se-
gítsenek azoknak a gyermekek-
nek, akik csonka- vagy szociá-
lisan hátrányos helyzetben levő 
családokban nevelkednek, és 
ugyanakkor ráirányítsák a he-
lyi közösség figyelmét ezeknek 
a gyermekeknek a védelmére, 
illetve támogatására.

A gyermekek a jövő 
Kuntz Anikó, a Vízművek Rt. 

gazdasági igazgatója kifejtette: a 
víz az életet, a gyermekek pedig 
a jövőt jelentik alapgondolatból 

kiindulva az általa képviselt in-
tézmény az idén több akciót is 
szervezett a gyermekek számá-
ra: januárban a szennyvíztisztító 
állomásra látogattak különböző 
osztályok, februárban a Bihar 
Megyei Társadalom- és Gyer-
mekvédelmi Igazgatóság által 
működtetett családi típusú há-
zakban szerveztek álarcosbált, 
márciusban sérült gyermekek 
által készített márciuskákat 
ajándékoztak az ügyfeleiknek, 
és a Víz Világnapja alkalmából 
közös kampányt szerveztek az 
Országos Vízügyi Hatósággal, 

májusban a víztakarékosság je-
gyében bankokat győztek meg 
arról, hogy automata mosógé-
peket ajándékozzanak családi 
típusú házaknak, a Gyermeknap 
alkalmából versenyeket rendez-
tek, októberben pedig a Víz 
Monitorizálásának Napja apro-
póján szórólapokat osztogattak. 
Legutóbbi megvalósításuk, hogy 
a  november 20-i Gyermekek Jo-
gának Világnapjához közeledve 
az intézmény dolgozói több mint 
350 cipősdoboznyi játékot, tan-
szert és könyvet gyűjtöttek ösz-
sze, melyeket ünnepélyes kere-
tek közt most vasárnap délelőtt 
10 órakor fognak átadni annak a 
négyszáz, 2–12 év alatti rászoru-
ló váradi gyermeknek, akiket az 
ASCO jelölt ki a családjuk anya-
gi és szociális helyzete alapján.

A kampány nyomatékosítá-
saképpen egyébként a sajtóér-
tekezleten részt vett Benedek 
Boglárka, a Szent László Római 
Katolikus Iskolacsoport IV. A 
és Cristian Drăghici, az Oltea 
Doamna Általános Iskola VIII. D 
osztályos tanulója is, akik részle-
teket olvastak fel A gyermekek 
jogairól szóló egyezményből.

Szavalóverseny.  � 2011. novem-
ber 18-án, pénteken az Ady Endre Líceum 
dísztermében 14.15 órakor kezdődik a VIII. 
Partiumi Ady Endre Szavalóverseny. A hat 
megyéből és a határon túlról érkező diá-
kok két kategóriában (IX–X. osztály, illetve 
XI–XII. osztály) mérik össze tudásukat. A 
rendezvényre szeretettel várják a verskedve-
lő érdeklődőket.

Ifjúsági szentségimádás.  � „Ti 
vagytok a föld sója! Ti vagytok a világ világos-
sága” (Mt 5,13-14) mottóval szentségimádás-
ra várják a váradi fiatalokat az Egyházmegyei 
Ifjúsági Központ tagjai 2011. november 17-én, 
a hónap harmadik csütörtökjén 19 órakor 
a római katolikus székesegyházba. Közösen 
imádkoznak, hogy az ifjúság felismerje sze-
repét az Egyházban, és az új kommunikációs 
eszközök felhasználásával Krisztusról tegyenek 
tanúságot a világban.

Konferencia.  � A Magyar Tudomány 
Ünnepe alkalmából 2011. november 18-án, 
pénteken délután konferenciára kerül sor, 
amelyet a Kolozsvári Akadémiai Bizottság a 
Debreceni Akadémiai Bizottsággal közösen 
szervez Nagyváradon. A konferencia kere-
tében a résztvevők ellátogatnak a püspöki 
palotába, ahol Emődi András levéltáros veze-
tésével megtekintik a Nagyváradi könyvkö-
tészeti emlékek a 18. századból címet viselő 
kiállítást. A konferencia előadásai 16 órakor 
kezdődnek a Partiumi Keresztény Egyetem 
épületében.

Szent Erzsébet köténye.  � „Di-
csérjétek, gyermekek, az Urat! Dicsérjétek az 
Úr nevét! Legyen áldott az Úr neve, most és 
mindörökké! Napkelettől napnyugatig dicsér-
tessék az Úr neve! (Zsolt 113, 1–3)” A Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonainak 
és a bélfenyéri Szent Miklós Kollégiumnak 
lakói 2011. november 19-én, Szent Erzsébet 
ünnepén Nagyváradra látogatnak. Az Egyház-
megyei Ifjúsági Központ tagjai a Kanonok sor 
13. szám alatt játékos ismerkedéssel és ének-
tanulással várják a vendégeket, majd 12 órától 
szentmisén vesznek részt a székesegyházban. 
A közösen elköltött ebéd után kézműves-fog-
lalkozás, bábozás és sportolási lehetőség sze-
repel a 16 óráig tartó programban. 

Fal omlott a munkásra
Kórházba került tegnap egy 37 éves, Maros 
megyei férfi, aki Élesden dolgozott mederren-
dezési munkálatokon. A munkásra egy fal om-
lott tegnap 11 óra kürül. Alina Dinu rendőrségi 
főfelügyelő közölte: kavicsból állt össze az a 
fal, amely egy utcán dőlt a férfira, miközben 
a patak medrének rendezésén dolgozott. Az 
áldozat súlyos állapotban, de öntudatát meg-
őrizve került kórházba. Többféle sérülést szen-
vedett. A Területi Munkaügyi Felügyelőség 
hivatalból vizsgálatot indított az ügyben. Az 
első információk szerint nem volt megfelelően 
biztosítva a leomlott fal.

Ajándékcsomagok a rászorulóknak 
A november 20-án ünnepelt, A Gyermekek Jogának Világnapja alkalmából a váradi Vízművek Rt. 
vasárnap megajándékoz 400 rászoruló gyermeket, akiket az ASCO listája alapján választottak ki. 

Röviden

És mindenütt leszek – emlékezés Reményikre 
Reményik Sándor költőre emlékeztek a nagyváradi Kiss Stúdió színház termében november 15-
én. A családias hangulatú eseményre sokan ellátogattak. Tempfli József is közöttük volt.
nAgy noémi

A Reményik emlékestet Kiss 
Törék Ildikó nyitotta meg a 
költő Végrendelet című versé-
nek szavalatával, kiragadva egy 
részletet a versből: „A holtom 
után ne keressetek, Leszek se-
hol – és mindenütt leszek.” Az 
est meghívott vendégei Tempfli 
József nyugalmazott római ka-
tolikus megyés püspök, Má-
tyás Attila evangélikus lelkész 
és Veres-Kovács Attila refor-

mátus lel-

kész, akik Reményik költésze-
téhez, személyiségéhez kötődő 
saját élményeiket osztották 
meg a jelenlevőkkel. Mátyás 
Attila elmondta: két dolog fog-
ta meg a költő életművében: a 
mélységes Istenhite, amely nél-
kül költészetét nem lehet elkép-
zelni, hiszen minden versében 
a sorok között leíratlanul is ott 
van Isten és a nemzet iránti 
szeretete. Veres-Kovács Atti-
la a már felolvasott Ige című 
versre visszautalva kifejtette, 

Reményiknek 
hatalmas volt 

a nyelv iránti felelősségtudata. 
„Ha a szó mögött nincs lélek, a 
papok, színészek, szónokok be-
széde csupán pusztába kiáltott 
szó. Reményik Sándornál a lé-
lekkel teli szó az, ami megfogja 
az embereket.” 

Emlékezés
A továbbiakban a lelkipász-

tor kedvenc Reményik-versét 
szavalta el, a Halotti beszéd 
a hulló leveleknek címűt. 
Tempfli József nyugalmazott 

püspök elmesélte, hogy a 
Reményik Sándor teme-
tésén elhangzó búcsúbe-
szédet, amit az est fo-

lyamán fel is olvasott, 
gyermekként nagy 

áhítattal hallgat-
ta, és ez a beszéd 
tette elkötelezetté 
Reményik költésze-
te iránt. Rádióba 
mondom című ver-
sét példaként hozta 
fel Isten iránti kap-

csolatára: „A legfőbb Leadóra 
hangolom megromlott felvevő-
met: szívemet.” A továbbiak-
ban elmondta, hogy a költővel 
többször is találkozott a bazi-
likában. „Megkérdeztem tőle, 
hogy unitárius vallásúként 
miért jár a bazilikába. Csak 
ennyit válaszolt: itt tartom a 
csendes napjaimat.” 

Az est folyamán a meghívott 
vendégek, Kiss Törék Ildikó és 
Varga Vilmos tolmácsolásában 
elhangzottak még Reményik 
következő versei: Lámpagyúj-
togató, Akarom, Ismét a kapu-
ban, Napkelte a várad-velencei 
állomáson, Kegyelem, József, 
az ács, Istennel beszélget cí-
mű versek. Kiss Törék Ildikó 
a költő temetésén elhangzott 
mondattal zárta le az estet, 
amellyel Bánffy Mikós az Erdé-
lyi Református Egyházkerület 
akkori főgondnoka búcsúzott 
Reményiktől: „mindenütt ott 
lesz, és örökké, ahol él, küzd 
és szenved a magyar.”
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Közös sajtótájékoztatót tartottak a nagyváradi városházán az érintett intézmények vezetői

Reményik Sándor költőre emlékeztek a nagyváradi Kiss Stúdió színház termében 

Köszöntő. Legdrágább Kincsünk, 
Sas Diana (Érkeserű) ma tölti be 2. élet-
évét, és ezúton szeretnénk neki boldog 
szülinapot kívánni!  „Olyan legyen életed, 
mint a friss virág, boldogság kísérjen egy 
életen át. Légy az, ami szeretnél lenni, ne 
feledd, mi mindig fogunk szeretni!” Mama 
és tata Székelyhídról.

Koncsek Zita ASCO-vezérigazgató 
kifejtette: a statisztikai kimutatá-
sok szerint Váradon több mint 2000 
csonka-, illetve hátrányos szociális 
helyzetben lévő család él. Tavaly 
decemberig több mint 1400-an kap-
tak segélyt, azonban egy kormány-
rendelet 470 lejről 370 lejre vitte 
le a támogatási plafonértéket (az 
egy főre eső családi jövedelem ér-

téke), aminek betudhatóan az utób-
bi évben 60 százalékkal csökkent a 
benyújtott dossziék száma, vagyis 
több mint 1400-ról kevesebb mint 
500-ra. Az igazgatónő elárulta: ab-
ban reménykedik, hogy a november 
20-i akció visszhangra talál, és jö-
vőre több közintézmény, bank vagy 
élelmiszerlánc is úgy dönt, hogy tá-
mogatja a rászorulókat. 

MegnyiRbált táMogatás 

Abban reményke-
dem, hogy a novem-
ber 20-i akciónak 

nagy visszhangja lesz.

KonCseK zitA  
AsCo-vezérigAzgAtó

””
””

Ünnepi 
szentmise
November 20-án, vasárnap 
11.30 órakor lesz Krisztus 
király ünnepe. Ez alka-
lomból ünnepi szentmisét 
celebrál Ft. Kiss Albert  
apát-kanonok plébános a 
nagyváradi Barátok temp-
lomában. Közreműködik a 
Bihari Sándor kórus, illet-
ve Bíró Lóránd klarinéton, 
szólót énekel Kiss Lívia, 
vezényel Kiss Géza Lóránd 
kántor-karnagy. Szeretettel 
várják a kedves híveket.

„A valóság lehetne színes is!”
A Nagyváradi Caritas min-

den évben egy szociálisan 
hátrányos helyzetű célcsoport 
megsegítésére szervezi meg a 
templomi gyűjtést a Szent Er-
zsébet ünnepéhez legközelebb 
eső vasárnapon. 

A már hagyományos gyűj-
tést idén a hátrányos hely-
zetű gyerekek megsegítésére 
fordítjuk.

Ez a gyűjtés mindig jó al-
kalom arra, hogy tudatosítsuk: 
egymásra vagyunk utalva, 
csak közös összefogással lehet 

másokon segíteni. A közösség 
egésze felelős az egyes tago-
kért. Bárki, aki erre a nemes 
célra szeretne adakozni, meg-
teheti november 20-án egy-
házmegyénk római katolikus 
templomaiban, vagy a nagyvá-
radi Caritas-székhelyén – Ka-
nonok sor 21. szám – naponta 
9–14 óra között.

Isten fizesse mindannyiuk 
jóságát!

Szent Erzsébet-gyűjtés lesz

Lehet segíteni

www.erdon.rowww.erdon.ro
www.erdon.ro
Olvassa híreinket!
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