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tr tij helyszine n. AzEKE,et Nasy-
vdrad - Bihar ezriton 6rtesiti a tagsdgot 6s
a szimpatiz;insokat, hogy a Sas-passzdzsban
zatlS felutftAsi munkiilatok idej6re a kedd d6l-
utiin 18-19 6ra kdzritt zajl6 El(E-taliilkoz6kat
ideiglenesen a d6l-rog6riuszi RMDSZ sz6kh6-
zdban (Dacia sugdrrit 106. szdm alatt, a 9-es
posta kdzel6ben) tartjiik.

A Felajiinlis. Az Ety szaton'(Nagyv6rad,
Vdroshdza utca 40) menyasszonyi ruhdkat
ajdnl fel b6rmentve. A felajilnlds 30 darab
kUl0nbriz6 modellb6l 6l16 kollekci6. VArjilk
azokat a hrilgyeket, akiknek nincs lehet6sdgiik
eskiiv6i ruhdkat bdrelni vagy vdsdrolni.
Tovilbbi inform6ci6: 0359 / 44L-433.

ja az rigyfeleket.

Jfemzetk6zi reeFdidafttikai konferencia
Matematika 6s Inf,qrmatika Didaktikai lfutat6sok (MIDro konferencia zajlott p6nteken, szomba-
ton 6s vas6rnap Vdradon a Pl(E-sz6khiizban. A rendezvlnyre sz6mos vdrosboi 6rkeztek el6adok.
Tdbb orsz6gb6l 6rkezett szak-
6rt6k r6szv6tel6vel zajlott az
elmirlt h6tv6g6n Nagyvdradon
a Matematika 6s Informatika
Didaktikai Kutatdsok (MIDK)
konferencia. A rendezvlnv

hdzigazddja a Partiumi Ke-
reszt6ny Egyetem (PKE) volt,
tirsszervez6 a Debreceni Egye-
tem.

A p6nteken kezd6d6tt 6s
tegnap v6get 6rt rendezv6ny

megnyit6j6n Maksa Gyula, a
.Debreceni Egyetem szakdgi
programj6nak vezet6je ko-
szOntdtte az egybegyfllteket,
majd Jdnos-Szatmdri Szabolcs.

\ a Partiurni Kereszt6ny Egye-
tem rektora sz6lt a jelenl6v6k-
htiz. El6rulta: kezdetben 6 is
matematikus szeretett volna
lenni, de v6gril magyar-n6rnet
szakra ment. Ennek ellen6re
azt tapasztalhatt6k, hogy akik
6rtett6k a matematikdt, azok
a nyelvtani probl6m6kkal is
sokkal krinnyebben megbirk6z-
tak. A matematika egy6bk6nt
is sok mindenben jelen van,
rCszben tal6n m6g a zen6ben
is. Tal6n 6pp emiatt volt, hogy
Kdnya Hajnalka, a PKE egyik
tansz6kvezet6j6nek bar6ti tid-
viizl6se ut6n fu. L6szl6ffy R6ka

zangor aj 6t1k6val gydnyOrkdd-
tette a r6sztvev6ket.

Sokszinii rendezv6ny
Mindezek ut6n indult a kon-

ferrencia maga. Nagyvdradon
kiviil Budapestrdl, Pozsony-
b6l, Szarvasr6l, Kaposv6rr6l,
R6zsahegyr6l, Debrecenb6l,
Csikszered6b6l, Kqlozsv6rr6l,
Egerbdl, B6k6scsabdr6l, s6t,
Sv6dorsz6gb6l 6rkezett el6-
ad6k tartottak prezent6ci6kat
a szekci6iil6seken. ,

5z6 esett egyebek mellett
az a:l.gebr'a oktatdsdnak f6
k6rd6seir6l; az oktat6progra-
mok alkalinazdsdr6l, az isko-
lai feladatok megalkot6s6r6l,
a kiv6ncsis dgvez6relt tanul6-
si m6dszerr6l s m6g sz6mos
k6rd6srdl.tdszl6ffy R6ka zongoraj6t6kiival gyiinydrkiidtette a r6sztvev6ket

. Jestmdnyeket, btrto.okat, arany6r6t,
eziisttargyakat v6s6rolok. Tel. 0754.430.
781. ss78
. r€gi festm6nyeket, konyveket vesarolok.
Te1.0770- 120- 529. 583840

. f0ritoiis eladd. Tel. 0744- 908- 140. s83846

. magyar ceg teheneket vesz veg6sra Tel:
0748-648-362. s$e3
. v{sdrolunk bodft, bik6t 6s tehenet
vdgesra. Tel! 0130- $5- 661. s83&4

tott engem minden rosszt6l. .
Jenos vagyok.Margitt6r6l:_Ezer k0sztinet szent M6ri6nak, ami6r.t felbontotta a hazas-
sagomat. 4J eves vottam, es nem tudtam fjra meqeskiidni, de ez most lehetdvd v6lt 6s
boldog vagyok.
Maria".Nagyviradr6l: Ktiszdniir4 Maridna( ami6rt egyetlen telefonos fohAsszal b6s6qet 6s
megeregedest nozott a hazba Uj dsszehozott a f6rjemmel, akivel k6t 6v 6sszevesztUnk.
AJanlom.mtndenktnek, aka bajban van 6s probl6miikkal ktizd.
lelelonaljon dn is, hogy meggy6z6djtin a k6pess6geir6l! TeL 078U502.eII,0763/9.0I^797.
0n 688025004529so1-'

SzUlet6snapia alkal .
mab6l kdszontjLik
a legdriigiibb 6des-
anyat, nagymamAt,
ERDEI PIRoSKAT
(Ottomdny).
, ,Szel l6 szdrnydn

. .6llatorvosi klinika (N6metorsziiqban
k6pzett szem6lyzettel), non-stop 

-pro-

grammal, ianuiir 3- 31 kozotti iddszakban.
ingyenes vizsgalatokat vallal. Tel. 0744.
858- 543. s838i2

. eladd csdves.tengeri bdl6zott lucerna 6s
lucernagranuldtum. Tel: 0771. 326. 809.

583860

. efad6 sz6na. Tel: 0742- 397- 821,. s83884

. napraforg6 elad6. Tel: 0762. 771- 620. 583ss2

. szalma b6la eladd. Tel: 0745' 544. 293sa3mr
. Allandoan szalitok szenet 6s t0zifdt Tel:
07411.70f.955. 84322
. 6lland6an olcs6, v6gott tiizifa, 2- l0 m,
cser, gyertydn, sz6llttes biztoslwa Tels
071+935-:152,035$44+588 ss€
. azonnal, olcs6n, vagott ttizifa. Tel. 0744-
751- 4L8, sErE47
. elad6 i6 min0s6g0tAifa, homok, kavics,
s6der. Roelszallitast, takaritAst is valla-
lunk. Tel: 0259- 477- 535,0757- 909- 329.

. hegeszteni tud6 lakatost alkalmazunk.
Te1.0741-L32-IL2. 563s0

. hobbid a szakmed? Szeretn6'l a vdros
legjobb szdps6gcsapatAnak tagja tenni?
Jelentkezz a . 0742.128- 418. as
telefonszdmon. , ffi8ffi

. hdlgyeket ker€sonk 25-45 6v k6z6tt,
gondozoi munkdra tzraelbe, teljes
elletessal 6s vonz6 fizet6ssel. Tet: 07i0-
890.631. , s858s8

. elad6 Banzic.Tel.0740- 206.203. 583887

. a b6rmennyi brltorai elk0lt6ztet6s6t vAl-
laljuk, rakod6kat biztositunk. Tet: 0753- . szdraz tilzih +sz6n elad6. Tel: 0740.588. |  . .  u j  es hasnalt  tolot  vasarolunk hegben I


