Egy szutykos, vadóc,
közönségesen beszélõ
virágáruslány miként
válik igazi társasági
hölggyé? Mit jelent
a boldogság? Errõl szól
a Szigligeti Társulat
legújabb produkciója,
a My Fair Lady.

Fazakas Ferenc
kolozsvári
EKE-tag tavaly
júliusban tett
montenegrói
kirándulásáról
tartott képes
élménybeszámolót a hétvégén.

A 45 éves, volt
kétszeres
román
válogatott
labdarúgó,
Marian Panã
lehet a Bihar
FC csapatának
új edzõje.
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Egy közösség
hozzáállásáról
árulkodó templom

Huszárportya két szent között

Szentjobb és Szentmiklós között tartották meg a hétvégén
az immár hagyományosnak
mondható újévi huszárportyát.
A szentjobbi huszárhagyomány-õrzõ egyesület által megszervezett és lebonyolított találkozóra minden korábbinál többen jöttek el határon innenrõl
és túlról egyaránt.
A gyülekezõt szombat reggel
tartották meg Szentjobbon, a
futballpálya mellett, s miután
mindenki megérkezett és magára öltötte huszárruháját, felnyergelte lovát, következett a
sorakozó, az eligazítás, a portya
útvonalának ismertetése, majd
az elindulás.
A mintegy félszáz díszruhába
öltözött huszár különleges látnivalónak bizonyult, az emberek
kijöttek az utcaajtókba, kihajoltak az ablakokba, hogy láthassák a menetet. Akiknek nem jutott paripa, azok szekéren követték a lovasokat keresztül a
szentjobbi erdõn egészen a
hegyközszentmiklósi pinceso-

Ára: 1 lej

Megújult külsõvel és belsõvel
lépett át az új évbe a biharpüspöki református templom,
amelyet példás gondossággal
tart rendben az egyház és a
gyülekezet  tudtuk meg Szekeres Sándor lelkipásztortól.

6. oldal

Vízkereszt
és háromkirályok

Milyen népszokások, idõjóslatok, hagyományok köthetõk
vízkereszthez? Mi a helyzet
manapság az Érmelléken?
Mindezekrõl
olvashatnak
összeállításunkban.

8. oldal

Kosárlabdakupavereség
Kolozsváron
rig. A mintegy tizenöt kilométeres utat bõ két óra alatt tette
meg a huszárcsapat, a pihenõhelynél pedig a szervezõk nem
akármilyen, díjnyertes nedûk-

kel fogadták a huszárokat, majd
ebédre bográcsban megfõzött
báránypörköltet szolgáltak fel.
A pihenõ után a menet visszaindult, megálltak a Szentjobb mel-

A Nagyváradi VSK kosárlabdacsapata Kolozsváron szenvedett
el 14 pontos vereséget a Román
Kupa negyeddöntõjének szombati visszavágóján.

letti négyszáz éves tölgynél,
majd a faluba érve este vacsorával, azután pedig huszárbállal
búcsúztatták el a napot.
B. B.

12. oldal

Egyre többe kerülnek Olyan pedagógussá válni,
az alapélelmiszerek akiért rajonganak a gyerekek
Az idõ pénz, tartja a mondás. Ez pedig, egyre dráguló
világunkban meg is állja a helyét, ugyanis aki elég idõt szán
bevásárlásra, az pénzt takaríthat meg. Idõ kell ugyanis ahhoz, hogy kellõképpen feltér-

képezzük, mi hol olcsóbb.
Mert sajnos egyetlen boltban
nem kapható meg minden a
számunkra
legkedvezõbb
áron.
Sükösd T. Krisztina
(folytatás a 3. oldalon)

Drámapedagógia napok Nagyváradon

Az elmúlt hétvégén tizenötödik alkalommal került megrendezésre az Országos Drámapedagógiai Napok nevû rendezvény, amelyen több mint százötvenen vettek részt, s amelynek mottója a következõ volt:
Pedagógia egy minden mást
fontosabbnak tartó világban. A
háromnapos szakmai konferenciának, melyre az ország
különbözõ részeibõl, illetve
Magyarországról is érkeztek
elõadók, a nagyváradi Partiumi
Keresztény
Egyetem
(PKE) adott otthont. A rendezvény megnyitóján a szervezõk
részérõl Rusz Csilla köszöntötte az egybegyûlteket, aki
hangsúlyozta, mindenkit bánt
a világban uralkodó értékzavar, s a tanügyi rendszert csak
olyan lelkes pedagógusok
menthetik meg, amilyenek a

konferencián is összegyûltek,
kiknek legnagyobb hajtóereje
az önmagukkal szembeni elvárás, hogy olyan pedagógusok-

ká váljanak, akiért rajonganak
a gyerekek.
Sz. G. T.
(folytatás a 6. oldalon)

