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Autista gyerekeknek
gyûjtöttek
Jótékonysági bál a Félixfürdõn
A Bihar Megyei Szociáldemokrata Nõk Klubja elsõ ízben
szervezett jótékonysági bált,
amelynek célja egy olyan pénzügyi alap megteremtése volt,
mely hozzájárul az autista gyermekek és fiatalok kezeléséhez.
Az eseményre, melynek a félixfürdõi Internaþional Hotel adott
otthont, ismert hazai politikusok és vállalkozók érkeztek, valamint a karitatív rendezvény
fõvédnöke, Gurmai Zita európai parlamenti (EP) képviselõ,
az Alkotmányügyi Bizottság alelnöke, az Európai Szocialisták
Pártja (ESZP) nõtagozatának
elnöke is jelen volt.
A szálloda étterme megtelt
ismert személyiségekkel, akik
azért vettek részt e különleges
estén, hogy adakozzanak, valamint az árverésre bocsátott 21
értékes tárgyra licitálva támogassák a Bihar Megyei SOS
Autizmus Egyesület kis betegeinek kezelését. A megnyitón
dr. Debelka Boglárka Lilla
üdvözölte a több mint 300 vendéget, kiknek soraiban jelen
volt például Doina Adriana
Panã, a társadalmi kapcsolatokért felelõs tárca nélküli miniszter, Ioan Mircea Paºcu
EP-képviselõ, a külügyi bizottság alelnöke, Maria Precup,
Szászrégen polgármestere,
Claudiu Pop, Bihar megye
prefektusa, Ioan Mang, a Bihar Megyei Tanács alelnöke,
Ovidiu Mureºan, Nagyvárad
alpolgármestere, Ioan Mihaiu, a Bihar Megyei Adóhivatal
vezetõje, Sonia Drãghici és
Gheorghe Bogdan parlamenti képviselõk.
A köszöntés után az est
egyik fénypontjaként kivételes
mûvészek, azaz autista gyerekek léptek fel: szavaltak, énekeltek, zongoráztak, táncoltak.
Ezt követõen a jelenlévõkkel
Gurmai Zita osztotta meg az
eseménnyel kapcsolatos gondolatait. Az édesanyám mindig arra tanított, hogy nyújtsak
segítõ kezet a rászorulóknak,
mert egy segítõ kéz hozza
majd a többit. Így amikor Debelka Boglárka elmesélte,

Sudoku
A játékszabályok a következõk:
A 9×9-es tábla összes
sorába és oszlopába be
kell írni a számokat 1-tõl
9-ig úgy, hogy minden
szám csak egyszer szerepeljen soronként vagy
oszloponként, továbbá a
3×3-as négyzetekben is
csak egyszer szerepelhet
egy-egy számjegy.
Pénteki feladványaink
megfejtése:
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Ünnepeltek a váradi
magyar görögkatolikusok
Sok érdeklõdõt vonzott csütörtök délután
a Magyar Görögkatolikus Találkozó, melyet elsõ alkalommal
tartottak Váradon, a Máriapócsi Hierotheosz Egyesület
és a Nagyváradi Magyar Görögkatolikus Egyházközség
szervezésében a nagyváradi görögkatolikus teológiai
szeminárium székhelyén.
A találkozó az Istenszülõ tiszteletére celebrált ájtatossággal
(paraklisz) kezdõdött, a szertartás két nyelven, magyarul és románul folyt. Az eseményen, melynek házigazdája és szervezõje Vadas
Krisztián görögkatolikus lelkész volt, megjelent Virgil Bercea váradi görögkatolikus megyés püspök, Kocsis Fülöp hajdúdorogi görögkatolikus megyés püspök és a nagyváradi római katolikus püspökség képviseletében Fodor József általános püspöki helynök. Ezt kö-

Gurmai Zita és dr. Debelka Boglárka Lilla (középen a tolmács)

Fodor József, Kocsis Fülöp, Virgil Bercea és Vadas Krisztián

Két autista gyermek mûsora nyitotta meg a bált

hogy mit szeretne rendezni,
azonnal felajánlottam támogatásomat  fogalmazott, hozzátéve, hogy az autizmus ma minden századik gyermeket, így
közvetve minden századik családot érinti Európában. Menynyi türelem, kitartás és fõleg
szeretet kell ahhoz, hogy ezek
a különleges kicsik teljes életet
élõ felnõttekké válhassanak.
Emellett, bár hiszem, hogy a
szeretet a legértékállóbb valuta, szükség van anyagi forrásokra is, hiszen kinek lenne
szíve megvonni a létfontosságú
terápiás kezeléseket egy gyermektõl. Ezek a források nem
mindenkinek állhatnak a rendelkezésére, de ma azért vagyunk itt, hogy elsõsorban
õket segítsük  hangsúlyozta.

Az est további részében minden árverésre bocsátott tárgy
elkelt, és az ízletes vacsora elköltése közben divatbemutatóval szórakoztatták a vendégeket. Egyébként az árveréshez
hozzájárult Martin Schulz, az
EP elnöke, Victor Ponta miniszterelnök, Ivan Patzaichin, Helmuth Duckadam,
Szabó Gabriela, Jenei Imre,
Stela Popescu, Mihaela Tatu, Cristina Breteanu, Ioana
Silaghi és Stela Marta is mások mellett.
Mint megtudtuk, a szer vezõk jövõre a leukémiás gyerekeken szeretnének segíteni,
és e jótékonysági rendezvénybõl hagyományt teremteni.

vetõen a teológiai szeminárium Aula Magna termében elõadásokra
került sor.
Bercea püspök házigazdaként köszöntötte a megjelenteket, és beszélt a görögkatolikus egyház kommunista korszakbeli üldöztetésérõl, de annak is hangot adott, hogy örvendetes dolog, hogy az ateista diktatúra romboló hatása ellenére ez az egyház fennmaradt, és reményét fejezte ki, hogy a magyarországi és romániai görögkatolikus
közösségek között egyre szorosabb és testvériesebb kapcsolat lesz.
A találkozón elõadást tartott dr. Janka György, a nyíregyházi Szent
Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola oktatója Fejezetek a
bihari görögkatolikusok történetébõl címmel és dr. Puskás Bernadett,
a Vizuális Kultúra Intézetének munkatársa, az õ elõadásának címe A
görögkatolikus egyházmûvészeti gyûjtemény ikonjai volt.
Az idei Magyar Görögkatolikus Találkozó a magyarországi Nemzeti Együttmûködési Alap és a Bethlen Gábor Alap támogatásával
valósulhatott meg. Az elõadások után a házigazdák szeretetvendégségre invitálták a jelenlevõket.

Sz. M.

Sükösd T. Krisztina A paraklisz magyar és román nyelven folyt
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SPANYOLORSZÁGI MUNKA l A
Bihar Megyei Munkaerõ-elhelyezõ Ügynökség (AJOFM) tájékoztatja az érintetteket, hogy
spanyolországi mezõgazdasági
munkára (eperszedés) lehet jelentkezni, 750 szezonális munkahely van. A válogatót 2014.
január 13-án Vasluiban és január 1516-án Slatinán tartják. A
jelentkezõknek mezei munkára alkalmasnak kell lenniük.
Az érdeklõdõket várják az
AJOFM nagyváradi, Nadányi
(ma Transilvaniei) utca 2.
szám alatti székhelyén a földszinten, ahol az Eures-tanácsadónál letehetik személyes
iratcsomóikat. Jelentkezni január 10-éig lehet.

