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Rosszul szigetelt kémény okozhatta
a tüzet Hegyközpályiban

SPORT
Tavaszi nyitány a női
röplabda-bajnokságban
A női másodosztályú röplabda-bajnokság alapszakaszának
utolsó előtti, kilencedik fordulóját rendezik, s ennek során a
Nagyváradi Egyetem SK hazai
pályán (Egyetemi Sportcsarnok,
január 18., szombat, 14 óra) a
Máramarosszigeti VSK alakulatát fogadja. Az Anca Paşca (csapatkapitány)
vezette váradi lányok hat győzelemmel és két
vereséggel az A2 osztályú bajnokság Nyugati
Csoportjában a harmadik helyen állnak. /9.

Röviden
❑❑ Könyvbemutató. A Magyar Kultúra
Napja keretében a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság január 17-én,
pénteken délután 5 órától könyvbemutatót
tart a Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központ
múzeumtermében. Makai Zoltán: Szemelvények Nagyszalonta ipartörténetéből című,
a Partiumi füzetek 89. kötetét Dukrét Géza
ismerteti. Közreműködik Thurzó Sándor József
brácsaművész. Mindenkit szeretettel várnak.
❑❑ BN-előfizetés. Minden nagyváradi
és Bihar megyei lakos figyelmébe ajánljuk,
aki eddig még nem előfizetője a Bihari Napló
napilapnak, hogy amennyiben szeretné minden
reggel házhoz kapni az újságot, jelezze ezt
kollégánknak a 0730-709-670-es telefonszámon, munkanapokon 9–15 óra között. Várjuk
hívását!

Adóbefizetési statisztika

Lángok csaptak fel tegnap reggel egy hegyközpályi ház manzárdjában, illetve tetőzetén. A
Bihar Megyei Körösök Katasztrófavédelmi Felügyelőség
(ISU) nagyváradi csapatát 10
órakor riasztották, akik négy
tűzoltóautóval és egy sürgősségi mentőautóval szálltak ki
a helyszínre. A lángokat körülbelül egy óra alatt sikerült
megfékezni, majd tűzfészkek
után kutattak. Miután átfésülték a házat, arra a következtetésre jutottak, hogy egy helytelenül megépített, rosszul
szigetelt kémény okozhatta a
tüzet. A ház 52 éves tulajdonosát elsősegélyben részesí-

Megkerülik
a parlamentet
Mandátumát kockára
téve, úgynevezett kormányzati felelősségvállalással akarja bevezetni a román jobbközép
kormány a kétfordulós
polgármester-választást
– jelentette be a tegnap
Ludovic Orban miniszterelnök.
A PSD már jelezte: le
fogja váltani az Orban-kabinetet a kétfordulós polgármester-választást szintén ellenző RMDSZ-szel
összefogva, ha – a magyar
érdekképviselettel kötött
októberi megállapodását
megsértve – a kormány a
parlamentet megkerülve
próbálja módosítani a választási törvényt. /2.

tették pánikroham és enyhe
füstmérgezés miatt. A hölgy
először elutasította a kórházi
kezelést, azonban később, a
füstmérgezés miatt mégis beszállították a megyei kórházba. Nemcsak őt, hanem két
kutyát is kimentettek az ISU
tűzoltói, amelyek a földszinten tartózkodtak. A lángokban
a manzárd és a tetőszerkezet
odaveszett, de a földszinti lakrész sértetlen maradt.

Fő az elővigyázatosság

A katasztrófavédelmi felügyelőség rendszeresen ad ki olyan
közleményt, melyben felhívja
a lakosok figyelmét arra, mi-

lyen fontos a téli időszakban
a fűtésrendszer megfelelő karbantartása, gyakori ellenőrzése. A túlzott áramhasználat,
az elektronikai eszközök túlterhelése mellett a legnagyobb
veszélyt az elhanyagolt fűtésrendszer jelenti. Ne használjunk elavult, meghibásodott
fűtésrendszert vagy fűtőeszközöket, ezeket ne hagyjuk
felügyelet nélkül, amikor aktívak, illetve a kályhák beizzítása előtt mindenképp tisztítsuk
ki a kéményeket, ellenőrizzük
szakemberek segítségével azokat. A kémények alapos leszigetelése is elengedhetetlen,
a felcsapó hő, füst, szikrák

véletlenül se érintkezhessenek az ekörül lévő gyúlékony
anyagokkal.
A kályha megépítése során
semmiképp ne alkalmazzunk
alternatív, improvizált megoldásokat, ne használjunk
ilyen eszközöket. A legjobb,
ha mindezt a szakemberekre bízzuk. Használatkor a
kályhát ne terheljük túl, ne
hagyjuk nyitva az ajtaját, és
helyezzünk elé egy fémtálcát,
ha esetleg kipattan belőle a
parázs. Nagyon fontos, hogy
figyelembe vegyük az előírásokat, hiszen egy ehhez hasonló tűzeset bárhol, bárkivel
előfordulhat.

Babahordozásról a BN-kalendáriumban
A babahordozás nemcsak
praktikus, hanem a kötődést
is elősegíti a szülő és a gyer-

mek között. Az viszont már
nem mindegy, hogy miben és
hogyan hordozunk. P. Nagy
Noémi újságíró kollégánk tapasztalt a témában, a 2020-as
BN-kalendáriumban pedig
meg is osztja az olvasókkal
erre vonatkozó ismereteit.
A miben és hogyan válaszai
mellett azt is elárulja, miért
nem mindegy, hogy hogyan
öltöztetjük fel babánkat, mielőtt a hordozóba helyeznénk.
Cikkéből kiderül, honnan és
milyen áron szerezhetjük be
a legmegfelelőbb darabokat,
illetve mire figyeljünk, hogy
elkerüljük a hamisított hordozók megvásárlását.
A 2020-as évkönyvünk ára
10 lej, és a következő helyszíneken lehet megvásárolni:
Nagyvárad és a megye azon
bódéiban, ahol a Bihari Naplót is árusítják; a szerkesztő-

ség (Dacia sugárút 34. szám)
földszintjén lévő apróhirdetési osztálynál (nyitva hétfőtől
péntekig 8–18 óra között); a
December 1 tér 2. szám alatti reklámirodánkban (nyitva
hétfőtől péntekig 8–16 óra között); Székelyhíd: Balog Emese
(ajándékbolt); Bihardiószeg:
Bibor borászati szaküzlet
(Livezilor 40.); Bihardiószeg:
Törő Gyula (Livezilor 156., papíráruüzlet); Érmihályfalva:
Tămăşdan Ibolya (Republicii
utca, központbeli újságosbódé); Nagyszántó: Református
lelkészi hivatal (Magyar utca
73. szám); Margitta: Kercsó
Jutka (Republicii út 2.); Nagyvárad: Illyés Gyula Könyvesbolt (Jean Calvin utca 2.);
Nagyvárad: Dávid könyvüzlet
(Moscovei utca 8.); Nagyvárad:
Libris Antica könyvüzlet (Aleea Gojdu 2. szám).

Az elmúlt évben, január 1.–december 31.
között Nagyváradon 129.110 magánszemély és
12.549 jogi személy fizette ki az adókat és illetékeket – derül ki a nagyváradi önkormányzat
gazdasági igazgatósága által kiküldött közleményből. A helyi adók befizetéséből származó
összeg eléri a 182.452.473 lejt. Tavalyelőtt
ugyanebben az időszakban (2018. január
1.–december 31.) 129.017 magánszemély és
11.761 jogi személy fizetett adót a Körös-parti
városban, a befolyt összeg 171.677.283 lej volt.
Ebben az évben már az ügyfélfogadás első
napjaiban sokan intézték adófizetési teendőiket: január 16-ig, szerdán 17 óráig közel 1200
személy jelentkezett a városháza piramis néven
ismert ügyfélszolgálati központjában.

Keresztény folyóirat
indult Nagyváradon
Új, regionális
magyar nyelvű
folyóirat született
Nagyváradon.
KULTIKA címmel megjelent a
Romániai Magyar
Kereszténydemokrata Mozgalom időszaki
kiadványa. Derzsi
Ákos szenátor, a
Romániai Magyar
Kereszténydemokrata Mozgalom
alelnöke, s egyben
a Kultika igazgatója lapindító ajánlójában a
következőképp fogalmaz: „Egy új folyóirat
alapítása esemény és egyben vállalkozás. Olyan
vállalkozás, mely csak akkor válhat sikeressé,
ha a kiszemelt olvasócsoport felfedezi benne
az információszerzés, a párbeszéd és a kapcsolattartás lehetőségét.” A KULTIKA keresztény
gondolkodást, szemléletet sugárzó folyóirat. A
KULTIKA első száma ingyenes, és a Moscovei
utca 7. szám alatt lehet hozzájutni.
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Mandátumát kockáztatva akarja bevezetni
a kormány a kétfordulós polgármester-választást
Mandátumát kockára téve, úgynevezett kormányzati felelősségvállalással akarja bevezetni a román
jobbközép kormány a kétfordulós polgármester-választást – jelentette be a tegnapi kormányülés első
perceiben Ludovic Orban miniszterelnök.
A kormányfő kifejtette: az
általa vezetett Nemzeti Liberális Párt (PNL) már két
éve kezdeményezte a parlamentben, hogy a települések vezetőit – legitimitásuk
növelése érdekében – az érvényes voksok több mint 50
százalékával válasszák meg
Romániában, de a (szociáldemokraták körül szerveződő) parlamenti többség
„szabálytalanul elfektette”
a törvénytervezetet egy régóta nem működő választójogi különbizottságnál, hogy
meggátolja a törvénymódosítás megszavazását a nyári
önkormányzati választások
előtt. Mivel a rendes parlamenti eljárást az immár
ellenzékben lévő szociáldemokraták megakasztották,
a kormány úgy döntött: felelősségvállalást jelent be
a parlament előtt a kétfordulós polgármester-választás bevezetése érdekében
– jelentette be a miniszterelnök. Az ilyen módon

előterjesztett törvénytervezeteket a parlament nem
vitatja meg: hatályba lépésüket csak úgy akadályozhatja meg, ha megbuktatja
a kormányt.
A parlamenti mandátumok több mint 40 százalékával rendelkező Szociáldemokrata Párt (PSD) már
jelezte: le fogja váltani az
Orban-kabinetet a kétfordulós polgármester-választást
szintén ellenző RMDSZ-szel
összefogva, ha – a magyar
érdekképviselettel kötött
októberi megállapodását
megsértve – a kormány
a parlamentet megkerülve próbálja módosítani
a választási törvényt. Az
RMDSZ szerint 20 százalékkal csökkenhet a magyar
polgármesterek száma, ha
kétfordulós lesz a választás.
Egy második forduló ugyanis lehetővé teszi, hogy a román pártok összefogjanak
az első körben élre került
magyar jelöltekkel szem-

ségi hullámvölgyben lévő
PSD meggyengítését célozza. Az egyfordulós polgármester-választás ugyanis a
tisztségben lévő elöljárók
újraválasztásának kedvez,
márpedig Romániában a
szociáldemokratáknak van
a legtöbb polgármesterük.
Az önkormányzati vezetők
száma és mozgósító ereje a
parlamenti választásoknál
is döntő lehet.
ben. A PNL és a párt jelöltjeként novemberben újraválasztott Klaus Iohannis
jobboldali államfő másfelől
nem titkolta, hogy az év végén esedékes parlamenti választásokat is előre akarják
hozni, hogy mielőbb „megszabadítsa” a parlamentet
is a PSD-től. A kormányzati
felelősségvállalással valójában a kormány megbuktatását akarják kiprovokálni,
hogy megnyissák az utat a
parlament feloszlatása előtt.

Politikai manőverek

Mivel a kormány bukása
azt jelentené, hogy a felelősségvállalással előterjesztett
törvénytervezet nem léphet
hatályba, nem kizárt, hogy

az ellenzéki bizalmatlansági indítvány előterjesztése
után, de még annak megszavazása előtt az Orban-kormány azonnal hatályba
lépő sürgősségi rendeletet
is elfogad a kétfordulós
polgármester-választás
bevezetéséről. Román médiaértesülések szerint az
Orban-kabinet a választási
törvény módosításáról szóló sürgősségi kormányrendelet tervezetét is kidolgozta, és láttamozásra küldte
az érintett szaktárcáknak.
A PNL mindkét politikai
manővere – a kétfordulós
polgármester-választás bevezetése és a parlamenti
választások előrehozása
is – a jelenleg népszerű-

A kabinet augusztusig elnapolta
a családi pótlék megduplázását
Augusztus elsejéig elnapolták
Romániában a családi pótlék
megduplázását: erről sürgősségi rendeletet fogadott el csütörtökön a kormány. A jogszabály azt a költségvetési fedezet
nélkül, ellenzéki javaslatra
megszavazott törvényt módosítja, amelyet kedden hirdetett
ki Klaus Iohannis államfő. Ludovic Orban miniszterelnök a
kormányülés elején kifejtette:
nehéz helyzet elé állította a
parlamentben váratlanul megszavazott emelés, mivel a kormány a 2020-as költségvetés
kidolgozásakor nem számolt
ezzel a többletkiadással, ezért
lehetetlen azonnal érvényt
szerezni „a szociáldemokraták demagógiájának és populizmusának védjegyét viselő”
törvény előírásainak.
A kormányfő hozzátette:
ez azonban nem azt jelenti,
hogy az általa vezetett Nem-

zeti Liberális Párt (PNL) nem
óhajtaná és nem oldaná meg
a „gyermekpénz” megduplázását. Orban szerint a már
hatályos költségvetés kiigazítására leghamarabb júliusban
lesz törvényes lehetőség, ezért
a családi pótlék megduplázását sürgősségi kormányrendelettel augusztus elsejéig elhalasztják.

Államháztartási hiány

A jogszabály szerint a gyermekenkénti családi pótlék havi
összege a jelenlegi 150-ről 300
lejre emelkedik a két év feletti,
illetve 300-ról 600 lejre a két
év alatti kiskorúak esetében.
Gazdasági elemzők szerint a
pótlék azonnali megduplázása 7,5 milliárd lejjel, a GDP
4,25 százalékra emelte volna
2020-ban az államháztartási
hiányt, amelyet már jelenleg is 3,6 százalékra várnak.

Bizalmatlansági indítvány

Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD)
ügyvivő elnöke csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy
telefonon beszélt Kelemen
Hunor RMDSZ-elnökkel,
aki azt mondta neki, hogy
az RMDSZ támogatni fogja a PSD által kilátásba
helyezett bizalmatlansági
indítványt – írja az Agerpres. Az ügyvivő PSD-elnök
azt követően jelentette be,
hogy bizalmatlansági indítvány benyújtását tervezik,
miután a kormány közölte: felelősséget fog vállalni
a kétfordulós polgármester-választást lehetővé tevő
törvényért. „Első partnereinkkel, az RMDSZ-frakcióval együtt fogunk bi-

zalmatlansági indítványt
benyújtani, és mondom én
önöknek, hogy ez a bizalmatlansági indítvány célba fog érni” – jelentette ki
korábban Ciolacu. Az ügyvivő pártelnök azt mondta,
három nappal azt követően, hogy a kormány felelősséget vállal a kétfordulós polgármester-választást
lehetővé tevő törvényért,
bizalmatlansági indítványt
fognak benyújtani, és Kelemen Hunor támogatja ebben, mert „nem korrekt a
játék közben módosítani a
szabályokon”.
Az RMDSZ közleményben erősítette meg: a
magyar érdekképviselet
támogatni fogja a szociáldemokraták kormánybuktató
indítványát. „Elmondtam
a kormányfőnek, hogy a
szabályokat nem szabad
módosítani játék közben,
és azon leszünk, hogy ez ne
történjen meg, beleértve a
bizalmatlansági indítvány
megszavazását. Azt mondta: ismeri álláspontunkat.
Nincs harag, megnyitjuk
az utat a parlamenti választások előrehozása felé”
– idézte Kelemen Hunor
RMDSZ-elnököt a Hotnews.

Röviden
Több aláírásra van szükség
a nemzeti régiók védelmében
A nemzeti régiók védelmében indított európai
polgári kezdeményezés aláírására buzdított a
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottja csütörtökön az M1 aktuális csatornán.
Dabis Attila azt mondta: további támogatók
kellenek, mivel eddig mindössze a szükséges
aláírások 4,5 százaléka gyűlt össze. Közölte:
2020. május 7-ig kell összegyűjteni egymillió aláírást legalább hét uniós tagországban
annak érdekében, hogy az Európai Bizottság
foglalkozzon a kérdéssel. Az SZNT bízik abban,
hogy szervezeti hálóján keresztül – a közeledő
határidő ellenére – kellően sok embert tudnak
megszólítani, jegyezte meg.
Dabis Attila a továbbiakban hangsúlyozta: a
kezdeményezéssel azt szeretnék elérni, hogy
az európai őshonos nemzetek megőrizhessék
identitásukat, és erre célzott támogatást kapjanak az uniótól. A SZNT elérkezettnek látja az
időt egy ilyen lépésre, hiszen a kezdeményezés
létjogosultságát az is mutatja, hogy az UNESCO
csak Európán belül 150 kihalófélben levő nyelvet jegyez – fűzte hozzá. A kezdeményezéshez
online, a www.nemzetiregiok.eu oldalon is lehet
csatlakozni.

Fúzióra készül az Erdélyi Magyar Néppárt és az Magyar Polgári Párt
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) arra készül,
hogy a szombaton Csíkszeredában tartandó küldöttgyűlésén határozatot fogad el a Magyar Polgári Párttal (MPP) való fúzióról, és kijelöli a két párt
egyesüléséhez szükséges lépések menetrendjét.
Erről Csomortányi István EMNP-elnök, és Toró T.
Tibor, a párt ügyvezető elnöke beszélt a párt csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatóján.
Csomortányi István kijelentette: a két párt tervezett politikai szövetsége, majd fúziója egy új erdélyi magyar
egységnek a kiindulópontja
lehet. Leszögezte: szükség
van arra, hogy a 2020-as romániai önkormányzati és
parlamenti választásokon
az erdélyi magyar politikai
szervezetek „ugyanabba az
irányba húzzák a szekeret”.
Ehhez az szükséges, hogy az
erdélyi magyarság körében
legnagyobb támogatottsággal rendelkező Romániai
Magyar Demokrata Szövet-

séggel (RMDSZ) is sikerüljön megegyezni. „Ha nem
lesz megállapodás, annak
mindannyian a kárvallottjai leszünk” – vélekedett az
EMNP elnöke. Csomortányi
felidézte: az EMNP-nek a
2019-es európai parlamenti, majd elnökválasztásra
is megvolt a javaslata a
magyar szavazatok maximalizálására. Előbbinél a
magyar pártok koalíciós jelöltlista-állítását, utóbbinál
pedig a politikai szervezetek fölött álló jelölt állítását
javasolták. Az RMDSZ azon-

ban figyelmen kívül hagyta
a javaslatukat, és ez meg is
látszott az eredményeken.

Közös célok

Toró T. Tibor hozzátette: az
EMNP és az MPP fúzióját
várhatóan csak az év második felében jegyzi be a bíróság, ezért arra készülnek,
hogy első lépésben politikai
szövetségre lép a két párt,
és e szövetség vesz részt a

nyári önkormányzati választásokon. Ez azt is jelenti, hogy jelöltlistáiknak
hétszázalékos küszöböt kell
átlépniük. Toró szerint az
új egység, amelynek megvalósítására törekszenek,
nem lehet már olyan, amilyen 1990-ben volt az erdélyi
magyarság egysége. Az egypártrendszerhez szerinte
már nem lehet visszatérni.
Azt kell elérni – jegyezte

meg –, hogy a különböző
szervezetek a közös érdekek mentén egy közös cselekvési terv szerint együtt
dolgozzanak a közös célok
eléréséért.
Újságírói kérdésre válaszolva Csomortányi István kijelentette: az EMNP
kész támogatni az RMDSZ
által nevesített Soós Zoltánt, Marosvásárhely magyar polgármesterjelöltjét,
ha sikerül megállapodni
abban, hogy pártok fölötti jelöltként vegyen részt
a választásokon. Toró T.
Tibor úgy vélte: szükség
lenne arra, hogy Romániában előrehozott parlamenti
választásokat tartsanak, hiszen ez tisztítaná a jelenlegi
zavaros politikai helyzetet.
Kétségeit fejezte ki azonban azzal kapcsolatban,
hogy a kisebbségben kormányzó, jobboldali Nemze-

ti Liberális Pártnak (PNL)
sikerül-e ezt a célt elérnie
a parlamenti többséget alkotó baloldallal szemben.
Úgy vélte: nem lehet sikeres a PNL azon igyekezete,
hogy „erőből” érje el az előrehozott választásokat. Ez
ugyanis a hatás-visszahatás
elve alapján állandósítja a
háborús helyzetet a romániai belpolitikában. Toró
T. Tibor arra is kitért, hogy
az erdélyi magyarság valamennyi politikai szervezete
ellenérdekelt abban, hogy
megváltoztassák az önkormányzati választások törvényét. Úgy vélte: a magyar
érdek azt diktálja, hogy a
polgármestereket továbbra
is egyfordulós választáson
válasszák, a megyei önkormányzatok elnökeit pedig
az önkormányzati testület
válassza meg a saját soraiból.
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Popon Krisztina alkotásaiból nyílt
kiállítás a Tibor Ernő Galériában
Szerda délután népes közönséggel ünnepelték a nagyváradi Tibor Ernő Galériában Popon Krisztina születésnapi
festménytárlatának megnyitóját. A képzőművészeti
csoport hűséges tagjának Múlnak az évek elnevezésű
kiállítására az alkotó az elmúlt 20 esztendő munkáiból
válogatott.
Tóth Gábor
A születésnapját január 16-án
ünneplő művésznőt először a
fiatal galériavezető, Csathó
Töhötöm köszöntötte, majd
a pályatárs Bányai Szabados
Katalin méltatta, kiemelve az
1970 óta aktív képzőművésznő
képeiről mindenkor sugárzó
őszinte természetimádatot,
egyben az építészeti végzettséggel is rendelkező alkotó
különleges adottságát, mely a
precíz megkomponálást művészi spontaneitással egyesíti,
de külön hangsúlyozta Popon
Krisztina zenei társművészetért való mindenkori rajongását is. A megnyitón Thurzó
Sándor József, a galéria tiszteletbeli mindenkori zenészének brácsajátékában Carlos de
Almeida (1906–1990) riói brazil
zeneszerző két 1977-es miniatúráját hallhattuk, S. Németh
Katalin pedig József Attila

három költeményét szavalta:
Nem én kiáltok, Milyen jó lenne nem ütni vissza, Tél.
Popon Krisztina alkotásai,
bármilyen technikával (akvarell, olaj) vagy műfajban
(csendélet, táj, absztrakt) is
készüljenek, a színek és formák iránti érzékenység olyan
különleges egyensúlyát közvetítik, melyekre bizony a mai
zaklatott világban igen nagy
szükségünk lehet a megnyugváshoz, a belső lényeghez, egy
tisztább lélekhez való visszataláláshoz. A szemlélőt észrevétlenül kézen fogva, barátságosan vezeti, avatja be az
ábrázolt témán túl mindenkor
megsejthető rejtett tartalmakba, létesszenciákba, legyen
szó titokzatos épületárkádok
árnyairól, kékbe komponált
váradi toronysziluettekről,
fatörzsek sejtelmes ölelkezéséről az őszi avarban, néhány
apró virág elnyílt bolyhairól,

Püspökség tizennegyedik alkalommal szervezi meg a Hivatások nyomában hittanversenyt. Az idei verseny témája

Röviden
❑❑ Premontrei öregdiákok. Január 23-án, csütörtökön 17 órától tartják e
havi találkozójukat a Nagyváradi Premontrei
Öregdiákok Egyesületének tagjai a Szent László
Római Katolikus Teológiai Líceumban. A téma:
a 2019-es évi tevékenységre vonatkozó beszámoló, a bizottsági jelentések és az idei tervek
ismertetése.
❑❑ Véradás. A megyei vérközpont mobil
laboratóriuma január 22-én, szerdán várja
idén első alkalommal az önkéntes véradókat az
érmihályfalvi Egészségügyi Központba 8 és 12
óra között, illetve amíg lesz érdeklődés.

Tóth Ágnes (balról) olvassa Popon Krisztina (jobbról) képeihez írott
verseit
A szerző felvétele
melyeket avatatlan halandó
a saját bokájától sem fedezne
fel, avagy a szőkésvörös szénaboglyák lepte dombok mögötti
égbolt mindenséget feltáró sugárzásáról.
Mindezen ihletések hatására, a TEG-tárlatnyitók történetében most végre egy élő,
nagyváradi kortárs költőt, írót
is hallhattunk, Tóth Ágnes
mondta el három, a kiállított
festmények által inspirált versét: Álom-kék, Az elveszett város és Novemberi táj. A költőt
mintegy öt évtizedes barátság
fűzi Popon Krisztinához, tud-

tuk meg, akivel pályakezdéskor együtt végezték el az akkori váradi művészeti népiskola
képzőművészeti szakát. A galérialátogatásra való serkentés kedvéért hadd idézzük az
egyik rövid költeményt: „Indigó réten kék pitypang vagyok,
/ Bóbitapihém hab-kéken ragyog. / Kobaltkék éneket dúdoló szélben, / Tintásüvegek
hajóznak az égen. / Királykék
ködöt szórnak a tájra, / Kék
álom borul Mihályfalvára.”
Popon Krisztina tárlata január
29-ig tekinthető meg a Kanonok-sori galériában.

Hivatások nyomában országos hittanverseny
Január 17–19. között a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum és a
Nagyváradi Római Katolikus

2020. január 17., péntek

Szent II. János Pál pápa, Pietrelcinai Szent Pio atya, Boldog
IV. Károly, Boldog Brenner János élete. A díjkiosztó január

18-án, szombaton 16 órakor
kezdődik a püspöki palota
dísztermében, melyre minden
érdeklődőt szeretettel várnak.

❑❑ Szentségimádás. A hónap harmadik vasárnapján, 2020. január 19-én Nagyvárad-Szőlősön lesz a híveknek lehetősége
az egyházmegye örökös szentségimádásába
bekapcsolódni.

a nap gyermeke

Sok szeretettel köszöntjük Santovan Jancsikát
(Érmihályfalva) 9. születésnapja alkalmából. Kívánunk neki jó tanulást, felhőtlen gyerekkort. Akik őt
nagyon szeretik: szülei, keresztanyja Budapestről, két
mamája, tata, Brigitta és Rui, illetve a kis Ana Sofia
Portugáliából.

2020. január 17–19.
Az ERA Park kupolája alatt

1851 318724

Péntek
Szombat
Vasárnap

• tombolanyeremények
• élő bemutatók
• árkedvezmények és ajánlatok

A belépés
ingyenes!
1850 319015

1844 321421
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Pásztor Sándor: „Közös értéket teremtettünk”
A Román–magyar határon átnyúló kulturális inkubátor az előadóművészetek számára elnevezésű
projekt keretében újult meg a váradi színház nagyszínpada, melyet a közelmúltban adtak át. Pásztor
Sándor, a megyei kulturális intézményeket fenntartó Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es elnöke nyilatkozott lapunknak az utóbbi évtized legnagyobb
szabású infrastrukturális beruházásáról.
CIUCUR LOSONCZI ANTONIUS
– Milyen fejlesztésekre
került sor a nagyváradi
Szigligeti Színházban a
határon átnyúló projekt
keretében?
– Három és fél évvel
ezelőtt megígértük, hogy
folytatjuk a színház korsze-

rűsítését, ami most meg is
valósult. A projekt kezdeményezője a Bihar Megyei
Tanács RMDSZ-es frakciója
volt. A beruházás tulajdonképpen folytatása, illetve
befejezése a váradi színházépület külső és belső
felújításának, amely 2011ben zárult le, ám az akkor

elvégzett munkálatok a
színpadot nem érintették.
A váradi színház színpadának korszerűsítésére kiírt
közbeszerzést a Drum Asfalt Kft., a Trameco Rt. és az
Energolux Impex Kft. alkotta konzorcium nyerte meg,
ők kezdték meg a munkálatokat tavaly július végén,
ennek keretében a színpadi
deszkázat teljes cseréjére,
az ügyelői, valamint hangés fénytechnikai rendszer
fejlesztésére, a zsinórpadlás részleges gépesítésére,
továbbá a süllyesztők és egy
forgószínpad beszerzésére
is sor került. A hangtechnikai rendszer fejlesztésének

Fontos a közös jövőkép kialakítása
Papp László, Debrecen
polgármestere a közös
kulturális pályázat kapcsán kijelentette: fontos
a közös jövőkép kialakítása. „Ma a világon nem
városok versenyeznek a
különböző lehetőségekért,
hanem térségek, és a térségek versenyében az
összefogásnak van rendkívül nagy jelentősége.
Különlegessége ennek a
projektnek, hogy egyfelől
lehetőséget ad a határ két
oldalán lévő magyar–magyar, ugyanakkor a magyar–román kulturális
kapcsolatok erősítésére
is – mutatott rá az elöljáró. Tasnádi Sáhy Noémi színésznő elmondta:
„Kollégámmal, Sebestyén
Hunorral abban a különleges megtiszteltetésben
részesültünk, hogy az
átadóünnepségen, a társulat képviseletében, mi

avathattuk fel a megújult
színpadot a szilveszterkor
bemutatott Sybill című
operett talán legismertebb
slágerével, az Illúzióval.
Nagyon izgatottak voltunk, tátott szájjal néztem
végig a bemutatót a lenyűgöző új technikáról, aztán
megmozdult alattunk a
színpad, én felkacagtam,
és hallottam, hogy a nézőtéren a kollégáim velem
együtt nevetnek. Nagy
volt a meghatottság és az
öröm.” Mint Nosz Botond
hang- és fénytárvezetőtől
megtudtuk, a színpadtechnika esetében a következő
beruházások történtek:
a felsőgépészet részleges
cseréje, 12 darab új, gépiesített díszlettartó, 2 darab
világítástartó lett beépítve,
központi, számítógépes
vezérléssel. Ezáltal komolyabb, súlyosabb díszletelemeket lehet szinkronizál-

tan mozgatni, megnövelt
precizitással. Gépiesített
előfüggöny-mozgatás, két
módban, a rendező eldöntheti, hogy fel-le vagy szétés összehúzni szeretné a
függönyt. A forgószínpad
gyors színpadképcserét
tesz lehetővé. Joó Emília
színházi ügyelő így fogalmazott: „Amikor ide kerültem, akkor is felújítás alatt
állt a a színház. Akkor az
épületet hozták rendbe.
Most a színpadtechnika
került sorra. Újból kifogtam ezt az irdatlan nagy
változást, amely természetesen a javunkra történik.
Ügyelői szemmel – és nemcsak – nagyon izgalmasnak találom a munkálatokat, és amióta hozzáfogtak
a kivitelezéshez, a nyári
szünetet leszámítva szinte
minden nap, amikor csak
tehettem, nyomon követtem a változást.”

köszönhetően egyenletesebb és minőségibb lett a
hanglefedés a nézőtér minden pontján. Részlegesen
gépesítették a zsinórpadlást
és beszerelték a nyolc méter
átmérőjű forgószínpadot,
ez rengeteg új lehetőséget
teremt a rendezőknek, alkotóknak egyaránt.
– Miért volt az egyik
prioritása a stratégiai
kulturális projekt véglegesítése?
– A nyolc megyét magába foglaló közös projektek
közül ez az első, amely befejeződött. A forgószínpad,
a hang- és fénytechnika
korszerűsítése mind azt
szolgálják, hogy az alkotói
minőség mellett a műszaki
feltételek is adottak legyenek a nagyváradi teátrum
évszázados hagyományaihoz méltó színjátszáshoz.
Ily módon a 120 éves nagyváradi kőszínház a legigényesebb és legmagasabb
szakmai elvárásoknak is
megfelel.
– Mekkora volt a projekt költségvetése?
– A projekt főpályázója a debreceni Csokonai
Nemzeti Színház, amely inkubátorházat épít amatőr
színjátszók felkarolására, a
partnerek pedig Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve a nagyváradi Szigligeti Színház. A
projekt összértéke 7.495.587
euró, ebből a Szigligeti Színház része 1.029.546
euró, ami három forrásból
tevődik össze: 824.048,61
euró (80,04 százalék) az
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) vissza
nem térítendő támogatása,

126.031,55 euró (12,24 százalék) a román állam hozzájárulása, 79.465,84 euró pedig
a Szigligeti Színház önrésze, amelyet az intézmény
fenntartója, a Bihar Megyei
Tanács biztosít. A megyei
önkormányzat ugyanakkor
az egyéb, nem elszámolható
járulékos költségeket is állja, 300.000 lej (62.761 euró)
értékben.
– Nagyvárad testvérvárosa, Debrecen esetében
milyen beruházások lesznek a projekt kapcsán?
– A közös projektnek
köszönhetően lehetőség
nyílik egyebek mellett az
amatőr színházak feltérképezésére, színészek képzésére vagy előadáscserékre. Egy inkubátorházat
hoznak létre az amatőr
színjátszás támogatására.
Fontos célkitűzés, hogy az
előadóművészetek terén
közös értéket teremtsünk,
melyek segítségével növelni tudjuk a határ menti
régió attraktivitását.

Misztrál-koncert a váradi Posticumban
PIKÓ STEFÁNIA
Szerda este a Posticum leghangulatosabb termében a magyarországi Misztrál együttes
zenélt az itt összegyűlt nagyérdemű örömére. Ahogyan arról
már a beharangozóban is olvashattak, ez nem egy átlagos koncert volt, egészen új
dalokat hallhattunk, melyek
hangszerelése is itt született,
Nagyváradon. Az együttes már
egy hete városunkban tartózkodott, a Posticum vendéglátását élvezték, elvonulva a külvilágtól, teljesen belemerülve új
szerzeményeik hangszerelésébe, a gyakorlásba. Az anyagok
készülőben lévő új lemezük
alapját képezik – tudtuk meg
a szervezőktől, akik néhány
kulisszatitkot is elárultak az
elmúlt egy hét kapcsán. Az
együttes tagjai úgy vélték, a
Posticum a legmegfelelőbb
hely az elvonulásra, az ideiglenes bezárkózásra. Előfordult,
hogy a zenészek hajnali háromkor keltek fel gyakorolni,
de az esték sem értek korán

véget, ilyenkor beszélgettek,
borozgattak. Az ebben a csendben, nyugalomban született
friss alkotások kétségkívül elnyerték a szép számmal összegyűlt közönség tetszését is. A
koncert után nem ért véget az
est, lehetőség nyílt beszélgetni
az együttes tagjaival, összekötve ezt egy közös forralt borozással. A szervezők elmondták
azt is, a Misztrál együttes zenészeit nagyon szívesen látják
vendégül, hiszen annak ellenére, hogy Magyarországon már
igencsak elismertek, és itt is
kialakult már egy rajongótáboruk, igazán szerény, nyitott,
közvetlen és barátságos emberekről van szó.

Sokszínű dallamok

A kellemes hangulat, a varázslatos fények és természetesen
a hangszerkavalkád nem mindennapi élményt nyújtott a jelenlévők számára. Nyugodtan
nevezhetjük hangszerkavalkádnak a látottakat és hallottakat, az együttes tagjai ugyanis nemcsak egy-egy hangszert

Játszótársak a váradi PKE-n
Hogyan szeretett Kosztolányi? Hogyan viselte Kosztolányiné Harmos Ilona férje
szenvedélyes kicsapongásait és szélsőséges megnyilvánulásait? Hogyan lehet
játék az élet? Hogyan lehet
könnyű a halál? Levelek,
versek, novellák, naplórészletek. Kamaraszínház
Németh Zsuzsa és Bilibók

Attila színművészek előadásában. Az előadás január
21-én, kedden 18 órai kezdettel lesz látható a Partiumi Keresztény Egyetem
dísztermében. Jegyeket a
helyszínen lehet majd váltani, kezdés előtt félórával.
A teljes árú jegy 15 lej, a
nyugdíjas és diákjegy 10
lejbe kerül.

– Mi ennek a nemzetközi programnak a koncepciója?
– Az Interreg V-A Románia–Magyarország program
célja közös, román–magyar
projektek finanszírozása,
amelyek közös megközelítést, valamint innovatív
megoldásokat követelnek,
a határ mindkét oldalán
felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal
a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A program folytatja a régióban
megvalósított határ menti
együttműködéseket, összköltségvetése hozzávetőleg
232 millió euró, amelyből
189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból származó vissza
nem térítendő támogatás.
A támogatható határ menti
terület a következő megyéket foglalja magába: Arad,
Bihar, Szatmár és Temes a
román oldalon, illetve Békés, Hajdú-Bihar, Csongrád
és Szabolcs-Szatmár-Bereg a
magyar oldalon.

RÖVIDEN
Istenes versek szóban és
zenében a TEG-ben

szólaltattak meg a koncert során. Heigl László nagybőgőn
és basszusgitáron is játszott,
Heinczinger Miklós a különböző furulyák, klarinét, doromb, fidula és duda mellett
énekhangjával is megmutatta
tehetségét, míg Pusztai Gábor
ütőhangszereken játszott. Tóbisz Tinelli Tamás többféle
gitáron és nagybőgőn zenélt,
emellett énekelt is. Hozzá hasonlóan Török Máté is énekelt, de ő sem hanyagolta el

a hangszereket (cselló, gitár,
mandolin, koboz, szájharmonika, tambura, ének). Ismert
költemények kiváló feldolgozásai hangzottak el, melyek
közül Ady Őrizem a szemedet
című versének megzenésített
változatát, és egy részletet egy
József Attila-költemény feldolgozásából megtekinthetnek
portálunkon, az Erdon.ro-n.
Az együttes nem először járt
itt, és reméljük, hogy nem is
utoljára.

Ingyenes ECL-próbavizsga
A Partiumi Nyelvközpont január 25-én, szombat délelőtt 10
órától ingyenes, ECL-rendszerű angol próbavizsgát szervez
középiskolások részére. Az
Európai Unió kezdeményezésre létrejött ECL nyelvvizsga-oklevelek nemzetközileg
elismertek, a magyarországi
felvételin is pont jár értük.
A próbatesztelés helyszíne a
Partiumi Keresztény Egyetem
(Primăriei 27). Az érdeklődő

diákok január 23-ig e-mailben
regisztráljanak a languagecenter@partium.ro címen. Tárgy:
ECL B2 vagy ECL C1 (valamint név és születési dátum).
Válaszként küldik a szükséges információt az érdeklődőknek. A sikeres próbateszt
nyomán a nagyváradi Partiumi Nyelvközpontban letehető
az ECL-vizsgarendszer közép-,
illetve felsőfokú angol nyelvvizsgája.

Istenes versek szóban és zenében címmel
tartanak ünnepi műsort a magyar kultúra napja
alkalmából a nagyváradi Tibor Ernő Galériában
(TEG) 2020. január 22-én, szerdán 17 órától.
Fórián Andrea A Te Igéd nekem című verseskötetéből hangzanak el szavalt és megzenésített
költemények a Sola Fide keresztyén kulturális
csoport szervezésében. Meghívott előadóművészek: Boros Beatrice karnagy-zeneszerző
és Viktor József operaénekes (kontratenor),
Thurzó Sándor József brácsaművész. A kötetet
bemutatja Tokár Sándor csokalyi református
lelkipásztor. Házigazda: Csathó Töhötöm, a TEG
művészeti vezetője. Az irodalmi délutánnak
Popon Krisztina Múlnak az évek című kiállítása
ad különleges hangulatot. Minden irodalom-,
vers-, zene- és művészetkedvelőt nagy szeretettel várnak!

Gáspárik-kötet színészekről,
tehetségről
A színházi tehetség című új,
a Pont kiadónál megjelent
kötetét mutatja be Gáspárik
Attila január 17-én, pénteken 19 órától a nagyváradi
Illyés Gyula könyvesboltban.
A marosvásárhelyi Nemzeti
Színház nagyváradi születésű
főigazgatója színházi tematikájú könyvsorozatának harmadik kötetében
példákkal illusztrált esszét kínál az olvasónak a
színpadi munkáról, mindarról, amit a színházi világban tehetségként azonosít a szakma. A kötet
nagy színházi egyéniségekkel – Orosz Lujza, Csíky András – készült beszélgetéseket, valamint
egy Titkosszolgálati gyorstalpalót kínál még,
betekintést nyújtva a Securitate működésére a
romániai magyar színházi világban. A könyvbemutatón közreműködik Simon Judit és Szűcs
László, minden érdeklődőt szeretettel várnak.
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Zatykó Gyula: Nagyszabású faültetési
program indul Nagyváradon
Folytatjuk tavaly elkezdett interjúsorozatunkat
Zatykó Gyulával, Ilie Bolojan nagyváradi polgármester tanácsadójával. A bihari megyeszékhely
irányításában részt vevő szakembert hetente
megkérdezzük a város működtetésének kulisszatitkairól, a felmerülő problémákról, de a jó hírekről is.
Sorozatunkba bevonjuk olvasóinkat is, kérdéseiket
várjuk központi e-mail címünkre – kérdezzenek
velünk, kérdezzünk együtt Nagyváradról!
– Felkapott téma a nagyváradi légszennyezés, az
erre vonatkozó tavalyi
adatok. Ezek szerint a
szennyezés nő, ahogyan
az autóforgalom is sűrűsödik, és a fakivágások
sem kedveznek a helyzetnek. Hogyan foglalkozik
az önkormányzat ezzel a
problémával?
– A ködös időjárás, a gyenge
légmozgás, valamint az alacsony hőmérséklet miatt a
településeken romlik a levegőminőség, sok helyen
szmog alakul ki. A szmog
oka a levegőben szálló por,
azaz a 10 mikrométernél kisebb átmérőjű szilárd vagy
folyékony halmazállapotú
anyagok, amelyek főként
a lakossági fűtésből, ipari tevékenységből, az utak
felületének kopásából, belsőégésű motorokból származnak. Ezek a részecskék
az alsó légutakba lejutva
a nyálkahártyát ingerelve köhögést, nehézlégzést,
könnyezést válthatnak
ki. Nagyváradon nem keletkezik számottevő ipari
légszennyeződés, a legtöbb
szennyezőanyagot a korszerűtlen autók kipufogógázai
jelentik. Sajnos, az utóbbi
években könnyebben forgalomba lehetett helyezni eze-

ket a korszerűtlen autókat,
ezért egyre több közlekedik
belőlük a városban. A fák,
az emberekben kialakult elképzelésekhez képest jóval
kisebb mértékben befolyásolják a város levegőjének
a minőségét, és azt is csak
három évszakban. Mivel a
leveleken keresztül fejtik ki
a hatást, a téli hónapokban
még ennyire sem tisztítják
a levegőt. Persze ez nem
jelenti azt, hogy ne lenne
szükség fákra, főleg a hűsítő szerepük miatt. Ezért
Nagyváradon csak tervszerű gazdálkodás keretében
kerülhet sor fakivágásra,
csak a korhadt, elöregedett
fák kivágását hagyják jóvá
a szakemberek. Bár sokan
kétségbe vonják, a statisztikák azt mutatják, hogy a
városban sokkal több fát
ültetnek, mint amennyit
kivágnak. A zöldövezetek
területe pedig megkétszereződött az elmúlt tíz évben.
A tervek szerint, közösen a
környezetvédelmi minisztériummal, húsz hektár „erdősítése” fog megvalósulni
Nagyváradon. Ez több helyszínen fog megtörténni, és
az erdőcskék mint élő ,,zöld
szűrők” fognak működni.
A városvezetés hosszútávú
stratégiát indított a leve-

legalacsonyabb értékeket
mutatta, egyedül a szálló
por (PM10) értéke volt közepes és rossz, de még nem
veszélyes szinten.

gő minőségének javítására. Mindenekelőtt az ipari
kibocsátásokat próbálja
megszüntetni. Óriási előrelépést jelentett a széntüzelésű erőmű leállítása. Lehet,
sokan már nem is emlékeznek rá, hogy a rossz minőségű szén égetése annyira
szennyezte a levegőt, hogy
a téli hónapokban gyakran
fekete hó hullt a városra és
a fojtó, bűzös levegő miatt
az ablakokat sem lehetett
kinyitni. Az ingatlanok
fűtésénél is a környezetbarát rendszerek elterjedését
szorgalmazza a város vezetése. A távfűtés, gázfűtés,
hőpompák, illetve az elektromos fűtés alkalmazása
előnyt élvez a hagyományos
szén- és fafűtéssel szemben,
és lassan mindenkinek át
kell térnie ezek alkalmazására. A körgyűrűk megépítésével, a gépkocsiforgalom
nagy része, főleg a nagyobb
szennyezőanyag-kibocsátású kamionok kiszorultak
a városból. Napról napra
nő a gyalogos- és a bicik-

liforgalomra kijelölt tér és
az autósforgalom csökkentését ösztönző beruházások vannak folyamatban.
Elkezdődött az elektromos
autók töltőállomásainak a
telepítése, ezáltal segítve
ezek elterjedését. Ebben
az évben új villamosvonal
nyílik és 20 új villamos áll
forgalomba. A levegőszen�nyező dízelbuszok cseréje
is elkezdődik a környezetkímélő hibrid járművekre.
De sok múlik az emberi
hozzáálláson is, hiszen úgy
tudunk segíteni a levegő
minőségének javításán,
hogy a ködös, szélmentes
időszakban lemondunk a
személygépkocsik használatáról, és a tömegközlekedést
részesítjük előnyben. A hét
közepén a levegő minőségét
folyamatosan elemző honlapon (www.calitateaer.ro) a
nagyváradi értékeknél, a
mért, öt szennyező anyag
közül négy, a kén-dioxid
(SO2), a nitrogén-dioxid
(NO2), az ózon (O3) és a
szén-monoxid (CO) a lehető

– A Ghillányi út környékén lakók számára
jelent-e valamilyen extra költséget az idei évre
tervezett fűtési rendszer
átállítása geotermikus
energiára, vagy elegendő
lesz a pályázati pénz?
– Már az új gázüzemű hőerőmű kapacitását is úgy
tervezték, hogy a váradszőlősi lakónegyedben (Nufărul) a hőerőmű által szolgáltatott távhőt előbb-utóbb
a jóval hatékonyabb geotermikus energia helyettesíti.
A 19 millió eurós beruházás
vissza nem térítendő uniós
támogatásból valósul meg,
a mintegy négymillió eurós
önrészt a városi költségvetés állja. Az új fűtési módszer bevezetése mintegy
hatezer háztartást és több
mint 13 ezer lakost érint,
de az átállás számukra nem
jelent semmilyen plusz költséget.
– Szóba került, hogy jut
ezekből az uniós pénzekből a sportra és a
kultúrára is. Legalább
ötvenmilliót szánnak a
városfejlesztésre, tizenötöt a kórházak bővítésére. De mennyi jut az
oktatásnak, különösen
a magyar iskoláknak (a
Szacsvay külső felújításán kívül)?
– Mindenekelőtt tisztázni
szeretném, hogy uniós pénzhez csak jól meghatározott

Sztrájkba léptek a CFR mozdonykarbantartói
Illusztráció

Röviden

Galacon és Ploieşti-en. A munkásokat képviselő szakszervezet vezetője, Ghiţă Nicolae a
sajtónak elmondta: a korábbi
szerződések december 31-én
lejártak, a CFR pedig, mivel
nem voltak jelentős fizetési
eltérések, nem akarta megújítani azokat, sőt, bizonyos munkapontokat meg is akar szüntetni. Utóbbi azt is jelentené
például, hogy a brassói részleg
csődbe menne. A karbantartóknak elmaradt fizetésük is van,
a csőd pedig azt jelentené, hogy
az elmaradásokat már nem is
tudnák behajtani. Csütörtök
délben még nem lehetett tudni, hogy Bihar megyét érintő
járatokat befolyásol-e a sztrájk.



Országos szinten mintegy 1300
olyan személy kezdett sztrájkot csütörtökön, akik a vasúttársaság alkalmazásában a
mozdonyok karbantartásával
foglalkoznak. Az ok: a CFR
vezetősége megtagadta, hogy
megújítsa szerződésüket. A
digi24 hírtelevízió információi szerint csütörtök reggel 10
óráig legalább 19 szerelvény
nem indult el Bukarestből
Brassó, Szucsáva és Páskán
(Paşcani) felé, illetve olyan
irányokba, ahol a fentiekhez
hasonlóan sok az utas. A munkabeszüntetés 12 telepre terjedt
ki Bukarestben, Kolozsváron,
Jászvásáron (Iaşi), Temesváron, Szebenben, Szatmáron,

Kevés a csapadék, vékonyak a jégrétegek
Az utóbbi napok hideg időjárásának eredményeként csök-

kent a folyóvizek hozama és
jegesedés figyelhető meg a

Körösök vízgyűjtő területén.
A leginkább érintett a Fehér- és a Fekete-Körös, az Ér,
a Nyimoesdi- és a Kalota-patak. Összehasonlításként: az
utóbbi öt évben a Sebes-Körösön a jég 10 centiméteres
volt, az idei télen viszont igen
csekély az eljegesedési szint.
2020-ban eddig nem volt jelentős csapadék, Biharfüreden
(Stâna de Vale) csak 19 centiméteres havat mértek, míg
a Jád folyó mentén csupán
hét centimétert. Váradi szakaszán a Sebes-Körös vízhozama csak a harmada jelenleg
a sokéves átlagnak, tudatta
Dorel Duma, a Körösök Vízügyi Igazgatóság vezetője. A
legkevesebb vízutánpótlást a

tárgykörű pályázatok révén
lehet hozzájutni, és csak
előre meghatározott célra
lehet költeni belőle. Tehát
más célokra nem lehet „juttatni” abból. Nagyvárad országosan első az európai finanszírozások lehívásában,
ezt úgy érte el, hogy a városvezetés külön pályázati
osztályt hozott létre, amelynek az a feladata, hogy
értelmezze a meghirdetett
pályázatokat és próbáljon
olyan projekteket összeállítani, amelyek összhangban
vannak a kiírás feltételeivel. Így sikerült az említett
50 millió eurót különböző
infrastrukturális projektekre, a 15 milliót egészségügyi
fejlesztésekre megpályázni,
de sajnos iskolák felújítására most nem írtak ki pályázatot. Mivel a romániai
közoktatás finanszírozása
legnagyobb részben az állami költségvetésből történik,
a helyi önkormányzat csak
adminisztrálja az oktatási
intézmények működését, de
a pedagógusok bérét, a hazai és nemzetközi pályázatokon részt vevő projektek
önrészét, a tankönyveket,
a befektetési, modernizálási és fejlesztési programok
költségeit az állami költségvetés állja. Helyi forrásokból fedezik az állami
tulajdonban lévő iskolák
felújítását, korszerűsítését. Az, hogy a Nagyváradi
Helyi Tanács a városi költségvetéséből megszavazott
mintegy másfél millió eurót
a Szacsvay iskola teljes felújítására, többek között az
általunk folytatott sikeres
lobbinak köszönhető.

Fehér-Körösön jegyezték, december folyamán a normális
hozam csupán 17 százalékát,
ez a mutató a Fekete- és a Sebes-Körösnél 35 százalék volt.
A gátaknál és vízgyűjtő tavaknál a melegebb időszakokhoz
képest plusz karbantartási
munkákat is végeznek a hidegre való tekintettel, hogy
megakadályozzák a berendezések eljegesedését, a jég feltorlódását.
A következő időszakban is
hideg várható, ami további
jegesedést idézhet elő, éppen
ezért felhívják a lakosság figyelmét, hogy körültekintően
gyakoroljanak téli sportokat,
a folyóvizek, tavak jegére
csak óvatosan lépjenek.

Beszámoló és küldöttjelölő
gyűlések a megyében
A hegyközszentimrei helyi RMDSZ január
20-án, hétfőn 18.30 órakor helyi beszámoló és
küldöttjelölő gyűlést tart az iskola épületében.
A jákóhodosi helyi RMDSZ január 20-án, hétfőn
19 órakor helyi beszámoló és küldöttjelölő gyűlést tart az iskola épületében.
A szalárdi helyi RMDSZ január 20-án, hétfőn
19.30 órakor helyi beszámoló és küldöttjelölő
gyűlést tart az RMDSZ-székházban.
A szalárdi körzeti RMDSZ január 20-án, hétfőn
20 órakor körzeti beszámoló és küldöttjelölő
gyűlést tart az RMDSZ-székházban.
A biharvajdai helyi RMDSZ-szervezet január
20-án, hétfőn 17 órakor helyi beszámoló és
küldöttjelölő gyűlést tart a helyi iskolában.
A biharfélegyházi helyi RMDSZ-szervezet január 20-án, hétfőn 18 órakor helyi beszámoló és
küldöttjelölő gyűlést tart a helyi kultúrházban.
A biharfélegyházi körzeti RMDSZ-szervezet
január 20-án, hétfőn 18.30 órakor körzeti
beszámoló és küldöttjelölő gyűlést tart a helyi
kultúrházban.
A szalacsi helyi RMDSZ január 21-én, kedden 16
órakor helyi beszámoló és küldöttjelölő gyűlést
tart a kultúrházban.
A Szalacs körzeti RMDSZ január 21-én, kedden
16.30 órakor körzeti beszámoló és küldöttjelölő
gyűlést tart a kultúrházban.
Az ottományi helyi RMDSZ január 21-én, kedden 17 órakor helyi beszámoló és küldöttjelölő
gyűlést tart a Komáromi kúriában.
A Szentjobb körzeti RMDSZ január 21-én, kedden 18 órakor körzeti beszámoló és küldöttjelölő gyűlést tart az RMDSZ-székházban.
A Micske körzeti RMDSZ január 21-én, kedden
19.30 órakor körzeti beszámoló és küldöttjelölő
gyűlést tart az iskola épületében.
Az Érkörtvélyes körzeti RMDSZ január 22-én,
szerdán 18 órakor körzeti beszámoló és küldöttjelölő gyűlést tart a Polgármesteri Hivatalban.

Naprakész

6

Remete Szent Pált ünnepelték a premontreiek
Thébai vagy Remete Szent Pálra emlékeztek a szerda
esti szentmisén a premontreiek Úri utcai széktemplomában, mely egykor a pálos rendé volt. Fejes Rudolf
Anzelm prépost-prelátus, apát elmélkedett az ünnep
történelmi hátteréről és lelki üzenetéről.
CIUCUR LOSONCZI ANTONIUS
A bevezető részben Fejes Rudolf Anzelm arra hívta fel a
figyelmet, hogy Thébai vagy
Remete Szent Pál a pálos rend
védőszentje és pátriárkája, az
Úri utcai templomot pedig,
melyet napjainkban úgy emlegetünk, hogy a premontreieké,
valójában a pálosok építették.
1740–1742 között készült el, toronysisakok nélkül, illetve kétoldalt lett volna kereszthajó,
de az sem épült meg forráshiány miatt. Benkovich Ágoston
püspök (aki maga is ehhez a
rendhez tartozott) vásárolt meg
nyolc házhelyet, hogy templom
és kolostor épüljön, tehát ez a
vagyon sohasem volt magyar
királyi vagy állami tulajdonban.
Mint ismert, a kalapos király, II. József hatályon kívül
helyezte a szerzetesrendeket,

és amikor 1802-ben visszaállították ezeket, a pálosokat nem
helyezték vissza a jogaikba magyar földön. A premontreieket
azonban igen, és mivel a váradhegyfoki ősi kolostoruk már
le volt rombolva, megkapták a
pálosok gazdátlan templomát,
annál is inkább, hogy kultúrterheket kellett vállalniuk, iskolát
fenntartaniuk. Ők megtartották
a pálos lelkiséget is, sőt, nem
változtatták meg a templom
védőszentjét, aki maradt a Fájdalmas Szűzanya, és megülik a
chestochovai kegykép ünnepét,
valamint Remete Szent Pálét is
– magyarázta az apát.
Az evangéliumi részlet Szent
Máté könyvéből szólt. Elmélkedésében Fejes Rudolf Anzelm arról beszélt, hogy minden templomnak megvan a sajátságos
ünnepi rendje, általában egyet
ülnek, a védőszentjükét, melyet

búcsúnak is neveznek. A kezdetekben még a templom felszentelésének a napja kapta meg a
búcsúengedélyt, a premontreiek mindkettőt megünneplik,
szeptember 15-én és 18-án. Aztán léteznek fogadalmi ünnepek
is, ilyen a Jézus Szíve búcsúja
a Barátok templomában és a
farsangi szentségimádás rendje
a Szent László templomban. A
szerzetesi templomok másképp
működnek abból a szempontból, hogy például a közösség
alapítójának napján is búcsút
lehet nyerni, a premontreiek
esetében ez a rendalapító Szent
Norbert és a regulátadó Szent

Ágoston. Ugyanakkor van még
a prépostság védőszentjének,
Szent István első vértanúnak a
búcsúünnepe is, és mint korábban az apát említette, a pálos
lelkiséget megtartva, Remete
Szent Pál napján is ünnepelnek.
Thébai vagy Remete Szent
Pál az első aszkéta, és noha a
mai váradi embertől időben nagyon távol esik, egykor jelentős
szentként ünnepelték, amit jelez, hogy Szent István mellett ő
is a magyarok védőszentje. Tizenöt éves volt, amikor világgá
menve elvonult az egyiptomi
sivatagba, ahol 60 évig élt teljes
elszigeteltségben. Egy látomás
nyomán Remete Szent Antal
apát talált rá, és temette őt el
oroszlánok segítségével. Nem
mellesleg Thébai Szent Pál a
pálosok védőszentje, az egyetlen magyar alapítású rendé.
Ennyi a történelmi háttér, a
prépost-prelátus azonban azt
is kiemelte, hogy az ünnepnek
van egy lelki üzenete is, éspedig az, hogy aszkétizmus nélkül
nincs hit, hiszen Thébai Szent
Pál is Krisztusért ajánlotta fel
szenvedését.

Imahét Váradon a Krisztus-hívők egységéért
2020. január 18–28. között, „…
igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28, 2). mottó
jegyében tartanak imahetet
Nagyváradon a Krisztus-hívők
egységéért. 2020. január 19-én,
vasárnap 18 órakor a keresztény felekezetek helyi elöljáróinak vezetésével a nagyváradi
római katolikus székesegyházban imádkoznak az egységért,
hogy a Jézus Krisztus főpapi
imájában elhangzottak megvalósuljanak: „Legyenek mindnyájan egyek.“ (Jn 17,21).
Nagyváradon a keresztény fele-

kezetek képviselői már meghatározták az imahét felépítését.
Ennek megfelelően a püspökvárosban az alábbi program szerint tartják az imaalkalmakat: január 18., szombat
18 óra: ifjúsági ima a görögkatolikus székesegyházban; január 19., vasárnap 18 óra: római
katolikus székesegyház; január 20., hétfő 18 óra: evangélikus-lutheránus templom; január 21., kedd 18 óra: Betania
pünkösdista templom; január
22., szerda 18 óra: unitárius
templom; január 23., csütör-

tök 18 óra: Tabor pünkösdista
templom; január 24., péntek 18
óra: messiáshívő zsidó zsinagóga; január 25., szombat 18
óra: ortodox Holdas templom;
január 26., vasárnap 18 óra:
újvárosi református templom;
január 27., hétfő 18 óra: belvárosi magyar baptista templom;
január 28., kedd 18 óra: görögkatolikus székesegyház.
Minden egyes felekezet templomában egy meghatározott
lelkipásztor fog prédikálni, a
többi képviselő rövid imával
járul majd hozzá a közös együtt-

léthez. Böcskei László megyés
püspök idei első körlevelében
kéri a nagyváradi lelkipásztorokat, hogy tájékoztassák és
buzdítsák híveiket a részvételre. A főpásztor továbbá biztatja
papjait, hogy ahol ez még nem
történt meg, keressék fel a más
felekezetű testvéreket és lelkészeket, és közösen határozzák
meg az imahét programját. „Nagyon fontos, hogy elinduljunk
egymás felé, és megajándékozzuk egymást a közös imádság
kegyelmeivel” – írja Böcskei
László megyés püspök.
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TURISZTIKAI VÁSÁR

Az ERA PARK kupolája
Február 7., péntek:

14.00–19.00

Február 8., szombat:

11.00–19.00

Február 9., vasárnap:

11.00–19.00

A BELÉPÉS INGYENES!

Szeretne Ön is
kiállító lenni?
0728 116 455

Szervezők:

2020. január 17., péntek

RÖVIDEN
❑ Templombúcsú. 2020. január 19-én,
vasárnap tartják Margittán az Árpád-házi
Szent Margitról nevezett templom búcsúünnepét. A 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Mihály Balázs micskei plébános.
❑ Szentmise. A hónap harmadik vasárnapján, 2020. január 19-én 16 órakor a nagyváradi székeskáptalan tagjai, a jelen levő papokkal
és hívekkel közösen esti dicsérettel egybekötött
szentmisét végeznek a Kárpát-medence keresztényeinek egykori zarándokhelyén, a nagyváradi
Vártemplomban. A szentmise főcelebránsa és
szónoka Mons. Fodor József általános helynök.

Farsangi bál Érmihályfalván
Az érmihályfalvi RMDSZ-szervezet, illetve az
Érmihályfalváért Egyesület idén is megszervezi a
hagyományos farsangi bált, melyre február 15-én,
szombaton 19 órától kerül sor a Gödör rendezvényházban. A részvétel díja 150 lej/pár, mely
tartalmazza a teljes ellátást, a zenét a Retro Boys
együttes szolgáltatja. A szervezők szorgalmazzák
jelmez viselését, melyek számára most is versenyt
hirdetnek, az első három helyezettet jutalmazzák.
Jelentkezni és érdeklődni az RMDSZ irodájában
vagy a 0741-653-877-es telefonszámon lehet.

Gyalogtúrát szervez az EKE
Január 19-én, vasárnap az EKE’91 – Nagyvárad gyalogtúrát (hótaposó túrát) szervez a
Rézbánya–Rozsdaszakadék–sípálya útvonalon.
A hóviszonyoktól függően közepes vagy nehéz
túra lesz. A busz a sípálya közelében parkol, így
aki akar, az síelhet vagy szánkózhat túrázás helyet. A táv kilenc kilométer, szintkülönbség 300
méter. Találkozó reggel 6.15 órakor a Dacia
sugárúti Profi megállóban, 6.30-kor a Gojdu-líceum mellett, a Körös-parton és 6.45-kor a
Cantemiren, a postával szemben. Jelentkezni
Hangai Violettánál lehet a 0745-930-258-ös,
illetve a 0770-124-439-es telefonszámon. Túravezető: Tiponuţ Tibor (0740-974-952).
www.erdon.ro
www.erdon.ro
Olvassa híreinket!
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A költségvetésről vitáztak a megyénél
a tegnapi rendkívüli ülésen
Két előterjesztés szerepelt a Bihar Megyei Tanács
tegnapra összehívott rendkívüli ülésének a napirendi pontjai közt. Az egyik a költségvetésre, a másik a
létrehozandó Bihar megyei tudományos és technológiai park projektjére, illetve az ezzel kapcsolatos
kiadásokra vonatkozott. Mindkét határozattervezet egyhangúlag átment.
Ciucur Losonczi Antonius
Az első napirendi pont a
tavalyi költségvetés zárszámadása után keletkezett
többlet felhasználásának
jóváhagyására vonatkozott.
Călin Gal liberális tanácstag
bejelentette: a PNL-frakció
írásban fogja kérni, hogy
az idei költségvetés elfogadása előtt legalább tizenöt
nappal hívják össze a szakbizottságokat, hogy vitázni
tudjanak a tervezetről, és
javaslatokkal élhessenek a
törvényi előírásoknak megfelelően.
Pásztor Sándor, a megyei
tanács RMDSZ-es elnöke
erre azt válaszolta, hogy
ennek nincs akadálya, semmi probléma, hiszen eddig

is minden átlátható volt.
Megjegyezte: azért érdekes
lesz „a szegénységről” vitázni, hiszen a 2020-as büdzsétervezet alapján kevesebb
pénzből kell majd gazdálkodni, mint eddig. Amúgy
jelezték is Bukarestnek,
hogy nem biztos, hogy az év
végéig kitartanak a Bihar
Megyei Gyermek- és Társadalomvédelmi Főigazgatóság (DGASPC), valamint a
megyei önkormányzat által
fenntartott kulturális intézmények működtetésére
előirányzott összegek.
Ioan Mang, a megyei
tanács PSD-s alelnöke azt
mondta: Călin Gal és a liberálisok ne mindig vagdalkozzanak a „törvényes”
szóval, mert meggyőződése,

hogy a most regnáló önkormányzat minden idők
legátláthatóbban működő
intézménye. Amúgy pedig,
például tavaly a váradi
polgármesteri hivatalnak a
költségvetése csupán két oldalt tett ki, miközben a megyéé több mint száz oldalt
tartalmazott, a szükséges
különféle magyarázatokkal. Ami pedig a 2019 végén
felhalmozott többletet illeti,

ez az egy évvel korábbihoz
képest 47 millió lejjel, azaz
99 millió lejről 52 millió
lejre csökkent, miközben a
váradi polgármesteri hivatal esetében a megmaradt
pénz hatmillió lejjel nőtt, 76
millió lejről 82 millió lejre.
Arra is felhívta a figyelmet:
a 2020-as költségvetés-tervezet azért van 60 millió lejjel
mínuszban, mert az „okos”
liberális kormánytól várha-

tóan kevesebb pénz érkezik,
de mindenki nyugodjon le,
mert az európai uniós források lehívásának területén,
ahol nem függ a PNL-től,
kimagaslóan teljesít a mostani megyevezetés.
A vitába Ionel Avrigeanu
liberális frakcióvezető is
beszállt, aki azt követelte,
hogy Mang ne hasonlítgassa mindig össze a váradi és
a megyei önkormányzatot.
Természetesen az örökzöld
téma, vagyis a repülőtér
helyzete se maradhatott ki a
pengeváltásból: Mang arra
emlékeztette az ellenzéket,
hogy nemsokára lejár a liberálisok által kinevezett
„pártcsicska szakértőkből”
álló igazgatótanács mandátuma, mely úgy tűnik, nulla
tevékenységet fejtett ki, hiszen nem lettek új repülőjáratok.
Az adok-kapok dacára ezt
az előterjesztést is mindenki megszavazta. „A költségvetés felépítésének szakaszában vagyunk, egyelőre
nem rendelkezünk minden

Évet értékeltek a munkaügynél is
Megtartotta a 2019-es év kiértékelését Békési Csaba,
a Bihar Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség
(AJOFM) igazgatója. A beszámolóból kiderült, hogy
tovább csökkent a munkanélküliségi ráta, de a legtöbb
munkanélküli még mindig a középkorúak korcsoportjába
tartozik.
P. Nagy Noémi
A tavaly közel 3700 munkanélkülit tartott számon a munkaerő-foglalkoztatási ügynökség,

közülük 1908 segélyezett és
1782 segélyt nem kapó személy
volt, a munkanélküliségi ráta
pedig a 2018-as 1,53 százalékról
1,39 százalékra csökkent. A leg-

több munkanélküli, szám szerint 2203 személy tavaly is az
iskolázatlan, az elemi osztályt
be sem fejezők, az általános
és a szakiskolai végzettséggel
rendelkezők közül került ki.
Békési Csaba elmondta, hogy
az írni-olvasni nem tudó személyeket a munkaadók sem
szívesen alkalmazzák, ezért
megoldást jelentene, ha a szociális segélyt ahhoz a feltételhez kötnék, hogy az érintettek
újra beülnek az „iskolapadba”
és oktatási képzésen vennének
részt.

Képzések, segélyek

A számadatokból kiderül, hogy
a 3690 regisztrált munkanélküli közül a legtöbben, 1034-en a
40–49 éves korcsoportba tartoznak, őket követik az 50–55
év közöttiek (699), a 30–39 év
közöttiek (660), valamint az 55
év felettiek (623). Kevesebben
vannak a 25 év alattiak (483)
és a 25–29 év közötti személyek
(191). Egyébként a korábbi
évekhez képest drasztikusan
csökkent a 25 év alattiak, a 30–
39 és a 40–49 év közötti regisztrált munkanélküliek száma.
Békési Csaba beszámolójában
elmondta, hogy tavaly is több

szakmai képzést és továbbképzést szerveztek. Ezeken főként
a 45 év felettiek (41 százalék)
és a 35–45 év közöttiek vettek
részt (36 százalék). A képzéseken összesen 426 személy vett
részt, közülük 330-at alkalmaztak is. A regisztrált munkanélküliek közül a tavaly 5626
személyt alkalmaztak. Az ügynökség 2019-ben is több cégnek
fizetett szubvenciót, amiért a
különböző kategóriába tartozó
(45 év felettiek, frissen végzettek, 5 évvel a nyugdíjkorhatár
előtt állók, fogyatékkal élők
stb.) személyeket vettek fel,
továbbá a munkavállalóknak
is több esetben fizettek különböző összegű segélyeket (ingázási juttatást, lakbérsegélyt,
ösztönző segélyeket a frissen
végzetteknek és azoknak a
munkanélkülieknek, akik a
regisztrációt követő 30 napon
belül új munkahelyet találnak). A Bihar Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség
évértékelő beszámolójáról, további részletekről és tervekről,
valamint az országos és a megyei ügynökség idei projektjeiről a hónap végén megjelenő
munkaügyi mellékletünkben
olvashatnak.

Kérelmezzék a szemétgyűjtők kialakítását
A Nagyváradi Polgármesteri
Hivatal folyamatosan várja a
lakóközösségeket, illetve azok
képviselőit, hogy kérelmezzék
a szelektív szemétgyűjtéshez
szükséges betonfelületek és
a hozzájuk tartozó fémszerkezetek kialakítását. Eddig
városszerte 773 fémszerkezet
és 53 szekrény-típusú gyűjtő
került a helyére. A városvezetés ebben az évben szeretné
befejezni az ilyen jellegű munkákat, teljesítve a vonatkozó
előírásokat, illetve elkerülve
a lemaradás esetén várható
büntetéseket, melyek végső
soron a lakosságot terhelnék,
áll a hivatal által kibocsátott
közleményben.
A Helyi Tanács 2015 márciusában hozott 207-es határozatában döntötte el, hogy a városvezetés köteles megteremteni

a szelektív szemétgyűjtéshez
szükséges körülményeket a
város minden lakónegyedében.
A fémkerítés és a szekrény-típusú gyűjtő célja, hogy a guberálók ne férjenek a hulladékhoz, ne szórják szét a szemetet.
Ennek szellemében kérik tehát
a lakótársulásokat, hogy ahol
még nincs, ott kérelmezzék a
számukra ingyenes munkálatot írásban, a kérvényt a hivatal technikai igazgatóságán
kell leadni, a társulás vezetőjének aláírásával. A létesítmény
helye legalább öt méterre kell
legyen a környező lakások ablakaitól, mérete pedig a két
kétkonténeres, 1,1 köbméteres
változatnál 4x2 méter, a szekrény-típusnál 240 literes három konténerrel 2x1 méter. A
helyszínt minden alkalommal
a lakótársulás képviselőjével

közösen jelöli ki a Polgármesteri Hivatal szakembere. A személyek, akikkel kapcsolatba
lehet lépni hétfőtől péntekig 8
és 15 óra között: a Körös jobb
partján lévőknek (Rogériusz,
Decebal–Dacia, Olaszi, Dózsa

György, Oncsa, nyugati ipari
negyed, Biharpüspöki) – Petrila Vasile (0771-583-986), a bal
parton (Őssi, Aradi út, Velence, Nufărul, Cantemir, Europa,
Dragoş Vodă) – Maxim Adrian
(0722-159-444).

összeggel, de az a tény, hogy
a Bihar Megyei Tanács idei
büdzséje, úgy, mint minden
megyéé, jóval kisebb, mint
az elmúlt évi. Ugyanakkor
rendelkezünk 52 millió lej
el nem költött pénzzel, és
ma elfogadta a képviselő-testület, hogy addig, míg
hatályba lép az idei költségvetés, ezt az összeget tudjuk
jórészt beruházási munkálatok kifizetésére fordítani,
hogy ne alakuljon ki két hónapos fennakadás a téren.
A fő csapásirány úgymond
a Körösvidéki Múzeum korszerűsítése” – nyilatkozta
lapunknak a tanácsülés
után Pásztor Sándor.
A másik határozattervezet elfogadására azért volt
szükség, mivel az európai
uniós vonatkozó projektjében nem támogatják a
bútorvásárlást arra hivatkozva, hogy ez nem számít
dotációnak, és emiatt nőtt
a megyei tanács apportja
46.456,28 lejjel, ugyanis magára vállalta ezen eszközbeszerzés finanszírozását.

Röviden
❑❑ Angol klub. Az Angol klub szokásos
heti találkozóját tartja ma 18 órától a nagyváradi Ady Endre Líceumban. Szeretettel várják
mindazokat, akik szeretnék fejleszteni angolnyelv-tudásukat érdekes témákról beszélgetve,
egy kellemes környezetben. A találkozókon való
részvétel mindenki számára ingyenes.
❑❑ Együtt olvasni jó! Témavezető:
Bodóczi Erzsébet tanárnő. A Partiumi Magyar
Nyugdíjasok Egyesülete január 24-én, pénteken
16 órai kezdettel szeretettel meghív minden
érdeklődőt az Ady Endre Líceum 7-es osztálytermébe.

Tűz volt Belényesben

Szerdán este a belényesi Habitat negyedbe
riasztották nemcsak a helyi, de a vaskohsziklási tűzoltókat is: két lakóházban csaptak fel a
lángok. Az egységek odaérkezésekor lángoltak
a tetőzetek, az egyik épület földszintjén a zárt
terasz is, és reális volt a veszély, hogy a tűz
továbbterjed a többi helyiségre, sőt, egy közeli
másik házra is. A tűzoltók másfél óráig küzdöttek a lángokkal, vizet és habot is bevetve.
Munkájukat nehezítette nemcsak a nagy füst
és a lángok terjedésének kedvező szél, de az
is, hogy az épületek jó része fából épült. Mivel
a szűkebb térségben a tűzcsapok nem működtek, a tűzoltóautók víz-utánpótlását egy közeli
medencéből, a tűzoltólaktanya udvarán lévő
csapból, illetve a Nyimoesdi-patakból oldották meg. Végül sikerült megakadályozni a tűz
továbbterjedését, megmentve a házak további
részeit, a második lakás tetőzetének felét, és
egy melléképületet, ahol öt tonna raklapot
tároltak. Az elsődleges szakvélemény szerint a
tüzet elektromos rövidzárlat okozta, személyi
sérülés nem történt.
www.erdon.ro
www.erdon.ro
Olvassa híreinket!
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LEGO-matematika: az elmélet lelkesítő,
a gyakorlati alkalmazás még vontatott
A székelyhídi Oláh Katalin tanítónő is előadó volt
a nemrég Borszéken tartott Pedagógiai Napok és
Pedagógus Lelkigyakorlat című rendezvényen. Ő az,
aki a LEGO-matematika elnevezésű oktatási módszer úttörőjének számít megyénkben és az országban egyaránt.
Rencz Csaba
„A legnagyobb értéknek
a gyerekeket tekintjük, a
holnap az ő kezükben van
– fogalmazott az avatóünnepség nyitányaként Böjte
Csaba ferences rendi szerzetes. A Dévai Szent Ferenc
Alapítvány alapítója szerint
fontos, hogy a gyerekek pozitív megerősítést kapjanak
a szülők és pedagógusok részéről, hiszen csak így tudnak igazából kibontakozni.
A szerzetes az alternatív
oktatási módszerek fontosságát is kiemelte, majd megáldotta az új létesítményt.”
Bár akár megyénkben is
lehetett volna, mégsem itt
volt: a napokban úgynevezett okos tantermet avattak
a Hargita megyei Borszéken, annak Zimmethausen
Iskolaközpont nevű tanintézményében, a Dévai Szent
Ferenc Alapítvány által
szervezett Borszéki Pedagógiai Napok és Pedagógus
Lelkigyakorlat keretében.
Az idézet a statiuneaborsec.
ro hírportál magyar oldalán
megjelent cikkből való, s az
olvasó most joggal teszi fel
a kérdést: hogyan kapcsolódik ehhez a mi megyénk?
Egyrészt nálunk is, mint
országosan mindenütt, érvényes a székelyföldi megye

tanácselnökének az eseményen tett megállapítása,
miszerint: „Elavult a mai
romániai oktatási rendszer, a gyakorlatba ültetett
koncepciók nem biztos,
hogy pozitív eredményre
vezetnek. Viszont vannak
pozitív kezdeményezések,
amelyeket mindenképpen
támogatni kell”, másrészt
a megnyitó egyik vendége
volt Oláh Katalin székelyhídi tanítónő, aki nemcsak
Bihar megyében, de az
egész országban is az okos
tantermekkel összefonódó,
úgynevezett LEGO-oktatás
zászlóvivője.

Magabiztos gyerekek

Akik forgatták a Bihari
Napló tavaly december elején megjelent kalendáriumát, azok tudják már, mi
is az a LEGO-oktatás, akik
azonban nem, számukra
mintegy megismételjük az
alábbiakat. Mivel a gyerekek egyre fiatalabb életkorban kerülnek kapcsolatba
az infokommunikációs
eszközökkel, természetes
részei lesznek életüknek
és szinte elképzelhetetlen
számukra a világ a használatuk nélkül. A mindennapi életünk során történő
eszközök használata természetes részét képezi éle-

Böjte Csaba is kipróbálta, miként működik a módszer

Gyakorlati bemutató a borszéki iskolában
tünknek, nincs ez másként
a tanulmányainkban sem.
A tanórákon a legtöbb esetben problémát jelent, hogy
a tanulók unalmasnak találják az órát, a mindennapi életüktől teljesen eltérő
helyzetnek. Ahhoz, hogy a
motiváltság fenntartható
legyen, szükséges új eszközöket, módszereket alkalmazni. A gyerekek kreativitása, megoldókészsége
meglepő módon szárnyal,
és a LEGO segítségével kiválóan tovább fejleszthető.
Az apró elemekkel történő
munka fejleszti a kitartást,
a türelmet, a precizitást és
a finommotorikát. A feladatok megoldása a virtuális térben is folytatható,
az 1–2. osztályosok körében
interaktív táblán történő
alkalmazása a leginkább
célravezető, de asztali szá-

mítógépen, illetve laptopon
is használható. Kérdésünkre Oláh Katalin elmondta:
az edelényi (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) Szent
Miklós Görög Katolikus
Iskolában 2018 októberében
látott először LEGO-matek
oktatást, attól kezdve elkötelezett rajongójává vált
ennek az alternatív oktatási
módszernek, a városa és a
helyi iskola vezetőiben pedig partnerekre talált meghonosításához. A módszer
lényege, hogy a tanító-nevelő munka középpontjában álló gyereket ne csak
információkkal árasszák
el, hanem a tanulókat aktivizálva, tapasztalati úton
vezessék el őket a megszerzendő tudáshoz, illetve
ahhoz, hogy a megszerzett
tudásanyagot helyesen tudják alkalmazni, legyenek

Alternatív program, kirándulás a hegyekbe

ITT AZ ALKALOM!!!
A DISTRI FRESH INTERNATIONAL Kft. Borsi úti,
új hűtőházába alkalmaz:

Sofőröket:

- B kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező
– 4 személy

Hivatásos sofőröket:

- C vagy C+E kategóriájú jogosítvánnyal rendelkező
– 2 személy
További információkért hívjál a 0728/110.626 telefonszámot.
Az önéletrajzokat az office@ciocu-mic.com e-mail címre lehet elküldeni,
vagy személyesen bevinni Nagyváradon, a Sucevei utca 32/34. szám alá,
a könyvelőségre. 1392 288564

birtokában az egyéni és a
csoportos problémamegoldásnak, képesek legyenek
érvelni, saját, eredeti ötleteiket, megoldásaikat bemutatni. Váljanak kitartóvá,
munkájuk legyen helyes és
pontos. A tanítónő kifejtette: a szükséges eszközöket
pályázati úton szerezték be,
a gyerekek azonnal befogadták a módszert, amit a matematikán túl egy sor más
tantárgynál (biológia, informatika, idegen nyelvek) is
sikerrel lehet alkalmazni.
„Arra törekszem, hogy tanítványaim megtanuljanak
gondolkodni, belső motiváció alakuljon ki bennük a
matematika, a kutatás, az
alkotás, a feladatmegoldás
iránt. Váljanak kreatív,
sikeres, boldog, motivált
és magabiztos gyermekké,
majd felnőtté” – fogalmazott
a pedagógus.

Továbbképzés

A kalendáriumunkban
megjelent, még az ősz végén készült interjúban
Oláh Katalin elmondta: a
megyénkben, de az országban is egyedül alkalmazza
a módszert, csupán Borszéken van egy iskola, ahol
még próbálkoznak vele.
Nos, erről a fentebb említett iskoláról van szó, az
ottani avatón volt jelen. Érdeklődésünkre a tanítónő
felelevenítette: egy korábbi borszéki látogatásukkor
(mármint az ő és az edelényiek ottjártakor) Böjte
Csabával, illetve a város és
a megye vezetőivel megál-

lapodtak az említett pedagógus-továbbképzés megszervezéséről, melyen főleg
Maros, Hargita és Brassó
megyei pedagógusok vettek
részt, óvónők, tanítónők,
tanárok. Oláh Katalin feladata volt bemutató előadást
tartani elsősorban az angol
és román nyelvet tanítóknak, de besegített edelényi
kollégáinak a tanítónőknek
tartott előadásba is. Ahogyan az a képzés címében
is szerepelt, naponta volt
lelkigyakorlat, voltak olyanok is, akiket kifejezetten
ez vonzott oda, hogy hallgassák Böjte Csaba elmélkedéseit. Nem maradtak
el az alternatív programok
sem, amikor túrák révén
a környék látnivalóival ismerkedhettek.
Ami a módszer megyénkbeli meghonosodását illeti,
az érdeklődés továbbra
sem mondható kirobbanónak, ami talán a változások
iránti fenntartásokkal magyarázható. Oláh Katain tudomása szerint a borsi és a
váradi Szacsvay iskola szerezte be időközben a szükséges eszközöket, de aktívan
továbbra is csak a székelyhídi iskolában alkalmazzák,
ahol egyébként nemrég egy
újabb pályázatot is nyertek eszközbővítésre. Aki
úgy gondolja, belevágna a
módszer alkalmazásába, az
tájékozódás és tapasztalatszerzés iránti szándékát jelezheti a székelyhídi Petőfi
Sándor Elméleti Líceumban, vagy személyesen Oláh
Katalin tanítónőnél.

Több csoportban is tartottak előadásokat

Forgassák szeretettel
a BN-kalendáriumot!
A 2020-as évkönyvünk ára 10 lej, és
a következő helyszíneken lehet majd
megvásárolni:
Nagyvárad és a megye azon bódéiban, ahol a Bihari
Naplót is árusítják; a szerkesztőség (Dacia sugárút 34.
szám) földszintjén lévő apróhirdetési osztálynál (nyitva
hétfőtől péntekig 8–18 óra között);
a December 1 tér 2. szám alatti reklámirodánkban (nyitva hétfőtől péntekig 8–16 óra között);
Székelyhíd: Balog Emese (ajándékbolt);
Bihardiószeg: Bibor borászati szaküzlet (Livezilor 40.);
Bihardiószeg: Törő Gyula (Livezilor 156., papíráruüzlet);
Érmihályfalva: Tămăşdan Ibolya (Republicii utca, központbeli
újságosbódé);
Nagyszántó: Református lelkészi hivatal (Magyar u. 73.
sz.);
Margitta: Kercsó Jutka (Republicii út 2.);
Nagyvárad: Illyés Gyula Könyvesbolt (Jean Calvin utca 2.);
Nagyvárad: Dávid könyvüzlet (Moscovei utca 8.);
Nagyvárad: Libris Antica könyvüzlet (Aleea Gojdu 2. szám).
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Kettős győzelemmel a döntőben
Egy ponttal „megfejelve” a hazai sikert (83–72), a Nagyváradi VSK U férfi kosárlabda-együttese 77–65 arányú
győzelmet aratott tegnap Craiován a Román Kupa
negyeddöntőjének visszavágóján, és kettős győzelemmel jutott be a február 8–9. között lebonyolítandó Final
Four-döntőbe.
SZÁNTÓ. F. ÁDÁM
Egyszeri vezetést engedélyezett a nagyváradi férfi kosárlabda-együttes craiovai ellenfelének, azt is még az első
negyedben, a meccs későbbi
szakaszában aztán reményt
sem adott a hazai gárdának:
nemhogy lefaragja a Román
Kupa negyeddöntőjének „odavágóján” begyűjtött hátrányt,
de még arra sem, hogy győzelemmel örvendeztesse meg
a közönségét. Ahogy az várható volt, a hazaiak a távoli
dobások taktikájára építettek,
az pedig az első etapban némileg eredményre is vezetett,
viszont a két palánk alatt sokat hibáztak, a nagyváradiak
viszont nemcsak agresszíven,
de hatékonyan is védekeztek
ellenük. A harmadik negyedben, 50–50-nél felcsillant némi
oltyán remény, de azt Richard
két távoli kosara hamar lehűtötte. Sikerének köszönhetően
a váradi alakulat csatlakozott
a február 8–9. között – egy
később kijelölendő helyszí-

Ekkor lesz
az El Clásico

Javier Tebas, a spanyol
La Liga elnöke elárulta,
március 1-jén este rendezik meg a Real Madrid–FC
Barcelona rangadót. Egy
londoni eseményen Javier Tebas bejelentette, az
idény második el Clásicója március 1-jén, vasárnap
22 órakor kezdődik – hívta
fel rá a figyelmet a Mundo
Deportivo. Mint ismert, a
két spanyol gigász decemberben gól nélküli döntetlent játszott egymással
a Barca otthonában, a
Camp Nouban. A „visszavágónak” a madridi Santiago Bernabéu ad otthont.
www.erdon.ro
www.erdon.ro
Olvassa sporthíreinket!

nen – megrendezendő Román
Kupa Final Four mezőnyéhez, amelynek tagja lesz még
a Kolozsvár, a Temesvár és
a Bukaresti Dinamo. Addig
azonban újabb „oltyán”-feladat vár Cristian Achim tanít-

ványaira, hiszen szombaton
19 órától Craiova–Nagyvárad
bajnoki mérkőzést rendeznek.
Hazai siker esetén a SCM U
bejut az alapszakasz második
fordulójába, ahol már csak hat
együttes vetélkedik, viszont ez
a váradiak első helyébe kerülne. A meccs érdekessége mindezek felett, hogy nem kerül képernyőre…

Jegyzőkönyv

CRAIOVAI SCM U–NAGYVÁRADI VSK U 65–77 (19–20,

15–20, 18–16, 13–21). CRAIOVA
VÁROSI SPORTARÉNA, 300
NÉZŐ. VEZETTE: Alin Faur,
Alexandra Stan, Bukaresti
László. CRAIOVA: Pratt 9 pont
(2x3 pontos), Diculescu 11 (3),
Stoyanov 8, Laser 14 (2), Ţibîrnă, Byrd 3 (1), Troupe, Năsturescu, Berceanu, Mulumba 20.
VÁRAD: Richard 12 (3), Watson 7 (1), Valeika 11, Petrescu 4, Zekovics 8 (2), Marinău,
Broussard 18 (1), Fometescu 3
(1), Barnette 8, Reljics 2, Baciu, Markovics 4.

A feljutás reményében készülnek
Florin Farcaş és Dorin Mihuţ edzők irányítása mellett
csütörtökön kora este megkezdték a felkészülést a
tavaszi idényre a Nagyváradi AC (CAO) 1910 negyedosztályú labdarúgói. Az első összemozgató a Bodola Gyula
Stadion műfüves pályáján zajlott, olyan hatalmas ködben, hogy az utolsó helyeken futók már nem látták az
elől szaladókat.
FARKAS SZ. ZOLTÁN
„Ez egy jel számomra, ami azt
jelenti, hogy ki kell vezessük
a váradi futballt a ködből, a
névtelenségből. Megnyerjük a
negyedosztályt, sikerrel veszszük a III. Ligáért kiírt osztályozót, és araszolgatva nevet
szerzünk magunknak a román
labdarúgás térképén” – nyilatkozta önbizalommal Florin
Mal, a NAC elnöke.
A technikai vezetés nem
változtatott tavalyi keretén,
minden egyes labdarúgó a
NAC-nál folytatja, tudtuk meg
a szakmai stábtól. Farcaş el-

árulta, hogy ugyanakkor négy
fiatal futballista készül a csapattal: a 20 éves kapus Debre
Istvánt az Aradi UTA adta kölcsön, Gabriel Craiovan egy kanadai fiatalember, Andrei Roman a Szentandrási Crişultól
érkezett, míg Andrei Iacob a
Bihardiószegi SK-t cserélte fel
a CAO-ra.

Barátságos meccsek

Az együttes helyi szinten
tréningezik, és a bajnokság
kezdetéig hét előkészületi találkozót játszik, a következők
szerint, FEBRUÁR 1., szombat: a IV. Ligás Pusztadaró-

ci (Dorolţ – Szatmár megye)
Recolta ellen; FEBRUÁR
5., SZERDA: a Mezőtelegdi Foresta (IV. Liga – Bihar
megye) ellen; FEBRUÁR 8.,
SZOMBAT: a harmadosztályú Csermői (Cermei – Arad
megye) Gloria ellen; FEBRUÁR 15., SZOMBAT: a III. Ligás
Nagyváradi Luceafărul (Bihar megye) ellen; FEBRUÁR
18., KEDD: a IV. Ligás Somlyói (Şimleu – Szilágy megye)
Sportul ellen; FEBRUÁR 22.,
SZOMBAT: a magyarországi
harmadosztályban érdekelt
Füzesgyarmat ellen; MÁRCIUS 1., VASÁRNAP: a magyarországi harmadosztályban
szereplő Tiszaújváros ellen.
A csapattal együtt készült a
VSK szakosztályainál nevelkedett két román válogatott
Patrick Gânţe és Luca Popa,
és a sérüléseikből felépült
Erik Ţîrtea, Victor Dobrescu
és Marius Hosu is.

2020. január 17., péntek

KÉPERNYŐN

VAGYUNK

A TÉVÉTÁRSASÁGOK FENNTARTJÁK A
MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT.
Január 17., péntek
WTA-tenisztorna, Hobart – Digi 2, 7.30 óra.
Sísportok, síugrás, alpesisí, hódeszka, biatlon –
Eurosport, 8.45 óra.
WTA-tenisztorna, Adelaide – Digi 2, 10 óra.
WTA-tenisztorna, Hobart – Digi 3, 10 óra.
Sznúker, London Nagydíj – Eurosport 2, 15 óra.
Férfi kézilabda-világbajnokság, Szlovénia–Izland – Digi 2, 17 óra.
Vízilabda Európa-bajnokság, női torna, Szlovákia–Szerbia – M4, 18.30 óra.
ATP-tenisztorna, Adelaide – Eurosport 2, 19.
Férfi kézilabda-világbajnokság, Norvégia–Magyarország – Digi 2, 19.15 óra.
Vízilabda Európa-bajnokság, női torna, Magyarország–Görögország – M4, 20 óra.
Sznúker, London Nagydíj – Eurosport, 20.20.
Bundesliga, Schalke 04–Borussia Mönchengladbach – Digi 1, 21.30 óra.
Férfi kézilabda-világbajnokság, Portugália–
Svédország – Digi 2, 21.30 óra.
La Liga, Leganes–Getafe – Digi 4, 22 óra.
WTA-tenisztorna, Hobart – Digi 2, 4 óra.
Január 18., szombat
WTA-tenisztorna, Adelaide – Digi 2, 8 óra.
Sísportok, alpesisí, sífutás – Eurosport, 8.45.
La Liga, Levante–Alavés – Digi 1, 14 óra.
Sznúker, London Nagydíj – Eurosport 2, 14 óra.
Premier League, Watford–Tottenham – Eurosport, 14.30 óra.
Serie A, Lazio–Sampdoria – Digi 3, 16 óra.
Bundesliga, Augsburg–Borussia Dortmund –
Digi 2, 16.30 óra.
Jégkorong Magyar Kupa, Diósgyőr–Fehérvár
– M4, 16.30 óra.
Férfi kézilabda-világbajnokság, Fehéroroszország–Csehország – Digi 4, 17 óra.
Premier League, Manchester City–Crystal
Palace – Eurosport, 17 óra.
La Liga, Real Madrid–FC Sevilla – Digi 1, 17 óra.
Bundesliga, Mainz–Freiburg – Eurosport 2,
18.30 óra.
Serie A, Sassuolo–Torino – Digi 3, 19 óra.
Férfi kosárlabda Nemzeti Liga, Kolozsvári U
BT–Bukaresti Steaua – Digi 4, 19 óra.
Férfi kézilabda-világbajnokság, Spanyolország–Ausztria – Digi 2, 19.15 óra.
Bundesliga, Leipzig–Union Berlin – Digi 1, 19.30
óra.
Premier League, Newcastle–Chelsea – Eurosport, 19.30 óra.
Vízilabda Európa-bajnokság, férfi torna, Magyarország–Málta – M4, 20 óra.
Férfi kézilabda-világbajnokság, Horvátország–Németország – Digi 2, 21.30 óra.
Sznúker, London Nagydíj – Eurosport 2, 21.30.
Vízilabda Európa-bajnokság, férfi torna, Szerbia–Hollandia – M4, 21.30 óra.
Serie A, Napoli–Fiorentina – Digi 1, 21.45 óra.
La Liga, Eibar–Atlético Madrid – Digi 4, 22 óra.
Január 19., vasárnap
Sísportok, alpesisí, biatlon – Eurosport, 10.15
óra.
La Liga, Mallorca–Valencia – Digi 2, 13 óra.
Jégkorong Magyar Kupa, bronzmeccs – M4, 13.

Serie A, AC Milan–Udinese – Digi 1, 13.30 óra.

Tavaszi nyitány a női röplabda-bajnokságban
A női másodosztályú röplabda-bajnokság alapszakaszának
utolsó előtti, kilencedik fordulóját rendezik, s ennek során a
Nagyváradi Egyetem SK hazai
pályán (Egyetemi Sportcsarnok,
január 18., szombat, 14 óra) a
Máramarosszigeti VSK alakulatát fogadja. A váradi lányok hat
győzelemmel és két vereséggel
az A2 osztályú bajnokság Nyugati Csoportjában a harmadik
helyen állnak a Marosvásárhelyi Medicina és a Craiovai SCM
U mögött. Szombati ellenfelük
eddig nem szerzett pontot, így
utolsó helyen várja a folytatást. A forduló további műsora:
Craiovai SCM U–Marosvásárhelyi Medicina, Temesvári Politehnica CSU–Tordai ISK.
A váradi együttes keretének
összeállítása: Anca Paşca (csapatkapitány), Ana Maria Radu
Fîcă, Iuliana Fîcă, Alexandra
Breban, Andreea Maxim, Roxana Haidu, Adamcsik Daiana, Giulia Blaj, Diana Telian,
Mădălina Grosu, Flavia Chiş,
Andreea Pura, Denisa Năstruţ,
Bikfalvi Alexandra. Edzők: Mariana és Paul Szabo-Alexi.

La Liga, Betis Sevilla–Real Sociedad – Digi 2, 15.

Férfi kézilabda-világbajnokság, Portugália–
Izland – Digi 4, 15 óra.
Sznúker, London Nagydíj – Eurosport 2, 15 óra.
Serie A, Lecce–Inter – Digi 1, 16 óra.
Premier League, Burnley–Leicester – Eurosport, 16 óra.
Bundesliga, Hertha Berlin–Bayern München –
Digi 3, 16.30 óra.
Jégkorong Magyar Kupa, döntő – M4, 16.30.
La Liga, Villarreal–Espanyol – Digi 4, 17 óra.
Férfi kézilabda-világbajnokság, Szlovénia–
Magyarország – Digi 2, 17.15 óra.
Premier League, Liverpool–Manchester United
– Eurosport, 18.30 óra.
Vízilabda Európa-bajnokság, női torna, Görögország–Szerbia – M4, 18.30 óra.
Serie A, Genoa–AS Roma – Digi 1, 19 óra.
Bundesliga, Paderborn–Bayer Leverkusen –
Digi 3, 19 óra.
Férfi kézilabda-világbajnokság, Norvégia–
Svédország – Digi 2, 19.30 óra.
La Liga, Athletic Bilbao–Celta Vigo – Digi 4,
19.30 óra.
Vízilabda Európa-bajnokság, női torna, Szerbia–Magyarország – M4, 20 óra.
Sznúker, London Nagydíj – Eurosport, 20.45.
Vízilabda Európa-bajnokság, női torna, Spanyolország–Hollandia (felvételről) – M4, 21.30.
Serie A, Juventus–Parma – Digi 2, 21.45 óra.
La Liga, FC Barcelona–Granada – Digi 1, 22 óra.
Australian Open, Ausztrália Nemzetközi Tenisztornája – Eurosport 2, 1.15 óra.
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Izland legyőzésével középdöntős a magyar válogatott
A magyar férfi kézilabda-válogatott szerdán este
24–18-ra legyőzte Izlandot az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság csoportkörének harmadik,
utolsó fordulójában, ezzel a középdöntőbe jutott. A
csoportkört két győzelemmel és egy döntetlennel
elsőként záró magyar együttes a maximális két
pontot viszi magával a középdöntő II. csoportjába,
melynek mérkőzéseit péntektől szintén Malmőben
rendezik. Az olimpiai és világbajnok Dánia kiesett.
A magyarok ezzel életben tartották reményüket az
olimpiai kvóta megszerzésére.
A férfi kézilabda Európa-bajnokság csoportkörének harmadik, utolsó
fordulójában: MAGYARORSZÁG–IZLAND 24–18 (9–12).
Malmö, vezette: Marin, Garcia (spanyolok). LÖVÉSEK/
GÓLÓK: 40/24, illetve 43/18.
GÓLOK 7-ESBŐL: 3/1, illetve 4/0. KIÁLLÍTÁSOK: 8,
illetve 8 perc. MAGYARORSZÁG: Mikler – Hornyák 1
gól, Máthé, Sipos, Bánhidi
8, Ligetvári 1, Győri 3. CSERÉK: Szita 4, Bóka 4, Balogh Zs. 2, Rosta, Nagy B. 1.
SZÖVETSÉGI KAPITÁNY:
Gulyás István. A továbbjutásukat már korábban biztosító izlandiak a hatodik
perc végén szerezték első
góljukat, a magyarok ekkor
már 3–0-ra vezettek, a jó
védekezésnek és Mikler Roland bravúros védéseinek
köszönhetően. A remek kezdést nem követte hasonlóan
jó folytatás, a támadásban
elkövetett hibák miatt tíz

percig nem sikerült újabb
gólt lőni, ezt kihasználva
az ellenfél Aron Palmarsson vezérletével 6–0-s sorozattal fordított. A második
felvonás elején összeszedték
minden erejüket a magyarok, és Bánhidi Bence góljaival egyenlítettek, majd
az 53. percben Szita Zoltán
találataival már 21–17 volt
az állás. A folytatásban is
elképesztően összeszedetten, higgadtan kézilabdázott a magyar csapat, amely
egy 8–1-es sorozattal zárta a
meccset, és minden várakozást felülmúlva a középdöntőbe jutott.
A két csapat 42. alkalommal
találkozott egymással: 15 izlandi siker és három döntetlen után ez volt a 24. magyar győzelem. A csoport
másik meccsén az olimpiai
és világbajnok Dánia 31–28ra legyőzte Oroszországot,
ám nem jutott be a középdöntőbe.

Az Európa-bajnokság középdöntőjében a 2. csoportban a norvégok és a svédek
mellett a Ljubomir Vranjes
irányította szlovénokkal
és a franciákat búcsúztató
portugálokkal találkozik
a magyar együttes. Jó hír,
hogy a magyaroknak nem
kell majd utazniuk, ugyanúgy a Malmö Aréna ad
majd otthont az összecsapásainknak, mint azt az első
csoportkörben. A magyar
válogatott január 17-én lép
pályára először a középdöntőben, az ellenfél a szintén
két ponttal induló – a D-csoport élén záró – Norvégia
lesz. Két nap pihenő után a
korábbi magyar szövetségi
kapitány, Vranjes és Szlovénia következik, majd január
21-én a házigazda svédek. A
második csoportkör utolsó
fordulójában Portugália
lesz Mikler Rolandék ellenfele. A középdöntőből a
csoportok első két-két helyezettje jut az elődöntőbe,
míg a harmadik helyezettek
küzdenek meg az 5. helyért.
Az 1. csoport mérkőzéseit
Bécsben játsszák, a helyosztóknak pedig Stockholm
lesz a házigazdája.
A MAGYAR VÁLOGATOTT
TOVÁBBI PROGRAMJA,
JANUÁR 17., péntek, 19.15
ÓRA: Norvégia–Magyarország; JANUÁR 19., vasárnap, 17.15 ÓRA: Szlovénia–
Magyarország; JANUÁR

21., kedd, 21.30 ÓRA: Magyarország–Svédország; JANUÁR 22., szerda, 17 ÓRA:
Portugália–Magyarország.
A 2. CSOPORT ÁLLÁSA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Norvégia
Magyaro.
Szlovénia
Svédo.
Portugália
Izland

1
1
1
1
1
1

1
1
1
0
0
0

0 0
0 0
0 0
0 1
0 1
0 1

34–28
24–18
21–19
19–21
28–34
18–24

Olimpiai kvótaszerzés

2
2
2
0
0
0

A tokiói olimpián 12 férficsapat szerepelhet. A házigazda Japán mellett a vi-

lágbajnok Dánia is biztosan
ott lesz a nyári játékokon,
továbbá a 2019-es Pánamerikai játékok-győztes Argentína és az ázsiai kvalifikációs
torna nyertese, Bahrein. A
fennmaradó két kontinensbajnoki helyről dönt az idei
Eb, illetve a minap kezdődött Afrika-bajnokság. A
további hat csapat kiléte az
április 16–19. között rendezendő ötkarikás selejtezőn
dől el – ekkor három csoportban egyaránt négy csa-

Az első bravúros lépést megtette a válogatott, de az olimpiai
kvóta még messze
Fotó: Kovács Anikó/MKSZ

Ellenfeleket kaptak az ausztrál bajnokságra
Kisorsolták az ausztrál nemzetközi teniszbajnokság
(Australian Open) főtáblájának párosítását. A legmagasabban rangsorolt magyar játékos, Fucsovics Márton
az első fordulóban a 13. kiemelt Denis Shapovalovval
találkozik, míg a nőknél Babos Tímea a lengyel Iga Swiatekkel, Simona Halep pedig az amerikai Jennifer Bradyval mérkőzik.
Fucsovics Márton korábban
még nem találkozott a nála hét
évvel fiatalabb Shapovalovval.
A Tel-Avivban született kanadai teniszező 2017 óta profi az
ATP honlapja szerint, és eddig
egy tornagyőzelemmel büszkélkedhet az ATP égisze alatt.
A 20 éves balkezes játékos 13.
a világranglistán, Fucsovics
jelenleg a 66. A férfiaknál az
első kiemelt Rafael Nadal a
bolíviai Hugo Delliennel kezd
a főtáblán, a harmadik helyen
rangsorolt Roger Federer az
amerikai Steve Johnsonnal,
míg Novak Djokovics (2.) ellenfele a német Jan Struff lesz
az első fordulóban.
A nőknél Babos Tímea – az
egyetlen magyar főtáblás, miután Jani Réka és Bondár Anna
is kiesett a selejtezőben – a 18
éves Iga Swiatekkel találkozik.
A lengyel teniszező (56. a világranglistán) még nem nyert
tornát a WTA égisze alatt, míg

Babos már 25-öt is (hármat
egyesben, 22-t párosban), egy-

mással még nem játszottak. Az
első helyen rangsorolt Ashleigh Barty az ukrán Leszja Curenkóval kezd, míg a második
kiemelt Karolína Plísková Babos párospartnerével, Kristina
Mladenoviccsal.
Simona Halep ellenfele a
WTA-világranglistán 49.
amerikai Jennifer Bradyval
mérkőzik az első fordulóban.
Eddig egyetlen alkalommal

találkoztak, 2019. augusztus 7-én Torontóban, Halep
háromjátszmás meccsen, 2:1
arányban nyert. Halepen kívül a főtáblán két román női
teniszező szerepel még, Irina
Begu a holland Kiki Bertenssel (WTA 10., az egymás elleni
mérleg: 2–2), Sorana Cîrstea
pedig a cseh Barbara Strycovával (WTA 33., 1–0 a cseh kislánynak) csatázik. Az Australian Open hétfőn kezdődik.

Halep kiesett

Fucsovics Márton kiemelt ellenfelet kapott az Australian Open első
Fotó: AFP
fordulójába

Az ausztrál nemzetközi teniszbajnokságra készülve, Halep
csütörtök hajnalban vereséget
szenvedett az Adelaide-ban
zajló torna negyeddöntőjében.
Legyőzője a mindössze 21 esztendő fehérorosz Aryna Sabalenka volt, aki az első játszmában, 4:4-es állás után hét gémet
nyert egymásutánban, így a
második játszmában már 5:0ra is vezetett. Halep hozta az
adogatását, majd elvette az ellenfeléét, viszont 5:2-nél ismét
brékelt Sabalenka, s végeredményben 6:4, 6:2-re nyert. Nem
jó ómen az ausztrál bajnokság
előtt, de Simona szerint nincs
bepánikolva, testileg-lelkileg
jól érzi magát, s teljes mértékben fel van készülve az előtte
álló akadályok legyűrésére.

Férfi vízilabda EB: várható vereség a szerbektől
A papírformának megfelelően, második mérkőzését is
elveszítette a román férfi vízilabda-válogatott a budapesti
rendezésű kontinenstornán:
Románia–Szerbia 7–15 (3–5,
1–1, 1–5, 2–4). EDDIGI EREDMÉNYEK, A CSOPORT, 1.
FORDULÓ: Szlovákia–Montenegró 4–15, Németország–
Horvátország 9–17; 2. FORDULÓ: Németország–Szlovákia
8–5, a Horvátország–Montenegró lapzártánk után ért véget.
B CSOPORT, 1. FORDULÓ:
Hollandia–ROMÁNIA 9–8,
Szerbia–Oroszország 13–9; 2.

FORDULÓ: ROMÁNIA–Szerbia 7–15, Hollandia–Oroszország 9–15.
C CSOPORT, 1. FORDULÓ:
Málta–Spanyolország 7–23, Törökország–Magyarország 5–19;
2. FORDULÓ: Málta–Törökország 10–13, a Magyarország–
Spanyolország meccs lapzártánk után ért véget.
D CSOPORT, 1. FORDULÓ:
Franciaország–Grúzia 7–9,
Olaszország–Görögország 10–6;
2. FORDULÓ: Görögország–
Grúzia 17–10, a Franciaország–Olaszország összecsapás
lapzártánk után ért véget.

pat küzd majd, és csoportonként kettő szerez kvótát.
Miután a papírformának
megfelelően Európa volt
a legerősebb földrész a tavalyi vb-n, két helyre jogosult a selejtezőn, amit az a
két legjobb válogatott kap,
amely még nem kvalifikálta magát a világbajnokságról. Erre a két pozícióra
pályázik több csapat is,
közte a magyar együttes.
A biztos kvótás Dánia és
a selejtezős hellyel rendelkező Franciaország elszállt
a csoportkörben, a tavalyi
vb-n a selejtezőt kiharcoló Norvégia, Németország,
Svédország, Horvátország
és Spanyolország viszont
ott van a középdöntőben. A
selejtező eléréséhez rajtuk
kívül legfeljebb egy csapat
előzhetné meg a magyarokat a végelszámolásnál.
Ebből a szempontból nem
mindegy a két középdöntős csoport beosztása, és a
kiinduló állapot sem. Az 1.
csoportban a magyaroknak
az lenne a legjobb, ha a három már biztosan selejtezős
csapat foglalná el az első három helyet, hogy ne kelljen
kiemelkedően szerepelniük a csoportjukban. Pillanatnyilag a németek még
a társházigazda osztrákok
mögött vannak, de minden
esélyük megvan rá, hogy a
második csoportkör végére
előzzenek.

Eredménymustra az EB-n
Hiába egyenlített ki háromgólos hátrányból Oroszország, a magyar válogatott nem ingott meg és
koncentrált hajrával, taktikus játékkal harmadik
csoportmeccsét is megnyerte a budapesti vízilabda Európa-bajnokság női tornáján.
VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG (BUDAPEST,
DUNA ARÉNA), NŐK, CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ, A CSOPORT: Magyarország–Oroszország 9–8
(4–3, 2–0, 2–3, 1–2). Vezette: Dervieux (francia),
Wengeroth (svájci). MAGYARORSZÁG: KASÓ
– Gurisatti, KESZTHELYI-NAGY 4 gól, Máté
Zs., Parkes, Garda, Vályi V. 1 CSERE: Leimeter 1,
Rybanska, SZILÁGYI D. 1, ILLÉS A. 1, Gyöngyössy
1. SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Bíró Attila.
TOVÁBBI EREDMÉNYEK, A CSOPORT, 1.
FORDULÓ: Szlovákia–Oroszország 2–31, Görögország–Szerbia 26–7, MAGYARORSZÁG–Horvátország 25–6; 2. FORDULÓ: Horvátország–
Görögország 3–18, Oroszország–Szerbia 27–2,
Szlovákia–MAGYARORSZÁG 2–20; 3. FORDULÓ:
Görögország–Szlovákia 18–2, Szerbia–Horvátország 8–9, MAGYARORSZÁG–Oroszország 9–8.
A CSOPORT ÁLLÁSA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Görögország
MAGYARORSZÁG
Oroszország
Horvátország
Szerbia
Szlovákia

3
3
3
3
3
3

3
3
2
1
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
2
3
3

62–12
54–16
66–13
18–51
17–62
6–69

9
9
6
3
0
0

Következik, 4. FORDULÓ, JANUÁR 17., PÉNTEK,
15.30 ÓRA: Oroszország–Horvátország; 18.30
ÓRA: Szlovákia–Szerbia; 20 ÓRA: MAGYARORSZÁG–Görögország. 5. FORDULÓ, JANUÁR 19.,
VASÁRNAP, 14 ÓRA: Szlovákia–Horvátország;
18.30 ÓRA: Görögország–Oroszország; 20 ÓRA:
Szerbia–MAGYARORSZÁG.
B. CSOPORT, 1. FORDULÓ: Franciaország–Spanyolország 6–15, Németország–Olaszország 4–13,
Hollandia–Izrael 22–3; 2. FORDULÓ: Németország–Hollandia 3–23, Izrael–Franciaország 6–10,
Olaszország–Spanyolország 10–16; 3. FORDULÓ:
Franciaország–Németország 17–5, Spanyolország–Izrael 18–2, Hollandia–Olaszország 10–4.
A CSOPORT ÁLLÁSA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hollandia
Spanyolország
Franciaország
Olaszország
Izrael
Németország

3
3
3
3
3
3

3
3
2
1
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
1
2
3
3

55–10
49–18
33–26
27–30
11–50
12–53

9
9
6
3
0
0

Következik, 4. FORDULÓ, JANUÁR 17., PÉNTEK, 12.30 ÓRA: Németország–Spanyolország;
14 ÓRA: Hollandia–Franciaország; 17 ÓRA:
Olaszország–Izrael. 5. FORDULÓ, JANUÁR 19.,
VASÁRNAP, 12.30 ÓRA: Franciaország–Olaszország; 15.30 ÓRA: Németország–Izrael; 17 ÓRA:
Spanyolország–Hollandia.
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A verseny már javában zajlik,
néhány népszerűsítő programon már túl is vannak az
adys diákok. Első alkalommal
csatlakoztak a versenyhez, a
csapatuk 15 főből áll, főként
a kilencedikesek mutattak
érdeklődést az Örökségünk
Őrei – Fogadj örökbe egy műemléket elnevezésű program
iránt, mondta el lapunknak
Vad Márta, az iskola igazgatója, a csapat egyik vezetője. A
csoportot továbbá Ciubotariu
Éva aligazgató és Makai Judit
könyvtáros koordinálja. Vad
Márta kifejtette: egyértelmű

volt a számukra, hogy az iskola épületét fogadják örökbe,
több okból is. Egyrészt hamarosan 250 éves lesz az iskola,
ezt szeretnék a köztudatba is
bevinni. Az iskolaépület elég
romos, erőfeszítéseket tesznek arra, hogy ezen változtassanak, és ehhez az is segítség lehet, ha megismerik az
épületet és annak történetét.
„Mondhatom, hogy Nagyvárad egyik legrégebbi épületéről van szó, megérdemli, hogy
megismerjék” – tette hozzá
Vad Márta.
A verseny a gyermekek
számára még új, időt és kreativitást igényel, tudtuk meg

a versenyről
Az Örökségünk Őrei – Fogadj
örökbe egy műemléket elnevezésű programot a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség 2012-ben
indította, és nagyon hamar egész
Erdélyt lefedő mozgalommá nőtte
ki magát. A 2018–2019-es tanév-

től kezdődően Románia első hivatalosan elismert műemlékvédelmi
versenye, melynek célja megismerni és megismertetni a közösséggel
Erdély rendkívül gazdag épített
örökségét. A versenyre 9–12. osztályos csapatok jelentkezhettek.

az igazgatónőtől. Hétfőn, január 20-án az Erasmus program
keretében érkeznek diákok az
iskolába, nekik is bemutatják
az épületet, programokat szerveznek számukra. Készülőben
van egy Facebook-oldal is,
ahová információkat töltenek
fel az iskoláról, az eseményeket is megosztják majd azon.
Például diákok kutatnak és írnak az iskola épületéről, múlt
hónapban pedig villámcsődületet is szerveztek. Az iskola
bemutatását írásban Szakács
Ágnes diák kezdte, ebből idézünk egy részletet: „Kutakodni kezdtem, utánajárni, hogy
mi mindent titkolnak a zömök épület folyosói, és nem
is hinnétek, milyen régiek
ők, mióta állnak már itt! Az

igazgatóság boltíves folyosója, tudom, hogy mindenkinek
nyomasztó kicsit, de ugyanez
köszön vissza a vitakuckónál
is, közöttük pedig ott van a
templom. Ha diákként rovod
a kilométereket az iskolában,
lehet, eddig észre sem vetted –
csak éppen az ablakból – a cseresznyefát és azt a pici udvart.
Szóval, ezek azok az épületrészek, melyek a legrégebb óta
álldogálnak itt, az 1770-es évek
eleje óta. Ide érkezhetett az a
hat kassai bizakodó, mindenre elszánt, megszeppent vagy
éppen aggódó szerzetesnő, akiből négyen karapácák voltak,
ketten pedig dolgozónővérek,
akik a változtatás és a tenni
akarás vágyától fűtve költöztek be a hálórészükbe.”

Mezőgazdasági tanfolyamok indulnak
Megelőzendő a későbbi tumultust, amikor kötelező lesz
a hasonló módon beszerzett diplomák bemutatása, máris lehet jelentkezni mezőgazdasági kurzusokra.
Rencz Csaba
A Bihar megyei Mezőgazdasági Igazgatóság székelyhídi
területi képviseletének nevében az intézmény mérnöke,
Antal János tanácsadó tudatta lapunkkal, hogy különböző
kurzusokat indítanak. Ezek
jelentőségét a szakember abban látja, hogy „az EU-ban, aki
az ekét a földbe teszi, annak
szakképesítése kell legyen”, s
ez a tendencia nálunk is érvényes lesz már az éppen elkezdődött 2020–2027-es pályázati
ciklusban. Mivel ez az elvárás
kötelező lesz, van rá esély,
hogy a következőkben az érdeklődés is növekszik, tehát,
aki hosszabb távra tervez és

el akarja kerülni az esetleges
tumultust, az máris a tettek
mezejére léphet. A mérnök
körzetéhez tartozó érmelléki
területen (ahol a polgármesteri hivatalokban rendszeresen
maga is tart ügyfélfogadást) a
kurzusokat a székelyhídi köz-

pontban fogják tartani, amint
az egy-egy csoportba összegyűl
minimálisan 15 jelentkező, és
még a tavaszi munkák kezdéséig szeretnének végezni. A
szakképesítési kurzusok 366
órásak, a következő témákban
indulnak: növénytermesztés,
állattenyésztés, gyümölcstermesztés, agroturisztika, traktorista-képzés; ezek a tanfolyamok három hónapig tartanak

Egyre inkább követelmény a mezőgazdasági szakképesítés

Illusztráció

és 400 lejbe kerülnek. A mezőgazdasági gépész tanfolyam 6
hónapos időtartalmú és 700 lejbe kerül. Úgynevezett bevezető
tanfolyamok is lesznek, melyeket a Mezőgazdasági Kifizetési
és Intervenciós Ügynökségnél
(APIA) lehet hasznosítani,
többlettámogatások igényléséhez, ezek: biomezőgazdaság
(M 11) és környezetvédelem (M
10), 5 napig tartanak, az áruk
150 lej. A mezőgazdasági menedzsment tanfolyam azoknak
lesz fontos, akik tavaly sikeresen pályáztak, hiszen a támogatási összeg második részletének felvételéhez kell a kurzus
elvégzését bizonyító diploma,
ennek időtartama szintén öt
nap, ára ugyancsak 150 lej.
További információt kérni és
jelentkezni Antal Jánosnál lehet személyesen vagy a 0723165-268-as telefonszámon.

❑❑ Büntetések. A Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság szerdán 190 büntetést
osztott ki közúti kihágások miatt, az ezekből
befolyt összeg 59.635 lej. Elvettek továbbá
30 jogosítványt és négy forgalmi engedélyt.
Gyorshajtás miatt osztottak ki 67 büntetést,
18-at a biztonsági öv használatának elmulasztásáért, 40-et gyalogosok kihágásaiért, 14-et
elsőbbségadási szabálytalanságokért.
❑❑ Lopott autóval. A rendőrség szerda
délután elfogott egy 27 éves telegdi férfit, akit
azzal vádolnak, hogy egy lopott személyautóval
balesetezett aznap. Az autót Telegden lopta
el egy ház elől, a slusszkulcs az ülésen volt. A
járművel körülbelül 700 métert haladt, amikor
elvesztette az uralmat felette, és lesodródott az
útról. A férfinak nincs jogosítványa, a légalkoholszintje 1,01 mg/l volt. Az ügyben további
vizsgálat folyik.
❑❑ Ittasan. Egy 50 éves borsi férfit fogott
el szerdán a rendőrség, amint a Borsi úton
ittasan vezetett egy személyautót, a légalkoholszintje 0,66 mg/l volt. Szintén aznap,
Harangmezőn (Hidişelu de Sus) egy váradi férfi
is ittasan ült volánhoz, a légalkoholszintje 0,76
mg/l volt. Mindkét személy ellen eljárás indult.
❑❑ Cserbenhagyásos gázolás.
Margittán ütött el egy személyautóval szerda
este egy 46 éves helyi férfi egy gyalogost, egy
15 éves szintén margittai lányt. A férfi nem
adott elsőbbséget a zebránál. A baleset után
a gépkocsivezető elhagyta a helyszínt. Később
azonosították, a légalkoholszintje 0,55 mg/l
volt. Az ügyben további vizsgálat folyik.
❑❑ Baleset. Két személyautó ütközött
szerda délután Nagyváradon. Az első autót egy
35 éves váradi nő vezette, nem adott elsőbbséget egy kereszteződésnél, emiatt ütközött egy
másik autóval, amelyet egy 52 éves, szintén
helyi férfi vezetett. Megsérült a második autó
sofőrje, valamint egy 62 éves férfi utasa. Az
ügyben további nyomozás zajlik.
❑❑ Elütötte. Az 1-es jelzésű országúton,
Örvénden (Urvind) egy 26 éves Szilágy megyei férfi személyautóval elütött egy 42 éves
alsólugasi nőt, aki szabályosan, a zebrán ment
át az úton. A gyalogos többszörös sérüléseket
szenvedett. Az ügyben vizsgálat zajlik.

Gázolaj-támogatás
A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós
Ügynökség (APIA) tájékoztatja az érdekelteket,
hogy 2020. január 31-ig lehet letenni a 2019-es
esztendő negyedik negyedévére (október 1.–december 31.) érvényes állami gázolaj-támogatási
kérvényeket. Ezeket az APIA megyei központjaiban lehet benyújtani (Matei Corvin u. 1. szám).

XII. magyar kultúra napi bál
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Január 25-én, szombaton tartják meg Székelyhídon a XII.
magyar kultúra napi bált a helyi Múzeum épületében. Az
esemény fővédnöke Belánszky-Demkó Zsolt, a budapesti Agrárminisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes
államtitkára, kulturális fővédnök dr. Pálfi József, a Partiumi
Keresztény Egyetem rektora. Jegyár 125 lej/fő, kapható
naponta 8 és 16 óra között a Székelyhídi Polgármesteri
Hivatalban, illetve a Múzeum épületében. Érdeklődni lehet a
0753–890-045 és 0755–747-643-as telefonszámokon.

Egyéni kiállítás
Több mint 800 világítótest
modell van kiállítva az üzletben
Nagyvárad, George Călinescu 3.
(a Proﬁ háta mögött a Dacia sugárúton)
Tel: 0744/673-696 NYITVA: H-P: 9 - 18
www.safelectric.ro
SZ: 9 - 14

1820 319569

(129H162181)

Törő Enikő



Az idei tanévben a váradi Ady Endre Elméleti Líceum
diákjai is beneveztek az Örökségünk Őrei című országos
versenyre. A diákok saját iskolaépületüket fogadták
örökbe.

A szerző felvétele

Az adysok az Adyt fogadták örökbe

Németh László képzőművész
egyéni tárlata nyílik a Partiumi Keresztény Egyetemen.
A kiállítást dr. Kányádi Iréne művészettörténész nyitja
meg január 20-án, hétfőn 18
órától, a Partiumi Keresztény Egyetem (Primariei/
Teleki utca 27. szám) emeleti
aulájában.
Németh László Sepsiszentgyörgyön született. Tanulmányait a Plugor Sándor
Képzőművészeti Líceumban
kezdte, majd 2002-ben a Partiumi Keresztény Egyetemen
induló Képzőművészeti Tanszék hallgatója lett. Tizenöt
éve dolgozik a szakmában,
mely idő alatt alkalma nyílt
a reklámgrafika több ágazatát is kipróbálni. Jelenleg
vállalkozóként arculattervezéssel foglalkozik, emellett a
Nagyváradi Szigligeti Színház grafikusa.

Szolgáltatás
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KÖZLEMÉNY

Elővigyázatosságra int a DSP
A Bihar Megyei Közegészségügyi Igazgatóság (DSP)
közleményt adott ki tegnap, melyben madárinfluenza-vírus H5N8-as altípusának megelőzéséről írnak.
Romániához, sőt Bihar megyéhez közeli országokban,
helyszíneken jelentették
be az említett vírus megjelenését (Magyarország,
Lengyelország, Szlovákia).
Ahogyan a tegnapi lapszámban megírtuk, Máramaros
megyében is észlelték a betegséget, egy Szinérváralja (Seini) településen lévő
tyúkfarmon, ahol 11 ezer
állat pusztult el mindössze
néhány nap leforgása alatt.
Mindemellett fertőzést jelentettek Hajdú-Biharban
is, a csupán 50 km-re lévő
Létavértes településén, egy
kacsatartó telepen.
Az igazgatóság elsősorban fokozott figyelemre
inti a lakosságot (kiemelten az állattartó polgárokat) a személyes higiénia
tekintetében. Mossunk
minél gyakrabban kezet,
főként, ha szárnyasokkal
érintkeztünk. Ha beteg,

péntek
2020.
január 17.

vagy elhullott állatot találunk, ne érjünk hozzá, hanem jelentsük az illetékes
állatorvosnak, és segítsük
a munkájukat. Gyerekeket
semmiképp ne engedjünk
a szárnyasok közelébe,
főleg felügyelet nélkül
ne. Kizárólag engedéllyel
rendelkező üzletekből vásároljunk szárnyas húst.
Az étel elkészítése
Tároljuk külön a nyers
és a már elkészített húsokat, ezek felvágásához ne
használjuk ugyanazokat
az eszközöket. Az elkészült

3. hét, 17. nap

Előrejelzés

Névnap
Antal, Antónia

A megye legtöbb területén az éjszakai és reggeli órákban többnyire
borongós, párás, ködös
időre számíthatunk,
és a rétegfelhőzetből
helyenként szemcsés
hószállingózás, ónos
szitálás is előfordulhat.
Napközben viszont több
helyen a felhőzet felszakadozására számíthatunk, így napsütéses
időszakok a következő
napokban is lesznek.
Hétvégén többnyire
napos időre van kilátás,
vasárnap és hétfőn sok
napsütésre számíthatunk.

Napkelte: 08.13
Napnyugta: 17.10

Négynapos előrejelzés
Szombat
-6, 2
napos

Vasárnap
-5, 1
napsütés

Hétfő
-6, 2
napsütés

Kedd
-5, 1
részben napos

Holdkalendárium
Látható: 56 százalékban
Távolság (pillanatnyi): 400.531 km
Földtávol: január 29., 23:26 óra:
405.393 km
Földközel: február 10., 22:27 óra:
360.461 km

jan. 17.
15.06

jan. 24.
23.48

febr. 2.
03.42

febr. 9.
09.30

Pénzvilág

húst ne helyezzük ugyanarra a tányérra, amelyiken a nyerset tároltuk.
A baromfihúst és a tojást
hosszú ideig süssük-főzzük, ugyanis a vírus 70
Celsius-fok fölött pusztul
el. A tojások felhasználása előtt mossuk meg azokat szappannal és vízzel.
Lágy tojást vagy nyers
tojást ne tegyünk olyan
ételbe, amely nem lesz
hőkezelve. Mindemellett
az ételek elkészítésekor se
feledkezzenek meg a gyakori kézmosásról!

Jó ideje már annak, hogy
nem írtam újságcikket.
Nekrológot talán még régebben. Most sem az írás
öröme késztetett arra,
hogy leüljek és pötyögjek
néhány sort a billentyűzeten, hanem a kötelességtudat, hogy búcsút vegyünk
egy sokunk által ismert
és tisztelt személyiségtől.
Antal Kálmán mérnök úr,
(vagyis Antal Öcsi, ahogy
mindenki ismerte és szólította), az egykori margittai Marconst vállalat igazgatója, nincs többé. 1952
karácsonyán indult életútja a Sebes-Körös-menti
Élesden, majd Margittára
került, ahol családot alapított és karriert épített.
Az épített kifejezés nem
véletlen, hiszen az általa
vezetett Marconst építővállalat hosszú éveken keresztül volt a régió egyik

vezető cége, amelynek köszönhetően Nagykárolytól
Margittáig, Érmihályfalvától Élesdig nem akad olyan
település, amelyen ne dolgoztak, építettek volna valamit.
A margittai kórház felújítása és új épületének
felépítése, Margittán, Érmihályfalván, Élesden,
Székelyhídon vagy Érsemjénben az Országos
Lakásügynökség (ANL)
program keretében épült
tömbházak, a margittai
magyar iskola, a székelyhídi Múzeum épülete vagy
az érsemjéni kultúrotthon,
csak néhány megvalósítás
azok közül, amelyek az ő
nevéhez fűződnek, és véget
nem érően sorolhatnánk
az Antal Kálmán és cége
által végzett közhasznú
munkálatokat.
Mindemellett nem
hagyhatjuk szó nélkül
azt a tényt, amely Antal
Kálmánt emberré tette.

A mai nap is számolnunk kell alacsony szintű felhőkkel és köddel,
de napközben ismét előbukkan a nap a felhők mögül. A hőmérséklet
csúcsértéke 2-3 fok körül alakul, az éjszakai és hajnali hőmérséklet –5
fokig süllyed.
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A munkatársak és üzlettársak szemében mindig
kemény és határozott kiállással bíró külső érző,
segítőkész lelket takart.
Hosszú éveken, évtizedeken keresztül elképzelhetetlen volt bármilyen kulturális rendezvény, civil
megmozdulás az ő anyagi
segítsége nélkül.
Könyvkiadás, néptánctábor, kórustalálkozó,
gyermekek karácsonya,
szavalóverseny, sportvetélkedők, vagy majális. A
teljesség igénye nélkül,
néhány hagyományos
rendezvény, amelyeknek
Antal Kálmán állandó
támogatója volt, és rajta
kívül talán csak a szervezők tudják, hogy menynyit köszönhettünk neki.
Megszámlálhatatlan az az
önzetlen anyagi hozzájárulás, amelyet Antal Kálmán
nyújtott a hozzá segítségért forduló embernek.
Soha nem az volt a kérdés,

KOS (III. 21. – IV. 20.)
Olyan témában kérhetnek ma tanácsot Öntől, amelyben
nincs tapasztalata, de ami érdekli, ezért jó tippeket adhat.
BIKA (IV. 21. – V. 20.)
Ha továbbra is képes úgy összpontosítani, ahogy feladata
kezdetén, rendkívül jó eredményeket fog elérni.
IKREK (V. 21. – VI. 21.)
Nagyon nyugodtnak ígérkezik a mai nap, amit nem is bán,
hiszen van mit kipihennie. Élvezi, hogy végre nem kell rohanni, hogy ráérősen teheti a dolgát.
RÁK (VI. 22. – VII. 22.)
A szerelemben nem várt boldog pillanatok várnak ma Önre,
amelyeket egy olyan embernek köszönhet, akire régóta különleges szeretettel gondol.
OROSZLÁN (VII. 23. – VIII. 23.)
Annak köszönhetően, hogy most is megfelelően felkészült,
néhány lépéssel megelőzi üzleti partnereit, és komoly
anyagi sikerre számíthat. Ez az előrelátás már máskor is
meghozta gyümölcsét!
SZŰZ (VIII. 24. – IX. 23.)
Szívesen várna addig, amíg a mostani kényes helyzetet
saját javára fordíthatja, de sajnos nem csak Ön érintett az
ügyben, ezért azonnal cselekednie kell.
MÉRLEG (IX. 24. – X. 23.)
Ha úgy látja, kedvesét valami bántja vagy szomorú valami
miatt, legyen mellette. Közelsége olyan sok erőt ad neki,
hogy könnyen megoldást talál gondjaira.
SKORPIÓ (X. 24. – XI. 22.)
Igyekezzen ma kiszakadni a megszokott rutinból! Ha csak
teheti, tegyen kisebb utazást, látogasson meg valakit vagy
keressen fel egy új helyet!
NYILAS (XI. 23. – XII. 21.)
Ne utasítsa vissza munkatársai segítségét akkor sem, ha
úgy érzi, most valójában nincs rá szüksége. Ha most még
értelmetlennek is tűnik, később profitálni fog belőle, fogadja el tehát a felkínált segítséget.
BAK (XII. 22. – I. 20.)
Mindenkit meglep, amikor a legnehezebb helyzetekre is
talál megoldást csupán azzal, hogy más szemszögből is
megvizsgálja a problémát.
VÍZÖNTŐ (I. 21. – II. 20.)
Ha utazást tervezett mára, olyan érdekes emberekkel ismerkedhet meg, akik a jövőben is igen hasznosak lehetnek
az Ön számára.
HALAK (II. 21. – III. 20)
Igyekezzen tiszteletben tartani az Önhöz közel állók érzéseit! Értse meg, hogy időnként mindenkinek vannak érzelmesebb, érzékenyebb időszakai.

A Mömax nyitása okán a 28as autóbusz útvonala is módosul, így ezzel a tömegközlekedési járművel lehet eljutni
az áruházhoz. A busz útvonala a következő: Nagyvásártér
(P-\a 1 Decembrie) – Kossuth
utca (Independen\ei) – Szent
László tér – Körös utca (Tudor Vladimirescu) – Oneştilor – Aradi út – Oneştilor –
Damjanich utca (S. Bărnu\iu)
– Őssi tér ( P-\a ±tefan Octavian Iosif) – Vitéz utca (B-dul
Decebal) – Beöthy Ödön utca
(Iuliu Maniu) – Kapucinus
utca (Traian Moşoiu) – Nagyvásártér – Gojdu tér (P-\a
Emanuil Gojdu) – Nagyvásártér. Az Oradea Shopping City
buszmegállója ismét használatba kerül. Munkanapokon
17 járat indul, szombaton és
vasárnap pedig 16. Ezek közül
munkanapokon hat, vasárnap pedig két busz egészen a
repülőtérig megy el. A busz
menetrendjét kifüggesztik
az érintett megállókban. Az
Oneştilor utcai páros megállók – a Residence tömbház és
az Őssi megállók – mindkét
menetirányban csak a váradi forgalmi problémákkal és
közúti szállítással foglalkozó
műszaki bizottság jóváhagyása után fognak működni.

In memoriam Antal Kálmán
TŐTŐS NORBERT

HOROSZKÓP

A 28-as busszal
a Mömaxhoz

IDŐJÁRÁS
péntek

A Román Nemzeti
Bank mára érvényes
hivatalos valutaárfolyamai: 1 euró 4.7795
RON, 1 USD 4.2831
RON, 100 magyar forint 1,4317 RON.

2020. január 17., péntek

hogy mire kell, hanem az,
hogy „Mennyivel tudok segíteni?” Arra is volt példa,
hogy Margitta érdekében,
egy új közút kialakításához ingyen és bérmentve
a városnak adományozott
egy nagyobb területet a
magántulajdonából. Jóma-
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Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket. A
magasban kissé hidegebb léghullámok érkeznek
fölénk, de ebből sokat nem fogunk érzékelni. A
szürke, borongós időben romolhat a közérzet;
többen álmosságot, fáradtságot tapasztalhatnak.

Névnap
Ma Antal, Antónia napja van. Az Antal a római
Antonius nemzetségnév rövidüléséből származik
az Antal férfinév. Jelentése valószínűleg: herceg,
fejedelem, elöljáró. Az Antónia a latin Antonius
férfinév olasz eredetű női párja. Lásd még az Antal névnél. Holnap Piroska, Pál napja lesz.

Évforduló
Megszületett: Benjamin Franklin író, tudós,
a villámhárító feltalálója (1706); Anne Brontë
angol írónő (1822); Al Capone legendás amerikai
gengszter (1899); Muhammad Ali olimpiai és
világbajnok amerikai nehézsúlyú ökölvívó (1942);
Jim Carrey kanadai születésű színész (1962).
Meghalt: Szenci Molnár Albert pap, egyházi író,
nyelvtudós (1634); Vajda János költő, publicista,
az első szimbolista (1897); Bobby Fischer amerikai sakknagymester, sakkvilágbajnok (2008).

IMPRESSZUM
gam is tapasztaltam ezt az
önzetlen segítségét, amikor könyveim kiadásához
kerestem támogatókat, s
Antal Kálmán mindig az
első volt, aki kész volt áldozni ilyen célra.
Nyugdíjba vonulása
után visszavonultan élt
családjával. Az a sok civil szervezet, alapítvány
és magánember, akikért
számtalanszor a zsebébe
nyúlt, már nem keresték,
talán sokan el is felejtették, hogy köszönettel tartoznak neki, s betegsége
idején mindössze néhány
közeli jó barát állt családja mellett.
Antal Kálmán! Öcsi!
Köszönjük Neked azt a
sok segítséget, amivel
hozzájárultál Margitta és
vidéke szellemi és kulturális életének építéséhez!
Feleségednek és lányaidnak ezúton kívánunk erőt
és vigasztalódást! Nyugodj
békében!
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• automata mosógép javítás. Tel. 0726633- 803.
322904

Eladó telek

Köszöntő

• dombtetõn telek eladó. Tel: 0771- 650- 223.
322903

• eladó 7000 nm beltelek régi házzal
Nagyváradon, cím: Sofiei utca 47/B.
Érdeklõdni: 0770- 107- 202.
322916

Sok-sok szeretettel
köszöntöm drága feleségemet,
ÖRÖSI PIROSKÁT
névnapja alkalmából.
Kívánok neki hosszú,
boldog életet, jó erőben,
egészségben. Szerető
férje Miklós.

Ingatlanbérlés
• kiadó szoba tömbházlakásban. Tel. 0359176- 659.
322902

Állásajánlat

• alkalmazunk értékesítési tanácsadót a
váradszentmártoni
mezõgazdasági
bolthoz. Telefon: 0741- 646- 098.
322900

•
alkalmazunk
három
mûszakba
munkaerõt
mûanyagfröccsentésre,
tanyára férj- feleséget hosszú távra,
lakás és munka biztosítva. Tel: 0736630- 860.
322881
• Beteg és idõs gondozást vállalunk a
beteg otthonában, akár 24 órában! Ha
van a családban, aki gondozásra szorul,
hívjon bizalommal! Tel: 0770- 469- 084.
322917

• Biharpuspoki ceg karbantarto munkast
alkalmaz. Tel: 0752376418
322781

•
eladót/eladónõt
alkalmazunk
benzinkúti üzletbe, lehet nyugdíjas is 4
órás munkajoggal. Tel: 0755- 939- 692.
322874

• gépkocsivezetõt alkalmazok C+E
kategóriájú jogosítvánnyal, RomániaEurópa viszonylatr, tur- retur. Tel: 0755939- 692.
322876

Szívünk teljes szeretetével köszöntjük névnapja alkalmából a legdrágább
édesanyát, nagymamát és dédnagymamát,
LAKATOS PIROSKÁT
(Hegyközszáldobágy).
Kívánunk neki még sok, Istentől megáldott, boldog évet, erőben, egészségben! Dolgos kezeit milliószor csókolja
szerető családja.

Eladó 3 szobás lakás
• eladó 3 szobás tömbházlakás. Tel: 0753701- 112.
322908

Eladó ház
• eladó családi ház kerttel, 1000 nm összterületen, Szentandráson. Tel: 0752- 198389.
322906
• rendbetett ház Magyarországon a
határnál eladó, 2 szoba, külön bejáratú
konyha, fûrdõszoba, termopán ablak- ajtó.
12500 euró, alkudható. Tel: 0036- 30/6495939.
322918

322879

• építési vállalkozó: emelek házakat,
vakolás, belsõ- külsõ szigetelés, 10% kedvezmény. Tel. 0721- 402- 461.
322899
•
gáztûzhelyek
javítását
vállalom,
garanciával a kliens lakásán. Tel. 0359436- 557, 0742- 694- 409.
322888
• háztartási hûtõgépek javítása garanciával.
Tel: 0744- 865- 267.
322891
• kád és kagyló felújítását vállaljuk 3 év
garanciával. Tel. 0741- 784- 894.
322887

• alkalmazunk egy családot (lakás nélkülit) szakképzett vagy szakképzetlen
munkára. Tel: 0755- 939- 692.
322875

Sok szeretettel köszöntjük a drága
anyát, nagymamát és dédit,
BORSI PIROSKÁT
85. születésnapja és névnapja alkalmából. Kívánunk neki erőt, egészséget és
sok boldogságot. Szerető családja.

• eladó kemény tüzifa, szén, fahulladék,
homok, kavics, virágföld. Telefon: 0745358155.

•
gyógyszerészt
keresünk
vidéki
gyógyszertárba 25. éves kórig vagy 45
éves koron felül. Érdeklödni a 0741- 369177 telefonszámon 10- 18 óra között.
322907

• keresztény család, eltartásra keresünk
idõs vagy beteg személyeket, lakásért,
illetve pénzért, cserébe ajánlunk 20000
eurót, vagy 1000 lejt hónaponként. Tel.
0770- 773- 887, 0758- 493- 207.
322882
• minõségi tüzifa, szén, fahulladék, homok,
kavics és gyepföld kapható, emellett törmeléket is elszállítunk és költöztetünk
jutányos áron. Telefon: 0753- 644- 768. 322896
• mûanyagredõny, alumínium redõny,
szalagfüggöny, hõszigetelõ ajtó, ablak
készítését vállalom. Tel: 0740- 570- 225,
0742- 768- 154.
322883
• redõnyt szúnyoghalót készítek, javítok.
Tel. 0771- 179- 123.
322885
• színes tévék javítása garanciával. Tel:
0757- 483- 761.
322889
• teljes körû takarítás kertekben, parkokban, tömbházakban megfelelõ áron. Eladó
tüzifa, fahulladék, emellett bármilyen építkezési fázist vállalunk. Telefon: 0752845209.
322893
• tetõjavítás, ereszcsatorna, A- tól Z- ig.
Nyugdíjasoknak 25% kedvezmény! Tel:
0758- 555- 552.
322880
• tetõjavítás, szigetelés, cserepek mindenféle munkaalapotok vállalok, építkezések, Lindablemez javítások. Tel. 0747610- 792.
322898
• tetõt készítek, javítok. Tel. 0743- 368- 364.
322910

• vállalok festést, csempézést, padlócsempézést, padlórakást. Tel: 0754- 267- 964.
322886

• kõmûvest alkalmazok. Tel: 0755- 939692.
322878

• nagyváradi fast- food, keresünk
eladónõket, elõnyös bérezés + élelmiszer utalvány. Érdeklõdni a következõ
számokon lehet: 0741- 186- 257, 0744320- 686.
322897

• bekerítünk földterületeket, gyümölcsös
kerteket a kliens óhaja szerint. Lomtalanítást és takarítást vállalunk, emellett
belsõ és külsõ építkezési munkálatokat is
elvégzünk. Telefon: 0742595522.
322892
• minõségi tüzifa, szén és fahulladék
kapható.
Költöztetést
is
vállalunk.
Szállítunk homokot, kavicsot, gyepföldet,
illetve törmeléket szállítunk el jutányos
áron. Telefon: 0746520- 896.
322871

• otthoni idõsgondozásra biztosítunk
munkahelyeket Ausztriába. Német és
betegápolói tanfolyamokat is biztosítunk. Tel.: 0745- 068- 639.
322890

• takarítunk kerteket, parkokat, lomtalanítunk
pincéket,
padlásokat
elhagyatott házakat, lakásokat. Ugyanitt
eladó tüzifa, szén, fahulladék, homok,
kavics, virágföld és egyéb, építkezéshez
szükséges
anyag.
Törmeléket
is
elszállítunk. Telefon: 0743- 259- 616. 322895

Szolgáltatás
Kültéri redõnyök készítése fából,
aluminiumból és műanyagból. Telefon:
0741132-112.

Társkeresés
• 71 éves férfi, lakással, kocsival rendelkezem, megismerkednék korba hozzám illõ
hölggyel komoly kapcsolat céljából, aki
hozzám tudna költözni. Tel: 0745- 084- 557.
322914

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki
kollégánknak, TÓTH LÁSZLÓNAK és családjának
szeretett édesanyja,

TÓTH ILONA

Állatok,baromfik
• eladó Mangalita malacok. Tel. 0742- 049346.
322901

elvesztése miatt érzett mély fájdalmában.
A Krizolitus Impex Kft. munkaközössége.

• eladó 2 hónapos, tprzskönyvezett németjuhász kiskutyák (3 kan és 1 nõstény) 250
euró, alkudható. Tel. 0745- 525- 689 vagy
0742- 067- 698.
322913

Régiségek
• mindenféle népi használati tárgyakat
vásárolok. Tel. 0771- 355- 176.
322911

Növények
• dióbelet vásárolunk, 20 lej/kg, kis és nagy
tételben, Nagyváradon. Tel: 0745- 546- 796.
322909

Fájó szívvel, könnyes szemmel búcsúzunk a szeretett
anyától,

ÖZV. TÓTH ILONÁTÓL,
akinek jóságos szíve megszűnt dobogni. „Nyugodjál
békében, áldja meg az Isten emlékedet!”
Búcsúzik tőled fiad, Mihály, menyed, Idikó és
unokád, Zsolti.

Különfélék
• alacsony áron adok akár tûzrekészen
felvágva is fát, fûrészport, szenet
homokot, margarétát, kavicsot, kertiföldet, gyepföldet és virágföldet, hulladékot és törmeléket, jutányos áron.
Tel: 0740- 701- 955, 0259- 415- 417. 322872

• eladó: tüzifa, szén, fahulladék, homok,
kavics, virágföld és egyéb, építkezéshez
szükséges anyag. Törmelék elszállítását és
költöztetést is vállalunk. Takarítunk kerteket,
parkokat,
tömbházak
körüli
területeket, lomtalanítunk pincéket és
padlásokat. Telefon: 0755988- 310.
322873
• Eladó: tüzifa, szén, fahulladék, homok,
kavics, virágföld és egyéb, építkezéshez
szükséges anyag. Törmelék elszállítását és
költöztetést is vállalunk. Takarítunk kerteket,
parkokat,
tömbházak
körüli
területeket, lomtalanítunk pincéket és
padlásokat. Telefon: 0748- 166- 311.
322894

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya,

TÓTH ILONA
(szül. MAJOR)
életének 67. évében elhunyt. Temetése 2020. január
20-án 13 órakor a Steinberger kápolnából.
Búcsúzik tőle fia, Laci, menye, Erzsike, unokája,
Krisztián.

• Könyveket, magazinokat, újságokat veszünk, 1 lej/kg áron. Házhoz megyünk,
helyben fizetünk 0722626179
320861

Építkezés

• nõt és férfit alkalmazunk konfekció
üzletek takarítására, Nufarul környékén,
munkaprogram naponta 7.00- 11.00 óra
között, napi 4 ÓRÁRA fizetés nettó 1000
RON. Tel: 0745- 245- 822.
322877

•
Szakképzett
és
szakképzetlen
munkásokat alkalmazok PAL- asztalosmûhelybe. Telefon: 0724- 477- 777. 322912
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Bútorok
• eladó a bihari hegyen 1,10 ha szõlõs
pajtával, 80 %- a Ottonel- Muskotály vagy
0,48 ha a területbõl. Tel: 0752- 606- 814.

• tollat veszek. Tel: 0757- 785- 039.

322884

• eladó 1 eke, szebeni gyártmány (3x25), 1
drb. hegesztõ, 0,30 ha házhely. Tel: 0748846- 855.
322915

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, apára,
nagyapára és apósra,

MARTON DÁVIDRA,

Várjuk
reklámjaikat!

aki 16 éve távozott közülünk. Szívünkben örökké élni
fog. Nyugodjon békében!
A bánatos család.

322905

MEGFEJTÉS
HARMADIK
RÉSZE
LEELLENÕRIZ
MEGFEJTÉS
MÁSODIK
RÉSZE

A Bihari Napló
kézbesítésével kapcsolatos
panaszokat, a

0259/41–89–33

telefonszámon lehet
bejelenteni minden
hétköznap 9–17 óra között.

SKANDI

FARMAKON

F

...SÁNDOR,
POLITIKUS
KELETI
TÁBLAJÁTÉK

M

E

SZÓFADARAB!

PÁRATLAN
NIKI!

SASFAJTA

RÁTKAI
LÁSZLÓ

A feladvány Kásás Tamás gondolatát rejti

GÓLYA AZ
EGYETEMEN

O

MEGFEJTÉS
ELAVULT,
ELSÕ
ÓDON
RÉSZE
SZENILIS
VÉNEMBER

KÉTÉVI...,
JULES
VERNE-MÛ

SILBAK

...ALDA,
AMERIKAI
SZÍNÉSZ
TOVA
ALÁ
SZLOVÁK
VÁROS
VÁROS
IRÁNBAN
NEMZETKÖZI
VÉSZJELZÉS

Bihari Napló apróhirdetési szelvény
A Bihari Napló mindig odaﬁgyel olvasói igényeire!
2-t ﬁzet, 3-at kap!!!
Töltse ki ezt a szelvényt személyes adataival és a hirdetés szövegével (nem több mint 10 szó), vágja ki az újságból,
és hozza el apróhirdetési részlegeinkre. Kifizet 2 megjelenést és hirdetése 3-szor megjelenik a Bihari Napló Járművek rovatában, az Ön által kiválasztott napokon!
Minden szelvény 1 hirdetésre érvényes. Csak az újságból kivágott szelvények érvényesek (fénymásolatok nem).

VÁGTÁZIK

IGERAG

RANGJELZÕ
SZÓCSKA

HÉT VEZÉR
EGYIKE

KERÜLÕÚT
ELEGÁNS
NÕI
VISELET

NEMZETI
ALAPTANTERV

HAZAI
ZENÉSZ,
ELÕADÓ

KÓCOS HAJ

NANO-

EGYIK VÉRCSOPORT
ELLENSÉGHEZ
PÁRTOL
LÁPBAN
ÁLL!
KICSI EDVIN
....FC
GYÕR,FOCICSAPAT

SZINTÉN

Név_______________________________személyi kártya, széria_______ __________szám____________________

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HORVÁT
VÁROS

BN előﬁzető: igen_________nem_________telefonszám_______________________________________________
Az Ön hirdetésének szövege (legfeljebb 10 szó): ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

MÁVÜGYFÉL

KORRODÁLÓDOTT

ÜRÜGY,
INDOK

ANGOL NÕI
NÉV

______________________________________________________________________________________________________

TORTASZELET!

LOTTÓSZELET!

______________________________________________________________________________________________________

TÜZELÕANYAG

ÛRMANÓ

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
A hirdetés megjelenési napja:_______________________________________________________________________

NEM KÖT
LE

HALLGATÓZOTT

JAPÁN
PÉNZNEM

IMAGINÁRIUS EGYSÉG

Á

Nálunk friss és jó apróhirdetéseket talál! Hirdetésfelvétel: December 1. tér 2. szám és Dacia sugárút 34. szám 8–16,30 óra

A MÚLT
IDÕT JELÖLI

REKLáM
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Szeretne a

Bihari Naplóra
előfizetni?

Most előnyös
áron teheti meg:

z 23,90 lej/hónap
z 65,90 lej/3hónap
z 119,90 lej/6hónap
z 239,90 lej/12hónap

1500 299251
22 585402

A Nutrientul alkalmaz:
gyári gépszerelőt.

Elvárások: - középfokú gépészeti tanulmányok
- számítógép-kezelői ismeretek
Munkavégzés váltásban.
Juttatások: - szállítás biztosítva
- étkezési jegyek
- különböző bónuszok
Fényképpel ellátott önéletrajzát a productie@nutrientul.ro e-mail
címre várják. 1447 296204

Előfizetési áraink 2020. február 1-jétől érvényesek

Jelzáloghitelek gyorsan és előnyösen

Várjuk
reklámjaikat!

0744/522515, 0741/162052,

vagy a székhelyen a Transilvaniei u. 11. sz. alatt.

FIZETÉS

– ideális hely esküvők,
keresztelők, felnőtté válás
és egyéb fontos események
megtartására!

RÉSZLETBEN

1636 312169

Telefon: 0728-983-393
E-mail: pellegrin.events@yahoo.com
Cím: Borsi út 38/A szám

(181) 173231

Egészséges ételek
Teljes menüsor
Diétás étrend

Info: 0755 165 028

www.ﬁtfoodway.ro
Házhozszállítás 1546
1546 304799

Magán sportklub keres klubelnököt,
kulturális-humanitárius alapítványi
elnököt és kezdő ügyvédet vagy ügyvédjelöltet, jogászt vagy utolsó éves egyetemistát.

Az Inform Media Press SRL, amely a helyi sajtó területén fejti
ki tevékenységét Magyarországon és Romániában, Bihar
megyei terjesztési hálózatának fejlesztése érdekében

t

Az Europass-önéletrajzokat 2020. január 31-ig küldhetik a következő
e-mail címre: gerarddpaul@gmail.com. További információk a
0040-733-274-168-as vagy a 0033-647-370-154-es
telefonszámokon, szerdán és vasárnap. 1833 320681

A PGS Sofa alkalmaz:

zsegédmunkást zárumozgatót
z raktárost z kárpitost
zvarrómunkást zasztalost
Fizetés 1850 lej kézben, biztosítjuk a szállítást,
munkavégzés egy műszakban.
Részletek a

Apróhirdetéseket Nagyváradon,
a Bihari Naplóba
a December 1. tér 2. szám alatt
(az Independenţei utcai
villamosmegállóval szemben),
a Dacia sugárút 34. szám alatt, veszünk fel.
NEM FOGADUNK EL HIRDETÉSEKET
TELEFONON
Fenntartjuk a hirdetések visszautasításának jogát, ha a szöveg ellentétes az újság(ok)
minimális etikai igényeivel, vagy törvénybe
ütköző. Hirdetéseket a következő
napra 14 óráig veszünk fel a rendelkezésre álló
hely függvényében.

0749-220-190 telefonszámon.

(1166) 263946

KERES 8 órás
munkaidőbe
Elvárás a pontosság, a
komolyság és a nagyváradi
utcák ismerete. Az önéletrajzokat a hr@informmedia.ro
e-mail címre várjuk, érdeklődni
és jelentkezni a
0720/400.361, 0724/255.495
telefonszámon lehet.

A Nutrientul alkalmaz

gyártási tervezőoperátort.
Elvárások: - Felsőfokú vagy középfokú végzettség - Alapfokú
számítógép-kezelői ismeretek - Gépészeti ismeretek - Gépészeti profilú
középiskolát vagy főiskolát végzett fiatalokat is várunk.
Juttatások: - Vonzó fizetés - Étkezési jegyek - Biztosított szállítás
- Különböző bónuszok
Fényképpel ellátott önéletrajzát a productie@nutrientul.ro e-mail
címre várják. 1446 296203

A jelentkező jelentkezésével hozzájárul adatai kezeléséhez az Inform Media Press SRL
honlapján lévő adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint.

A Bihari Napló
kézbesítésével kapcsolatos
panaszokat, a

0259/41–89–33

telefonszámon lehet
bejelenteni minden
hétköznap 9–17 óra között.

A DEME

MACARALE

ALKALMAZ:

- autószerelőt;
-autó villanyszerelőt;
- hidraulikai szakembert.
További részletekért
keressen meg minket a

0259.479.189
telefonszámon, vagy küldje
be önéletrajzát a
secretariat@dememacarele.
com címre. (1423) 256705

1809 310659

ABU-TALEB-ABDEL szakorvos
GALE ELISABETA szakorvos

hirdetés
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Fájó szívvel és örök szeretettel
emlékezünk a legdrágább feleségre,
édesanyára, anyósra, nagymamára,
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Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett nagymama,
anyós dédnagymama, rokon,

KULCSÁR ANNA
ERZSÉBETRE,

TÓTH ERZSÉBET KATALIN

aki 6. hete, december 4-én, 53 évesen hagyott itt bennünket örökre.
Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék Rád. Látlak az égben, amely
kéken borul rám.
Látlak a zöldben, bokrok, fák között,
Napfényes esőben szivárvány fölött.
Látlak az utcán emberek forgatagában,
Hallom lépteid vágyaim sikátorában.
Érzem illatod rózsákba oltva,
Törlöm könnyeim, sírodra borulva.
Oly kedves voltál szívünknek.
De egy nap elhívtak a fények.
Megmaradt a keserű bánat, s a fájdalom,
S keserves könnycsepp csordul le arcomon.
Az emléked szívünkben él, míg élünk.
Az emléked szívünkben él, el nem feledünk.
Tovább élsz, itt legbelül a szívünkben,
S ez elkísér egész életünkben.
De miért ilyen keserves az élet,
Miért kellett pont Neked elmenned?
Szívünk gyászol, s meghasad a fájdalomtól,
nem tudunk szabadulni a fájó bánattól.
Örökké a szívünkben maradsz: szerető férjed
László, lányod, Anikó, vejed, Győző és unokád,
Milán, lányod, Tímea és párja, István.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk,
(szöl. SIMON ILONA)
életének 83. évében elhunyt. Temetése január 18-án
14 órakor a biharpüspöki kápolnából.
A gyászoló család.

(RITTER)
január 9-én, 88 éves korában elhunyt. Búcsúztatója a rogériuszi református templomban, január 18-án,
szombaton, 16 órakor lesz. Kérjük a gyászolókat, hogy
a virágra szánt összeget a templom javára adományozzák.
A gyászoló család.

Anya csak egy van. Szemünkbe a fájdalom könnyei
szöknek, amikor rád emlékezünk, drága anyukám!
Ma egy éve, hogy örökre elmentél,

Őszinte részvétünket fejezzük ki RITTER OLGÁNAK
és családjának a szeretett anyós, nagymama elhunyta miatt érzett mély fájdalmukban. A jó Isten nyugtassa békében!
Az Inform Media Press munkaközössége.

ÖZV. FELVINCZI FERENCNÉ

ERCSEI ÉVA
(Vajda).
Emléked legyen áldott, pihenésetek legyen nyugodt és
csendes édesapámmal együtt, az anyaföldben.
Emléketeket fájó szívvel őrzi lányotok,
Ibolya, vejetek, Lajos.

Szívünkben örökké tartó fájdalommal emlékezünk
névnapja alkalmából a szeretett feleségre, édesanyára, anyósra és nagymamára,

TÓTH PIROSKÁRA

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték,
hogy

ANTAL KÁLMÁN
(építészmérnök, Margitta)
életének 67. évében súlyos betegség után elhunyt.
Temetése január 17-én 13 órakor a margittai kápolnából. Emléke legyen áldott, pihenése csendes!
Búcsúzik tőle nővére, Klári, sógora, Zoli,
unokaöccse, Zoli, Móni és családja.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

VARGA ANDRÁS
(a Teleprecizia volt dolgozója)
életének 70. évében elhunyt. Temetése 2020. január
17-én lesz 13 órától a Rulikowski temető városi kápolnájából.
A gyászoló család.

(szül. VARKUS, Biharpüspöki).
Megyek a temetőbe lehajtott fővel,
Kezemben virágot viszek névnapod alkalmából.
Nem ragyog már a szemed örömtől telve,
Mint mikor megláttad a virágot, névnapodon köszöntve.
Most az én könnyeim hullnak sírhalmára,
Drága jó Istenem, vigyázzál Piroskára!
Itt hagytál mindent, amit úgy szerettél,
A családodat, a házat, a kertet, a virágokat,
Amiért közdöttél. Mindig egy célod volt: a családért élni,
Életed munka volt, szívedben szeretet,
A jó Isten áldja meg a két dolgos kezed.
Csak egy emlék marad, minden egy gyönyörű emlék,
Az, hogy itt éltél köztünk és nekünk lehettél.
Csak egy vallomást mondunk, nagyon szerettünk.
Itt élsz a szívünkben, soha nem feledünk.
Istenem, de nehéz nélküled élni,
Az együtt eltöltött 39 évet nem lehet feledni.
Hiányodat elviselni nagyon nehéz,
Örökké megtart szívemben az emlékezés.
Ha kiszáradnak hulló könnyeim érted,
Jövök drága feleségem, jövök pihenni melletted.
Emléked legyen áldott, pihenésed csendes!
Örökké sirató férje, Imre és családja.

„Szeretteim, én mindig köztetek maradok, bár lelkemet Istenhez vitték az angyalok.”

DOMBI ERZSÉBET
Őszinte részvétünket fejezzük ki ANTAL JULIANNÁNAK és leányainak a szeretett férj és apa elhunyta miatt érzett fájdalmukban.
Lakatos Péter és családja.

TÓTH ILONA
KOVACSINSZKI CSABA
HĂLMĂGEAN GHEORGHE

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett
édesanyára, anyósra és nagymamára,

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak,
Mavrodoglu Ildikó „Az Út Végén (La Capătul
Drumului) Kft. Nonstop Temetkezési Vállalat.

AZ

TÓTH ARANKÁRA
(Nagyszántó),
aki ma egy éve búcsú nélkül ment el.
Sok száz gyertya ég, könnycsepptől áznak,
Lelkedre odafent az angyalok vigyáznak.
Már nincsenek szavak, melyet suttog a szád,
Ma lehajtott fejjel, némán emlékezünk Rád!
Bánatos családja és a rokonság.

ÚT VÉGÉN KFT.

ÉJJEL-NAPPAL TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
ÜNNEPEK ALATT IS!
Primăriei utca 62. szám

AJÁNLAT: – teljes körű szolgáltatások, temetés bármelyik
kápolnából, – elérhetô árú és luxuskoporsók,
– belföldi és külföldi szállítás

ÚJ! Telefonhívásra orvosunk INGYEN kiállítja a halotti
bizonyítványt a megadott címen.
– Hamvasztás – komplett szolgáltatás
– Öltöztetés, balzsamozás és kozmetika
– Koszorúmegrendelés, gyászhirdetéseket átveszünk
szombaton és vasárnap is
INGYENES: A temetkezési segély, CARPO-segély, özvegyi nyugdíj
teljeskörű lebonyolítása a nyugdíjhivatalban.
FIZETÉS – A SEGÉLY FELVÉTELE UTÁN!
Telefon: 0259 410 770, mobil 0766–520 046
Az Út Végén Kft. nem egy és ugyanaz az Ultimul drum Kft.-vel!

www.lacapatuldrumului.ro

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a drága férjre, apára,
apósra,

KISS FERENCRE
aki életének 67. évében ma hat
hónapja hosszú, súlyos betegség
után távozott közülünk. Nyugodj békében, nagyon
hiányzol!
Bánatos felesége, Erzsike, fia, Ferike, menye,
Orsi.

(049) 664192

Mély fájdalommal a szívünkben emlékezünk nővérünkre,

VIDA KATALINRA
(ny. tanárnő, szilágycsehi lakos),
aki ma egy éve egy hosszú, de türelemmel viselt szenvedés után átadta lelkét Teremtőjének. Drága lényed
mindig hiányozni fog. Nyugodj békében, drága lélek!
Irénke, Marika és családjaik.

Fontos
közlemény!
Gyászhirdetéseket hétvégén,

hétfői megjelenésre az alábbi telefonszámon adhatnak fel:

0259/210-119,
0722-382-145.
Louis Pasteur utca 69. szám

Teljes temetkezési
szolgáltatások
Váradon, Biharban
NON - STOP

Nagyvárad, Cazaban 13.
1484 173827
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Whitney Houston és a Depeche Mode is bekerül
a Rock & Roll Hírességeinek Csarnokába
Whitney Houston, T. Rex
és a Depeche Mode is bekerül 2020-ban a Rock &
Roll Hírességeinek Csarnokába.
Az idei új hírességek között szerepel még Notorious
B.I.G., a Nine Inch Nails és
a The Doobie Brothers is. A
hat beiktatandó tagot 16 jelölt
közül választották ki. A jelöltlistát egy bizottság válogatta
össze októberben. Az ünnepélyes beiktatásra májusban
kerül sor Clevelandben – írja
a BBC. A Rock & Roll Hírességek Csarnokába azok kerülhetnek be, akik több mint 25
éve adták ki első albumukat.
Tavaly Janet Jackson, Stevie
Nicks, a Roxy Music, a Radiohead, a The Cure, a The Zombies és Def Leppard szerepelt
a beiktatottak között. Whitney
Houston, aki 48 évesen 2012ben hunyt el, minden idők
egyik legsikeresebb amerikai
énekesnője volt, színésznőként

is elismerték. I Will Always
Love You című száma 14 hétig
vezette a toplistát, több mint
20 millióan vásárolták meg,
amivel rekordot állított fel a
női előadók között. A T. Rex
londoni rockbanda a hetvenes
években futott be olyan számaival, mint a Get It On, a 20th
Century Boy és Ride a White
Swan. Énekesük, Marc Bolan
29 évesen egy autóbalesetben
hunyt el.
A Depeche Mode a nyolcvanas évek elején tört be a zenei
világba, olyan híres felvételei
vannak, mint a Personal Jesus
és az Enjoy the Silence. A
brooklyni hip-hop sztár, Notorious B.I.G. (Christopher Wallace) a rapvilágra volt nagy
hatással rövid pályafutása
során. A rappert 1997-ben, 24
éves korában lőtték le, a gyilkosságot máig sem sikerült
felderíteni. A Doobie Brothers
csaknem 50 millió lemezt adott
el. Legismertebb számaik közé
tartozott a Listen to the Music, a Takin’ It to the Streets

Négy gyermek vesztette életét
egy temesvári lakástűzben
Négy kisgyermek vesztette életét szerdán
késő este Temesváron
egy lakástűzben – közölte a Pressalert.ro helyi
portál.
A 6 éves, 3 éves, 2 éves és
3 hónapos testvéreket a 14
éves nagyobb testvérük
gondjaira bízta az édesanyjuk, aki nem volt otthon a
tragédia bekövetkeztekor. A
portál beszámolója szerint a
szobában, ahol a négy kisgyerek tartózkodott, akkor
keletkezett a tűz, amikor a
14 éves fiú a konyhába ment,
hogy tejet melegítsen a kistestvérének. Amikor vissza-

tért, olyan sűrű füst fogadta,
hogy nem tudott bemenni a
hálószobába. Ő riasztotta a
szomszédokat, akik azonnal
hívták a tűzoltóságot. Ekkorra azonban a tűz már kiterjedt a ház tetőzetére is. A
túlélő gyermeket, a hívására
hazaérkező édesanyát és két
szomszédot is sokkos állapotban szállítottak kórházba. Az
egyik szomszéd a portálnak
elmondta: az édesanya gyakran hagyta magukra a gyermekeket, ezért a szomszédok
fel is jelentették a rendőrségen. A feljelentésnek azonban
nem lett következménye. A
rendőrség most gondatlanságból elkövetett emberölés
gyanújával indított eljárást.

és a What a Fool Believes. A
Nine Inch Nails egy industrialmetal-együttes, melyet Trent
Reznor alapított 1988-ban Clevelandben. Számos műfajban
szólalt meg zenéje, amelyben
azonban a legnagyobb hang-

súlyt az elektromos zenei
hangzás kapta. Az együttes
több mint 20 millió lemezt
adott el. A 35. beiktatási ceremóniát május 2-án rendezik
meg a Rock & Roll Hírességek
Csarnokában.
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Noroc Plus
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Receptsarok
Vörösboros marhapörkölt
nokedlivel

Súlyos légszennyezést okoznak
az ausztráliai erdőtüzek
Az ausztráliai erdő- és bozóttüzek füstje várhatóan körbeszállja Földet, és vissza fog
térni az ország fölé – figyelmeztettek a NASA kutatói
kedden. Műholdfelvételek segítségével a NASA szakemberei december vége óta tanulmányozzák az Ausztráliából
terjedő füst és aeroszolok terjedését. Január 8-ig a füst már
félúton járt a Föld körül, elsodródott Dél-Amerika felett,
ahol ködös égboltot és színes
naplementéket, napfelkeltéket idézett elő – olvasható a
NASA Goddard Központjának
közleményében. Az ausztráliai
tüzek füstje Új-Zélandon is súlyos légszennyezést idéz elő, és
sötétre színezte a szigetország
hegyeit takaró havat – idézte
a NASA legújabb közleményét

a CNN hírportálja. A perzselő
hőség páratlan körülményei
együtt a térséget uraló szárazsággal szokatlanul nagyszámú tűzviharfelhőt idéztek elő.
Ezek segítik a füst feljutását
a sztratoszférába, több mint
16 kilométer magasságba, és
ha oda eljut, a füst képes több
ezer kilométert megtenni forráshelyétől, és hatással lenni
a légköri viszonyokra szerte a
világon – írták a kutatók. Az
országban szeptember óta tomboló bozóttüzek eddig mintegy
28 ember életét követelték, és
kétezer otthont pusztítottak
el, hatalmas kár keletkezett az
élővilágban is. A tegnapi nap
folyamán a várva várt eső megérkezett, már az első órákban
nagy mennyiségű csapadék
esett az érintett területeken.

Hozzávalók: a pörkölthöz: 3 ek olaj, 2 fej
vöröshagyma, 80 dkg marhalábszár, 2 tk
édes-nemes paprika, 4 dl száraz vörösbor, 2 db
paradicsom, 1 db paprika, só, őrölt fekete bors,
őrölt kömény. A nokedlihez: 50 dkg liszt, 3 db
tojás, só.
Elkészítés: egy lábosban felforrósítjuk az
olajat, és üvegesre sütjük rajta a meghámozott,
felaprított hagymát. Rádobjuk a megtisztított,
felkockázott marhalábszárat, és nagy lángon,
kevergetve fehéredésig sütjük. Ezután lehúzzuk
a tűzről, meghintjük a pirospaprikával, elkeverjük, majd visszatesszük a tűzre, felöntjük a
borral, és közepes lángon addig főzzük, amíg
a hús omlósra puhul, és sűrű szaft keletkezik.
Közben néhányszor megkeverjük, és az elpárolgott folyadékot pótoljuk egy kevés vízzel
vagy borral. A főzési idő felénél hozzáadjuk
a kimagozott, felkockázott paradicsomot és
paprikát, továbbá egy kevés sót, őrölt borsot és
köményt. A nokedlihez összekeverjük a lisztet
az elhabart tojásokkal. Annyi vizet öntünk, hogy
sűrűn folyós tésztát kapjunk, majd lobogó, sós
vízbe szaggatjuk, végül leszűrjük. Ezzel tálaljuk
a pörköltet.

Humorsarok
Kártyapartiról jön haza a férj
késő este. Nem akarja felébreszteni a feleségét, ezért
a hálószoba ajtaja előtt leveszi a ruháit, és úgy próbál
belopózni a felesége mellé az
ágyba. A felesége mégis felébred, felkapcsolja a villanyt
és mikor meglátja, hogy a
férjén nincsen ruha, felsikolt:
– Úristen, még a ruháidat is
elvesztetted?

1821 295884
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