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Dénes István  
Lukácsot, az élesdi  
Református  
Egyházközség  
lelkipásztorát  
kérdeztük abból az 
alkalomból, hogy 
felépült az egyház-
község Gyülekezeti 
Háza. /7.

megyejáró

Egyházi ünnepség lesz 
Bihardiószegen 

November 20-án, vasárnap délelőtt 
10 órától kerül sor Bihardiószegen 
a református templom műemlék 
orgonájának újraavatására, illetve 
haranglábavatásra. Az ünnepség 

keretében szolgál a magyarországi Nagy 
Csaba (képünkön) tárogatóművész. /7. 

Rö vi den

Kiállítás.  � Isa Balog Verly Multifunkci-
onális kultúra című kiállításának megnyitójára 
kerül sor november 16-án 18 órától a Visual 
Kontakt nonprofit szervezet székhelyén 
(Albacului utca 54. szám). 

Gyógyüdülőjegyek.  � A Bihar me-
gyei Nyugdíjpénztár megkapta az esedékes 
üdülőjegyeket, melyeket 2011.11.29-től hasz-
nálhatnak fel a jogosultak. Ezúttal 280 he-
lyet kapott megyénk Buziásfürdő, Kovászna, 
Vatra Dornei, Menyháza, Căciulata, Szováta, 
Püspökfürdő, Félixfürdő és Tenke-fürdő 
üdülőkbe. A jogosultak jegyzékében szereplő 
nyugdíjasok 2011.11.23-án, szerdán 15 óráig 
vehetik át üdülőjegyeiket. A névjegyzék a hi-
vatal honlapján, a www.cjpensiibihor.ro címen 
is megtekinthető.

PaP István

A kedden délelőtt, a Bihar Me-
gyei Tanács székhelyén tartott 
versenyvizsgán Czvikker Kata-
lin volt az egyetlen jelölt, aki 
pályamunkáját a november 3-i 
határidő előtt benyújtotta. A 
dr. Marcu Ágnes, a Nagyváradi 
Állami Egyetem Zeneművészeti 
Karának dékánja által vezetett 
bizottság a pályamunkát 9,78-as 
osztályzattal értékelte, és az azt 

követő interjún Czvikker Kata-
lin 9,92-es osztályzatot kapott. 
Czvikker Katalin lapunknak 
kifejtette: a megyei önkormány-
zat egy sor elvárást fogalmazott 
meg, amelyeknek a menedzser 
eleget kell tegyen: ezek egyike 
az, hogy a színház saját bevé-
tele érje el az önkormányzati 
támogatásnak legalább 15 szá-
zalékát, továbbá  hatvanszáza-
lékos teremkihasználtságot ír 
elő az önkormányzat, ami az 

588 férőhelyes terem esetén évi 
lebontásban átlag 355 nézőt je-
lent előadásonként. „A három 
társulat évi tizenhárom új be-
mutatót kell létrehozzon, vi-
szont ezt a színpadot meg kell 
osztanunk a román színházzal, 
és feltételezem, hogy tőlük is 
legalább ugyanennyi bemuta-
tót kértek. Ebből fakadóan a 
legnagyobb nehézség az, hogy 
nagyon kevés a színpad-hozzá-
férési lehetőségünk” – mond-

ta az igazgató. Hozzátette: az 
önkormányzat elvárja azt is, 
hogy a produkciós költségeket 
a színház saját bevételből fi-
nanszírozza. Czvikker Katalin 
elmondta: a bizottság tagjai 
azt tanácsolták neki, hogy bő-
vítse kapcsolatrendszerét mi-
nél több színházzal és szakmai 
egyesülettel. „Ezt a tanácsukat 
megfogadom” – szögezte le a 
menedzser. Czvikker Katalin 
mandátuma 2016-ig szól.

Sikeres menedzseri vizsga 
A nagyváradi Szigligeti Színház menedzserigazgatói állására kiírt versenyvizsgán Czvikker Ka-
talin 9,78, illetve 9,92-es osztályzatot kapott. Az igazgató mandátuma 2016-ig érvényes.

Különleges ajánlat

Különleges ajánlatok  
a Bihari Napló olvasóinak
Rendszeresen jelentkezik lapunkban az a 
rovat, amely segítségével olvasóink olyan ter-
mékekhez, szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá, 
melyek árfekvése nagyon kedvező. Ezek ára 
jóval alacsonyabb, mint általában. Ma is meg-
tekinthetik az aktuális ajánlatokat. /11.

Megkoszorúzták Bethlen szobrát  
Tegnap délután az RMDSZ várad-réti szervezetének rendezésében meg-
koszorúzták Bethlen Gábor erdélyi fejedelem Petőfi-parkbeli szobrát.
CIuCur LosonCzI antonIus

A megemlékezést VIII. alka-
lommal szervezte meg a várad-
réti RMDSZ, Bethlen Gábor 
születésének, illetve halálának 
évfordulója alkalmából. Több 
RMDSZ-alapszervezet, illetve 
Pető Csilla parlamenti irodája 
is képviselte magát, valamint 

jelen volt a Szent László Római 
Katolikus Iskolacsoport számos 
diákja is. Az erdélyi fejedelem 
életét és munkásságát Radócz 
Evelyn X. C osztályos tanuló 
ismertette.

Biró Rozália váradi RMDSZ-
elnök az önálló, önmagáról gon-
doskodni tudó romániai vagy 
erdélyi magyar közösség létezé-

sének fontosságára hívta fel a 
figyelmet. Úgy fogalmazott: füg-
getlenül attól, hogy nyugatról 
vagy keletről milyen szél fúj, ne-
künk önállóan kell megállnunk 
a helyünket a szülőföldünkön, 
egyenes gerinccel és felemelt 
fővel. „Nem az a lényeg, hogy 
mit mond a magyar kormány, 
vagy Bukarest, hiszen a mi bel-
ső problémáinkra a válaszokat 
mi fogjuk tudni megtalálni, a 
mi munkánkkal, tudásunkkal 
és elszántságunkkal fogunk tud-
ni ezekre megoldásokat találni”, 
közölte, arra kérve a jelenlevő-
ket: vívják meg az egyéni és 
közösségi harcaikat annak érde-
kében, hogy helyt tudjunk állni 
a jelen és a jövő viharaiban is. 
Huszár István városi tanácsos 
úgy vélte: bár a mi megvalósí-
tásaink kevesek ahhoz képest, 
amit Bethlen tett, azért fontos 
cselekednünk, mert a mi tettein-
ket az utánunk jövő generációk 
fogják megítélni.

Arany László-díj. Nemrég zaj-
lott Nagyszalontán az Arany László mese-
mondóverseny. Mint minden esztendőben, 
idén is kiosztották az Arany László-díjat 
a mezőny legjobb versenyzőjének. A meg-
tisztelő címet ezúttal Órás Tímea vehette 
át, aki a zsűri elmondása szerint nemcsak 
szépen elmondta a mesét, hanem szépen 
mesélt. /7.
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Radócz Evelyn X. C osztályos diák ismertette Bethlen Gábor életét

Látogatás Dél-Tirolban. Az európai nemzeti 
kisebbségi autonómiaformák etalonjának tekintett Dél-Ti-
rolban tett látogatást Európa különböző államaiból érkezett 
újságírók egy csoportja. Lapunkat Szeghalmi Örs képviselte a 
november 8–12. között zajlott programsorozaton. A meghívó 
fél a Kisebbségi Nyelvű Lapok Európai Szövetsége (MIDAS) 

volt. A látogatás során a küldöttek felkeresték a helyi veze-
tő sajtóvállalatot, vállalkozókat, egyetemi központokat – s 
Dél-Tirol parlamentjét is, ahol fogadja őket Mauro Minitti, 
a törvényhozás elnöke, valamint Veronika Stirner Brantsch, 
a fórum előző elnöke, parlamenti képviselő (ők ketten a kép 
bal szélén). /2.

Születésnapi 
tárlat
Kristófi János nagyváradi 
festőművész alkotásaiból 
nyílik kiállítás november 
16-án, szerdán 17.30 óra-
kor a Fő utcai Vizuális 
Művészetek Galériájában. 
Várad festődoyenje mun-
kássága 10 esztendei válo-
gatáscsokrát nyújtja át kö-
zönségének, Biharország 
és Nagyvárad 30 képi 
megfogalmazását villantva 
fel a vásznakon. A szüle-
tésnapi tárlatot megnyitja 
Balla Tünde újságíró és 
Lakatos Attila muzeoló-
gus, közreműködik Kosza 
Ágnes hegedűművész. A 
képzőművészeti csemegé-
zésre két hétig várják a 
látogatókat, naponta 10 
és 18 óra között.
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Szól jon hoz zá Ön is!


