
Gólyahír a Naplóban. „EMILIA 
vagyok. 2009. május 8-án születtem, 3500 
grammosan, Micskén élek szüleimmel, Ádám 
Mónikával és Lászlóval. Puszilom szüleimet, 
kereszt-nagyszüleimet és a Szűcs családot.”

Péntek
Nagy vá rad, 

2009. szeptember 18.

16 oldal 
műsormelléklettel 

XIX. évf.,
217. szám

1,49 lej

27°
Előfordulhat  

eső. /7.

térség

Szemétgazdálkodási  
példamutatás Micskén 

A szemétgazdálkodás minden tele-
pülésnek, kicsinek és nagynak egy-
aránt gondot okoz. Micske faluban 
(Vámosláz község) úgy döntöttek, 
hogy egy olyan közhasznú társa-

ságot hoznak létre erre a célra, mely Tripó 
István (képünkön) polgármester szerint egye-
dülálló a megyében. /11.

sport

Nagy küzdelemben szenvedett 
vereséget a Debreceni VSC
A Debrecen 90 percen át folytatta a Liverpool 
kapujának rohamozását, a magyar csapat egy 
pillanatra sem adta fel a küzdelmet. Az utolsó 
percekben is próbálkozott a DVSC, de gólt 
nem sikerült szereznie a támadásokat már nem 
igazán erőltető Liverpool ellen, így a „vörösök” 
1–0-ra megnyerték a mérkőzést, de a magyar 
csapatnak nincs miért szégyenkeznie. /9.
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Hűséges előfizető.  � A Bihari Napló 
előfizetői között csütörtökönként megtartott 
számítógépes sorsolás e heti nyertese Petri Zsig-
mond (Borsecului 11. szám, Nv). Kérjük, fáradjon 
be Dacia sugárúti szerkesztőségünkbe, hogy 
átvegye hűsége jutalmát, a 200 lej készpénzt, 
hétköznapokon 10–12 óra között. Gratulálunk! 
Nyereményakciónk a jövő héten is folytatódik. 

Büntetés.  � A váradi Helyi Közszállítási 
Vállalat (OTL) az utazóközönség tudomására 
hozza, hogy a városi tanács augusztusi 31-i 
döntése értelmében szeptember 18-tól meg-
változik a bírságok értéke, mely 250–500 lej 
között fog mozogni. A legkisebb kifizetendő 
összeg ugyanakkor a felére csökken, ameny-
nyiben 48 órán belül törleszti valaki. A tetten 
ért bliccelők is mélyebben a zsebükbe kell 
nyúljanak, 25 lejt pengetve le ezentúl. 

Károsultak.  � A Romániai Gépjármű-
károsultak Egyesületéhez megérkezett az 
a BRD-lista, mely azon személyek számát 
tartalmazza, akik 1990 előtt pénzt tettek be 
a CEC-be autóvásárlás céljából. 2105 főről 
van szó, az összeg pedig 23.523.926 RON. 
Bővebb információk Şerban Teodornál kapha-
tóak a 0722–423–445 telefonszámon.

Újraaszfaltozzák a 
Rulikowski temető 
sétányait,, erről is 
tájékoztatott  
Bimbó Szuhai Tibor, 
a Piac- és  
Közterület- 
felügyelőség  
műszaki  
igazgatója. /4.

www.erdon.ro

Bezár a nagyváradi strand 
Szeptember 27-én bezárják a nagyváradi városi strandot, de az Ősi strand októberben még biztosan 
nyitva lesz a nagyközönség számára, tudatták a Piac- és Közterület-felügyelőség (RAPAS) vezetői.

Visszavont tanügyi kinevezések 
Egy rendelet értelmében minden kinevezés, mely az ideiglenesen pozí-
cióba helyezett tanintézeti vezetők tisztségére vonatkozik, semmis.
CiuCur LosonCzi Antonius 

A 2009.09.16/5139. számú mi-
niszteri rendelet alapján min-
den olyan kinevezés, mely az 
elmúlt időszakban az ideig-
lenesen pozícióba helyezett, 
tehát versenyvizsga nélküli 
tanintézeti vezetők (igazgatók 
vagy aligazgatók) tisztségeire 
vonatkozik, megszűnik. A ha-
tározat értelmében Ecaterina 
Andronescu miniszter saját 
hatáskörébe vonja ezeket a 
kinevezéseket. A javaslatté-
tel marad továbbra is a tan-
felügyelőségek igazgatótaná-
csainak jogkörében, melynek 
alapján a tárcavezető elvégzi 
a kinevezéseket. 

Miniszteri rendelet 
„Abban, hogy ez a minisz-

teri rendelet megjelent, a mi 
tiltakozásunknak is komoly 
szerepe volt. Ennek köszön-
hetően remélhetőleg jobban 

ki fognak küszöbölődni azok 
a törvénytelenségek és azok a 
sérelmek, amelyek eddig értek 
bennünket Bihar megyében is. 
Nyilvánvaló, hogy ez még nem 
egy lejátszott történet, tovább-
ra is ki kell állni azokért az 
ügyekért, amelyekért az elmúlt 

időszakban harcoltunk. Részle-
ges eredmények már születtek, 
hisz az új tanügyi csomagban 
egyfelől benne van az, hogy 
például a felekezeti és a ma-
gánoktatást is finanszírozza 
az állam, másrészt pedig az 
RMDSZ javaslatára az is be-
került, hogy a kötelező okta-
tásban a román tannyelvet egy 
saját módszertan és tanmenet 
alapján tanítsák (I–X. osztá-
lyok). Ezzel együtt továbbra 
is vannak fenntartásaink, hisz 
nem minden követelésünk va-
lósult meg, de azért van az 
elkövetkezendő időszak előt-
tünk, hogy ezeket is megpró-
báljuk minél hatékonyabban 
érvényre juttatni”, nyilatkozta 
lapunknak Szabó Ödön, a Bi-
har Megyei RMDSZ ügyvezető 
elnöke. 

Kisebbségi ügyeinkről. Európa különböző országai-
ból érkezett újságírók köszöntik egymást képünkön: az olaszor-
szági Triesztben és a környező településeken, valamint a régióval 
szomszédos Szlovéniában és Horvátországban tanulmányozta a 
nemzeti kisebbségek helyzetét egy küldöttség. Az egyhetes tá-

jékozódó körutat az Európai Kisebbségi Napilapok Szövetsége, a 
MIDAS szervezte, amelynek a Bihari Napló is tagja. A különböző 
országok vezető kisebbségi nyelvű napilapjainak reprezentánsai 
voltak a meghívottak, lapunkat Szeghalmi Örs szerkesztő kép-
viselte a szeptember 6–13. közötti látogatáson. /2.
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PAP istván

Stílszerűen a váradi városi 
strandon jelentették be tegnap a 
sajtó képviselőinek, hogy az in-
tézmény az idén szeptember 27-
én látogatható utoljára. Romulus 
Cosma, a Piac- és Közterület-fel-
ügyelőség (RAPAS) igazgatója, 
illetve Bimbó Szuhai Tibor mű-
szaki igazgató tudatták: az idő-

járásra való tekintettel döntöttek 
a 27-i időpont mellett, ugyanis 
a jövő hétre még jó időt jósol-
nak a meteorológusok. Az Ősi 
strand 27-e után is működni fog, 
az igényektől függően egy vagy 
két medencével. A vezetők nem 
tudták megmondani, hogy ponto-
san meddig tart majd nyitva az 
Ősi strand. Bimbó Szuhai Tibor 
közölte, hogy októberben még 

biztosan nyitva lesz. „Megvonva 
a mérleget, az elmúlt esztendő-
höz képest a jövedelmek mint-
egy negyven százalékkal nőttek 
és a látogatók száma is nőtt. 
Hétközben elsősorban a nyugdí-
jasok voltak a vendégeink, hét-
végeken jött a fizetővendégek 
többsége” – értékelte a szezont 
a műszaki igazgató, míg Ro-
mulus Cosma mindezt konkrét 

számokban fejezte ki. Elmondta: 
míg 2008-ban 51.558 fizető vendé-
ge volt a városi strandnak, addig 
az idén ez a szám 86.163-ra emel-
kedett. Tavaly 41.413 személy 
látogatta ingyen a strandot, az 
idén mindössze 26.465 személy. 
Ez a bevételeken is megmutat-
kozott, tavaly ugyanis 232.689 lej, 
az idén pedig 406.074 lej bevétele 
volt a strandnak.

Lezárják  
a forgalmat
A váradi Oneştilor utcát 
szeptember 21-től, hétfőtől 
kezdődően év végéig felújí-
tási munkálatok miatt lezár-
ják a gépkocsiforgalom elől. 
Miután az elmúlt években 
a magyarországi Keviép cég 
ebben az utcában kiépítette 
a csatornahálózatot, most a 
Vízügyi Társaság fekteti le 
a vízvezetékcsöveket, majd 
a Drumuri Orăşeneşti Rt. 
leaszfaltozza az utcát. A 
munkálatokat 5 hónapon 
belül kell átadniuk a kivi-
telezőknek, de ennél sokkal 
rövidebb idő alatt is befe-
jezhetik, attól függően, hogy 
milyen lesz az időjárás, il-
letve milyen körülménye-
ket találnak a helyszínen. 
A munkálatok ideje alatt 
a Meşteşugarilor utcában, 
az Aradi út–Oneştilor sza-
kaszon és az Oneştilor ut-
cában két irányban zajlik 
majd a forgalom.
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Szabó Ödön ügyvezető elnök
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Mondjon véleményt!


