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Colin Farrell és 
Marion Cotillard 
(képünkön) játsza 
David Cronenberg 
Cosmopolis  
című manhattani 
thrillerének 
főszerepeit. /16.

térség

Biharszentjános: Anyák 
napja a legszebb ünnepünk

Az elmúlt hét végén, vasárnap rend-
hagyó istentiszteletet tartottak a 
biharszentjánosi református temp-
lomban. Isten igéjét Csomay Árpád 
lelkipásztor hirdette. Az istentisz-

telet után a gyermekek műsora, szavalatok, 
énekek következtek. /7. 

sport

Idegen pályán nyert a  
Belényesi Bihorul CF
A labdarúgó harmadik liga keddi, hétközi 
fordulójában lebonyolított Besztercei Gloria 
II.–Belényesi Bihorul CF mérkőzésen 1–0 
arányú megérdemelt vendégsiker született. 
A belényesi csapatban Kovács Rudolf vezető- 
edző öt ifjúsági játékost szerepeltetett, és az 
egyetlen, ám győzelmet jelentő találat is az 
ifjúsági korosztályt képviselő Higyed nevéhez 
fűződik. /9.

Rö vi den

Ünnepi szentmise.  � Ma, 2010. 
május 13-án, csütörtökön a Boldogságos 
Szűzanya fatimai jelenésének emléknapján 18 
órától szentségimádáson, 20 órától szentmi-
sén, azt követően pedig gyertyás körmeneten 
vehetnek részt mindazok, akik ezen a napon a 
nagyváradi római katolikus székesegyházhoz 
zarándokolnak. 

Előadás.  � Az elmúlt hét végén a Ham-
let című előadást láthatta a váradi közönség 
a sepsiszentgyörgyi M-Stúdió előadásában. 
A Háromszék Táncegyüttes mozgásszínházi 
műhelye május 13-án egy másik Shakespeare-
mű, a Rómeó és Júlia fizikai-színházi feldolgo-
zásával vendégszerepel ismét Nagyváradon.  
19 órától kerül műsorra a Rómeó és Júlia a 
színház színpadán (bejárat a Madách utcai 
művészbejárón). Az előadásra jegyek a szín-
ház pénztárában kaphatók, teljes áron 15 
lejért, kedvezményesen (diákoknak nyugdíja-
soknak) 10 lejért.
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Boldog születésnapot. 
Sanyó Tímea Vivien május 13-án ünnepli 
első születésnapját. Ebből az alkalomból 
köszöntik őt, és sok boldogságot kívánnak 
neki: anya és apa.

Tiltakoztak a nyugdíjasok 
Több tucatnyi nyugdíjas gyűlt össze tegnap délelőtt a Bihar megyei Prefetúra váradi székháza 
előtt azért, hogy tiltakozzanak a nyugdíjak tervezett tizenöt százalékos csökkentése ellen.

A rendezvény csütörtöki és 
pénteki programja. Május 13., 
csütörtök, 8 óra – haszon- és 
díszállat-seregszemle (Móka 
parti szín); 9 – tavaszi vásár (pi-
ac); 11.30 – az Aranykulcsocska 
bábcsoport előadása (kultúr-
ház); 12 – Érmelléki Agrár 
Expó (Ady Endre utca); 17 – 
Érmihályfalvi Unirea–Élesdi 
Crişul labdarúgó-mérkőzés 
(Praszler stadion).

Erdei zsibongó
Május 14., péntek, 8 óra – 

Érmelléki Agrár Expó (Ady 
E. utca); 9 – minifocitorna 
(Praszler stadion); 10.30 – 
aranylakodalmasok köszöntése 
(kultúrház); 11.30 – a gömöri 
(Szlovákia) fotóklub kiállítá-
sának megnyitója (kultúrház); 
12 – Határon átívelő kulturá-
lis kapcsolatok – fórum (kul-
túrház); 14 – képzőművészeti 
tárlatnyitó (Ifjúsági Ház); 15.30 
– ökumenikus istentisztelet 
(református templom); 16 – a 
fesztivál hivatalos megnyitója 
(Széchenyi tér); 18 – koncert: 

AmazonÁsz; 18.20 – koncert: 
Sotto Voce; 19 – kórusok ta-
lálkozója (kultúrház); 19.05 
– koncert: In Extenso; 19.30 
– CD-bemutató: A barátság 
hangjai (kultúrház); 20 – kon-
cert: Dreamers; 20.30 – koncert: 
Anti Fitnesz Klub (Széchenyi 
tér); 22 – erdei zsibongó, disz-
kó (Akácos).

Kisebbségekről Vilniusban. Lapunk két mun-
katársa volt hivatalos Litvánia fővárosába, Vilniusba, ahol 
május 6–9. között tartották a vezető európai kisebbségi 
nyelvű napilapok szövetségének, a MIDAS-nak a díjátadóját, 
illetve konferenciáját. A Bihari Napló szerkesztője, Szeghalmi 

Örs (képünkön baloldalt) a MIDAS nemzetközi újságíródíját 
vehette át – erről holnap számolunk be részletesebben. La-
punk főszerkesztője, Rais W. István  – a képen Günther Rautz 
MIDAS-főtitkárral és Balázs Bence MIDAS vezetőségi taggal 
együtt – a szervezet konferenciájára érkezett. /6.

Nyíló Akác Napok 
Ma délelőtt Érmihályfalván elkezdődnek a XVIII. 
Nyíló Akác Napok. Ismertetjük a programot.
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Az óvodások minden évben sze-
repet kapnak

PaP István

A nyugdíjasokat a Nyugdíja-
sok Országos Szövetsége és 
a Bihar Megyei Nyugdíjasok 
Ligája vitte az utcára tegnap 
délelőtt. 

Noha csak alig néhány tu-
catnyian voltak (a sajtót sem 
értesítették előre), a tiltakozók 
meglehetősen hangosan fejez-

ték ki elégedetlenségüket, töb-
bek közt „Le a kormánnyal!”, 
„Le Bockal!” felkiáltásokkal 
adtak hangot haragjuknak. 

A tiltakozó akció két fő-
szervezője Teodor Tot és Ilie 
Popescu volt. Ez utóbbi fel-
olvasta a föderáció által a 
román kormánynak címzett 
tiltakozást, és a Bihar Megyei 
Prefektúrának címzett memo-

randumot, majd a tiltakozók 
delegációja felment Sarkady 
Zsolt alprefektushoz, és átadta 
az említett dokumentumokat. 
Az amúgy sem békés eseményt 
egy incidens zavarta meg. Egy 
nyugdíjas, aki láthatóan nem 
élvezte a két főszervező bi-
zalmát, ordibálva követelte: 
ő is bemehessen a delegáci-
óval a prefektushoz, de ők a 

csendőröket kérték meg arra, 
hogy ne engedjék őt be velük. 
Popescu szerint a vehemens 
idős férfi egy provokatőr, 
aki már évek óta megkísérli 
megzavarni a Liga által szer-
vezetett akciókat. A férfi azt 
kiabálta: senki sem hatalmazta 
fel a két vezetőt arra, hogy ők 
képviseljék a nyugdíjasokat a 
prefektúránál. /3.

Légikatasztrófa. Egy kisgyerek csodával határos 
módon túlélte egy líbiai repülőgép lezuhanását tegnap reggel 
a líbiai főváros repülőterén. A tegnap délutáni adatok szerint 
a légi szerencsétlenség 103 halálos áldozatot követelt, az ille-
tékesek arról tájékoztattak, hogy a gép (egyelőre ismeretlen 
okok miatt) a földnek csapódott leszállás közben. /16.


