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Mark Strong  
brit színész  
szeret „rosszakat” 
játszani – és  
kritikusai szerint  
jól is csinálja. /16.

sport

Az Atletico Madrid nyerte az
először kiírt Európa Liga-kupát

A nagyon jól játszó Gera Zoltán, az 
angol kiscsapat, a Fulham United 
magyar légiós kiválósága tevéke-
nyen járult hozzá együttese Európa 
Liga döntőig tartó meneteléséhez. 

A fináléban azonban már nem minden úgy 
sikerült, ahogy szerette volna: hiába szorí-
tottunk érte, csapata hosszabbítás után 2–1 
arányban veszített a spanyol Atletico Madrid 
ellen. /9.

térség

Sólyomkővári kirándulás  
a nagyvárad-velenceiekkel 
Hagyomány a várad-velencei református 
egyházközségben, hogy évente szerveznek  
majálist, melyen az egyházközség tagjainak 
egy része vesz részt. Nem volt ez másképp 
az idén sem, a mostani kirándulásra az elmúlt 
hét végén, szombaton Sólyomkőváron került 
sor. /11.

Rö vi den

Hűséges előfizető.  � A Bihari Napló 
előfizetői között megtartott számítógépes 
sorsolás e heti nyertese Szatmári Sándor 
(Nagyszalonta, Reményik Sándor utca 6. 
szám). Kérjük, fáradjon be Dacia sugárúti 
szerkesztőségünkbe, hogy átvegye hűsége 
jutalmát, a 200 lej készpénzt, munkanapokon 
10–12 óra között. Gratulálunk! Nyereményak-
ciónk a jövő héten is folytatódik. 

Kevesebb kórházi ágy.  � A kor-
mány bejelentése szerint megszorító intézke-
désként több mint kilencezer ággyal csökken-
tenék a 450 hazai kórház befogadóképesség-
ét. Dr. Marius Pîrcioagă, a Bihar megyei Köz-
egészségügyi Hatóság igazgatója még nem 
kapott minisztériumi értesítést arról, hogy 
pontosan hol és mennyivel kell csökkenteni a 
kórházi ágyak számát Bihar megyében. Sze-
rinte megyénkben 100–120 ágyról lehet szó, 
ami kórházakra lebontva 6-7 ágyat jelent. 
Persze egyáltalán nem biztos, hogy egyforma 
mértékben kell alkalmazni a csökkentést.

ol dal1 Black Cyan Magenta Yellow

5102030405060708090100MYC
BI HA RI NAP LÓ

Boldog születésnapot. Du-
dás Bianka Hegyközcsatárban él, és ma töl-
ti ötödik életévét. Ez alkalomból köszöntik 
őt, és nagyon boldog, gondtalan gyermek-
kort kívánnak neki: nagymamája, tatája, 
keresztanyja és apja Nagyváradról.

CET: sztrájk! 
A váradi Hőerőmű (CET) több száz alkalma-
zottja gyűlt össze tegnap reggel a bejárat előtt.

PaP István

Először Bukarestben lesz tilta-
kozó akció, majd május 31-én 
kiterjesztik azt az egész or-
szágra. Erről tájékoztatta teg-
nap lapunkat Ioan Ţenţ, a Tan-
ügyi Szabad Szakszervezetek 
Bihar megyei elnöke. „A négy 
nagy tanügyi szakszervezet 
vezetősége döntött arról, hogy 
május 31-én kezdődjön az álta-
lános sztrájk. Befagyasztjuk a 
tanévet, a diákokat nem zár-
juk le” – ismertette a tiltakozó 
akció lényegét Ţenţ. 

Vannak ellenszegülők
A szakszervezeti vezető 

kifejtette: a kormány több, 
a tanügyben dolgozók bérét 
érintő jogszabályt nem tartott 
be, aminek kihatásai eddig is 
kedvezőtlenül érintették a ta-
nügyisek béreit, és a mostani 
tervezet csak rontana a taná-
rok anyagi helyzetén – fejtette 
ki Ţenţ. „Ez a kormány nem 

tart be semmit, nem tisz-
tel semmit, még az Istent is 
megtagadják!” – háborgott a 
szakszervezeti vezető. Arra a 
kérdésünkre: konkrétan hogy 
fog lezajlani a sztrájk, Ţenţ 
a következőképpen válaszolt: 

„Soha, egyetlen általános 
sztrájkkal sem értett egyet az 
illető szakterületen dolgozók 
száz százaléka, mindig voltak 
ellenszegülők. Ilyen értelem-
ben ezúttal is lesznek olyan 
PD-L és RMDSZ-szimpatizáns 
tanárok, akik nem akarnak 
majd sztrájkolni. Vagyis lesz-
nek olyan iskolák, amelyek 
egész egyszerűen bezárnak, de 
ott, ahol lesznek tanárok, akik 
nem akarnak sztrájkolni, ők 
tanítani fogják a gyerekeket, 
amennyiben pedig a diákok 
a sztrájk ideje alatt iskolába 
akarnak menni, akkor azok-
nak a tanitézetek igazgatói 
kötelesek lesznek a gyerekek 
felügyeletéről gondoskodni. 
Arról még nem született dön-
tés, hogy lesznek-e utcai meg-
mozdulások is, de ez is elkép-
zelhető” – fogalmazott Ţenţ. 

Elismerés munkatársunknak. Litvániában, 
Vilniusban adták át a MIDAS nemzetközi újságíró-szerve-
zet nívódíját, amelyet lapunk munkatársának, Szeghalmi 
Örsnek ítéltek. A küldöttek látogatást tettek a soknemze-
tiségű Vilnius történelmi fontosságú helyein is. Képünkön 
az óváros Hajnal Kapunak nevezett bejárata, amelynek fa-
lán a magyar államfő által felavatott 1956-os emléktábla 
található. /8.

Általános tanügyi sztrájk lehet 
Általános sztrájkot hirdetnek meg a tanügyi szakszervezetek, ha a kor-
mány alkalmazni fogja a 25%-os fizetéscsökkentésről szóló elképzelését.

Ioan Ţenţ tanügyi szakszervezeti 
vezető

neumann andrea

„Amikor fizetésemelésről volt 
szó, nem számítottunk állami 
alkalmazottaknak, most viszont, 
a 25%-os csökkentés alkalmából 
azok lettünk” – panaszolta la-
punknak a CET egyik alkalma-
zottja. Megtudtuk: 2001-ig, amed-
dig a CET az Országos Energe-
tikai Hálózathoz tartozott, jó 
fizetéseik voltak, most viszont, 
miután az intézményt átvette az 
önkormányzat, az itteni alkal-
mazottaknak körülbelül 60%-kal 
alacsonyabbak a fizetéseik, mint 
a hálózaton belüli kollégáknak. 
„Még mindig az él a köztudat-
ban, hogy nálunk nagyok a fi-
zetések, de ez nem igaz. 

Skandáltak
A munkások 700–1200 lej kö-

zött keresnek, s a mérnökök bére 
sem lépi túl az 1500 lejt” – mond-
ta lapunknak a CET munkatársa, 
aki arra is felhívta a figyelmet: 
veszélyes, toxikus környezetben 
dolgoznak, s bár hivatalos kimu-
tatás nem készült erről, megfigye-
léseik szerint azok, akik a CET-
nél dolgoznak, hamar halnak 
meg, aki megéri a nyugdíjaskort, 
nem sokáig élvezi.

A hőerőmű alkalmazottai 
már reggel öt órától a bejárat 
előtt gyülekeztek. Akik befejez-
ték a váltást, nem mentek haza, 
akik pedig akkor jöttek dolgoz-

ni, nem vették át a váltást. „Le 
Băsescuval, le a kormánnyal” 
– skandálta a mintegy három-
száz alkalmazott. Corneliu Fofiu 
szakszervezeti vezetőtől megtud-
tuk: Dragoş Gligor vezérigazga-
tóval, valamint Daniel Francisc 
műszaki igazgatóval beszéltek. 
A vezetők meghallgatták pana-
szaikat, s megígérték, hogy to-
vábbítják azokat a polgármes-
ternek. Amúgy a sztrájkolók 
előtt is világos volt, hogy nem 
a helyi vezetőség hibáztatható, 
ezeket a döntéseket felsőbb fó-
rumokon hozták meg. 

Reményvesztetten
A 25%-os fizetéscsökkentés 

mellett az alkalmazottak a hő-
energia állami ártámogatásá-
nak a megvonása ellen is tilta-
koznak. „Ennek katasztrofális 
hatása lesz ránk nézve, mert az 
emberek nem fogják tudni kifi-
zetni a hőenergiát, nekünk meg 
nem lesz pénzünk üzemanyagot 
vásárolni” – mondta a szak-
szervezeti vezető. Megtudtuk: 
ha nem lesz változás, folytatni 
fogják a tiltakozást, ezúttal a 
szükséges engedélyek megszer-
zésével. „Az emberek kétségbe-
esettek, a reményüket is elvet-
ték. Bármikor abbahagyhatják 
a munkát, és nincs semmi ér-
vem, amivel visszatartsam őket 
ettől” – mondta lapunknak az 
érdekvédelmi megbízott.
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Tegnap reggel spontán tiltakozás történt a nagyváradi CET-nél

Nyíló Akác 
Május 14., péntek, 8 
óra – Érmelléki Agrár 
Expó (Ady E. utca); 9 – 
minifocitorna (Praszler 
stadion); 10.30 – arany-
lakodalmasok köszönté-
se (kultúrház); 11.30 – a 
gömöri (Szlovákia) fotó-
klub kiállításának meg-
nyitója (kultúrház); 12 – 
Határon átívelő kulturális 
kapcsolatok – fórum (kul-
túrház); 14 – képzőművé-
szeti tárlatnyitó (Ifjúsági 
Ház); 15.30 – ökumenikus 
istentisztelet (református 
templom); 16 – a fesztivál 
hivatalos megnyitója (Szé-
chenyi tér); 18 – koncert: 
AmazonÁsz; 18.20 – kon-
cert: Sotto Voce; 19 – kó-
rusok találkozója (kultúr-
ház); 19.05 – koncert: In 
Extenso; 19.30 – CD-bemu-
tató: A barátság hangjai 
(kultúrház); 20 – koncert: 
Dreamers; 20.30 – koncert: 
Anti Fitnesz Klub (Széche-
nyi tér); 22 – erdei zsibon-
gó, diszkó (Akácos).
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