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Szóvivője  
közlésével  
szemben  
Phil Collins  
internetes oldalán  
megerősítette, hogy 
búcsúzni készül a 
zeneipartól. /16.

megyejáró

sport

Farsangi bált rendeztek  
a hét végén Micskén 

Szombaton este tartották meg a 
micskei Balogh Péter Művelődi 
Házban a telet búcsúztató farsangi 
mulatságot. A bál szervezője Ber-
talan Lajos, a helyi RMDSZ elnöke 

volt az, aki merte remélni: vannak még olyan 
személyek a faluban és a környéken, akik 
igénylik a mai rohanó világban a kulturált 
szórakozást, azt, hogy a mindennapi problé-
mákat félretéve kikapcsolódjanak, jól érezzék 
magukat. /11.

Két érmet szereztek  
a nagyváradi tűzoltók
Március 1–4. között Aradon rendezték meg 
a belügyminisztériumi dolgozók országos 
cselgáncsbajnokságának döntő szakaszát. Az 
egész országból egybegyűlt több mint száz 
versenyző sportszerűen igyekezett tudása 
legjavát nyújtani a megmérettetésen, ame-
lyen hagyományosan jól szerepelt a Nagyvá-
radi Crişana Sürgősségi Helyzetek Felügyelő-
sége. /9.

Boldog születésnapot. 
Rácz Patrik március 10-én ünnepli máso-
dik születésnapját. Kívánunk neki nagyon 
sok boldog születésnapot: szülei, kereszt-
szülei, nagyszülei és az egész család.

Rö vi den

Botrányba fulladt közvita 
Hatalmas botrányba fulladt a Nagyváradi Polgármesteri Hivatalban tegnap délután szervezett 
közvita, melynek témája a város hőszolgáltatásának modernizálása volt. A tét 70 millió euró.

Előadás.  � Az EKE’91 Nagyvárad – Bi-
har március 11-én, pénteken 18 órától tartja 
következő, vetítéssel egybekötött előadását 
az Ady Endre Középiskolában. Az előadás cí-
me: Amerika keleti partvidéke. Előadó: Stark 
Erzsébet nyugdíjas tanárnő. Minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak. 

Kiállítás.  � A Harmadik EKE Art fo-
tópályázat képei még megtekinthetőek a 
Partiumi Keresztény Egyetem aulájában. A 
több mint 60 kiállított kép az Ember a ter-
mészetben téma köré csoportosul. A kiállítás 
március 16-án zárja kapuit. 

Fiatalok keresztútja.  � Március 
11-én, a nagyböjt első péntekén 16 órától a 
fiatalok a nagyváradi Székesegyházban tarta-
nak ifjúsági keresztutat. 

PaP István

A váradi városháza nagytermét 
zsúfolásig megtöltő polgárok va-
lósággal kirobbantak, amikor a 
hivatal képviselőitől azt hallot-
ták, hogy a városban egységes 
hőszolgáltatási tarifákat kell 
alkalmazni, mert ez az egyik 
feltétele annak, hogy a város 
megkapja a hőszolgáltatási inf-
rastruktúra felújítására megpá-

lyázott mintegy 70 millió eurós 
összeget. A jelenlevők, akik gya-
korlatilag mindannyian észak-
ősi lakosok, felháborodtak azon, 
hogy nekik is a jelenlegieknél 
kétszer többet kell fizetniük a 
hőszolgáltatásért. Észak-Ősiben 
a Transgex cég szolgáltatja a hő-
energiát, lényegesen olcsóbban, 
mint Nagyvárad többi részén, 
mivel ott már termálvizes hő-
szolgáltatás van.

Marcel Boloş a polgármeste-
ri hivatal részéről kijelentette, 
hogy mivel az ellátó hálózat a 
város, és nem külön-külön a la-
kók tulajdona, ezért a hőszol-
gáltatásért is egységes árat kell  
fizetni az egész városban, amit 
a jelenlevők hatalmas ellenér-
zéssel fogadtak. A megjelent 
polgárok fő képviselője, Horia 
Vuşcan elmondta, hogy az 
észak-ősiek azt akarják, hogy a 

város alkalmazzon külön díjsza-
bást attól függően, hogy milyen 
hőforrásból biztosítják a fűtést 
a különböző városrészekben. Az 
általános káoszban Gheorghe 
Carp alpolgármester arra kérte 
az észak-ősieket, hogy foglalják 
pontokba konkrét javaslataikat, 
amelyeket egy későbbi időpont-
ban közvitára bocsátanak. A ta-
lálkozó rendkívül feszült han-
gulatban ért véget.

Farsangtemetés. A nagyvárad-réti református 
templom alagsorában működő Csillagocska Zeneóvoda növen-
dékei kedd délután Farsangtemetés című műsorukat mutatták 
be a Királyhágómelléki Református Egyházkerület dísztermé-
ben. A vidám hangulatú programban szülők és gyermekek 

egyaránt részt vettek. A csíki farsangi szokások egyik jel-
legzetes figurája, a részeg ember sem hiányozhatott, mint 
ahogyan Illyés bábu sem, akitől a síró lányok végső búcsút 
vettek. A maszkot viselő marcona férfiak ugyanakkor a bot-
juk végére kötött batyukban lévő hamut szórták szét. /6.
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Adóhelyzet
A nagyváradi önkormányzat 
arra emlékezteti az érintette-
ket: csupán március 31-ig kap-
nak 8 százalékos kedvezményt, 
amennyiben kifizetik az egész 
évre vonatkozó helyi adóikat 
és illetékeiket. Egyébként az év 
elejétől kezdve tegnapig 33.110-
en éltek e lehetőséggel, közü-
lük 32.072 magánszemély, 1038 
pedig jogi személy. Mindez azt 
jelenti, hogy összesen 664.317 
lej értékű kedvezményben ré-
szesültek eddig az adófizetők. 
Érdemes tudni, hogy március 
26-án, szombaton is nyitva tart 
majd a városháza 14. számú 
termében található  pénztár, 
9–13 óra között, március 28–31. 
között pedig meghosszabbított 
órarenddel, egészen 18.30 óráig 
várják az érintetteket.

Rencz csaba

Lapunkban több alkalommal is 
beszámoltunk a fejlemények-
ről, és az érintettek is több-
ször megszólaltak, mind meg-
keresésünkre válaszolva, mind 
egymás érveire replikázva. In-
formációnk szerint rövidesen 
megoldódik az áldatlan álla-
pot. A hírt kérdésünkre meg-
erősítette tegnap Csűry István 
püspök. A Királyhágómelléki 
Református Egyházkerület 
püspökét külföldi útja során 
sikerült megszólaltatnunk, aki 
telefonon a Bihari Naplónak 
elmondta: az értesülésünk 
helytálló, Fülöp János tisztele-

tes április elsejéig kell elhagyja 
érsemjéni szolgálati helyét.

Maguk dönthetnek
 Ezen időszakba beletar-

tozik a hivatali átadás/átvé-
tel, az elköltözés, illetve az 
új szolgálati hely elfoglalása. 
Utóbbi Érszakácsit jelenti 
(Szatmár megye, Nagykárolyi 
Református Egyházmegye). A 
határidőt követő nyolc napon 
belül az esperes jelenlétében 
kell eldöntse a semjéni pres-
bitérium, hogyan kerüljön 
gyülekezetükbe új lelkész: pá-
lyáztatás útján, meghívással, 
vagy püspöki kinevezéssel. 
Csűry István hozzátette: örül-

ne, ha előbbi két megoldás 
közül választanának, vagyis 
nem másra bíznák, hanem 
maguk döntenének.

Megoldás előtt a semjéni ellentét 
Az érsemjéni egyházközségben évek óta feszült viszony uralkodik a 
lelkész és a gyülekezet egy része között. A helyzet megoldás előtt áll.

Csűry István királyhágómelléki 
református püspök

www.erdon.rowww.erdon.ro
www.erdon.ro
Szól jon hoz zá Ön is!


