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Dolgoznak a váradi körgyűrűnél
A nagy hőség ellenére is zajlanak a munkálatok a nagyváradi körgyűrűnek a Püspöki út és a
Meşteşugarilor utca közötti szakaszán. Kábelt fektetnek, aszfaltoznak és parkolót alakítanak ki.
Ciucur Losonczi Antonius
Tegnapi terepszemlénk során a
Püspöki út irányából haladtunk
a Meşteşugarilor utca felé. A
Podului utcán viszonylag gyér
volt a forgalom: előbb ugyan
elektromos huzalokat fektető
www.erdon.ro

nálható, azonban csupán két
sávján lehet haladni (oda-vissza
irányban), így nem csoda, hogy
a hídon csak lépésben tudtak
haladni az autók.

Körforgalom
Újabb torlódásra a várad-őssi
piac közelében számíthatnak a
gépjárművezetők. Főleg a kamionok okoznak némi bonyodalmat, ugyanis kissé nehezen

tudják bevenni a kanyart. Némi reményre ad okot, hogy az
önkormányzat ígérete szerint
ezen a helyszínen is körforgalmat alakítanak majd ki. A
Densuşianu utcának a Cazaban
és a Meşteşugarilor utcák közötti szakaszán szintén munkálatok
zajlanak: egyrészt parkolóhelyeket létesítenek, másfelől pedig
az ellentétes irányú sávokat elválasztó szigetet hoznak létre.

A szerző felvételei

www.erdon.ro
Szóljon hozzá Ön is!

munkásokkal, majd a váradrogériuszi baptista templom
közelében útépítőkkel találkoztunk, de a munkálatok különösebb módon nem zavarták
a közlekedést. Az Uzinei utcai
kereszteződésnél körforgalmat
alakítanak ki, a környéken
valószínűleg ezért duplázódott
meg hirtelen az egy négyzetméterre eső munkások száma. A
Borsi úti felüljáró ismét hasz-

Röviden
 Konferencia. A Nagyváradi Polgármesteri Hivatal és az Academica Civica Bihar
megyei szervezetének szervezésében július
28-án, kedden 16 órától a nagyváradi városháza nagytermében gazdasági konferenciára
kerül sor, melyen Daniel Daianu volt pénzügyminiszter tart előadást A jelenlegi krízis
címmel. A konferencia keretében mutatják be
a Capitalismul incotro? (Merre halad a kapitalizmus?) című könyvet is.
 Felhívás. Mindazokat a szülőket, akik
első osztályos gyermeküket szeretnék beíratni a nagyváradi zeneiskola magyar nyelvű,
külsős tagozatára (2009–2010-es tanév),
kérik, jelentkezzenek júliusig a Bihar megyei
RMDSZ (Sas palota 2–4. szám, 2. emelet,
tel.: 0259–432–884) titkárságán, a kérelemmel együtt.
 Heti bérlet. Augusztus 1-jétől heti
bérletet is válthatnak a váradi tömegközlekedési eszközökön utazni kívánók. Erről döntött
a Nagyváradi Helyi Tanács a rendkívüli ülésén. A heti bérlet húsz lejbe kerül, de diákok
és egyetemisták tíz lejes kedvezményes áron
juthatnak hozzá.

Meleg víz nélkül

A munkások a rekkenő hőségben is dolgoznak a Podului utcán

A rogériuszi baptista templom közelében körforgalmat alakítanak ki

Jankaysok jártak a Partiumban

Pótérettségi

A békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon tanulói és tanárai a közelmúltban a Partiumban jártak.

A pótérettségin a vizsgák
időpontja augusztus 17–26.
között lesz azoknak a diákoknak, akik nem mentek
el, vagy nem sikerült az
érettségi vizsgájuk. A pótérettségi augusztus 17-én
kezdődik a szóbeli vizsgákkal: román nyelvből,
18-án magyar nyelvből és
19-én idegen nyelvből. Augusztus 20-án az írásbeli
vizsgák kezdődnek: az első
a román nyelv, augusztus
21-én a magyar nyelv, 24én a kötelező szaktantárgy,
25-én szakkal megegyező,
választható tárgy (írásbeli
vagy gyakorlat) és 26-án a
szakkal ellentétes, választható tárgy (írásbeli vagy
gyakorlat). Augusztus 28-án
délután 4 óráig függesztik
ki az eredményeket, melyet
ugyanaznap 16–20 óra között lehet megfellebbezni.
Augusztus 30. – szeptember 2. között teszik ki a
fellebbezések eredményeit,
majd szeptember 3-án a
végleges eredményeket.

A Jankay Iskola tanárai már
több éve járnak ki a Partiumba,
néhány településre tanítani. A
Vasárnapi Iskola mozgalom keretében foglalkoznak az ottani
magyar gyermekekkel, változatos programokkal szeretnék
megőrizni a magyar nyelvet a
szórványban élők számára.

Sándor Gézáné Tóth Adél,
László Angelika, Prekop János
és Ugrai Gábor voltak a program
megvalósítói, a Jankay Misszió
aktív tagjai. Sok segítséget kap-

Változatos programok
Ezen a nyáron, július 6. és
11. között valósult meg a tábor
15 jankays gyerekkel. Programjaik között szerepel a partiumi
magyar történelmi emlékhelyek
felkeresése, megkoszorúzása;
Arad és Nagyvárad magyar
vonatkozású emlékeinek megtekintése; Köröstárkány, Világos (Szöllőscsigér), Körösszeg,
Pankota, Nagyszalonta megismerése; gyógynövény- és gombagyűjtés, struccfarm látogatása,
közös bográcsozást és szalonnasütést szerveztek az itteni gyermekekkel és szüleikkel. Természetesen a barlangtúra, patakban
fürdés, túrázás sem maradhatott
ki a programokból.

A Jankay Iskola tanárai és néhány diákja a váradi várat is megtekintette

Több az átmenő jegy, mint tavaly
A pedagógusi versenyvizsgák jegyeiről, az óvások eredményeiről és a
helyosztásról tájékoztatott Dorel Luca Bihar megyei főtanfelügyelő.
Nagy Anikó

A szerző felvétele

Most többen mentek át a végleges vizsgán, mint tavaly,
mondta a tegnapi sajtótájékoztatón Dorel Luca megyei főtanfelügyelő. Míg tavaly csak
a vizsgázóknak mintegy 30%a érte el az 5-ös jegyet, addig

idén több, mint 82%-uk ment
át. Igaz, azt a főtanfelügyelő
is beismerte, hogy a vizsgatételek is könnyebbek voltak.
A sikeresen vizsgázók közül
48%, vagyis 921 tanár érte el a
titularizáláshoz szükséges 7-es
jegyet, míg a maradék 41% 5
és 6,99 közötti jegyet kapott. A
tételeket megyei szinten a dolgozatírás előtt 48 órával állították össze, a tanfelügyelőségnek
csak annyi volt a kérése, hogy
a tavalyi évhez képest kicsivel
könnyebb legyen. 404 pedagógusnak így is kötelezően részt
kell vennie az augusztus 28-i
második vizsgán.

Óvások mérlegelve

Dorel Luca megyei főtanfelügyelő
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tak Fila Istvántól Magyarremetén és Berke Sándor tenkei tiszteletestől és családjától idegenvezetésben, valamint a szállás és
étkezések biztosításában.
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266 óvás született idén a
vizsgát követően, melyek közül
végül 122 esetben változott a
jegy. 86 vizsgadolgozatnál nőtt,

90

80

70

60

50

40

36-nál csökkent. Hat dolgozat
esetében egy harmadik javításra is szükség volt, mert az
újrajavított és az eredeti jegy
között több, mint 1,5 pont volt
a különbség. A harmadik javítás után a tanfelügyelőség úgy
értékelte, hogy az eredetileg
adott jegy reálisabb volt, mint
az óvás után adott osztályzat.
10-est összesen 4 tanár kapott,
2 angolból, 1-1 pedig állampolgári nevelésből és képzőművészetből. Ma már a címzetes helyek kiosztása történik. Ezen
mindenki részt vehet, akinek
a jegye 7-esnél nagyobb, bár
egy-két tantárgyat leszámítva
mindenhol sokkal kevesebb a
címzetes hely, mint a pályázó
tanár. A következő vizsgára
augusztus 28-án kerül sor, ezen
már csak helyettesítő katedrákért lehet versenybe szállni.
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A nagyváradi Decebal és Tudor Vladimirescu
(Körös) utcák kereszteződésében zajló javítási munkálatok miatt július 27–30. között
szünetelni fog a melegvíz-szolgáltatás a 709.,
710., 711. és 718. számú hőközpontokhoz
tartozó háztartásokban. Az intézkedés a
Roşiorilor – részlegesen (a Kaszárnya tér
irányába), a T. Vladimirescu – részlegesen, a
Sulyok István, a Rahovei tér, a Városháza –
részlegesen, a Jean Calvin, a Iuliu Maniu, az
Arany János és az I. L. Caragiale utcákban
lakó fogyasztókat érinti. A szolgáltató elnézést kér az okozott kellemetlenségért.

Veszélyes épületek
Több darab is leesett a minap a nagyváradi
Apollo palotáról, de szerencsére senki nem
sérült meg, noha az épület a nagyon forgalmas sétálóutcán helyezkedik el. A helyi
önkormányzat képviselői azt mondják, hogy
nincs módjukban közbelépni, hiszen a törvények erre nem adnak lehetőséget, ugyanis a
több tucatnyi lakrészből mindössze kettő van
az önkormányzat tulajdonában, a többi magántulajdon. „Éppen ezért nem tudunk tenni
semmit, de megpróbálunk támogatást nyújtani a váradi polgároknak az önkormányzat
tervezett épületfelújítási programján keresztül, amely egy sor kedvezményt foglal majd
magában” – nyilatkozta az üggyel kapcsolatban Carmen Chertes, a Polgármesteri Hivatal
szóvivője. Az említett tervezet szerint azok,
akik Nagyvárad történelmi városmagjának
körzetében laknak, legyen az műemlék épület,
vagy sem, az épületfelújítás összértékének
húsz százalékára kedvezményes hitelt kapnak
tízéves futamidőre, továbbá öt évig mentesülnek a helyi ingatlanadó, illetve a különböző
műszaki dokumentációk beszerzési költségeinek befizetése alól. A felújítási program
tervezetéről augusztusban fog dönteni a
Nagyváradi Helyi Tanács.

Elhagyott
járművek
Annak érdekében, hogy
nyomára akadjanak a közterületeken elhagyatott
kocsik tulajdonosainak, a
Nagyváradi Polgármesteri Hivatal Parkolási Szolgálata ismét közzétette a
feltételezhetően elhagyott
járművek listáját. Amen�nyiben a járművekért
nem jelentkeznek tulajdonosaik a jelen hirdetés
megjelenésétől számított
tíz napon belül, akkor a
járművek a nagyváradi
önkormányzat tulajdonába mennek át, mely ezt
követően saját belátása
szerint rendelkezik velük. További információk
a Parkolási Szolgálatnál
– Kossuth/Independenţei
utca 11. szám, telefon:
0259/449–331.

Dávid.

Biró Dávid ma ünnepli első születésnapját. Nagyon sok boldog
születésnapot kíván neki nagynénje és
nagybátyja, Biró Gyöngyi és Csaba Nagyváradról.
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