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Közvita az épületfelújításról
Tegnap a bevezetésre váró speciális illetékről tartottak közvitát a nagyváradi városháza nagytermében.
Ezúttal a történelmi városrész épületeinek külső felújítására vonatkozó speciális illeték került terítékre.
Pap István
Miután az előző napokon a
parkolási illetékről és a köztisztasági illetékről folytattak
vitát a lakossággal, a váradi
Polgármesteri Hivatal képviselői tegnap a Nagyvárad történelmi városrészéhez tartozó
épületek külső felújítását célzó

illeték bevezetésének tervéről
konzultáltak a lakossággal. A
hivatalt ezúttal is Biró Rozália alpolgármester és Tănase
Miculescu, a gazdasági osztály
aligazgatója képviselte. Utóbbi
elmondta: ennek az illetéknek
a bevezetésével az önkormányzat célja az, hogy a történelmi
városrészben ingatlannal ren-

delkezőket rábírja arra, hogy
újítsák fel tulajdonukat. Az illetéket azok kell majd befizessék,
akik az elmúlt tizenöt évben
egyszer sem újították fel ingatlanukat. Az illeték összegének
kiszámításakor különbséget
fognak tenni magán-, illetve jogi személyek között, műemlék
épület és nem műemléki beso-

rolású épület között, valamint
a között, hogy az ingatlan főútvonalon helyezkedik-e el, vagy
sem. Biró Rozália alpolgármester kifejtette: a városban hetven műemlék épület van, majd
hozzátette, hogy legalább tíz évre van szükség ahhoz, hogy a
felújítási programnak szemmel
látható eredménye legyen. /3.
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Hőségre
számíthatunk. /10.

sport
Mlendea bejutott a Gavella
tenisztorna 2. fordulójába
Két váradi teniszező, Andrei Mlendea
(a képen) és Andrei Dărăban tegnap
a főtábla első fordulójában léptek
pályára a tízezer dollár összdíjazású
Gavella Kupa elnevezésű versengésen.
Mlendea simán jutott a második fordulóba, míg
Dărăban vesztesen hagyta el a játékteret. Párosban azonban mindketten sikeresen szerepeltek, s
folytathatják a küzdelemsorozatot. /9.

térség
Bensőséges falutalálkozó
színhelye volt Mezőtelki
Tizenhetedik alkalommal rendeztek vasárnap
délután falutalálkozót Mezőtelkiben. Az ünnepi
istentiszteletet követően – melyen Sándor Lajos
nagyvárad-újvárosi református lelkész hirdette
az igét – bemutatták Berecz István Lakodalmi rigmusok, Nóták című könyvét is. /11.

Röviden
 Nem lesz meleg víz. Július 22–
24. között a váradi 5-ös főnyomócső javítási
munkálatai miatt nem lesz meleg víz a 868-as
és 869-es hőközpontokhoz tartozó lakásokban
és az Emanuel Egyetemen. A kimaradás a
Ciheiului, Nufărului, Alexandru Hasas utcák és
Nucetului tér által határolt területet érinti.
 Közvita. Nagyvárad Polgármesteri
Hivatala közvitákat szervezett a jövő évi
helyi adókra és illetékekre vonatkozó határozattervezetről. A projektek az önkormányzat
honlapján tanulmányozható (www.oradea.
ro), hozzászólásokat a tmiculescu@oradea.
ro vagy finante_persjur@oradea.ro drótposta
címekre várnak, illetve írásbeli javaslatok a
városháza 23. számú irodájában is letehetőek.
Az utolsó ilyen közmeghallgatás időpontja ma
lesz 14 órától, s a közrendilletékről lesz szó.

Tenkei látogatás.

A békéscsabai Jankay Tibor
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Diákotthon tanulói
és tanárai a közelmúltben a Partiumban jártak. A tanintézet
pedagógusai néhány településre mentek tanítani. A Vasárna-

Hőszigetelés
Nagyvárad Polgármesteri
Hivatala tervezetet bocsátott ki a váradi tömbházak
energetikai teljesítményét
növelő, több éven keresztül zajló helyi programra
történő felíratkozási szabályzatról. A dokumentum
az önkormányzat honlap-

Bíróság előtt a cigarettacsempészek
Bűnözői csoportot gyanúsítanak azzal, hogy 10.000.000 lejjel károsította meg a román államot, 1.000.000 doboz cigaretta csempészésével.
Szántó Sándor
A Bihar megyei rendőrség
munkatársai a terrorizmus és
pénzmosás ellenes szolgálattal, valamint az ügyészséggel
és a hírszerzéssel együttmű-

Napló-disput@

Nagyvárad
ján (www.oradea.ro) tanulmányozható. Javaslatokat a micucristalin@
yahoo.com e-mail címre
vagy a városháza I. emeletén található 141. számú
irodába várnak. A témában közvitát is szerveznek
augusztus 14-én, pénteken
16 órától a városháza dísztermében.

pi Iskola mozgalom keretében foglalkoznak az itteni magyar
gyermekekkel, változatos programokkal szeretnék megőrizni
a magyar nyelvet a szórványban élők számára. A fénykép
www.erdon.ro
Tenkén készült. /6.

ködve a napokban fejezték be
a nyomozást egy nemzetközi
szervezett bűnözéssel foglalkozó csoporttal szemben. Tagjai
kezdeményezői és alapítói voltak a cigarettacsempészéssel,
-hamisítással és pénzmosással
foglalkozó lefülelt bűnszövetkezetnek. A „csoportosulásnak”
hat aradi tagja van: N. L. M
(31 éves), B. A. (39), N. R. G.
(30), D. G. E. (40), N. L. T. (36),
N. A. (53), a hetedik tag pedig
az Ausztriában élő bihari P. F.
C. (38). A nyomozás során kiderült, hogy 2003 decembere és
2005 júniusa között a bűnözői
csoport 977.370 csomag különböző márkájú, bélyeg nélküli
cigarettát csempészett a törvényeket kijátszva másfél év
alatt Romániába.

Hosszú volt az út
Titkos raktárban tárolták a
cigarettákat

A Romániába becsempészett
cigarettát titkos raktárakban tárolták egy ideig, majd
az Európai Unió országaiba

szállították azokat. Az osztrák
rendőrség tavaly letartóztatta,
majd elítélte N. L. M.-et és B.
A.-t (P. F. C-t a váradi büntetés-végrehajtó intézetben tartják egyelőre fogva). A román
rendőrség, illetve ügyészség
közreműködésével kiderítették, hogy Romániából 43 szállítmány csempészett cigaretta
vette az irányt Ausztria, Belgium és Anglia felé különböző
áruféleségek(faszállítmányok,
cipősdobozok stb.) közé elrejtve. A román államot így
10.098.557 lejjel károsította
meg a csoport, amelynek tagjaitól három ingatlant, két telket és három luxusautót foglaltak le. Mindannyiuk ellen
büntetőeljárás kezdődött, s ha
bűnösségük bebizonyosodik,
úgy három és húsz év közötti
büntetésre számíthatnak.

Születésnap.

Nikolett Köröstárkányban él a szüleivel, és július 23-án, vagyis
ma lesz négyéves. Ez alkalomból kívánnak neki
boldog szülinapot és hosszú, békés életet szülei,
keresztszülei, köröstárkányi és váradi nagyszülei, nővére és dédmamája. Isten áldása kísérje
www.erdon.ro
minden útján!
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