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Megszüntetett igazgatói állás
Tevékenységének jelentős csökkentésére hivatkozva a Nagyvárad Metropolisz Övezet (NMÖ) megszüntetett két állást, köztük az ügyvezetői igazgatói posztot, melyet Delorean Gyula töltött be.
Pap István

csökkentett létszámú szerkezeti felépítéssel is elboldogulnak
majd. A döntés értelmében
megszűnt az NMÖ ügyvezető
igazgatói tisztsége, valamint
egy szaktanácsadói állás.
Előbbi tisztséget Delorean
Gyula RMDSZ-es váradi helyi
tanácsos töltötte be. Az ülést
összehívó dokumentum értelmében azért szüntetik meg
az ügyvezető igazgatói állást,
mert jelentősen csökkent az

Az NMÖ igazgatótanácsának
tegnapi ülése után Ilie Bolojan,
Nagyvárad polgármestere, az
igazgatótanács elnöke lapunknak elmondta, hogy a társulás
szerkezeti struktúráját kilencről hét állásra csökkentették,
és döntés született arról, hogy
az elkövetkező években sem
fogják bővíteni az intézmény
struktúráját, mert a jelenlegi,

NMÖ tevékenysége. Bátori Géza, Bors község polgármestere,
aki maga is tagja az NMÖ igazgatótanácsának, lapunknak elmondta, a hivatalos indoklás
valóban gazdasági természetű,
de véleménye szerint valójában politikai indíttatású döntésről is van szó. „Megszűnik
az ügyvezető igazgatói poszt,
és ezáltal az egyetlen magyar
vezetői poszt szűnik meg az
NMÖ-ben” – fogalmazott a

polgármester. Bátori Géza elárulta, hogy a napirendi pont
vitáján az ülésen jelen lévő három magyar település – Bors,
Csatár és Pályi – képviselői,
a javaslat ellen szavaztak, de
a többségben lévő román települések polgármesterei megszavazták azt.
Meg kívántuk szólaltatni az
ügyben az érintett Delorean
Gyulát is, de lapzártánkig nem
sikerült elérnünk őt.
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Enyhe, időnként
csapadékos idő. /8.

megyejáró
„A szenzáció nem szenzáció”,
avagy a pályi tó kálváriája
Szenzációként ismerhette meg a
világ Hegyközpályit, mint a Kárpátmedence egyik „kiszáradt” tavának
helyszínét. Az elmúlt napokban
az írott és elektronikus médiában
olyan hírek láttak napvilágot, amely szerint
„kiszáradt” a pályi tó. Hogy mi a valóság,
ennek néztünk utána, Hegyközpályi polgármestere, Somogyi Lájos (képünkön) is nyilatkozott lapunknak.

sport
A VSK kosarasai minden
csatában nyerni akarnak!
Cristian Achim edző és Şerban Sere menedzser tegnap sajtótájékoztató keretében
számolt be VSK férfikosarasainak Román
Kupa-sikeréről, miután a legjobb négy közé, a
Final Fourba jutottak. Természetesen terítékre került a holnap esti idegenbeli, Kolozsvári
Mobitelco elleni bajnoki idénykezdő mérkőzésük is. /7.

Röviden
 Könyvbemutató. A Partium Alapítvány szervezésében január 17-én, pénteken
17 órától tartják a váradi bábszínházban
Markó Béla: Csatolmány – költészet politika
nélkül. Vagy mégis? című verseskötetének bemutatóját, ami főleg a tavalyi évben írt költeményeket tartalmaz, melyek a szerző irodalmi,
művészeti és társadalmi elkötelezettségéről
tanúskodnak. A költővel Lakatos Péter és
Szűcs László beszélgetnek politikáról és irodalomról, közreműködnek Kovács Enikő, Mátyás
Zsolt Imre és Meleg Vilmos színművészek.

Az elmúlt év decemberében került sor Bukarestben a nemzetközi tantárgyversenyek legeredményesebb diákjainak jutalmazására. Bihar
megyéből két iskola részesült elismerésben, közülük az egyik a

Kós Károly, az építő személyiség

Közviták

Január 14-én a váradi Kiss Stúdió Színházban megtartották az Irodalmi estek sorozat idei első alkalmát, amelyen Kós Károlyra emlékeztek.

Nagy Noémi
Kós Károly és a Kiáltó szó címmel tartották meg az Irodalmi
estek sorozat idei első alkalmát.
Kós Károlyról a Kiss Stúdió
állandó vendége, Molnár Judit
magyartanár, közíró beszélt.
Az irodalmi esten közreműködtek Kiss Törék Ildikó és Meleg
Vilmos színművészek. Molnár
Judit Kós Károllyal kapcsolatban elmondta: „nyugodtan

állíthatjuk, hogy a transzszilvanizmust, ha nem is ő találta
ki, de ő töltötte meg lényeggel.
Ha nem lett volna egy olyan
ember, mint Kós Károly, akkor
most biztos nem beszélhetnénk
erdélyi irodalomról”. Mint Molnár Judit elmondta, Kós Károly építő személyiség volt, és
nem csak szakmáját tekintve.
Nevéhez fűződik többek között
a budapesti állatkert épületeinek, a sepsiszentgyörgyi Szé-

A szerző felvétele

A váradi önkormányzat
műszaki igazgatósága kidolgozott két fontos szabályzatot, melyek a kutyatartásra, illetve a kóbor ebekre vonatkoznak.
Ezek a váradi Polgármesteri Hivatal honlapján tanulmányozhatóak (www.
oradea.ro). Két lakossági
fórumot szerveznek a témában, a kóbor kutyákra
vonatkozót január 16-án,
csütörtökön, a kutyatartásról szólót pedig 17-én,
pénteken. Mindkét közvita helyszíne és időpontja:
a városháza díszterme, 17
óra.

margittai Horváth János Elméleti Líceum. Felvételünkön Nagy
Gabriella igazgatónő társaságában Szabó Melinda tanárnő és
az egyik díjazott, Tyukodi Petra látható. Cikkünket az ötödik
oldalon olvashatják.

Fotó: Ciucur Losonczi Antonius

Díjazott margittai diákok.

 Munkanélküli-segély. Az Országos Foglalkoztatásügyi Hivatal (ANOFM)
közleményében tudatja, hogy január folyamán
karbantartási és adatátviteli eljárást végeznek az intézmény adatközpontjában, és ez a
folyamat kihatással van az ügynökség területi kihelyezett intézményeinek a munkájára
is. Ebből kifolyólag a munkanélküli-segélyek
megállapítását és kifizetését január 16-tól
kezdik el újra az ANOFM megyei intézményei.
Egyébiránt a szabad munkahelyek lajstroma
a www.anofm.ro honlapon megtekinthető.

Kós Károly és a Kiáltó szó címmel tartottak irodalmi estet

kely Nemzeti Múzeumnak és
a sztánai Varjúvárnak a tervezése.

Építő ember
Kós Károlyt különös kapcsolat kötötte a kalotaszegi
vidékhez és az ott élőkhöz. Kalotaszegen ismerte meg azt az
erdélyi sajátosságot, szellemet,
amelyet beépített munkásságába is. A Kiáltó szó kapcsán
Molnár Judit elmondta, hogy
Kós Károly volt az az ember,
aki érezte, hogy telik az idő,
és nem történik semmi. „Egy
olyan ember, akinek minden
sejtje épít, nem tud semmittevésbe merülni, így születhetett meg a Kiáltó szó röpirat is
1921 januárjában.” Az est során Kiss Törék Ildikó és Varga
Vilmos részleteket olvastak fel
többek között a Kiáltó szóból,
valamint Kós Károly Varjúnemzetség és Budai Nagy Antal históriája című műveiből.

Helyi adók.

Tegnaptól ismét bármilyen típusú helyi adót és illetéket be
lehet fizetni a nagyváradi városháza ügyfélszolgálati piramistermében (21–27-es
számú pultok), online úton (www.oradea.
ro), bankkártyával (www.ghiseul.ro) vagy
a postai, illetve a takarékpénztári (CEC)
kirendeltségeknél. /3.
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