
Május végéig kinyit 
az állatkert

Egyszólamú kánon

Új park Oncsán
Új váradi parkot akar létrehozni a váradi önkormányzat, ezút-

tal az Oncsa-telepen, derül ki a városháza egyik sajtóközlemé-
nyébõl. Az új park a tervek szerint az Õrnagy (ma Ion Bogdan)
utcában lesz kialakítva, s körülbelül 8000 négyzetméternyi terü-
letet foglal majd el. Ezen a részen több elhagyatott, üres épület
található, ezeket a városháza lebontatja majd õszig, és a tervek
szerint jövõre készülne el az új zöldövezet.

KÜLÖNJÁRAT A nagyváradi Helyi Közszállítási Vállalat (OTL)
május 3-án, 4-én és 6-án különjáratot indít az Emanuel Gojdu Fõ-
gimnázium és az olimpiai medence között. Az elsõ járat 10 óra-
kor indul a gimnázium mellõl és 10. 30-kor indul vissza az olim-
piai medencétõl. A kisbuszos különjárat óránként közlekedik
egészen 18. 30-ig. A jegy 3 lejbe kerül.

VASUTAS KÓRHÁZ A 2013-ban kelt 8-as sürgõsségi kormány-
rendelet szerint a nagyváradi vasutas kórház (Spitalul Clinic CF)
a közlekedési minisztériumtól az egészségügyihez került. Ápri-
lis 29-étõl van szerzõdése a gyógyintézetnek a Bihar Megyei
Egészségbiztosító Pénztárral, így orvosi szolgáltatásaikban
nincs fennakadás – tájékoztatták lapunkat közleményben.

Súlyos sérülésekkel szállítot-
ták kórházba hétfõn, a késõ es-
ti órákban a 48 éves köröstopai
(Topa de Criº) M. D. I.-t, aki
kerékpárral akart átkelni az
úton és közlekedési baleset ál-
dozata lett. Az eddigi vizsgála-

tok szerint a biciklis kivilágítat-
lanul haladt és nem nézett szét,
és egy ott elhaladó utánfutós
teherautó, melyet a nagyváradi
35 éves L. G. D. vezetett, elütöt-
te. A baleset körülményeit vizs-
gálja a rendõrség. 

Hétfõn megtörtént a Nagy-
váradi Állatkert hivatalos átvé-
tele, melyet az utolsó javítások
elvégzése után, május végéig
nyitnak meg a nagyközönség
elõtt, tájékoztatott a Nagyvára-
di Polgármesteri Hivatal sajtó-
szolgálata. 

A gyermekek június 1-jén és
2-án, azaz szombaton és vasár-
nap ingyen látogathatják majd
meg az állatkertet, amelyet
kétszeresére bõvítettek az el-
múlt években.

A zoo felújításának és bõvíté-
sének támogatását még 2008-

ban hagyták jóvá, a tényleges
munkát azonban 2010-ben
kezdték el. A 4,5 millió eurós
befektetés keretében, melynek
75 százalékát a környezetvé-
delmi minisztérium, 25 száza-
lékát a váradi önkormányzat
fedezte, az állatkert területét
kétszeresére, a kezdeti 3,5
hektárról hét hektárra növel-
ték.

Mint azt lapunkban is olvas-
hatták, az állatkert betelepíté-
se is folyamatban van, április-
ban egyebek mellett jaguárt és
hiúzt, kengurukat, sörényes

kecskét, ormányos medvét, an-
tilopokat, madarakat hoztak
Nagyváradra Nyíregyházáról.
A váradi tanács áprilisi ülésén
egyébként elfogadták azt a ha-
tározatot, mely szerint a zoo la-
kói az állatkertet fenntartó
Nagyváradi Közterület-kezelõ
Zrt. tulajdonába kerüljenek. A
nyíregyházi mellett a debrece-
ni zoóból is hoznak majd állato-
kat Nagyváradra, egyebek
mellett fehér páva, tamarinma-
jom, kétpúpú teve, gyûrûsfar-
kú majom „költözik” Váradra.

F. N. L.

Boka László Egyszólamú
kánon – Tanulmányok és kriti-
kák címû könyvét május 6-
án, hétfõn 18 órakor mutat-
ják be a nagyváradi Partiumi
Keresztény Egyetem fõépületé-
ben, az elsõ emeleti Bartók-te-
remben. A kötetet méltatja
Láng Gusztáv irodalomtörté-
nész. A megjelenteket köszön-
ti és a vendégekkel beszélget:
Kordics Noémi. A kiadvány a
helyszínen kedvezményes
áron megvásárolható.
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Kerékpárost gázolt

Húst és hentesárukat ellenõriztek

Közvita az utazási kedvezményekrõl
Május 16-án 16 órától a városháza nagytermé-

ben szervez közvitát a Nagyváradi Szociális és
Közösségi Ügyek Hivatala (ASCO), a téma a vá-
radi diákoknak és egyetemistáknak járó utazási
kedvezmény odaítélésének szabályzata. A ren-
delkezés szerint a 20 évnél nem idõsebb iskolá-
sok egész évben féláron kaphatnának bérletet
(az ingázókat, bentlakókat kivéve, akiknek a ha-
zautazásukat finanszírozzák más költségvetés-
bõl), a 26 évnél nem idõsebb egyetemistáknak
pedig a tanév idején járna 50 százalékkal olcsóbb

bérlet (az árvák, fogyatékossággal élõ iskolások
egész évben, egyetemisták csak a tanév alatt
utazhatnának ingyen). Április 30-ától lehet külde-
ni javaslatokat a határozattervezettel kapcsolat-
ban mind az asco@rdsor.ro e-mail címre, mind a
hivatal Teleki, ma Primãriei utca 42. szám alatti
postacímére, vagy az ASCO információs, 17-es
irodájában letett iratban. Bõvebb információk a
határozattervezetrõl megtalálhatók a városháza
(oradea.ro), az ASCO (asco-oradea.ro) honlap-
ján, illetve utóbbi intézmény székhelyén.

A közeledõ görögkeleti hús-
vét alkalmából fokozott szigo-
rúsággal ellenõrizték a rendõr-
ség és az élelmiszerbiztonsági
hatóság munkatársai a megye
boltjaiban, piacain forgalomba
került húst, illetve hústermé-
keket, valamint a nyers tõke-
hús és az élõ állatok szállításá-
nak körülményeit. Hatvanöt
boltot, illetve húsforgalmazó
céget vizsgáltak meg, de közúti
ellenõrzések során több gépko-
csit is megállítottak. A vizsgála-
tok során 137 kilogrammnyi
húst koboztak el. Fogyasztásra
már nem alkalmas disznó-, bá-
rány- és csirkehúst is találtak.
A nem megfelelõ minõségû
árut elkobozták, az ezeket for-
galmazó boltokat megbírságol-

ták. A szigorú élelmiszerbiz-
tonsági ellenõrzéseket május
negyedikéig folytatja a rendõr-
ség, s kérik a lakosságot, foko-

zott óvatossággal és csakis
megbízható, ellenõrizhetõ he-
lyekrõl vásároljanak húst, illet-
ve hústermékeket.

A sörényes kecskék párt kaptak áprilisban

BEIRATKOZÁS A SZAKMUNKÁSKÉPZÕBE Május 7-étõl 31-éig le-
het beiratkozni a Traian Vuia, a Constantin Brâncuºi és a
Transilvania nevet viselõ mûszaki szakközépiskolák titkárságán
az Eurobusiness Szakiskolába. Legalább öt szakosztályt indíta-
nak és a diákok kétéves szakmai gyakorlaton vehetnek részt 11
cégnél. Bõvebb információkat kaphatnak az érdeklõdõk a
0359/889-389-es telefonszámon, valamint az iskolák titkárságán. 


