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A fost lansat la Oradea

Ghidul ilustrat al elevului
O inițiativă lăudabilă care
îi va apropia și mai mult pe
elevi de liderii lor și care va
face lumină în relația elevprofesor. Cam despre asta
este vorba în „Ghidul ilustrat
al elevului”, lansat luni, de la
ora 14.00, la Primăria Municipiului Oradea.

Evenimentul s-a desfășurat
în sala mare și a beneﬁciat de
prezența unor tineri din structura națională și județeană a
Consiliului Elevilor. Conform
vicepreședintelui Consiliului
Național al Elevilor (CNE),
Florin Râșteiu, prezent luni la
Oradea, în prima etapă au fost
tipărite 6.300 de exemplare și
distribuite în școlile din România. „În 2-3 ani ele vor ajunge
în toate școlile din țară, atât în
mediul urban, cât și rural. În
prima fază le-am popularizat
în 8 județe, mâine, după Oradea, vom merge la Sibiu. În
toamnă vom începe o altă campanie de popularizare a ghidului”, a spus vicepreședintele
CNE.
În ceea ce privește utilitatea
lui, elevii din Bihor nu au nicio
îndoială.
„Ne confruntăm cu situații
în care se produc abuzuri, atât
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Agenda politică

Listă redutabilă
de candidaţi

Deputatul Gavrilă Ghilea susţine că PNL
are „o listă redutabilă de candidaţi” pentru
Parlamentul European, în care Ardealul este
foarte bine reprezentat.

Ghidul va ﬁ de mare ajutor în relația elev-profesor
din partea elevilor, cât și a profesorilor, și atunci este foarte
bine să cunoaștem etica școlară
corectă, să știm care ne sunt
obligațiile, drepturile și cum
să acționăm. Există un statut
al elevului dar este complex
și foarte greu de străbătut, iar
acest ghid va simpliﬁca mult
înțelegerea lui. El va ﬁ distribuit prin consiliile școlare,

Conferință, astăzi, la Oradea

Familia: moft, tradiție
sau stil de viață

Astăzi, 14 mai, de la ora 17.00, în Sala
„Traian Moșoiu” a Primăriei Oradea, va
avea loc conferința cu tema: „Familia: moft,
tradiție sau stil de viață”, eveniment dedicat
Zilei Internaționale a Familiei, sărbătorită
anual pe data de 15 mai.
Evenimentul este organizat de Direcția
de Asistență Socială Oradea, Inspectoratul
Școlar Județean Bihor, Inspectoratul de Poliție
Județean Bihor, Direcția de Sănătate Publică, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
Oradea, Societatea Civilă Profesională de
Psihologie – Crețu Alin și Crețu Crina, Universitatea din Oradea, Asociația Down Oradea și Cetățeni Activi la Puterea a Treia. Vor
prezenta lucrări în plen: Arina Moș, directorul executiv al Direcției de Asistență Socială
Oradea, prof. Daniela Duma, dr. Călin Sonea,
comisar șef Ioana Indrieș, psiholog, dr. Alin
Crețu, prof. Lucia Ciobanu, Ioan Onchiș, ing.
Miorița Săteanu, coordonatoarea proiectului și
prof. Sorin Crăciun.
Tot pentru a marca Ziua Internațională
a Familiei, Forumul Ecumenic al Femeilor
Creștine din România organizează o seară de
rugăciune miercuri, 15 mai, de la ora 17.00,
în Cetatea Oradea, Corpul M, parter, Sala de
conferințe, cu participarea reprezentanților
cultelor și a credincioșilor din Oradea.
Ziua Internaţională a Familiei este marcată
anual, din 1993, la data de 15 mai. Obiectivul
principal al acestei sărbători este acela de a
sublinia importanţa familiilor, fără discriminare, în societate. Sunt promovate valori precum toleranţa, respectul, împărţirea sarcinilor
casnice şi combaterea tuturor formelor de violenţă în familie.
 L.I.

prin intermediul Adunărilor
Generale. Unii profesori și
părinți au reacționat bine la
auzul lansării ghidului, el este
o cale prin care se pot rezolva
anumite probleme, atâta timp
cât toți ne cunoaștem drepturile și obligațiile. Va ajunge
mai întâi în școlile din Oradea,
iar apoi în tot județul”, susține
Alex Trandaﬁr, vicepreședinte

al Consiliului Județean al Elevilor Bihor.
Ghidul are 43 de pagini,
este structurat pe 8 puncte,
are ilustrații de la elevi din
toată țara și a fost demarat la
inițiativa Asociației Forum
Apulum, Consiliului Național
al Elevilor și UNICEF România.
 Vasilică ICHIM

Richard Balint
„Cel mai bun actor în rol secundar”

A câștigat votul publicului
Actorul Richard Balint de la Teatrul Regina Maria din Oradea a fost
desemnat „Cel mai bun actor în rol
secundar”, cu 944 de voturi, în cadrul Campaniei „Pentru tine cine e
câştigătorul?”, susținută exclusiv pe
site-ul www.uniter.ro
Campania „Pentru tine cine e câştigătorul?” s-a încheiat. Cei interesați șiau putut susţine favoritul, prin vot online, din data de 2 mai, votul publicului
ﬁind o campanie online independentă
de decizia juriului.
În cadrul acestei campanii, actorul
Richard Balint de la Teatrul Regina
Maria din Oradea a fost desemnat „Cel
mai bun actor în rol secundar”, pentru rolul Mr. Lockhart din spectacolul
„Navigatorul” de Conor McPherson,
regia Cristian Juncu. De această dată,
este vorba de o colaborare a sa cu Teatrul Național Târgu Mureș – Compania
„Liviu Rebreanu”.
„Navigatorul” este o piesă scrisă de
autorul dramatic Conor McPherson în
anul 2006. Acțiunea este plasată în Baldoyle, o suburbie din Dublin, în Ajunul
Crăciunului. Piesa îl are în centru pe
James „Sharky” Harkin, un alcoolic
care locuiește cu fratele său orb și în
vârstă – Richard Harkin.
Pe măsură ce încearcă să stea departe de băutură pe perioada sărbătorilor,

„Miza acestor alegeri pentru Parlamentul
European este mult prea importantă pentru
a nu demonta în toate abordările noastre, cu
argumente pertinente, provocările populiste
ale adversarilor noştri politici. Avem tot ce ne
trebuie pentru a construi o Românie dreaptă,
avem o extraordinară putere de mobilizare, o
mare dorinţă de schimbare şi lucrul acesta s-a
văzut și la ultimele alegeri prezidenţiale, locale
şi parlamentare de după fuziunea PNL-PDL”,
a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă,
deputatul liberal, adăugând că „diferenţa dintre
PNL şi PSD-ALDE constă în faptul că, în
timp ce ei s-au asociat în vederea comiterii de
infracţiuni, în defavoarea românilor şi a României, noi am fuzionat pentru a face politică în
interesul ţării şi al cetăţenilor săi”. Ghilea susţine că măsurile populiste din ultimii ani „s-au
răsfrânt dramatic asupra deﬁcitelor bugetare”.
„Sunt convins că rezultatele pe care le vom
obţine în prima confruntare din acest nou ciclu
electoral vor reconﬁgura scena politică naţională şi vor consolida forţele de dreapta în jurul
PNL, care va rămâne cel mai puternic partid
de Opoziţie”, a adăugat Ghilea, care consideră
că un rezultat bun al liberalilor la alegerile
din 26 mai va permite partidelor din opoziţie
să dea jos actualul guvern înainte de alegerile
parlamentare de anul viitor.

„La Sala Sporturilor
nu se lucrează”

Mr. Lockhart din „Navigatorul”
Sharky trebuie să îi țină piept irascibilului Richard, dar și propriei conștiințe
care îl bântuie.
Piesa a fost nominalizată la Premiile Tony și Premiul Olivier pentru Cea
Mai Bună Piesă. Gala Premiilor UNITER, ajunsă la cea de-a 27-a ediție, s-a
desfășurat aseară, la Teatrul Național
Cluj-Napoca. La categoria Cel mai
bun actor în rol secundar a fost nominalizat actorul Teatrului Regina Maria
din Oradea, Richard Balint. La aceeaşi
categorie au mai fost nominalizaţi Alexandru Jitea, pentru rolul Mitch din
spectacolul „Un tramvai numit dorință”
de Tennessee Williams, regia Claudiu
Goga la Teatrul Metropolis, București
şi Ionuț Vișan, pentru rolul Medvedenko din spectacolul „Pescărușul”
de A.P. Cehov, regia Andrei Șerban la
UNTEATRU, București.
 L.I.

În privinţa modului în care PSD şi ALDE
fac campanie, deputatul PNL Gavrilă
Ghilea susţine că numărul mare de miniştri
trimişi în teritoriu „ca să bage capul în poză
pe la diferite evenimente, ca musca la arat”,
arată că actuala coaliţie de la guvernare „nu
se simt prea bine”.
„Aş ﬁ dorit ca printre reprezentanţii guvernamentali care au descins în Bihor să se numere şi viceprim-ministrul Graţiela Gavrilescu,
ministrul Mediului, pentru a prezenta soluţiile
de ecologizare promise pentru batale toxice
de la Derna, dar şi viceprim-ministrul Daniel
Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale, care,
împreună cu directorul general al Companiei
Naţionale de Investiţii, Manuela Pătrăşcoiu, să
evalueze stadiul şantierului la viitoarea Sala
polivalentă de 5.000 de locuri pentru care PSD
a dat asigurări că există ﬁnanţare bugetată şi că
va ﬁ gata anul viitor, dar la care nu s-a escavat
nici măcar 1 metru cub de fundaţie”, a declarat
Gavrilă Ghilea, adăugând că „vântul rece care
suﬂă prin unele sondaje, în special în marile
municipii din Transilvania şi Banat, le dă ﬁori
lui Dragnea şi Dăncilă, care simt că le cam
fuge pământul de sub picioare”.
Viceprimarul Oradiei, Florin Birta, a amintit
că, în timpul vizitei pe care a făcut-o anul
trecut în Bihor, ministrului Graţiela Gavrilescu
i s-a prezentat atât problema batalelor toxice de
la Derna, cât şi a haldei de şlam de la Alumina, însă nu s-a făcut nimic. „Probabil pentru
că ambele localităţi sunt conduse de primari
PNL”, susţine Birta. 

