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Un spectacol glam cu latură caritabilă

Încep virozele de sezon

La Camera de Comerț și
Industrie Bihor, a avut loc,
ieri, o conferință de presă
pentru promovarea evenimentului fashion, music and
more, intitulat „Împreună
pentru Nuria”, care va avea
loc marți, 20 decembrie, de
la ora 18.00, la Trade Center
Oradea. Nuria Maria Tarmure are 8 ani și este diagnosticată cu hidrocefalie și
retard locomotor sever, fiind
supusă, zilele acestea, la o
nouă intervenție chirurgicală la Cluj.

urmare din pagina 1
...DSP Bihor recomandă populaţiei optimizarea regimului de viaţă şi activitate prin
alimentaţie corespunzătoare (în special fructe
şi legume), evitarea expunerii la frig, purtarea
de îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvată temperaturii din mediul ambiant, exerciţii fizice
moderate, evitarea surmenajului fizic şi intelectual, odihnă nocturnă suficientă, evitarea
fumatului, consumului de alcool şi exceselor de
produse cofeinizate (cafea, băuturi carbogazoase tip cola), spălarea frecventă a mâinilor, cu
apă şi săpun, în special în situaţii de participare
la activităţi publice (locul de muncă, şcoală,
unităţi de alimentaţie publică).
În caz de strănut este importantă folosirea
batistelor, din hârtie, de unică folosinţă care
previn răspândirea picăturilor potenţial infectate în mediul ambiant, iar după folosire batistele
trebuie depuse la coşul de gunoi. Evitarea aglomeraţiilor din locurile publice (evenimente din
săli de spectacole, discoteci, alte manifestări)
este şi ea recomandată, la fel ca vaccinarea
antigripală şi respectarea deciziile personalului
din spitale, în cazul instituirii măsurilor de
carantină.
Se mai recomandă autoizolarea la domiciliu în caz de semne de boală precum: febră,
secreţii nazale, dureri de cap, tuse, dureri în gât
şi anunţarea telefonică, în cel mai scurt timp
posibil, a medicului de familie privind simptomele în vederea planificării eventuale la o
consultaţie. În caz de agravare a acestor semne,
în special în cursul nopţii sau în zilele nelucrătoare, poate fi apelat gratuit Numărul Unic
pentru Apeluri de Urgenţă 112 sau persoanele
afectate se pot prezenta la camerele de gardă
ale celui mai apropiat spital. n

„Împreună pentru Nuria”

Fashion stylistul Marius
Molan și Agenția de modele
MModels România organizează evenimentul cu latură caritabilă “Împreună pentru Nuria”, un concept fashion, music
and more, care va avea loc
marți, 20 decembrie 2016, la
Trade Center, de la ora 18.00.
Contravaloarea biletelor va
fi donată în totalitate micuței
Nuria Maria Țărmure, o fetiță
de numai 8 ani, diagnosticată
cu hidrocefalie, retard locomotor sever, ce urmează să fie
supusă zilele acestea unei noi
intervenții chirurgicale la Cluj.
„Tema spectacolului este
«Viața ca un puzzle». Evenimentul va fi realizat piesă cu piesă, începând de la
construcția scenei, cu podium
în prelungire, cu o amplă scenografie, până la regia și coregrafiile aferente”, a spus Marius Molan.
La conferința de presă au
mai participat Delia Badea,
consultant cameral în cadrul
CCI Bihor, și Mina Giurea, director economic al instituției.

Furturi de brazi

195 de
bucăţi
confiscate

Un bărbat de 50 de ani,
din Drăgeşti, Bihor, a fost
depistat în trafic în timp ce
transporta cu o autoutilitară 195 de brazi, fără aviz de
însoţire a transportului sau
documente de provenienţă.
Evenimentul a avut loc duminică, 11 decembrie, la ora
07.00, pe drumul judeţean
108/ K, în Munteni. Poliţiştii Secţiei nr.1 de Poliţie Rurală Borod l-au sancţionat
contravențional pe bărbat cu
amendă în valoare de 5.000
de lei, iar brazii, în valoare
de 4.875 lei, au fost ridicaţi în
vederea confiscării și predaţi
la Ocolul Silvic Remeţi. De
asemenea, poliţiştii bihoreni
au ridicat în vederea confiscării şi autoutilitara folosită
la transportul brazilor.
n R.C.

Organizatorii spectacolului
Spectacolul va reuni prezentări de modă și momente
artistice inedite, colecții și
reprezentații concepute special pentru acest eveniment,
aparținând unor designeri
consacrați, precum și performerilor locali cunoscuți la nivel
național, invitați în cadrul evenimentului. „Spectacolul este
conceput prin desfășurarea
unei logistici impresionante
pentru un spațiu in door, mega
screen, podium, scenă, schele
de lumini, sonorizare, efecte
speciale, menite să asigure atmosfera unui show glam, plin
de strălucire, în care detaliile
vor face diferenţa”, a mai spus
Marius Molan.
Protagoniștii acestui eveniment sunt: designerii Mircea
Florea, în premieră la Oradea,
şi stylistul Alex Rădulescu,
care vor lansa în premieră naţională colecţia pentru bărbaţi

„Urban Shadow”, Zsolt Popa cu
colecţia pentru femei „Horse”,
Ioana Georgescu care își lansează colecția „Rustica”, Emil
Kasa cu lansarea unui concept
fashion specific adolescenților,
intitulat sugestiv „Teenager”,
ocazie cu care va fi lansată
noua colecție de încălțăminte
semnată Pușa Ciucle, Rimma
Allyamova cu un concept fashion adus special de la Moscova, intitulat „Russian”. În
cadrul evenimentului se va
lansa şi un nou concept „Kids
Fashion Style”, prezentare de
modă cu micile modele de la
MModels Kids. De asemenea,
vor putea fi admirate și accesorii semnate Giuliano Sabău.
Performerii invitaţi în cadrul
evenimentului sunt: Astrid
Muthu, Carla Sabău, Călina
Mitra, Anita Mihăeş cu Ritm-

on stage, Vasilica şi Alissa
Ienei, împreună cu trupa de
dans „Exclusive”, cunoscuţii
dansatori Cornel Ogrean şi Ilaria Cherloabă și trupa de dans
„Cool Style”. Totodată, invitaţi
speciali vor fi magicienii Edurad și Bianca, dar şi cunoscutul
percuţionist de origine australiană Samuel E. Gazis. Așadar,
orădenii sunt invitați la un
spectacol al detaliilor, axat în
special pe imagine, lumini, sunet și efecte speciale.
Au fost puse în vânzare 400
de biletele, la preţul de 15 lei/
bucata, care mai pot fi achiziţionate de la Trade Center
Oradea, Camera de Comerţ şi
Industrie Bihor, Universitatea
Agora, precum şi de la Crişul
Shopping Center, et. II.
n L. IONAȘ

Teatru pentru copii, în Cetate

„Momo și hoții de timp”
Sâmbătă şi duminică, în
Cetatea Oradea, în Corpul I,
zona dedicată celor mici, va
avea loc spectacolul de teatru
pentru copii Momo şi hoţii de
timp. Spectacolul de teatru
de păpuşi va avea avea câte
două reprezentaţii în zilele
mai sus amintite, intrarea fiind liberă.

În data de 17 și 18 decembrie,
sâmbătă și duminică, de la orele 11.00 şi de la orele 17.00,
în Cetate, Corp I, va avea loc
spectacolul „Momo și hoții de
timp”, un teatru de păpuși dedicat copiilor mai mici și mai
mari, dar și adulților.
„Conform spuselor lui Platon, ar fi indicat ca cei mici să
trăiască înconjurați de exemple
pozitive, de povești cu tâlc, de
legende și mituri care să le fie
modele numai bune de pus în
practică în multe dintre momentele trăite în aventura numită viață”, transmit organizatorii.
Aşa cum se arată în sinopsis,
spectacolul urmăreşte povestea lui Momo, o fetiţă orfană

care se dovedește a avea o inimă de aur, ajunge să trăiască
într-un orășel micuț, înconjurată fiind de oameni simpli,
precum: un frizer, un zidar, un
măturător, mai mulți copii ș.a.
Partea interesantă și provocatoare a poveștii este reprezentată de faptul că micul copil
îi va salva pe aceștia de domnii
cenușii. Domnii cenuşii sunt
cei care le furau timpul localnicilor transformându-i în oameni care nu mai trăiau ghidați
de bunătate și sinceritate, ca
înainte, ci care se comportau
asemenea unor mici mașinării
„proiectate” să producă, să
consume, să respire și să doarmă.
Cum a reușit fetița să le redea timpul pierdut orășenilor
parcă vrăjiți de corporația
secretă? Răspunsul poate fi
aflat în weekend, când voluntarii Asociației Culturale
„Noua Acropolă” din Oradea
vor transforma micul spațiu al
cetății într-un loc de poveste
care, acum mai mult decât oricând, pare de actualitate.

178 de bihoreni
băgaţi în spitale

Dosar penal

În acte - grâu,
în remorcă - porumb
Un bărbat de 44 de ani, din comuna
Frînceşti, Vâlcea, a fost depistat vineri, 8
decembrie, la ora 16.20, pe D.N.79, în afara
municipiului Oradea în timp ce conducea un
ansamblu de vehicule format din autotren cu
semiremorcă.

Participând
la
această
reprezentație, copiii vor putea
prelua un exemplu pozitiv de la
fetița numită Momo, cea care a
reușit să salveze un orășel întreg cu ajutorul sincerității,
bunătății și curajului. În plus,
la final, cei mici vor putea intra în rolul personajului preferat deoarece păpușile le vor fi
puse la dispoziție. Intrarea este
liberă!
Mai multe informații se pot
obţine la telefon 0755 292 542
sau e-mail: na-oradea@nouaacropola.ro
n A. COSTEA

La solicitarea legală a poliţiştilor rutieri, cel
în cauză a prezentat la control o poliţă de asigurare de răspundere civilă auto care, în urma
verificărilor, s-a dovedit a fi falsă. În cauză a
fost întocmit dosar penal, conducătorul auto
fiind bănuit de comiterea infracţiunilor de fals
material în înscrisuri oficiale şi uz de fals. De
asemenea, cel în cauză a fost sancţionat pentru
nerespectarea normelor privind utilizarea aparatului tahograf.
Totodată, a fost verificată încărcătura transportată care nu avea corespondent în factura
prezentată, respectiv acesta transporta porumb
boabe, factura prezentată fiind eliberată pentru
grâu.
În urma verificărilor efectuate de poliţiştii
Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, persoana juridică destinatară a mărfii
a fost sancţionată contravenţional cu amendă
în valoare de 10.000 lei. Totodată, s-a procedat
la confiscarea celor 38,1 tone de porumb fără
documente legale transportate, în valoare de
aproximativ 20.000 lei.
n V.I.

