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Steagul comunei Vadu Crişului a ﬂuturat în Slovacia

Picnicul European, ediţia a XI-a
Comunele Vadu Crișului,
Auşeu din judeţul Bihor şi
comuna Culciu (Satu Mare)
singurele invitate din România în Slovacia la ediția a
XI-a a Picnicului European.
La eveniment au fost prezenţi
peste 180 de participanţi din
13 localităţi europene.

Ediția a X. jubiliară al Picnicului Euopean a avut loc încă
în luna august 2019 la Vadu
Crișului. Din cauza pandemiei
însă evenimentele programate
în 2020 au fost amânate, programul reluându-se în perioada 2-4 iulie 2021 în comuna
Vrakun (Nyékvárkony) din
Slovacia.
„Europa pentru cetățeni”
este programul comunitar
derulat de Direcția Generală Migrație și Afaceri Interne
din cadrul Comisiei Europene,
care își propune să promoveze cetățenia europeană activă
prin implicarea societății civile în construirea unei Europe
unite, bazate pe valori istorice
și rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural și pe concepte
precum toleranța, solidaritatea, democrația, egalitatea de
șanse și înțelegerea reciprocă”,
explică viceprimarul Ioan Hasas.
Obiectivul general al programului este acela de a acorda tuturor cetățenilor europeni
posibilitatea de a se cunoaște,
de a interacționa și de a se implica în proiecte comune, în
vederea consolidării ideii de
apartenență la spațiul comunitar.
La evenimentul din Slovacia, pe lângă localnici și oameni din zonă, au participat
și reprezentanți din alte 13
localități din cinci țări europene. Evenimentul din Vrakun a
avut trei componente: una culturală, în care formațiile artis-

Patru persoane
acroşate pe trotuar

Un orădean de 27 de ani, care conducea sub inﬂuența substanțelor cu caracter
psihoactiv, a acroșat ușor doi bărbați și doi
minori, toți din Oradea, care se aﬂau pe
trotuarul străzii Navigatorilor. El a părăsit
locul accidentului fără încuviințarea poliției.

Delegaţii în faţa primăriei din Vrakun
tice din localitățile participante
au prezentat câte un program, a
fost o zi dedicată gastronomiei,
prin organizarea unui concurs
internațional de gătit, dar s-au
derulat și conferințe dedicate
prezentărilor și dezbaterilor
pe teme cu care se confruntă
comunitățile din Europa.
Vineri după sosirea și cazarea invitaților, a avut loc o cină
comună. Între orele 18.30 și
20.00 sau prezentat trei dezbateri cu temele: „Societatea civilă ca și școală a democrației”,
„Centralizare sau descentralizare” precum și „Viitorul
economiei Europei”. Începând
cu ora 20.00 pe scena amplasată lângă terenul de fotbal
din Vrakun, s-a desfășurat un
program artistic cu participare internațională. Pe scenă au

evoluat apoi formații artistice
reprezentative, soliști vocali
și instrumentiști din țărilor
participante, care prin dans și
cântec au colorat spectacolul.
Programul s-a terminat cu concertul live al formației Apostol
din Ungaria și cu Retro Disco.
Sâmbătă la ora 8.30 s-a
declanșat concursul de gătit
internațional, încheiat în jurul orei 13.00, când au fost
premiați câștigătorii. Un juriu echidistant a degustat delicioasele preparate culinare
stabilind câștigătorii. Premiul
II, a fost adjudecat de echipa din Vadu Crișului, prof.
Maier Zoltan, directorul adjunct al Colegiului Teknic nr.
1 Vadu Crișului pregătind un
babgulyas delicios. După o
demonstrație a pompierilor vo-

luntarii locali - au stins o masina incendiată - începând cu
ora 17.00 am asistat la deﬁlarea participanților, înmânarea
cadourilor apoi primarul comunei Fazekas István, a salutat delegațiile prezente și s-au
înmânat cadourile.
Au urcat apoi pe scenă
Soltész Rezső, Kökény Attila,
Formația Hidvégi. Programul
de sâmbătă s-a terminat cu
spectacolul formației Retrock
Party Band.
Proiectul
derulat
prin
ﬁnanțare europeană la care au
participat din străinătate peste
180 de invitați, din cinci țări
europene este o reclamă bună
atât comunei, județului, cât
Slovaciei”, susține viceprimarul Ioan Hasas.
 Nicu RĂCUCIU

Baza de date a municipalităţii, vizată de un atac de tip ransomware

Piramida din Primărie, virusată
urmare din pagina 1
...Primăria Oradea. Astfel
de atacuri de tip ransomware
sunt tot mai frecvente, în ultimii ani, ﬁind vizate instituţii
publice sau ﬁrme, hackerii cerând sume de bani păgubiţilor.
Managerul oraşului, Mihai
Jurca, a declarat că Primăria
Oradea se confruntă des cu
atacuri cibernetice, însă acesta
a fost mai complex.
„A fost un atac foarte bine
orchestrat”, a aﬁrmat Jurca.
Atacul a vut loc la sfârşit de
săptămână, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Cei de la

Accident rutier pe strada
Navigatorilor din Oradea

departamentul IT au descoperit atacul duminică, şi au intervenit imediat.
„Au oprit toate serverele şi
au schimbat toate parolele”, a
declarat Mihai Jurca.
De asemenea, au început recuperarea datelor. „Trebuie încărcate datele din back-up.
Am încărcat deja o parte din
ele. A durat mai mult decât
ne-am aşteptat pentru că sunt
foarte multe documente”, a
precizat city-managerul.
El a adăugat că activitatea în
Piramidă va ﬁ reluată integral
începând de azi. 

„Luni, 5 iulie, la ora 13.04, un tânăr de 27 de
ani, din municipiul Oradea, în timp ce conducea un autoturism pe strada Margaretei din
Oradea, la intersecția cu strada Navigatorilor,
în urma unui conﬂict spontan cu un bărbat de
37 de ani, din Oradea, care se aﬂa pe trotuarul
străzii Navigatorilor, a demarat în trombă, a
întors autovehiculul pe trotuarul din partea
dreaptă a străzii Navigatorilor, unde a acroșat
ușor doi bărbați de 35, respectiv 28 de ani și
doi minori de 15 și 13 ani, toți din Oradea, care
se aﬂau pe trotuar.
În urma accidentului rutier, cei doi bărbați
și minorul de 15 ani au suferit leziuni ușoare,
pentru îngrijirea cărora au fost transportați
la spital, iar minora de 13 ani a refuzat să ﬁe
transportată la spital”, a menţionat purtărorul
de cuvânt al IPJ Bihor, comisar şef de poliţie
Alina Fărcuţa.
După producerea accidentului rutier, tânărul de 27 de ani a părăsit locul faptei fără
încuviințarea poliției și s-a prezentat, ulterior,
la sediul Poliției Municipiului Oradea.
„În urma testării conducătorului auto, există
suspiciunea că acesta s-ar ﬁ aﬂat sub inﬂuența
substanțelor cu caracter psihoactiv (rezultat pozitiv la testarea rapidă). Celui în cauză i-au fost
recoltate probe biologice în vederea stabilirii
prezenței în organism a substanțelor psihoactive. În cauză a fost întocmit dosar penal,
iar polițiștii Biroului Rutier Oradea continuă
cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor
de vătămare corporală din culpă, părăsirea
locului accidentului și conducere sub inﬂuența
substanțelor psihoactive”, a mai precizat purtăroul de cuvânt al IPJ Bihor. 

Mandate puse
în aplicare
Mai mulţi bihoreni condamnați la închisoare pentru infracțiuni silvice, ultraj
sau infracțiuni rutiere, au fost depistați și
încarcerați de polițiștii bihoreni.
Polițiștii Secției nr. 7 de Poliție Rurală Tileagd
au depistat, vineri, un bărbat de 33 de ani, din
comuna Aștileu, Bihor, pe numele căruia Judecătoria Aleșd a emis un mandat de executare a unei
pedepse privative de libertate, ﬁind condamnat
la 3,5 ani de închisoare, pentru comiterea unor
infracțiuni din domeniul silvic și ultraj. De asemenea, joi, polițiștii Serviciului de Investigații
Criminale - Compartimentul Urmăriri au depistat și rețint un bărbat de 60 de ani, din municipiul
Oradea, condamnat la un an de închisoare în regim de detenție, pentru comiterea infracțiunii de
conducerea unui vehicul sub inﬂuența alcoolului.
Tot joi, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale - Compartimentul Urmăriri au depistat și
reținut un alt bărbat de 35 de ani, din municipiul
Oradea, condamnat la un an, nouă luni și 512 zile
de închisoare în regim de detenție, pentru comiterea infracțiunilor de conducerea unui vehicul
neînmatriculat, conducerea pe drumurile publice
a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare și
conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Toţi au fost încarceraţi în Penitenciarul
Oradea, pentru executarea pedepselor la care au
fost condamnați. 

