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Românii din Ungaria cer bandă specială pentru navetişti

Protest anticontroale
urmare din pagina 1
...dar muncesc în Oradea au
întocmit două petiţii, una în
limba maghiară adresată Guvernului de la Budapesta, cealaltă în limba română, adresată
Guvernului României. Vicepreşedintele PPMT Zatyko
Gyula, care locuieşte în Ungaria, a declarat că, de la introducerea noilor controale, la
vămi s-au format „cozi infernale”, mai ales la Petea şi Borş.
„Până acum făceam maximum
20 de minute, acum aşteptăm
ore întregi pentru a ajunge la
locul de muncă”, a menţionat
Zatyko, adăugând că, deocamdată, petiţia în limba maghiară
a fost semnată de aproximativ
400 de persoane, iar cea în
limba română, de 200. Un alt
cetăţean afectat de introducerea noului regulament vamal la
graniţa Schengen, Tokos Fejes
Bela, a menţionat că grupul de
iniţiativă acţionează în numele
celor aproximativ 400 de familii de cetăţeni români care
locuiesc în Ungaria, în satele
de lângă graniţa cu România.
Tot el a prcizat că în 29 aprilie, la invitaţia primarului din
Biharkeresztes, iniţiatorii petiţiei au participat la o întâlnire
cu doi parlamentari maghiari
şi cu şeful Poliţiei de Frontieră din Hajdu-Bihar, cărora le-a

plicat oﬁcialilor maghiari că
numărul punctelor de trecere
a frontierei dintre cele două
ţări este „inacceptabil de mic”
– doar 10 vămi în condiţiile în
care frontiera comună este de
450 km. „S-au deschis şi alte
10 puncte, dar numai la sfârşit de săptămână, câte 7 ore”,
susţine Tokos Bela. Cei doi au
menţionat că au primit susţinere în demersul lor şi din partea
eurodeputaţilor Monica Macovei şi Laszlo Tokes. Între timp,
Ungaria a anunţat săptămâna
trecută că va suspenda aplicarea noului regulament va-

mal pentru o perioadă de şase
luni. „Cele şase luni trec foarte
uşor. Ce se va întâmpla după
aceea?”, a întrebat Zatyko Gyula. Potrivit acestuia, cele două
guverne ar trebui să colaboreze să găsească soluţii pentru
rezolvarea problemei.
„Navetiştii” propun, pe de o
parte, transformarea celor 10
puncte vamale temporare în
vămi permanente, astfel încât
numărul total al acestora să
ajungă la 20, iar pe de altă parte să amenajeze benzi speciale
pentru cei care locuiesc într-o
ţară şi lucrează în cealaltă. 

Pompierii au evacuat apa din subsoluri, au stins incendii şi au salvat o pensionară

Trei zile, peste o sută de misiuni
Pompierii militari bihoreni au desfășurat, de vineri
până duminică, 105 misiuni,
dintre care 21 de intervenții pentru înlăturarea efectelor
fenomenelor meteorologice
periculoase, trei operațiuni
de stingere a incendiilor, o
misiune de salvare de persoane și 80 de intervenții pentru
acordarea primului ajutor
caliﬁcat.
În perioada 5 - 7 mai, pompieri militari din cadrul a
cinci subunităţi au desfășurat
21 de misiuni de evacuare a
apei, acţionând cu motopompele din dotare, în localitățile
Oradea, Tinca și Marghita,
pentru sprijinirea cetăţenilor
ale căror gospodării au fost
afectate de acumulările de
apă cauzate de precipitaţiile
abundente, respectiv pentru
degajarea unei porțiuni de carosabil, acoperită cu apă, în
apropierea localității Cauaceu.
Vineri, echipajele Detaşamentelor 1 și 2 de Pompieri Oradea au intervenit în municipiul
Oradea, pentru evacuarea apei
acumulate în subsolurile unor
imobile de pe străzile Mihai
Eminescu, Roman Ciorogariu,
Cloșca, Traian Vuia, Zorelelor,
Horea, Anatole France, Mihai
Viteazul, G. Barițiu, Sucevei,
Avram Iancu, Horvath Imre,
Locotenent-colonel Ion Buzoianu. În aceeași zi, Garda de
Pompieri Tinca a intervenit

pentru scoaterea apei dintr-o
pivniță și din curtea unei gospodării situate în localitate, iar
Garda de Intervenție Sălard a
acționat pe raza localității Cauaceu, pentru degajarea apei
de pe o porțiune de aproximativ 400 de metri din Drumul
Național 19. Sâmbătă, pompierii Detașamentului 1 Oradea au evacuat apa din subsolurile a două locuințe situate
pe străzile George Enescu și
Moților, iar în data de 7 mai
a.c., echipajele Detașamentului
de Pompieri Marghita și ale
Detașamentului 2 de Pompieri Oradea au desfășurat trei
operațiuni similare pe Calea
Republicii și strada Crinului
din Marghita, respectiv în localitatea Șușturogi.
Duminică, în urma unui
apel primit pe sistemul unic
de urgenţă 112, echipajele
Detașamentului 2 de Pompieri
Oradea au intervenit pe Bulevardul Dacia din municipiu,
pentru salvarea unei persoane
aﬂate într-o situaţie de urgenţă.
Ajunşi la adresa menţionată de
apelant, pompierii militari au
pătruns, prin balcon, într-un
apartament situat la etajul 1 al
unui bloc de locuinţe, unde au
găsit-o pe proprietară căzută în
dormitor, în stare de conştienţă, dar în imposibilitatea de a
se ridica din cauza unor probleme de sănătate.
Echipajul de prim ajutor caliﬁcat al subunităţii de pompieri

i-a acordat octogenarei îngrijirile necesare, transportând-o
ulterior la spital. În dimineața
zilei de sâmbătă, un apel primit prin intermediul sistemului unic de urgenţă 112 anunţa
izbucnirea unui incendiu la o
locuinţă situată în localitatea
Cihei. La adresa indicată au
fost mobilizate echipajele de
pompieri militari din cadrul
Gărzii 1 Mai și Detașamentului
1 Oradea, care, după efectuarea recunoaşterii, au constatat
că incendiul se manifesta la
nivelul întregului acoperiş,
ﬂăcările afectând și etajul 1 al
locuinței. Timp de aproximativ
o oră și 30 de minute, cei 29 de
pompieri militari mobilizați la
fața locului au acţionat pentru
stingerea incendiului şi protecţia camerelor de la parterul
casei, cu patru autospeciale
de lucru cu apă şi spumă și
cu o autospecială de lucru la
înălțime, reușind să-l localizeze și să-l lichideze în limitele
găsite, împiedicând extinderea
ﬂăcărilor la încăperile situate

Manifestări de 9 Mai
Ziua Independenţei de stat a României,
Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite
în cel de-Al Doilea Război Mondial şi Ziua
Uniunii Europene vor ﬁ marcate la Oradea
printr-un ceremonial militar și religios,
azi, 9 mai, începând cu ora 11.00, la Statuia
„Ostașului Român” din Parcul 1 Decembrie.

Ceremonialul va debuta cu prezentarea
onorului, salutul drapelului de luptă şi intonarea Imnului Naţional al României și a
Imnului Uniunii Europene. Va urma o slujbă
religioasă oﬁciată de preoții din structurile de
apărare, ordine publică și siguranță națională
din Garnizoana Oradea. Alocuţiunile privind
însemnătatea zilei de 9 mai vor ﬁ rostite de
prefectul Claudiu Pop şi de un istoric orădean.
Ceremonialul va continua cu un scurt recital al
ansamblului coral „General Traian Moșoiu” din
Oradea şi cu festivitatea depunerii de coroane,
jerbe și buchete de ﬂori, iar la ﬁnal va avea loc
deﬁlarea detașamentului de onoare şi onorul
muzicii militare. 

Timpul de aşteptare la frontieră a ajuns chiar şi la 2-3 ore
explicat situaţia navetişilor.
Ei au propus înﬁinţarea unei
benzi speciale pentru cei care
fac naveta, pentru a putea intra
şi ieşi mai uşor din ţară. „Cât
de cât s-a decongestionat situaţia pentru noi. Probleme mai
sunt joia şi vinerea, când foarte
mulţi transportatori trec graniţa”, a declarat Tokos.
Tot el a precizat că le-a înmânat petiţia pentru a o transmite lui Viktor Orban. „Am
cerut suspendarea Directivei,
care se poate face pe 6 luni cu
două prelungiri”, a menţionat
Tokos, adăugând că le-a ex-

În Parcul 1 Decembrie

la parter. Conform cercetărilor
efectuate la faţa locului, incendiul a fost, probabil, provocat
de un coș de fum deteriorat.
Echipajul de paramedici al
Detașamentului 2 de Pompieri
Oradea a acordat primul ajutor
caliﬁcat proprietarei locuinței,
care a suferit un atac de panică.
De asemenea, duminică,
forţele de intervenţie ale Detaşamentului 2 de Pompieri
Oradea au fost mobilizate pe
Calea Aradului din municipiu,
pentru stingerea unui incendiu
izbucnit la un autoturism. În
aceeaşi zi, Detașamentul 1 de
Pompieri Oradea a intervenit
pentru stingerea unui incendiu
produs la o construcție auxiliară din cadrul unei gospodării
din Sântandrei.
Evenimentul, generat probabil de un scurtcircuit electric,
s-a soldat cu arderea magaziei de lemne pe o suprafață de
circa opt metri pătrați, a patru
anvelope și a unei cantități de
circa un metru cub deșeuri din
lemn.

Seminar gratuit de sănătate
la Bibliotecă

Copii sănătoşi,
părinţi fericiţi

Orădenii care sunt preocupaţi de sănătatea copiilor lor sunt invitaţi să participe,
gratuit, la seminarul ,,Copii sănătoşi, părinţi
fericiţi”. Seminarul va avea loc joi, 11 mai,
la Biblioteca Judeţeană Gheorghe Şincai, şi
este susţinut de dr. Alina Stoicovici, medic
specializat în medicină naturistă, medicină
alternativă şi homeopatie.
Seminarul va avea loc joi, 11 mai, de la
ora 17.30, la Biblioteca Judeţeană. Temele de
discuţie ale seminarului sunt: Cum ne pregătim
pentru a da naştere unor copii sănătoşi? Cine
să se pregătească: mama, tata, bunicii? Febra prieten sau duşman? Cum putem scădea febra
fără medicamente? Metode şi produse naturale
utilizate în tratamentul infecţiilor respiratorii:
răceli, sinuzite, rinite, faringite, amigdalită,
bronşite, pneumonii şi altele; De ce se îmbolnăvesc copiii noştri? Semniﬁcaţia psiho-emoţională a bolilor şi cum le putem preveni şi
vindeca în profunzime; etc.
Orădenii preocupaţi de sănătatea copiilor,
care vor să aﬂe detalii despre prevenţie sau despre întărirea sistemului imunitar, se pot înscrie
la acest seminar la unul dintre numerele de telefon: 0723/216.143 - Felicia Toth (organizator);
0727/708.365 - dr. Alina Mihaela Stoicovici.
 A.C.

Planul de Acţiuni pentru
Energie Durabilă

Consultare publică
În perioada 5 aprilie – 19 mai, Primăria
Oradea derulează consultarea publică pe
tema elaborării Planului de Acţiuni pentru
Energie Durabilă (PAED) al municipiului.

Documentele au fost publicate în data de 5
aprilie pe site-ul Primăriei Oradea, secțiunea
Dezbateri publice. Orădenii, reprezentanţii
societăţii civile, operatorii economici, precum
și alte asociaţii pot trimite în scris propuneri,
sugestii sau opinii cu valoare de recomandare cu privire la PAED la sediul Primăriei,
Piața Unirii nr.1, 410100, Oradea, respectiv în
format electronic pe adresa de e-mail: paed@
oradea.ro, până la data de 16 mai. După acest
termen va ﬁ publicată varianta actualizată ce
va ﬁ supusă dezbaterii publice. Dezbaterea
publică pe această temă va avea loc luni, 22
mai, de la ora 11.00, în Sala Mare a Primăriei
Municipiului Oradea. Informaţii cu privire la
acest document sunt oferite de Ciprian Barna
(telefon: 0259.408.821) și Ovidiu Guler (telefon:
0259.437.000). 

