Actualitate 3

Marţi, 14 august 2018

În minivacanţa de Sf. Maria

Programul OTL

În perioada 15-19 august, programul mijloacelor de transport în comun din Oradea
se va modiﬁca substanțial. Astfel, miercuri
15 august, ziua în care este sǎrbǎtoritǎ
Adormirea Maicii Domnului, se va circula
conform programelor de circulaţie valabile
duminica şi în sărbători legale.

Carnavalul Florilor. Budapest Gypsy Symphony Orchestra

Concert inedit la Oradea
urmare din pagina 1
...va ajunge și pe Valea Ierului, respectiv în localitatea Diosig. În acest an vor ﬁ prezente
cinci care alegorice la Oradea,
respectiv în Valea Ierului: carul
cu Coroana Sfântului Ștefan,
carul comun Oradea - Debreţin, care va reprezenta valorile
culturale ale celor două orașe,
simbolizate de cele două teatre,
carul comun al celor două consilii județene, care va simboliza
tradițiile oenologice ale regiunii, carul realizat de Aquatikum și carul realizat de centrul
comercial Forum din Debreţin.
Carele vor ﬁ însoțite de ansambluri de dans popular, dans
modern și majorete, iar formația
care va însoți carul comun și de
asemenea cea care va deschide
alaiul carelor din Oradea va ﬁ
Ansamblul Bihorul.
Marți, 21 august, de la ora
10.00, carele alegorice vor
staționa pe banda de evitare a
sensului giratoriu la intersecția
străzilor Dacia cu Transilvania,
după care la ora 14.00 parada
va porni către Piața Unirii pe
traseul: Bulevardul Dacia - Bulevardul Decebal - Strada Tudor
Vladimirescu - Piața Unirii.
Ajungând la destinație în jurul

orei 15.30, carele vor ﬁ dispuse
pe calea de traﬁc din Piața Unirii, unde vor putea ﬁ admirate
până la ora 22.30.

100 de viori

Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și
regiune (APTOR) a pregătit și
un eveniment inedit, invitând
la Oradea Orchestra Simfonică Țigănească din Budapesta,
care va susține un concert extraordinar în cadrul Carnavalului Florilor pe scena din Piața
Unirii. Scena va avea o dimensiune de 14x14 m, ﬁind cea mai
mare scena montată vreodată
în Piața Unirii. Aceasta va ﬁ

amplasată în mijlocul pieței iar
scaunele vor ﬁ dispuse cu spatele spre stația de tramvai.
„Evenimentul are deja o
tradiție de 13 ani și în ﬁecare
an participarea comunității
la acest eveniment este foarte
mare. Motivul unui astfel de
demers are în spate dorința de
a crește acest eveniment și de a
le oferi participanților un eveniment de cea mai mare calitate culturală”, a declarat Mihai
Jurca, directorul APTOR.
Budapest Gypsy Symphony
Orchestra va urca pe scenă la
ora 20.00 cu un repertoriu de
creații clasice inspirate din
folclorul țigănesc, printre care
se vor regăsi piese precum

„William Tell Overture” de
Gioacchino Rossini, „Dans
ungar nr. 5” și „Dans ungar
nr.1” de Johannes Brahms,
„Palotás” de Ferenc Erkel,
„Csárdás” de Vittorio Monti,
„Die Fledermaus Overture”
și „Tritsch-Tratsch-Polka” de
Johann Strauss II, „Ciocârlia”
de George Enescu, precum și
muzică tradițională la țambal
(„Cimbalom’s themes”).
Pe lângă repertoriul speciﬁc
al orchestrei, concertul va aduce în fața publicului și un moment inedit dedicat „celei mai
Bihorene dintre viori”, vioara
cu goarnă. Varga Carol (Zbiciu) va ﬁ instrumentistul care
va cânta la vioara cu goarnă și
care va ﬁ acompaniat de către
orchestră pe anumite momente, după partiturile scrise de
Liviu Buțiu, pentru acest moment special.
Înﬁinţată în anul 1985 la Budapesta, orchestra numită și
Orchestra celor 100 de viori,
este formată din muzicieni ţigani.
În 2014 orchestra a fost desemnată „hungaricum”, ﬁind
astfel inclusă între comorile
naţionale ale Ungariei.
 R.C.

Pentru investitori și nu numai

Manifestările vor începe joi,
16 august, de la ora 10.00, în
Sala Mare a Primăriei, unde va
avea loc Conferinţa „Oradea te
așteaptă!”.
În cadrul acesteia, Municipalitatea dorește să înțeleagă
care sunt măsurile pe care cei
care locuiesc în diaspora, le
văd necesare pentru ca Oradea
să devină suﬁcient de motivantă în vederea întoarcerii românilor acasă. La eveniment vor

ﬁ prezenți reprezentanții echipei RePatriot și alți invitați de
seamă care vor aborda anumite
subiecte speciﬁce.
Va urma apoi o vizită în Cetatea Oradea, în cadrul căreia
orădenii veniți acasă în concediu, antreprenori locali și toți
cei care vor să fructiﬁce oportunitatea cooperării cu Diaspora și administrația locală,
vor avea ocazia să socializeze
ori să schimbe impresii din
experiența proprie.
Cei care doresc să participe,
sunt rugați să se înscrie printr-un e-mail cu subiectul „Oradea te așteaptă!” la adresa contact@adlo.ro.
Tot cu ocazia sărbătoririi
Zilei Diasporei, Primăria Municipiului Oradea a pregătit un
concert, având-o ca invitată

Minivacanţa de Sf. Maria

Programul Evidenței
Persoanelor
În perioada 15 – 19 august programul de lucru cu publicul al Serviciului Public Comunitar
Local de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Oradea – Compartimentul de Stare Civilă,
va ﬁ: miercuri, 15 august, înregistrare nașteri
– închis, înregistrare căsătorii 09.00 – 13.00,
înregistrare decese – închis; joi, 16 august, înregistrare nașteri 10.00 – 14.00, înregistrare căsătorii 09.00 – 13.00, înregistrare decese 09.00
– 13.00; vineri, 17 august, înregistrare nașteri
– 10.00 – 14.00, înregistrare căsătorii – închis,
înregistrare decese – închis, oﬁciere căsătorii
11.00 – 18.00; sâmbătă, 18 august, înregistrare
decese 08.30 – 12.30, oﬁciere căsătorii 12.00
– 19.00; duminică, 19 august, oﬁciere căsătorii
12.00 – 15.00.
Toate activităţile de stare civilă vor ﬁ reluate
luni, 20 august, cu program normal de lucru cu
publicul, începând cu ora 08.30.
În timpul programului de lucru mai susmenţionat, se pot obţine relaţii la următoarele
numere de telefon: nașteri – 0359.885.141, căsătorii – 0259.408.824 și decese – 0259.409.410.

Aquapark Oradea

Ziua Diasporei – Oradea te așteaptă!
Pentru că vrea să promoveze un mesaj de încredere pentru investitori și să sublinieze
rolul important pe care îl are
Diaspora, atât în dezvoltarea
mediului de afaceri cât și al
orașului, administrația locală va organiza „Ziua Diasporei – Oradea te așteaptă!”.

Joi şi vineri, mijloacele de transport vor circula conform programelor de circulaţie valabile
sâmbăta, cu excepţia celor de pe liniile 26 şi 27
care vor circula conform programelor valabile
în zilele lucrǎtoare.
Sâmbǎtǎ şi duminică se va circula conform
programelor normale, aprobate pentru aceste
zile.
Pe linia transfrontalierǎ Oradea – Biharkeresztes, în 15, 16 şi 17 august se vor efectua
câte 3 curse pe zi conform programelor de
circulaţie valabile în zilele lucrǎtoare, iar în
18 şi 19 august se vor efectua câte 6 curse pe
zi conform programelor de circulaţie valabile
sâmbǎta şi duminica.
În perioada 15-19, punctele OTL de vânzare
bilete şi abonamente vor ﬁ deschise conform
orarului pentru zilele de duminicǎ. 

Fără bilete de 3 ore

Conducerea SC Administrația Domeniului
Public SA vă informează că, în perioada 15 –
31 august, nu se emit bilete pentru trei ore la
Aquaparkul Nymphaea. În această perioadă, se
pot achiziționa bilete pentru întreaga zi și bilete
de la ora 17.00 în limita locurilor disponibile.
Pentru a evita aglomerația de la intrare,
puteți achiziționa bilete online pentru întreaga
zi de pe aquapark-nymphaea.ro. 

Se închide parțial circulația

Lucrări la Podul
Centenarului
specială pe Loredana Groza
care va avea loc sâmbătă, 18
august, începând cu ora 20.00
în Cetatea Oradea.
Evenimentele sunt organizate de Primăria Municipiului
Oradea, Agenția de Dezvoltare
Locală Oradea S.A., împreună

cu Fundația Romanian Business Leaders, prin RePatriot.
RePatriot este o platformă de inspirație, consiliere și
informație, care își propune
să faciliteze accesul românilor
din străinătate la oportunitățile
din țară.
 V.I.

Comisia de circulație din cadrul Primăriei
Oradea a aprobat, la solicitarea SC Freyrom
SA, închiderea circulației rutiere pe strada
Principatelor Unite, între străzile Simion
Ștefan și Crișului, și pe strada Plevnei, între
străzile Simion Ștefan și Principatelor Unite, în
perioada 14 - 31 august, ca urmare a lucrărilor
care se derulează la obiectivul „Construire pod
peste râul Crișul Repede între strada Plevnei și
strada Szigligeti Ede”. 

