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Expoziţie omagială la Biblioteca Judeţeană

În amintirea eroilor
din Primul Război Mondial
La Biblioteca Judeţeană Gheorghe Şincai a avut
loc ieri vernisajul expoziţiei
de fotograﬁe Centenar Mărăşti - Mărăşeşti şi Oituz.
Evenimentul organizat de
Direcţia Judeţeană pentru
Cultură Bihor are scopul de
a reaminti orădenilor jertfele eroilor din Primul Război
Mondial.
Aşa cum a explicat în deschiderea evenimentului managerul Direcţiei pentru Cultură,
Lucian Silaghi, expoziţia, deşi
a avut parte de un vernisaj estival, este adresată şi elevilor şi
profesorilor din Oradea.
„Am deschis această expoziţie la ﬁnalul vacanţei de vară,
conştienţi ﬁind că nu este o
perioadă propice pentru evenimente culturale. Însă nu am
putut trece cu vederea faptul că
în data de 22 august am comemorat 100 de ani de la moartea
sublocotenentului Ecaterina
Teodoroiu, iar astăzi, 24 august, se împlinesc 152 de ani
de la naşterea Regelui Ferdinand I Întregitorul”, a spus Lucian Silaghi.
„Expoziţia va rămâne deschisă până în data de 1 octombrie, pentru că intenţionăm să
aducem elevi de gimnaziu şi
de liceu care să o viziteze şi să
beneﬁcieze de informaţii oferite de istoricii invitaţi”, a mai
subliniat Silaghi.
În completare, managerul

Compania de Apă Oradea informează
consumatorii de pe raza localităţilor Băile
Felix şi Cordău că, în noaptea de luni spe
marţi, 28/29 august 2017, în intervalul orar
23.00 – 03.00, furnizarea apei potabile se va
întrerupe total.

Pentru orădenii din zona centrală

Vizitarea expoziţiei este gratuită
bibliotecii, Ligia Mirişan, şi-a
arătat bucuria de a găzdui în
instituţie un astfel de eveniment, subliniind că sunt necesare comemorările, pentru a ne
păstra vie amintirea jertfelor.
„Anul viitor sărbătorim 100
de ani de la Marea Unire. Şi
trebuie să ﬁm conştienţi că
această unire nu era posibilă
fără sacriﬁciile eroilor din Primul Război Mondial. Suntem
datori să ne întoarcem privirea
şi suﬂetul spre aceşti soldaţi
care ne-au dat o importantă
lecţie de viaţă. Şi mă gândesc
umilă că astăzi nu am mai ﬁ
capabili de o asemenea jertfă”,
a spus Ligia Mirişan.
Şi pentru că intenţia expo-

ziţiei a fost aceea de a cinsti
eroii, preotul militar Mircea
Ioniţă a oﬁciat o slujbă de pomenire a soldaţilor căzuţi pe
câmpul de luptă.
Expoziţia Centenar Mărăşti
- Mărăşeşti şi Oituz a fost organizată în parteneriat cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor
Regina Maria – Filiala Bihor,
Asociaţia Naţională a Cavalerilor de Clio şi Muzeul Militar
Naţional Regele Ferdinand I
– Filiala Oradea. Sunt expuse
peste 50 de fotograﬁi cu imagini ale mausoleelor de la Mărăşti şi Soveja (jud. Vrancea),
precum şi cu imagini ale casei
de lângă Târgu-Jiu, în care s-a
născut Ecaterina Teodoroiu, şi

ale monumentului înălţat în locul în care, acum 100 de ani,
mai exact la 22 august 1917,
cădea în linia întâi, în fruntea
plutonului pe care-l comanda,
cea supranumită „Eroina de
la Jiu”. Una dintre cele mai
emoţionante imagini este fotograﬁa în care apar cosiţele
Ecaterinei Teodoroiu, aşa cum
au fost găsite în raniţă. Sunt, de
asemenea, expuse copiile unor
hărţi militare ale principalelor bătălii din Primul Război
Mondial, victorii care au creat premisele realizării Marii
Uniri de la 1 Decembrie 1918.
Vizitarea expoziţiei este gratuită.
 Andreea COSTEA

Oradea, pe primul loc

Oradea, Brașov și Pitești se
aﬂă pe primele trei poziții în
topul orașelor cu cele mai bune
facilități educaționale, potrivit
unei analize realizate de platforma de imobiliare Storia.
ro în colaborare cu agenția
de cercetare D&D Research.
Studiul analizează percepția
cetățenilor asupra accesului

Fără apă potabilă

Întreruperea alimentării cu apă potabilă se
datorează lucrărilor de intercalare a unei noi
reţele de alimentare cu apă în localitatea Băile
Felix, lucrare executată de către antreprenorul
SC Aquarania SRL. „Rugăm consumatorii
să îşi asigure rezervele de apă pentru acest
interval de timp. Ne cerem scuze pentru
inconvenientele provocate, iar la repunerea în
funcţiune a serviciului de alimentare cu apă,
pot să apară deﬁcienţe în parametrii de furnizare şi de calitate ai apei”, se precizează într-un
comunicat remis de Compania de Apă. Pentru
ca angajaţii societăţii să poată acţiona prompt
şi eﬁcient în situaţia în care apa rece furnizată
va avea caracteristici de calitate neconforme,
consumatorii sunt rugaţi să anunţaţe telefonic
Dispeceratul central al companiei la numerele
de telefon: 0259/430.928 sau 0359/410.203,
program permanent. 

Orașele cu cele mai bune facilități educaționale

În urma unui studiu realizat de storia.ro în colaborare cu agenţia de cercetare
D&D Research, care analizează percepţia cetăţenilor
asupra orașelor și cartierelor
cu cele mai bune facilități
educaționale, Oradea ocupă
primul loc în top. Orădenii
sunt de părere că Ioşia-Nord,
Centrul Civic, Rogerius, Nufărul şi Decebal sunt cartierele cu cele mai bune facilităţi educaţionale, pe când
Oncea se numără printre
cele mai slabe din ţară.

Luni noaptea, la Băile Felix
şi Cordău

la facilitățile educaționale în
regiunile, orașele și cartierele în care aceștia locuiesc. Pe
următoarele poziții din clasament se aﬂă Târgu Mureș,
Cluj-Napoca, Slobozia, Miercurea Ciuc, Sibiu, Timișoara
și Râmnicu Vâlcea, în timp ce
la polul opus se situează Giurgiu, Alexandria și Focșani,
acestea din urmă ﬁind desemnate cele mai dezavantajoase orașe din punct de vedere
al facilităților educaționale.
Topul regiunilor cu cele mai
bune facilități educaționale
este condus de Transilvania,
urmată de Crișana, Banat,
București și Ilfov. Capitala
ocupă a 14-a poziție în clasamentul celor mai avantajoase
orașe din punct de vedere al
facilităților educaționale, potrivit respondenților care au
evaluat Bucureștiul și cartierele în care locuiesc. În ce priveşte topul cartierelor, la nivel

naţional, pe primele locuri se
situează Copou din Iaşi, Tineretului din Bucureşti şi Gheorgheni din Cluj-Napoca, urmate
de Grigorescu din Cluj-Napoca şi Nicolae Grigorescu din
Bucureşti. Cele mai dezavantajoase cartiere sunt Oncea din
Oradea, Calea Timişoarei din
Reşiţa, Miceşti din Alba Iulia,
Griviţei din Baia Mare şi Bere
din Piteşti. „Orădenii au votat Ioşia-Nord, Centrul Civic,
Rogerius, Nufărul, Decebal
ca ﬁind cartierele cu cele mai
bune facilități educaționale,
în timp ce în Sibiu clasamen-

tul este format din cartierele Central, Ștrand, Cedonia,
Calea Dumbrăvii, Mihai Viteazul”, se precizează în comunicat. Percepția cetățenilor
asupra orașelor și cartierelor
cu cele mai bune facilități
educaționale este cea de-a opta
temă a studiului amplu realizat
de Storia.ro și agenția de cercetare D&D Research - „Orașe
și cartiere din România”, ce
se va desfășura până la ﬁnalul
anului 2017. Până în prezent,
244.496 de români au răspuns
chestionarului propus de Storia.ro.
 R.C.

Apa caldă revine azi
Oprirea apei calde anunţată pentru perioada 21-23 august a.c., în cazul punctelor
termice termice 410, 411, 413 și 416, se prelungeşte până astăzi, 25 august, ora 20.00.
„Pentru continuarea lucrărilor de înlocuire
și modernizare a rețelei de transport a energiei
termice, în cadrul proiectului „Reabilitarea
sistemului de termoﬁcare urbană la nivelul municipiului Oradea pentru perioada 2009-2028,
în scopul conformării la legislaţia de mediu şi
a creşterii eﬁcienţei energetice - etapa a II-a,
20,2 km rețea de transport”, din cauze imposibil de anticipat, se prelungește oprirea anunțată
pentru perioada 21 - 23 august, până vineri, în
data de 25 august 2017, ora 20.00”, se precizează într-un comunicat de presă al Termoﬁcare
Oradea. Vor ﬁ afectați consumatorii alimentați
din punctele termice: 410, 411, 413 și 416,
situați pe străzile Mihai Eminescu (tronsonul
dintre str. Dunărea și str. Republicii), Republicii (parțial), Deltei, Cometei, Dunărea (tronsonul dintre str. Cometei și str. Rovine), Aurel
Lazăr, George Enescu, Fr. Schubert, Andrei
Șaguna, Libertății, Tribunalului și Parcul Traian, precum și utilizatorii racordați direct din
rețeaua de transport, situați în aceste zone.
Pentru informaţii suplimentare privind
stadiul lucrărilor, clienţii Termoﬁcare Oradea
pot suna la dispeceratul de urgenţă TelVerde 0
800 070 800 (număr apelabil gratuit din toate
rețelele ﬁxe și mobile).
 R.C.

Hoț la 14 ani!

Un minor de 14 ani este cercetat de
polițiștii bihoreni pentru că ar ﬁ furat bani
dintr-o locuință din Sânnicolau Român.
Banii au fost recuperați de polițiștii din Cefa
de la persoana bănuită de comiterea faptei.
Polițiștii Secției nr. 9 de Poliție Rurală Cefa
au identiﬁcat și cercetat miercuri, 23 august, un
minor de 14 ani, din Cefa, județul Bihor, bănuit
de comiterea infracțiunii de furt caliﬁcat. În
urma cercetărilor oamenii legii îl bănuiesc pe
acesta că, pe 22 august, în jurul orei 12.00, ar ﬁ
pătruns prin efracţie într-un imobil din Sânnicolau Român și ar ﬁ sustras 200 lei. Prejudiciul
a fost recuperat de la cel în cauză. Polițiștii
Secției nr.9 de Poliție Rurală Cefa continuă
cercetările. 

