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Concertul pentru violoncel de Elgar, la Filarmonică

Agenda politică

Meleg Vilmos, directorul
general-manager al Filarmonicii de Stat Oradea, și Vasile
Foica, directorul artistic, au
avut doi invitați speciali, în
cadrul conferinței de presă
pe care au organizat-o, ieri,
la sediul instituției de cultură.

Liderul ALDE Bihor, Traian Bodea, a
declarat că bugetul Consiliului Judeţean
nu a avut de suferit în urma modiﬁcărilor
aduse Codului Fiscal. Potrivit lui Bodea,
ce s-a pierdut în urma micşorării impozitului pe venit a fost compensat prin sumele
provenite din cotele defalcate din TVA, la
care se adaugă banii pentru reabilitarea de
drumuri şi cei pentru Aeroport.

După mai bine de 15 ani
Invitați speciali, la
Oradea

Este vorba de solistul Petrus
Bölöni Áron, născut la Oradea,
angajat al Operei Maghiare de
Stat din Budapesta, și dirijorul
maghiar Dobszay Péter, unul
dintre cei mai apreciaţi muzicieni din generaţia lui.
„Programul
concertului
următor, din 18 ianuarie, cuprinde două capodopere de
Beethoven: Fidelio – uvertura
și Simfonia a IV-a în Si bemol
major, lucrări consacrate, care
sunt prezente în repertoriul
curent al oricărei ﬁlarmonici.
Însă evenimentul săptămânii
este prezentarea, la Oradea, a
Concertului pentru violoncel
și orchestră, op. 85, de Edward
Elgar, care n-a mai fost prezentat de cel puțin 15 ani în orașul
nostru”, a spus, în deschiderea
conferinței de presă, Vasile Foica, directorul artistic al Filarmonicii orădene.
Lucrarea a fost scrisă în anul
1919, imediat după terminarea Primului Război Mondial.
Concertul a fost cântat în primă audiţie de Felix Salmond, la
26 octombrie 1919, în Queen’s
Hall la Londra.
„Compozitorul reﬂectă în
această lucrare ororile războiului, tristețea pentru pierderea atâtor vieți omenești. După
premiera acestei lucrări, soția
compozitorului a decedat și,
deși compozitorul a mai trăit,
apoi, încă 15 ani, el nu a mai
compus nimic, ﬁind extrem de
marcat atât de prezența războiului, cât și de pierderea soției”,

Concertul simfonic are loc în această seară, de la ora 19.00, în Sala Enescu-Bartok a
Filarmonicii orădene
a explicat Vasile Foica la întâlnirea cu jurnaliștii.
Vasile Foica a mai spus că,
„timp de aproape 40 de ani,
piesa aproape că nu a mai fost
interpretată”, adăugând că lucrarea a fost redescoperită de
celebra violoncelistă engleză
Jacqueline Mary du Pré, recunoscută ca una dintre cele
mai mari interprete ale lumii la
acest instrument.

„Revin, cu bucurie,
la Oradea!”

Petrus Bölöni Áron, solistul
invitat al concertului, se aﬂă
pentru a patra oară în orașul de
pe Crișul Repede. S-a născut
la Oradea, într-o familie de artişti. A început studiul instrumentului la vârsta de 7 ani, la
Liceul de Artă din Oradea, cu
prof. Marcu Sikes Ágnes. I-au
mai fost profesori Radó István şi Trendler Mária, artişti
ai orchestrei Filarmonicii din
Oradea. Și-a continuat studiile

Suntem paradisul
rablelor!
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Cel mai mare nivel al pieţei a fost atins în
2008, când s-au înregistrat 300.000 de unităţi.
De cealaltă parte, cel mai slab an pentru piaţa
maşinilor rulate a fost 2011, când totalul nu a
atins nici 100.000 de unităţi”, se arată în analiza de specialitate realizată de autovit.ro. Potrivit sursei citate, Programul „Rabla” a avut
un impact redus asupra pieţei auto în 2017,
astfel că mai puţin de un sfert dintre achiziţiile din piaţă au fost efectuate prin intermediul
acestuia. Pe de altă parte, subvenţiile acordate
pentru achiziţia de maşini electrice au impulsionat această nişă, iar în cursul anului trecut
500 de persoane au aplicat pentru a-şi cumpăra astfel de autoturisme, faţă de până în 50 de
maşini pe an, cum se înregistrau în perioadele
anterioare. În 2017, tranzacţiile cu maşini rulate pe plan intern (reînmatriculările) au înregistrat un record, de peste 496.000 de unităţi,
în creştere cu 99% comparativ cu anul 2016 şi
depăşind maximul din 2011, de 411.000 unităţi. În ceea ce priveşte valoarea tranzacţiilor
consemnate pe portalul autovit.ro, aceasta s-a
ridicat, în 2017, la 600 de milioane de euro.
Cele mai căutate brand-uri auto au fost, anul
trecut, Audi, BMW şi Volkswagen, iar cele
mai căutate modele de maşini, Volkswagen
Passat Audi A4 şi Volkswagen Golf.  R.C.

muzicale la Gimnaziul de Muzică „Szent István” și la Conservatorul „Bartók Béla” din
Budapesta, unde a studiat sub
îndrumarea lui Puskás Zsolt.
A absolvit Academia de Muzică din Budapesta, la clasa prof.
Déri György. Din 2015, este
angajatul Operei Maghiare de
Stat din Budapesta, în cadrul
proiectului „Academia Operei”. În 2016, devine violoncelistul Orchestrei Filarmonice
din Győr.
Tânărul solit a început studiul acestei lucrări în urmă
cu zece ani, când a învățat
primele două părți. „Revin,
de ﬁecare dată, cu bucurie, la
Oradea. Am o colaborare foarte bună cu orchestra, care îmi
asigură sprijinul cel mai cordial posibil”, a spus solistul la
conferința de presă.

Prestația orchestrei,
remarcabilă

Dirijorul invitat, Dobszay

Péter, s-a născut în 1990, ﬁind
unul dintre cei mai apreciaţi
muzicieni din generaţia lui. În
prezent, este dirijor permanent
la Orchestra simfonică din
Szolnok. Anul trecut, a participat la Concursul Internaţional de Dirijat „Maestro Solti”,
iar din 185 de concurenţi, din
întreaga lume, s-a caliﬁcat în
ﬁnala mică, între primii şase,
obţinând premiul special al publicului.
„Mă aﬂu pentru prima oară
la Oradea. Anul trecut, am
lucrat cu aproximativ zece orchestre în Ungaria și în străinătate. Având această experiență
cu orchestre, transmit publicului orădean să ﬁe mândru de
orchestra lui, deoarece, mi-am
dat seama, încă de la prima
repetiţie, prin comparaţie cu
alte orchestre cu care am avut
ocazia să lucrez, că prestaţia
orădenilor este absolut remarcabilă”, a menționat dirijorul
invitat al concertului.
 Loredana IONAȘ

Lucrări aferente Podului Centenarului

Circulaţie închisă pe
strada Chitul
Comisia de Circulație din cadrul
Primăriei Oradea a aprobat miercuri,
17 ianuarie 2018, la solicitarea SC
Freyrom SA, închiderea circulației rutiere pe strada Emilian Mircea Chitul,
intersecție cu strada Szigligeti Ede.
Circulația este blocată începând de azi,
18 ianuarie 2018, până în data de 19

mai 2018, pentru execuția lucrărilor de
deviere a rețelelor malului drept aferente obiectivului „Construire pod peste
Râul Crișul Repede între strada Plevnei
și strada Szigligeti Ede”. În funcție de
stadiul lucrărilor, perioada de închidere
a circulației ar putea ﬁ prelungită. 
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Răzvan Cuc, care s-ar întoarce astfel la
minister. De asemenea, alte surse susţin
că nici ministrul delegat pentru Fonduri
Europene, Marius Nica, nu se va regăsi
în viitorul Guvern. Cu semnul întrebării
privind prezenţa în Guvernul Dăncilă ar
ﬁ ministrul pentru Dialog Social, Gabriel Petrea, dar şi ministrul pentru Turism,
Mircea Dobre. Alte surse susţin că nici
ministrul Educaţiei, Liviu Pop, nu se
va regăsi în Guvern, numele vehiculat

pentru a-l înlocui ﬁind cel al Ecaterinei
Andronescu. CExN al PSD urmează să
se reunească, în cursul zilei de luni, 22
ianuarie, pentru a stabili componenţa Guvernului Dăncilă, miniştrii ﬁind evaluaţi
şi aprobaţi de acest for. Liviu Dragnea a
acuzat, după demisia lui Tudose, că are
nemulţumiri faţă de activitatea unor miniştri şi că „miniştrii mincinoşi” nu se vor
mai regăsi în Guvern.
 M.F.

Noul Guvern, aceeaşi Mărie...

Bugetul judeţului nu
este afectat negativ

„Am fost întrebat dacă în urma modiﬁcării
Codului Fiscal, Consiliul Judeţean va avea
de pierdut. La impozitul pe venit vom avea o
pierdere de 27,3 milioane lei, însă din cotele
defalcate din TVA primim 50,8 milioane lei
acum, faţă de 25,3 milioane lei în 2017. În total,
vom avea un minus de aproximativ 1,8 milioane lei, însă din punct de vedere al veniturilor,
judeţul nu are de pierdut. Ba mai mult, am
câştigat pentru că am semnat contractele pe
PNDL şi primim bani pentru terminalul de la
Aeroport”, a declarat, ieri, vicepreşedintele CJ
Bihor, într-o conferinţă de presă susţinută la
sediul partidului pe care îl conduce. Bodea a
menţionat că bugetul judeţului va ﬁ postat pe
site-ul instituţiei până vineri pentru a putea
ﬁ consultat. În privinţa consultărilor cu PNL
pentru a obţine voturile necesare, Traian Bodea
a menţionat că proiectul de buget va ﬁ discutat
cu liberalii în comisii, precizând că la dezvoltare sunt cuprinse proiecte aﬂate în derulare,
precum şi cele anunţate în 2017. „Nu cred că
bugetul judeţului Bihor trebuie discutat politic.
Dacă e bine conceput, nu sunt lucruri care să
nu poată ﬁ aprobate. Nu cred în varianta că
PNL va bloca bugetul”, a declarat Traian Bodea. În ceea ce priveşte alocările de sume din
cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor
primăriilor din judeţ, vicepreşedintele CJ Bihor
a menţionat că suma este mult mai mică faţă
de anul trecut: în jur de 15 milioane lei, faţă de
30,6 milioane lei.

„ALDE vrea stabilitate”

Liderul ALDE Bihor, Traian Bodea, a
declarat că partidul din care face parte vrea
stabilitate politică, susţinând nominalizarea
Vioricăi Dăncilă pentru funcţia de premier.
În privinţa lui Mihai Tudose, Bodea susţine
că acestuia i-a fost retras sprijinul din mai
multe motive, printre care şi modul în care a
colaborat cu miniştrii cabinetului său.
„ALDE susţine nominalizarea făcută de
PSD, doamna Dăncilă. Nici nu există altă soluţie la cât de divizat este eşichierul politic”, a
declarat, ieri, copreşedintele ALDE Bihor, adăugând: „Nu ne surâd schimbările repetate, dar
dacă sunt motive, şi 100% sunt, pentru că altfel
nu s-ar ﬁ făcut aceste modiﬁcări... Sperăm ca
doamna Dăncilă să ﬁe premierul care să spargă
gheaţa la nivel de oameni politici proveniţi din
rândul femeilor. Este prima doamnă premier al
României. Cred că este un pas înainte, având în
vedere că, în spaţiul european, femeile ocupă
un loc fruntaş în politică. Sperăm să facă o
ﬁgură bună şi să aducă stabilitate politică şi o
predictibilitate pe un termen cât mai lung.” În
ceea ce priveşte retragerea sprijinului pentru
fostul premier, Mihai Tudose, liderul ALDE
Bihor a menţionat că sunt mai multe cauze care
au determinat acest gest, printre care şi modul
în care a colaborat cu miniştrii din cabinetul
său. „Probabil şi respingerea partidului, când a
venit cu acea propunere de comasare a ministerelor fără să se consulte cu cei care susţin
guvernul, mă refer la atât PSD, cât şi ALDE.
Au fost mai multe animozităţi, deﬁcienţe de
funcţionare, în aşa fel încât s-a ajuns la această
decizie că e mai bine să facă un pas în spate.
Este de apreciat faptul că Tudose nu a procedat
ca şi Grindeanu şi a înţeles că decizia partidului trebuie salutată, respectată şi să se retragă
pentru a face loc unui alt premier”, a mai declarat Bodea.
 Ioana MATEAŞ

