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Sâmbătă, 9 iunie. Din cap până la picioare,

Oradea se umple de culoare
Sub genericul „Zâmbește!
Aleargă! Fii fericit!”, sâmbătă, 9 iunie, în Piața Unirii
se va desfășura un eveniment
inedit. Un concurs care nu
va pune accent pe timpii de
alergare, ci pe distracție.
La ﬁecare kilometru parcurs, participanții vor trece
printr-o poartă de culoare,
în care vor ﬁ vopsiți din cap
până în picioare cu pudră colorată.

Va ﬁ show. 2 tone de pudră
colorată și valuri de spumă
sunt pregătite pentru cei mai
curajoși orădeni în weekend.
Aceștia vor participa la o
„întrecere” pe 5 kilometri în
care elementul de bază va ﬁ
distracția. La ﬁecare kilometru
parcurs, participanții vor trece
printr-o poartă de culoare, în
care sunt vopsiți din cap până
în picioare cu pudră colorată, 100% naturală, pe bază de
amidon de porumb.
„The Color Run” își propune să transmită mai departe
magia copilăriei, conturată de
eroii Batman, Superman, Iron
Man sau Wonder Woman care
au luptat pentru o lume mai fericită. Cu toții, au avut nevoie
de un imbold, care i-a transformat din normal în extraordinar.
Participanții pot alege una
din 3 categorii: Standard Hero,
Premium Super Hero sau VIP

Bugetul Oradiei

Municipalitatea orădeană a anunţat că, în primele
cinci luni ale acestui an, la
bugetul local s-au încasat
peste 103 milioane lei, bani
proveniţi din taxele şi impozitele plătite de contribuabilii orădeni, persoane ﬁzice
sau juridice.
Într-un comunicat de presă,
Primăria Oradea a anunţat
că, potrivit evidenţelor ﬁscale ale Direcţiei Economice,
în intervalul 1 ianuarie – 31
mai 2018 şi-au achitat taxele
şi impozitele la bugetul local
93.011 persoane ﬁzice şi 9.130
persoane juridice.
Cuantumul sumelor încasate aferente impozitelor şi taxelor locale este de 103.788.008
lei. Comparativ, anul trecut,
în acelaşi interval de timp (1
ianuarie – 31 mai 2017), deşi
îşi plătiseră dările mai mulţi
contribuabili, suma încasată
a fost cu peste 20 milioane
lei mai mică decât în primele
cinci luni ale acestui an. Mai
exact, şi-au achitat taxele şi
impozitele locale 96.835 persoane ﬁzice, respectiv 9.228
de persoane juridice, cuantumul încasărilor ﬁind în valoare de 82.008.625 lei. Diferenţa
provine din majorarea, în medie cu 20%, a taxelor şi impozitelor locale începând cu 1
ianuarie 2018.
 I.M.

Banii vor ajunge la femeile care luptă cu cancerul
Legend, iar copiii sub 6 ani pot succesive, la ﬁecare 4-5 miparticipa în mod gratuit.
nute, iar până la ora 16:30 vor
Kitul Standard va cuprinde pleca în alergare toți cei peste
un tricou alb de super-erou, 1.000 de participanți.
medalie cu unicorn, un buff
The Color Run Hero Tour
(material textil versatil, ce poa- susține Fundația Renașterea
te ﬁ folosit pe post de bentița, pentru a derula campanii desbandana sau manșetă), o in- tinate sănătății femeilor, designă, un număr de concurs venind astfel cauza oﬁcială a
și două tatuaje temporare, ur- celei mai fericite curse de alermând ca la linia de sosire ﬁ- gare din lume.
ecare participant să primească
În România, anual, mii de
o medalie cu unicorn şi un plic femei devin supererou învinde pudră colorată. Accesul în gând cancerul.
zona de eveniment, Piața UniÎnscrierile se pot face pe sirii, este permis de la ora 14:00, te-ul thecolorrun.ro sau direct
iar primul start este la ora în Piața Unirii, vizavi de Bi16:00. Vor ﬁ mai multe starturi serica cu Lună, până pe până

8 iunie, între 10:00 și 21:00.
Prețul variază între 89.99 lei și
189.99 lei.
În România, The Color Run
a ajuns la ediția cu numărul 24, adunând până acum
aproximativ 100.000 de alergători și milioane de zâmbete, în București, Cluj-Napoca,
Timișoara, Iași și Mamaia.
În Oradea, evenimentul
este organizat în parteneriat
cu Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și
Regiune, cu sprijinul Primăriei Oradea, Poliției Rutiere și
Poliției Locale.
 R.C.

Liderul mișcării unioniste „Sfatul Țării 2” din Republica Moldova

Academicianul Nicolae Dabija, la Oradea

„Uniunea Vatra Românească” cu sprijinul Prefecturii Bihor și al Consiliului
Județean a invitat la Oradea
în perioada 8-10 iunie pe liderul mișcării unioniste, Sfatul
Țării 2, academician Nicolae Dabija, din R. Moldova.

Academician Nicolae Dabija, un scriitor de importanță
europeană cum este apreciat
de președintele Academiei de
Științe și Arte Europene de
la Paris, vine la Oradea pentru a participa la acțiuni patriotice de apropiere a fraților
„scurtând” distanța de aproape 1.000 de km care desparte
Oradea de Chișinău, se arată într-un comunicat al Vetrei Româneşti, ﬁliala Bihor.
Cu acest prilej, vineri, la ora
11.00, în sala mare a Prefecturii
Bihor, va ﬁ lansată cartea „Basarabia Suferință și Speranță”,
autori ﬁind academician Nicolae Dabija și profesorul Teodor
David.
Cartea a apărut în întregime în
Săptămâna Scriitorilor Literatura și Arta din Republica Moldova în 15.000 de exemplare.
Cartea vrea să aducă lumină
în rândurile unor români (moldoveni) din Basarabia rătăciți
în partide străine de neamul

nostru românesc, precum unele personaje din romanele
lui Liviu Rebreanu fără ideal într-o anumită perioadă.
Cartea aduce aminte cititorului de furtul Basarabiei de
către Imperiul Rus și Sovietic de suferințele imense ale
fraților noștri de dincolo de
Prut (arestări, deportări, crime, înfometare, interzicerea
limbii române, demolarea bisericilor, ocuparea pământurilor românești de către străini).
Cartea vrea să ﬁe un apel sincer către românii de dincolo de
Prut, de a veni spre conştiința de
neam, spre conștiința națională.
La eveniment participă Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere,
Traian Moșoiu, seniorii PSD din

Municipiul Oradea și Județul
Bihor, Organizația Județeană
a Femeilor Ortodoxe Bihor.
”Dragi bihoreni, veniți la sărbătoarea noastră românească în
acest an al a sutelea al Țării, sărbătoare ce vibrează suﬂetește la
ceea ce se întâmplă în spațiul
mioritic basarabean pus mereu
sub semnul terorii istoriei, sărbătoare ce face ca totul să se
îndrumeze pe albia dreaptă al
ﬁrescului, a noi modalități de
apropiere de frații de dincolo de
Prut”, se arată în comunicatul
amintit.
După lansarea cărții, tinerii soliști talentați Alexandru
Carțiș și Bianca Popa, vor interpreta frumoase cântece patriotice și populare.
 A.C.

În Oradea și București,

Vânătoare de comori
arhitecturale

Cu ocazia Zilei Mondiale Art Nouveau,
în Oradea și București se vor organiza două
vânători de comori arhitecturale, un mod de
a ﬁ turist în propriul oraș, dar și un joc de introducere în arhitectură, pentru toți locuitorii,
chiar dacă nu au cunoștințe de specialitate.
În Oradea, concursul se va desfășura pe 10
iunie, începând cu ora 10:00.
„Ne-am gândit la o serie de ediții speciale
de vară, care să îi provoace pe participanți să
înțeleagă clădirile care îi înconjoară, într-un mod
cât se poate de distractiv și lejer”, spune Ioana
Pătrășcoiu, mintea creativă din spatele vânătorii.
În spiritul altor vremuri și al unui stil celebrat
la nivel internațional, Oradea se lasă văzută prin
ochi de art nouveau, pe 10 iunie, unde, timp de
două ore, vânătoarea îi provoacă pe participanți
să se familiarizeze cu arhitectura speciﬁcă. Înscrierile se fac pe site-ul eventbook.ro.
Organizată de peste 7 ani, vânătoarea arhitecturală este un joc de echipă prin care participanții
devin turiști în propriul oraș, se familiarizează cu
arhitectura lui (patrimoniul construit) și învață
într-un mod distractiv să-l privească altfel. Cu
câteva mii de participanți din București, dar și
din Câmpulung Muscel, Constanța, Sinaia sau
Mediaș, acest eveniment propune redescoperirea
arhitecturii și a patrimoniului într-un mod relaxant, pentru a-i ajuta pe locuitori să-și înțeleagă
mai bine orașul, istoria, cultura.
 R.C.

Colectare de deşeuri electronice

Tombolă cu premii

Sâmbătă, 9 iunie, va avea loc acţiunea lunară de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice. Cei care predau
deșeuri de acest tip vor participa la o tombolă
cu premii, care se va organiza luni, 11 iunie,
ora 11.00, în Sala Mare a Primăriei Oradea.
În municipiul Oradea, punctele de colectare
ﬁxe stabilite de Primăria Municipiului Oradea
sunt: Cartierul Rogerius - parcare Spitalului
Municipal „Dr. Gavril Curteanu” şi str. Sovata, în dreptul Punctului Termic 109; Cartierul
Ioşia - str. Oneştilor, parcarea supermarketului
Penny; Cartierul Nufărul - zona ultimei staţii de
tramvai; Calea Clujului - zona Staționar 3 - Obstetrică-Ginecologie Oradea.
Campania din data de 9 iunie este organizată, în parteneriat, de Asociația RoRec, SC
Bene Internațional și Primăria Oradea și are în
plus față de campaniile precedente următoarele
puncte de colectare: la intersecția str. Nicolae Filimon cu str. Crivățului (Cartierul Episcopia Bihor); Parcare Piața Mare (lângă sediul Direcției
Finanțelor Publice); Parcare de la intersecția str.
Seleușului cu str. Grădinarilor; Parcare BancPost - str. Tudor Vladimirescu.
Punctele de colectare vor ﬁ disponibile sâmbătă, 9 iunie, între orele 10.00-18.00.
Deşeurile de echipamente electrice şi electronice colectate în punctele ﬁxe de colectare vor
ﬁ preluate de Bene Internaţional Oradea. Pentru cantităţi mari de DEEE persoanele ﬁzice
şi/sau juridice, asociaţiile de locatari pot contacta ﬁrma la tel. ﬁx: 0259.406.276; tel. mobil:
0735.333.823, asigurându-se preluarea şi transportul gratuit pentru deşeurile de echipamente
electrice şi electronice.
În cadrul tombolei, pot ﬁ câştigate: aspirator
(două bucăţi), cuptor cu microunde digital (două
bucăţi), ﬁer de călcat (două bucăţi), frigider (o
bucată), mixer de bucătărie (două bucăţi). De
asemenea, pentru deşeurile electrice grele sau
voluminoase predate pot ﬁ câştigate tichete cadou.
 I.M.

