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Poştaşul aduce
mai târziu
pensia /P.8

Au prăznuit Boboteaza
Credincioşii au prăznuit, ieri, Botezul Domnului nostru Iisus Hristos sau Boboteaza. La Biserica cu Lună, la fel ca în alte biserici, agheasmaa
fost pusă la dispoziţia credincioşilor în rezervoare generoase.Orădenii şi-au aşteptat rândul să ia preasfinţita apă şi prescură, pentru a avea
un anmai bun. /P.8 FOTO: SIMONA DRIMBĂU

Lady Gaga
va continua

să facă
muzică, deşi se

confruntă cu
depresia
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Cel mai
bun jucător
străin din
Bulgaria

Vremea va fi rece, cu
temperaturi minime
cuprinse între -6 şi -5
grade.
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Statuia luiRimanóczyKálmán
Jr.vafi inauguratăînmai2020
Executarea lucrării a fost încredinţată, prin con-
curs, sculptorului care a făcut şi statuile episcopi-
lor Demetriu Radu şi Roman Ciorogariu, din Piaţa
Unirii.

ORADEA. La 400.000 de lei a
fost adjudecată realizarea
monumentului de for pu-
blic „Statuia arhitectului Ri-
manóczy Kálmán Jr.”, care va

fi amplasată în zona Bisericii
Romano-Catolice „Pogorârea
Sf. Spirit”, de pe strada Du-
nărea nr. 1. „Dintre cele trei
oferte depuse, juriul l-a de-

clarat câștigător pe sculptorul
Alexandru Păsat, a cărui crea-
ţie artistică a întrunit cel mai
mare punctaj.
Valoarea de realizare a sta-

tuii este de 400.000 de lei,
suma cuprinzând și serviciile
de proiectare”, transmitemu-
nicipalitatea prin comunicat
de presă.
Primăria municipiului Ora-

dea intenţionează să inaugu-
reze această statuie în data de
1 mai 2020, când se vor ani-
versa 150 de ani de la nașterea
marelui arhitect.
Rimanóczy Kálmán Junior

(1870-1912) a fost unul dintre
cei mai importanţi arhitecţi
orădeni. Deși a trăit numai 42
de ani, în scurta lui carieră de
20 de ani a avut numeroase

comenzi pentru clădiri publi-
ce și particulare.
Printre cele mai importante

clădiri proiectate se numără
Primăria, Palatul Finanţelor
Publice, Baroul Oradea, Pala-
tul Moskovits Miksa, Palatul
Episcopiei Greco-Catolice,
dar și reabilitarea Bisericii
Romano-Catolice „Pogorârea
Sfântului Spirit”.

Maşinile elec-
trice hibrid sau
complet elec-
trice prin Pro-
gramul Rabla

/P.8

Orădeanul Ioan
Hora va lucra
din nou cu Ior-
dănescu /P.7

Ultimele
ştiri pe mobil
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Dosarearanjatesaurâcăîntremagistraţi?
Mărturia unei judecătoare de la Curtea de Apel
Oradea, publicată de luju.ro, pune reale semne de
întrebare despre modul în care se împarte drepta-
tea în ţara noastră.

ORADEA. O mărturie a jude-
cătoarei Adina Cioflan, de la
Curtea de Apel Oradea, publi-
cată de luju.ro, zdruncină pu-
ternic încrederea cetăţenilor
în Justiţie.
Potrivit luju.ro, judecătoa-

rea Adina Cioflan ar fi căzut
din graţiile procurorilor DNA
Oradea, după ce ar fi refuzat

să dea curs solicitării acestora
de a le sprijini acuzaţiile adu-
se fostului șef al Parchetului
de pe lângă Tribunalul Bihor,
Vasile Popa.
„În concret, magistratului

judecător Cioflan Adina Cla-
udia, care judeca dosarul nr.
3294/111/2014 privind incul-
paţii Varga David, Varga Cos-

min, Colompar Claudiu, Var-
ga Iosif și Mierluţ Valentin,
acuzaţi de săvârșirea infrac-
ţiunii de omor calificat, i s-a
cerut în repetate rânduri de
către magistratul judecător
Muntean Crina, președinta
Secţiei penale a Tribunalului
Bihor, să constate că victi-
ma nu a decedat ca urmare
a loviturilor cu bâte și pari,
ci ca urmare a prelevării de
organe pe care o încuviinţa-
se medicul legist, la solicita-
rea procurorului Popa Vasile
Constantin.

În acest sens, i s-a cerut
persoanei vătămate, Cioflan
Adina Claudia, magistrat ju-
decător învestit cu judeca-
rea cauzei 3249/111/2014, de
către magistratul judecător
Muntean Crina, să dispună
schimbarea încadrării juridi-
ce a infracţiunilor imputate
inculpaţilor și să reţină for-
ma tentativei de omor, «fără
să-i pese că în acest fel, ar fi
fost favorizaţi autorii unui
omor»”, scrie luju.ro, citând
din declaraţia magistratului
orădean. /P.7 JB – C.D.

Trimis la Cluj pen-
tru operaţie
ORADEA. Bărbatul de 37 de ani
care s-a autoaccidentat sâm-
bătă cu un proiectil a fost tri-
mis, luni seara, la Cluj Napoca
pentru a fi operat la un ochi.
Imediat după incident, băr-
batul a fost internat la secţia
de Oftalmologie de la Spitalul
Judeţean, fiindcă a suferit o
dezlipire de retină la un ochi,
iar în celălalt i-au intrat trei
corpuri străine. Medicul of-
talmolog Flaviu Bodea l-a în-
grijit, dar, pentru că operaţia
nu se putea face la Oradea, l-a
trimis la Cluj. De asemenea,
pacientul a fost îngrijit și de
dr. Teodor Urda de la Chirur-
gie Plastică (avea tendoanele
și oasele afectate), care a fost
nevoit să-i amputeze degelul
doi de la mâna stângă. JB-O.Ş.

Recompensă pe
capul lui Trump
IRAN. Recompensă de 80 de
milioane de dolari pentru
capul lui Donald Trump.
Anunţul a fost făcut în timpul
transmisiunii funerariilor ge-
nerarului Qasem Soleimani,
de către televiziunea de stat
din Iran. Potrivit heavy.com,
care citează presa arabă, gu-
vernul iranian nu a fixat nicio
recompensă pentru uciderea
președintelui american. /P.2

Ungaria bagă
bani în Aeropor-
tul Debreţin
ORADEA. Aeroportul Oradea
este într-o liniște adâncă,
chiar și acum, după schimba-
reaConsiliului deAdministra-
ţie, când primarul Ilie Bolojan
și-a impus un om în conduce-
rea aerogării. Peste graniţă,
Aeroportul Debreţin, pe care
edilul îl ameninţa cu concu-
renţa toamna trecută, este
alimentat masiv cu fonduri
guvernamentale. La finalul
anului trecut, Guvernul Or-
bán a alocatmilioane de euro,
grosul banilor fiind destinat
pentru dezvoltarea aeropor-
tului, al doilea ca mărime din
Ungaria. /P.3

Au fost prea
grăbiţi
BIHOR. Trei sferturi dintre bi-
horenii amendaţi în weekend
au călcat prea mult pedala de
acceleraţie. Astfel, din totalul
de 485 de sancţiuni contra-
venţionale (cu amenzi în va-
loare de 279.301 de lei), 342 de
sancţiuni au fost date celor ce
au depășit limitele legale de
viteză. /P.2 JB - O.Ş.

S-au dat Globurile de Aur
LOS ANGELES. “Once Upon A
Time In Hollywood” a fost,
cu trei trofee, marele câști-
gător al galei Globurilor de
Aur 2020, fiind desemnat cea
mai bună comedie, în timp
ce “1917”, de Sam Mendes,
a primit premiul pentru cea
mai bună dramă. “Successi-
on”, “Fleabag” și “Cernobîl”

au primit majoritatea premi-
ilor TV. Lungmetrajul “Once
Upon A Time In Hollywood”,
de Quentin Tarantino, primi-
se cinci nominalizări și a obţi-
nut trei premii Globul de Aur,
pentru ceamai bună comedie,
celmai bun scenariu și celmai
bun rol secundar masculin,
atribuit lui Brad Pitt. /P.12

Tradiţia binecuvântării
Într-unmaraton caritabil, preoteasa Dorina Marian, împreună
cumembrii Asociaţiei „Sfântul Nicolae - ocrotitorul săracilor”,
au împărţit 200 de pachete cu alimente esenţiale şi alte bunu-
ri, pentru vârstnicii aflaţi în evidenţa cazurilor sociale deosebite
din Salonta şi din localităţile învecinate. /P.6 FOTO: S.P.

I-a ars casa de
la o ţigară /P.2

Echipa lui Tarantino FOTO: EPA
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