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Sărbătoare în orașul nucilor

Ziua orașului Nucet
Orașul nucilor și al mine-

rilor de altădată va îmbră-
ca, duminică, 2 septembrie, 
straie de sărbătoare, deoare-
ce Primăria și Consiliul Lo-
cal Nucet vor organiza Ziua 
orașului Nucet, ajunsă la 
ediția a VIII-a.

Locuitorii din orașul nuci-
lor și minerilor de altădată vor 
fi  cu siguranță îmbrăcați în 
straie de sărbătoare, deoare-
ce autoritățile locale - Mircea 
Tuduce și Daniel Lazea, pri-
marul, respectiv viceprimarul 
orașului Nucet - vor organiza 
Ziua orașului Nucet, ajunsă la 
ediția a VIII-a. 

Centrul orașului, unde va fi  
punctul comun de întâlnire, va 
fi  luat cu asalt pentru o zi care, 
cu siguranță, va satisface toa-
te categoriile de vârstă, dacă 
ținem cont de „paleta” diver-
sifi cată de activităţi pregătită. 
Acestea vor debuta încă de la 
primele ore ale dimineții, când 
cu toții se vor putea bucura de 
parcul de distracții instalat de 
SC RO Circus SRL, patronat 
de Dela și Cornel Nicolescu, 
distracţie care se va întinde pe 
parcursul întregii zile. 

De la ora 10.00, este progra-
mat un concurs de cros, iar de 
la ora 13.30, pe scena special 
amenajată cu această ocazie în 
centrul orașului, în prim plan 
va fi  Centrul Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Cuturii Tradiționale Bihor, 
precum și „Muguri și Mlădițe 
de Tezaur” Beiuș, „Zestrea Bu-
duresii” Budureasa, „Floarea 
Borodului” Borod şi „Doina 
Șteiului” Ștei. Rând pe rând, 

vor urca pe scenă Simona Cap, 
Elena Șerb, Daniela Rada, 
Sânziana Toader, Lia Bereș, 
Vlad Ștef şi Andrada Oros. De 
la ora 17.15, Florin Ionaș - Ge-
neralul, Diana Selagea, Daniel 
Ilie şi Claudia Ionaș vor avea o 
„intervenție” pe durata a două 
ore, „deranjați” fi ind de Jessie. 

La ora 19.45, vocea be-
iușeanului Claudiu Borza va 
fi  auzită din nou sub Apuseni, 
pentru ca „semnalul” unei zile 
cu adevărat reușite să fi e dat de 
cunoscuta trupă Semnal M, în-
cepând cu ora 20.30. 

Finalul spectacolului va 
aparține lui Dan Ciotoi și Ge-
neric, care, de la ora 21.30, cu 
siguranță va face ca ringul pro-
vizoriu de dans din fața scenei 

să fi e luat cu asalt. 
Focurile de artifi cii de la 

ora 22.45 vor brăzda cerul, 
anunțând fi nalul unei zile de 
neuitat pentru toți cei care au 
dorit să fi e alături de nucetani 
la sărbătoarea lor. 

„Din edițiile trecute a Zilei 
orașului nostru am văzut bucu-
ria revederii locuitorilor într-
un cadru organizat, fapt care a 
atras nenumărați vizitatori, dar 
mai ales mulți nucetani care 
lucrează pe alte meleaguri și 
care au exploatat această opor-
tunitate în zi de sărbătoare de a 
fi  prezenți din nou acasă. 

La sugestia multor localnici, 
am încercat și sper să reușesc 
să realizăm un spectacol care 
să satisfacă toate categoriile 

de vârstă, iar în activitățile de-
rulate în timpul zilei să fi e cât 
mai mulți implicați. Așa cum 
se știe, noi, nucetanii, suntem 
gazde deosebit de ospitaliere și 
vă așteptăm și de această dată 
cu mult drag pentru a sărbători 
împreună această zi deosebită 
din comunitatea noastră. 

Fie ca acest an, Anul Cen-
tenarului Unirii, să fi e unul 
al unității noastre, iar cu 
siguranță pe toți cei care vor fi  
alături de noi îi vom considera 
oaspeții noștri, tratându-i ca 
atare. La Mulți Ani, dragi nu-
cetani. La Mulți Ani, Nucet!”, 
a afi rmat, pentru CRIȘANA, 
Mircea Tuduce (foto), prima-
rul orașului Nucet.

 Ionel POPA

Reabilitarea Palatului Episcopiei
Unde se pot face donații 

Cei care doresc să facă donații pentru a 
contribui la reabilitarea Palatului Episco-
piei Greco-Catolice Oradea, grav afectat 
de incendiul din 25 august 2018, vor avea la 
dispoziție atât conturi bacare, cât și sediul 
Primăriei, obiective turistice din Oradea, 
sediul Episcopiei și parohiile greco-catolice.

Primăria Oradea anunță că donațiile se 
pot face atât în conturile deschise la Banca 
Transilvania de către Fundația de Protejare a 
Monumentelor Istorice din Județul Bihor (Ora-
dea Heritage) și de către Episcopia Greco-Ca-
tolică Oradea, cât și în numerar la obiectivele 
turistice din oraș, la Sala ghișeelor din cadrul 
Primăriei Oradea, la sediul Episcopiei Greco-
Catolice și la toate parohiile greco-catolice ale 
Eparhiei de Oradea.   

Astfel, se vor putea face donații la casieriile 
obiectivelor turistice Turnul Primăriei Oradea, 
Sinagoga Zion și Cetatea Oradea, de marți 
până duminică între orele 10.00 - 17.00, precum 
și la ghișeele de încasări din cadrul Primăriei 
Oradea, de luni până joi, între orele 07.30 - 
18.00, iar vineri, între orele 07.30 - 15.30. 

În ceea ce privește donațiile la sediul Episco-
piei Greco-Catolice de pe strada Mihai Pavel 
nr. 4, acestea pot fi  făcute de luni până vineri, 
între orele 8.00-16.00, sau la toate Parohiile 
Greco-Catolice de pe întreg teritoriul Eparhiei 
din Oradea. 

Conturile deschise la bancă pentru donații în 
numerar sau cu ordin de plată: 

Fundația de protejare a monumentelor istori-
ce din județul Bihor:

EURO - RO57BTRLEURCRT0078504002; 
USD - RO88BTRLUSDCRT0078504001; 
LEI - RO69BTRLRONCRT0078504007. 
SWIFT: BTRLRO22. 
Episcopia Română Unită cu Roma Greco-

Catolică de Oradea: 
EURO - RO78BTRLEURCRT0463151401; 
LEI - RO31BTRLRONCRT0463151401; 
USD - RO82BTRLUSDCRT0463151401; 
CHF - RO57BTRLCHFCRT0463151401; 
GBP - RO36BTRLGBPCRT0463151401; 
HUF - RO91BTRLHUFCRT0463151401; 
SWIFT: BTRLRO22. 

Fragmente din statuia 
Împăratului Caracalla
Expoziţie inedită       
în Cetate

Cetatea Oradea găzduieşte, începând de 
astăzi, o expoziţie de peste 300 de obiecte de 
bronz, datate din epoca romană. 

Atracţia principală a expoziţiei „Bronzuri 
Romane din Nord-Vestul Provinciei Dacia Po-
rolissensis” o reprezintă fragmente din statuia 
imperială a Împăratului Caracalla (211 - 217 
d. Hr.) de la Moigrad – Porolissum. Marcus 
Aurelius Antonius, cunoscut sub numele de 
Caracalla, unul dintre cei mai temuţi împăraţi 
romani, este singurul împărat roman care ar fi  
vizitat, în timpul domniei sale, Porolissumul 
(castru roman datat din 106 d. Hr., situat în 
județul Sălaj).

Colecția cuprinde piese de echipament 
militar, diplome militare, podoabe, fi bule, 
instrumente medicale, opaițe şi statuete redând 
diferite divinități din panteonul greco-roman. 
Expoziţia „Bronzuri Romane din Nord-Vestul 
Provinciei Dacia Porolissensis” este organizată 
de Muzeul Oraşului Oradea, în parteneriat cu 
Muzeul de Istorie și Artă Zalău. 

Orădenii vor putea vizita expoziţia până în 
luna octombrie. Evenimentul cultural are loc 
sub egida România 100.                            P.L.


