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story

La conferinţa din Dubai, mijloacele de transport în comun din Oradea
au fost prezentate alături de cele din Moscova, Varşovia şi Sofia.

Orădeanul a vândut
covorul prin casa de licitaţii
pe care o deţine. ll pag 3

Transportul orădean,
un model peste graniţe

Un covor vândut
pentru suma de
100.000 de euro

TURISM

Bihorul, pe cele
mai tari site-uri
din lume

Adina Muţcău
studentă

Sunt bune
investiţiile în
tramvaie noi, dar
din păcate sunt
prea puţine.

Tradiţiile bihorene au ajuns
să fie promovate în mediul
virtual. ll pag 4

timiş

Tabără de vară
transformată
în fermă de oi
Tabăra de copii de la Bogda
a ajuns să găzduiască 500
de oi. ll pag 6

Tramvaiele Siemens din Oradea sunt identice cu cele care circulă în capitala Austriei. foto: Andreea Costea
Oradea a fost aleasă
să reprezinte România
datorită infrastructurii
şi dotărilor de peste 30
de milioane de euro din
ultimii trei ani.
Andreea Costea
andreea.costea@adevarul.ro

llRegia Autonomă de Transport Local Oradea (OTL) a fost
recunoscută pe plan internaţional. Regia a devenit membră a Uniunii Internaţionale
a Transportatorilor Publici
şi a reprezentat România în
Dubai. „Oradea a fost singurul oraş din ţară care a prezentat transportul în comun,

Mâine ai DVD-ul 5:
Colecţia specială de Paşti

„Iisus din Nazareth“, partea a IV-a
Numai împreună cu ziarul „Adevărul“

alături de oraşe ca Moscova,
Varşovia, sau Sofia”, a spus
astăzi managerul OTL Csuzi
Istvan.
„Recunoaşterea se datorează investiţiilor făcute în vehicule”, a mai spus managerul.
Din anul 2008 până în prezent, Oradea a investit peste
trei milioane de euro în mij-

loacele de transport. Zece
tramvaie Siemens, cele mai
moderne din România, sunt
puse la dispoziţia orădenilor
alături de autobuze noi, Volvo
şi Solaris. „Mă bucur că avem
vehicule moderne, dar ar fi
bine să se repare şi cele mai
vechi”, a declarat orădeanul
Ioan Biţar.

Sâmbătă ai

Supliment
„Sănătate“
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Sebastian Adel
antreprenor

Este important
transportul
în comun, dar
putem investi şi
în drumuri.

oameni

Face vitralii
pentru toată
Transilvania
Adrian Curta
e licenţiat în
teologie şi în
drept
la Oradea,
artistul
pictează
şi se
implică în
proiecte
sociale.
ll pag 16

