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Palatul Copiilor Oradea

Centrul militar judeţean Bihor

Săptămâna trecută, la Palatul Copiilor Oradea s-a
desfăşurat etapa judeţeană
a concursului european ,,Tineri în Pădurile Europei”,
organizat de RNP-Romsilva,
în patreneriat cu Asociaţia
pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă Alutus şi Ministerul Educaţiei Naţionale.
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...prefectul judeţului Bihor, Ioan Mihaiu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Ioan
Mang, reprezentanţii instituţiilor din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne etc. Festivitatea
a continuat cu o slujbă religioasă oﬁciată de
preotul Garnizoanei Oradea, Mircea Ioniţă şi
cu dezvelirea unei plăci comemorative. Apoi,
şeful de stat major al Centrului judeţean, lt. col.
Costel Dobria, a prezentat un scurt istoric al instituţiei, alocuţiuni ﬁind rostite şi de către col.
(r) Constantin Moşincat, col. (r) Dan Poinar,
gen. (r) dr. Vasile Creţ şi prefectul Ioan Mihaiu.
Lt. col. Mihaela Ionescu - șef de stat major al
Centrului Militar Zonal Timiș, a dat citire ordinului ministrului Apărării Naţionale privind
aniversarea a 100 de ani de la înﬁinţarea CMJ
Bihor. Înmânarea unor distincţii, plachete şi
diplome aniversare a pus punct festivităţilor. În
data de 22 aprilie 1919, la două zile de la intrarea generalului Traian Moşoiu în Oradea, s-a
înﬁinţat Centrul de Recrutare Oradea, concomitent cu Cercul de Recrutare Beiuş. Odată cu
recensământul populaţiei, s-a trecut la recrutarea tinerilor români născuţi între anii 1888
– 1895, cu scopul de a ﬁ chemaţi şi mobilizaţi
după ordinele date de Serviciul Organizare
VI – VII din Marele Stat Major. După Primul
Război Mondial, una dintre misiunile îndeplinite de către Cercul de Recrutare Oradea se
referea la evidenţa militarilor morţi şi dispăruţi
pe front, a orfanilor, văduvelor şi părinţilor cu
drept de pensie după militarii morţi în campania dun 1916 – 1918. Azi, Centrul are ca obiectiv general asigurarea la mobilizare cu resurse
a structurilor din instituţiile cu responsabilităţi
în domeniul apărării şi securităţii naţionale
concomitent cu promovarea profesiei militare şi recrutarea candidaţilor pentru formarea
iniţială a personalului militar.
 R.C.

Acţiuni de educaţie forestieră

Concursul s-a desfăşurat
sub coordonarea directorului
Palatului Copiilor, Dan Nicolae Peter, sprijinit de ing. Mircea Faur, din partea Direcţiei
Silvice Bihor, şi prof. Carmen
Filip şi Liviu Bochiș, de la Palatul Copiilor Bihor.
Au participat 11 echipaje
formate din câte trei elevi din
ciclul liceal, pregătite de profesori coordonatori de la: Colegiul Naţional „Avram Iancu”
Ştei, Liceul Teoretic „Constantin Şerban” Aleşd, Colegiul
Tehnic „Ioan Ciordaş” Beiuş,
Colegiul Agricol nr.1 Valea lui
Mihai, Liceul Teoretic „Aurel
Lazăr” Oradea, Colegiul National „Iosif Vulcan” Oradea
şi Liceul cu Program Sportiv
„Bihorul”.
„Competiţia s-a desfăşurat
într-o atmosferă de fair-play
total, iar câştigătorul etapei,
după o lupta foarte strânsă, a
fost un echipaj de la Colegiul
Naţional „Avram Iancu” Ştei,
coordonat de profesor Luminiţa Andru. Trebuie menţionat
că toate echipajele au dat dovadă de o foarte bună pregătire.
Câştigătorii s-au caliﬁcat la
etapa a II-a - preselecţia naţională, care se va desfăşura în

11 mai, la sediul Direcţiei Silvice Bihor. Toţi participanţii
au primit diplome şi premii din
partea Direcţiei Silvice Bihor”,
se menţionează într-un comunicat de presă al Direcţiei Silvice Bihor.
Tot miercuri, 17 aprilie, la
Palatul Copiilor, a avut loc
festivitatea de premiere a Concursului judeţean de ecologie
și protecția mediului ,,Salvați
pădurea!”, organizat de Palatul Copiilor Oradea, în patreneriat cu Inspectoratul Școlar
Județean Bihor şi Direcția Silvică Bihor. Activitățile prevăzute în concurs s-au desfășurat
în perioada 15 martie-15 aprilie cu ocazia „Lunii Pădurii”.
Concursul s-a desfășurat pe
patru secțiuni: otoreportaj
„Natura prin obiectiv” – pre-

zentarea unei activități realizată în vederea salvării pădurilor; prezentări power-point,
referate, compuneri, poezii,
desene, colaje; decoraţiuni din
materiale reciclabile; decoraţiuni din materiale naturale.
La acest concurs au participat 192 de elevi de la următoarele unități școlare din județul
Bihor: Palatul Copiilor Oradea, Şcoala Gimnazială „Iosif
Vulcan” Holod, Clubul Copiilor Beiuș, Şcoala Gimnazială
„Dacia” Oradea, Liceul Tehnologic Sanitar „Vasile Voiculescu” Oradea, Liceul Teoretic
„Aurel Lazăr” Oradea, Colegiul Tehnic „Ioan Ciordaș”
Beiuș, Școala Gimnazială
Internațională Agora Oradea,
Școala Gimnazială „Nicolae
Popoviciu” Beiuș, Liceul cu

Program Sportiv „Bihorul”
Oradea, Școala Gimnazială
Nr. 1 Mădăras, Liceul Tehnologic Special Nr. 1 Oradea,
Clubul Copiilor Marghita, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Oradea, Școala Gimnazială „Szalardi Ianos” Sălard,
Școala Primară Nr. 1 Valea de
Jos – Rieni, Clubul Copiilor
Ștei, Clubul Copiilor Aleșd,
Clubul Copiilor Salonta.
Câștigătorii
au
văzut
expoziția organizată cu lucrările participante la concurs, au
urmărit o prezentare privind
„Pădurea – în viața noastră”,
susținută de ing. Mircea Faur,
din partea Direcţiei Silvice
Bihor, și au fost răsplătiți cu
diplome.
 R.C.

Bihorul își cheamă acum eroii

Swimathon Oradea 2019
27 de proiecte vor să facă
Bihorul mai bun, prin Swimathon Oradea 2019, în data
de 2 iunie 2019, de la ora 9.00,
la Bazinul „Ioan Alexandrescu”. Bihorul își cheamă acum
eroii: înotătorii sau ambasadorii se pot înscrie pentru a
susține cauzele preferate.

Înotătorii individuali și echipele de înotători sunt invitați
să ﬁe primii care mobilizează
resurse pentru cauzele lor preferate. Pentru a înota pentru
acestea, doritorii trebuie să
se înscrie până în 26 mai, accesând următorul link: http://
swimathon.fundatiacomunitaraoradea.ro/inscriere-echipainotatori/.
„Înotătorii vor avea o pagină
proprie, pe care vor putea urmări fondurile atrase, sumele

ﬁind contabilizate automat în
contul proiectelor alese. Proiectul susținut de echipa de
înotători care va mobiliza cea
mai mare sumă din comunitate va ﬁ premiat de către
Fundația Comunitară Oradea
cu 1.000 lei. De asemenea,
proiectul susținut de către
echipa de înotători care va ﬁ
declarată câștigătoare în cadrul competiției sportive din
2 iunie va ﬁ totodată premiat
de către Fundația Comunitară
Oradea cu 1.000 lei”, explică Claudia Abrudan, director
executiv Fundația Comunitară
Oradea.
Pentru a deveni realitate,
cele 27 de proiecte au nevoie
de cât mai mulți ambasadori.
Aceștia se pot înscrie până în
31 mai, accesând link-ul: http://
swimathon.fundatiacomunitaraoradea.ro/inscriere-ambasa-

dori/. La rândul lor, ambasadorii promovează acţiunea şi
cauzele, invitându-și prietenii
să îi susțină în demersul lor
inimos. Toate sumele strânse
de aceștia vor putea ﬁ urmărite
pe pagina creată automat pentru ei, acestea ﬁind, de asemenea, contabilizate automat în
contul proiectelor alese.
Proiectele din acest an acoperă toate domeniile de interes
ale bihorenilor: educațional,
medical, social, cultural, artistic. Pentru a aﬂa detalii despre toate cele 27 de proiecte,
trebuie accesat link-ul http://
swimathon.fundatiacomunitaraoradea.ro/proiecte/ Proiectul
care va mobiliza cea mai mare
sumă din comunitate pe durata întregii campanii de fundraising va ﬁ premiat de către
Fundația Comunitară Oradea
cu 1.000 lei.

O sută de ani
de activitate

Au pedalat pentru mai multă
siguranță în traﬁc

Critical Mass

Pentru a marca Ziua Mondială a Pământului, sute de biciclişti şi-au dat întâlnire
aseară, în parcarea de lângă Piața Rogerius,
de unde s-a dat startul unei noi ediții a evenimentului Critical Mass.

„În 2018, 389 de înotători și
peste 1500 de susținători au
transformat în realitate cele
23 de proiecte de inimă ale
comunităţii noastre suma totală mobilizată pentru acestea
depășind 253.000 lei. Împreună vrem ca în acest an să ﬁm
mai mulţi, mai buni, mai fericiţi”, a precizat Claudia Abrudan.
 L.I.

Orădenii au dat curs invitaţiei de a pedala
pentru un stil de viață sănătos și pentru mai
multă siguranță în traﬁcul din Oradea. Traseul
parcurs de bicicliști a fost următorul: pornire –
parcarea de lângă Piaţa Rogerius - str. Transilvaniei - B-dul Dacia - str. Republicii - B-dul
Magheru - Podul „Dacia” - Piața Emanuil
Gojdu - Gheorghe Costaforu- str. Horea - str.
Sucevei - str. Avram Iancu - sosire în Piața
Unirii. Organizatorii au interzis accesul copiilor sub 14 ani la eveniment, întrucât, potrivit
legislației, aceștia nu au voie să circule pe
bicicletă pe drumurile publice.
„Prin acest proiect ne propunem să promovăm crearea unui mediu de viață mai sănătos
prin folosirea bicicletelor și să atragem atenția
comunității asupra importanței respectării
tuturor participanților în traﬁc”, au transmis
reprezentanții Asociației Sportive ProBikers
Bihor, organizatorii evenimentului.
 L.I.

