Actualitate 5

Miercuri, 18 ianuarie 2017

Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor

Tema din 2017: „Împăcarea”
La Oradea, se desfășoară,
în perioada 15 - 23 ianuarie, Săptămâna de rugăciune
pentru unitatea creştinilor,
eveniment care constă întrun program de rugăciune în
comun, la care participă reprezentanţi de la mai multe
culte religioase din oraş.

Evenimentul
le
oferă
credincioșilor de la mai multe
culte religioase ocazia să se
roage împreună, dar și să asculte mesaje pline de inspiraţie
divină. Ediția din acest an are
ca temă: „Împăcarea – Iubirea lui Cristos ne constrânge”,
temă luată din a doua Epistolă către Corinteni a Sfântului
Apostol Pavel, capitolul 5 cu
versetul 14.
Săptămâna de rugăciune
pentru unitatea creştinilor a
debutat duminică, 15 ianuarie,
la Catedrala Romano-Catolică,
în prezența reprezentanților
Bisericilor
Greco-Catolică,
Romano-Catolică, Ortodoxă,
Reformată, Penticostală, Unitariană, Evanghelică – Lutherană, precum şi a rabinului
Comunităţii Evreilor Mesianici din Oradea. A doua zi
de rugăciune pentru unitatea
creştinilor a avut loc la Biseri-

ANUNŢ LICITAŢIE
Conducerea SC Administraţia Domeniului
Public SA anunţă, în data de 20 şi 26 ianuarie
2017, începând cu ora 12.00, la sediul societăţii,
licitaţii publice cu strigare, pentru închirierea
unor spaţii comerciale din Piaţa Rogerius,
după cum urmează:
În data de 20 ianuarie:
Tronsonul 1 – Spaţiile nr 4, 21, 27.
Tronsonul 2 (carne) – Spaţiul nr 20.
Preţul de pronire al licitaţiei este de 180
lei/mp/lună fără tva.
În data de 26 ianuarie:
Etaj – Alimentaţie publică – Spaţiile nr. 1, 3,
4, 5, 6, 7, 8
Preţul de pornire al licitaţiei este de 90 lei/
mp/lună fără tva.

Un nou centru comercial

Prima Shops
Oradea

Evenimentul se desfășoară la Oradea în perioada 15-23 ianuarie
ca Penticostală Betania, unde
au fost prezenţi reprezentanţi
ai Bisericilor Greco-Catolică,
Romano-Catolică, Ortodoxă,
Reformată, Penticostală, Unitariană, Evanghelică – Lutherană, precum şi rabinul Comunităţii Evreilor Mesianici
din Oradea. Marţi, 17 ianuarie,
evenimentul a avut loc la Biserica Reformată Olosig, iar

1 februarie, Casa de Pensii

Se preiau cereri pentru
bilete de tratament

Veşti bune pentru pensionari şi pentru asiguraţii în sistemul public de pensii.
Casa Județeană de Pensii Bihor aduce la
cunoștința celor interesați că începând cu
data de 1 februarie 2017 se pot depune cereri pentru obținerea unui bilet de tratament pentru anul 2017.
Cererile tip vor fi însoțite de următoarele documente justificative: pensionari - copia actului
de identitate, cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii și, după caz, adeverința
cu salariul brut de la locul de muncă pentru
pensionarii care au și calitatea de asigurați;
persoane beneficiare ale L.448/2006 - copia
actului de identitate, copia certificatului de
încadrare în grad de handicap și a programului
de recuperare (în situația în care handicapul nu
este permanent), cupon indemnizație handicap
din luna anterioară depunerii cererii; beneficiari ai L.189/2000 - copia actului de identitate,
cupon pensie/indemnizație din luna anterioară
depunerii cererii, copie Hotărâre L.189/2000;
beneficiari ai D.L.118/1990 - copia actului de
identitate, cupon pensie/indemnizație din luna
anterioară depunerii cererii, copie Hotărâre
D.L.118/1990; veterani de război - copia actului de identitate, cupon indemnizație din luna
anterioară depunerii cererii, copie față-verso
legitimație; asigurați - copia actului de identitate, adeverință cu salariul brut de la locul
de muncă; șomeri - copia actului de identitate,
cupon indemnizație șomaj din luna anterioară depunerii cererii. Cererile se vor depune la
sediul Casei Județene de Pensii Bihor, ghișeul
5. Programul de lucru cu publicul va fi următorul: luni, marți, miercuri și joi, între orele 8.00
- 14.00, iar vineri, între orele 8.00 - 13.00.
n R. C.

zilele acestea, se va desfășura
după următorul program: astăzi, 18 ianuarie, de la ora
17.00, la Biserica cu Lună, Piaţa Unirii, 2; mâine, 19 ianuarie, de la ora 18.30, la Biserica
Penticostală Tabor, Strada Meiului, 4; vineri, 20 ianuarie, de
la ora 18.30, la Sinagoga Evreilor Mesianici, Strada Sucevei,
23; sâmbătă, 21 ianuarie, de

la ora 18.00, la Biserica Evanghelică – Lutherană, Strada
Tudor Vladimirescu, 26; duminică, 22 ianuarie, de la ora
18.00, la Biserica Unitariană,
Strada Nicolae Jiga, 72; luni,
23 ianuarie, de la ora 18.00,
la Catedrala Greco-Catolică
„Sfântul Nicolae”, Strada Iuliu Maniu, 1.
n L. IONAȘ

Evenimentul va fi marcat vineri, la Oradea

Ziua Internaţională
a Îmbrățișărilor

Sărbătoarea a apărut pentru prima dată în Statele Unite, în anul 1986
Sâmbătă, 21 ianuarie, se sărbătoreşte Ziua Internaţională a
Îmbrățișărilor, iar un grup de elevi
de la Liceul „Don Orione” Oradea,
împreună cu studenţii de la Departamentul de Psihologie vor marca acest
eveniment printr-o acţiune stradală,
care va avea loc vineri, 20 ianuarie
2017.
„Observăm din ce în ce mai mulţi tineri utilizând îmbrăţişarea ca formulă
de salut. Filmele, videoclipurile, massmedia online sau offline promovează
apropierea dintre oameni, ceea ce îi
determină pe tineri să apeleze mai des
la îmbrăţişare pentru a saluta, a mulţumi, a încuraja sau poate fără niciun
motiv aparent, pur şi simplu că aşa simt
în acel moment”, afirmă Ioana Drugaş,
psihologul şcolar al Liceului „Don Orione”. „La iniţiativa a două eleve de la
Liceul „Don Orione” - Tania Bondor
şi Alesia Gavriş, cu susţinerea Consi-

liului Şcolar al Elevilor „Don Orione”
şi a studenţilor de la Departamentul de
Psihologie, Universitatea din Oradea,
vineri, 20 ianuarie 2017, între orele
10.00 şi 12.00, vom fi prezenţi pe strada Republicii, zona pietonală, pentru a
oferi o îmbrăţişare călduroasă, pentru
o zi friguroasă”, spune prof. Alexandru
Stoica, directorul Liceului „Don Orione”.
„Îmbrăţişarea este o formă a intimităţii fizice, a căror beneficii, conform
literaturii de specialitate din domeniul
psihologiei, pot fi: scăderea tensiunii
arteriale, creşterea nivelului de dopamină, oxitocină şi endorfină (hormonii
fericirii, dragostei şi ataşamentului)”,
susţine și conf. univ. dr. Marius Drugaş. Aşadar, invitaţia organizatorilor
evenimentului este: „de a oferi mult
mai multe îmbrăţişări în această perioadă, observând fiecare în parte care îi
sunt beneficiile!”.
n L.I.

Retailerul de încălțăminte CCC și cel de
fashion Takko vor deschide, în primăvara
acestui an, magazine în proiectul comercial
Prima Shops Oradea, în care au închiriat
630 metri pătrați și, respectiv, 500 metri
pătrați, a anunțat Oasis Retail & Development Consulting, dezvoltatorul parcului de
retail.
Potrivit site-ului www.profit.ro, Oasis a demarat la începutul lunii octombrie lucrările de
construcție pentru proiectul Prima Shops Oradea, situat pe bulevardul Decebal, investiția de
12 milioane de euro fiind asigurată din fonduri
proprii.
Proiectul, totalizând 10.000 metri pătrați,
va fi livrat în 2 faze: 5.000 metri pătrați în
primăvară și încă 5.000 metri pătrați în toamna
acestui an. În imediata vecinătate este deschis de doi ani un hipermarket Kaufland cu o
suprafață de 5.500 metri pătrați, astfel încât
noua dezvoltare va completa oferta pentru
clientela deja formată aici. Pentru prima fază
a proiectului au mai închiriat spații Deichman
și Pepco, cei doi retaileri urmând să deschidă
fiecare câte un magazin în suprafață de 500
mp. Colliers este compania care se ocupă de
procesul de închiriere în cadrul proiectului.
Oasis Retail & Development Consulting
este un dezvoltator cu o experiență de 14 ani
pe piața centrelor comerciale din România,
având la activ peste 70 de proiecte finalizate
pe o suprafață de 1,5 milioane de mp de teren.
Acționarii companiei sunt Klaus Reisenauer
și Kurt Wagner, cu o experiență de 20 de ani
în domeniu, fiind implicați în dezvoltarea
de retail atât pe piața locală, cât și în Europa
Centrală și de Est (Austria, Ungaria, Cehia
și Slovacia). Compania dezvoltă proiecte sub
brandurile Prima Shops și Family Center.
Portofoliul Oasis în România constă în cinci
parcuri de retail sub brandul „Prima Shops” în
Roman, Reghin, Făgăraș, Tecuci și Mangalia;
trei parcuri de retail deținute în parteneriat,
sub brandul „Family Center”, în Botoșani,
Giurgiu și Râmnicu Vâlcea și 12 magazine
închiriate către Lidl. n

Vă aşteptăm şi în centru!
Anunţurile de publicitate pot fi depuse şi achitate
şi la Punctul de preluare deschis lângă Teatrul de
Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni
până vineri, între orele 9.00-18.00, şi duminica,
între orele 16.00-18.00.

