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Pachete cu alimente pentru familiile defavorizate

Eveniment caritabil
la Sânnicolau Român
În data de 13 aprilie 2017,
cu ocazia Sărbătorilor Pascale, în comuna Sânnicolau
Român, a avut loc un eveniment, în cadrul căruia
Asociația Zâmbet și Speranță
pentru Viitor a distribuit 160
de pachete cu alimente neperisabile familiilor marginalizate și defavorizate social din
localitate.

Sponsorii
principali
ai
acestei acțiuni au fost Carrefour Era, pentru al treilea
an consecutiv, și Primăria
comunei Sânnicolau Român,
reprezentată de primarul Dumitru Munge. Pe de altă parte,
Asociația Zâmbet și Speranță
pentru Viitor, reprezentată
de Marius Călău, în calitate de președinte, a început
construcția unui Centru de Zi
pentru copiii marginalizați și
defavorizați social din zonă,
construcție care este aproape
la ﬁnal. „În vara anului trecut,
primaria comunei Sânnicolau
Roman ne-a dat în concesiune
fostul grajd al Pichetului, pe
care l-am extins și, astfel, am
ajuns să avem un spațiu util
de 144 mp, pentru a construi
un Centru de Zi pentru copiii
marginalizați și defavorizați
social din comună”, spu-

Delicte
silvice

Poliţiştii Compartimentului Delicte Silvice - Serviciul
de Ordine Publică din cadrul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor împreună cu reprezentanţii Gărzii Forestiere
Oradea au efectuat veriﬁcări
la o societate comercială cu
sediul în comuna Roșia, pe
linia respectării prevederilor
legislației silvice în vigoare.
În urma controlului efectuat,
s-a constatat că în perioada 1- 20 aprilie a.c. societatea în cauză a expediat fără
proveniență legală 54 metri
cubi de lemne de foc, specia
gorun. Totodată, s-a constatat că registrul de evidență
a materialelor lemnoase nu
este ținut la zi, avizele de
însoțire neﬁind înscrise în
ordine cronologică. Față de
societate s-a luat măsura
sancționării contravenţionale
pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.171/2010 cu
amendă în valoare de 5.000
lei şi s-a dispus conﬁscarea
valorică a 54 metri cubi de
lemne de foc, specia gorun,
în valoare totală de 5.076 de
lei. 

Au fost distribuite 160 de pachete
ne Oana Calău, manager de re că acasă părinții nu pot să
proiect, membru fondator al le ofere sprijin copiilor lor la
Asociației Zâmbet și Speranță teme din cauza neșcolarizării”,
pentru Viitor.
a adăugat interlocutoarea
În acest Centru, copiii din noastră.
familiile marginalizate și deCentrul este compus din
favorizate social vor putea be- spațiu pentru gătit (mai e nevoneﬁcia de o masă caldă, suport ie de mobilier!), sală de mese,
la teme, meditații, consiliere sală de meditații, sală de conpsihologică, asistență socială și siliere, un birou, două grupuri
timp de recreere și socializare. sanitare și un coridor.
„Scopul acestui proiect este
„Construcția Centrului este
de a stopa abandonul școlar și aproape ﬁnalizată la interior,
analfabetismul, având în vede- însă mai avem nevoie de 70

mp de parchet pentru sala de
meditații. Mulțumim tuturor
celor care doresc să se implice
în acest proiect, ajutând, astfel,
copiii să se bucure de un spațiu
primitor și de un ambient călduros”, a conchis Oana Călău.
La Banca Transilvania, a fost
deschis un cont pentru cei care
au posibilități ﬁnanciare și doresc să contribuie la ﬁnalizarea
acestui proiect: IBAN: RO27BTRLRONCRT0274372401
 L. IONAȘ

Susține proiectele Asociației Morărița!

Swimathon Oradea 2017
Cea de-a V-a ediție a evenimentului Swimathon Oradea va avea loc ȋn data de 27 mai
2017, la Bazinul Olimpic Ioan Alexandrescu.
Asociația Morărița a impresionat echipa de
selecție de proiecte organizată de Fundația
Comunitară Oradea, cu două proiecte:
„Învățământ și generozitate” și „Permisul de
conducere – șansă socială și valoare distinctivă pe piața muncii”.
Primul proiect, intitulat „Învățământ și generozitate”, are ca scop organizarea taberei cultural-educative pentru 80 de tineri ai comunității
românești din Maramureșul istoric din dreapta
Tisei - Ucraina - ediţia XIV-a. Prin această tabără, se dorește stimularea şi cultivarea interesului
tinerilor şcolari aplicanţi, a dascălilor însoțitori,
pentru cunoaşterea frumuseţilor din patria-mamă, a realităţilor şcolare din cele două ţări, prin
implicarea activă şi participarea la activităţi cultural-educative. Conştientizarea şi familiarizarea
tinerilor elevi români cu privire la frumuseţile
României, cunoaşterea locurilor şi istoriei patriei-mamă de pe tot traseul parcurs, respectiv Sighetul Marmației - Oradea. Durata proiectului:
iunie - iulie 2017. Celălalt proiect al Asociației
Morărița are ca scop obținerea permisului de conducere pentru tinerii provenind din medii sociale
defavorizate. Deținerea permisului de conducere
reprezintă o condiție sau un avantaj în obținerea
unui loc de muncă sau poate constitui un instrument util în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu
în cazul celor deja angajați. Luând în serios acest
considerent, Asociația Morărița dorește să identiﬁce cel puțin patru tineri proveniți din medii

Praznicul Sfântului Mucenic
Gheorghe

Purtătorul
de biruinţă

Născut din părinţi creştini, în Capadochia,
vestitul Mucenic Gheorghe a trăit în vremea
împărăţiei lui Diocleţian. Rămas orfan de
tată s-a mutat cu mama sa în Palestina. În
timpul împăratului Diocleţian (284-305),
s-a înrolat în armata romană şi s-a făcut în
scurtă vreme renumit pentru forţa, priceperea şi vitejia lui în luptă, astfel încât a fost
ridicat la rang de oﬁţer în armata imperială.
În anul 303, Diocleţian a emis un edict de
persecuţie a creştinilor, care a declanşat un
imens val de arestări, torturi şi crime, toate
sub lozinca imperială „nomen christianorum
deleto” (numele creştinilor să ﬁe şters). Aﬂat
în preajma împăratului şi văzând cruzimea de
care erau în stare persecutorii, Sfântul Gheorghe a mers de bunăvoie în faţa lui Diocleţian,
mărturisindu-şi credinţa în Hristos. Uimit de
curajul soldatului său, împăratul l-a trimis la
închisoare. A fost supus la torturi groaznice,
„a fost trecut prin toate vămile muceniciei”,
cum se spune în relatarea martiriului Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. În toate aceste
torturi a dovedit un curaj şi o bărbăţie nemăsurate, păstrându-şi neclintită mărturisirea.
Neizbutind să-l despartă prin chinuri de Hristos, Diocleţian l-a condamnat la moarte prin
decapitare, sentinţa ﬁind executată la 23 aprilie
303. Multe lăcaşuri de cult poartă hramul
Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, cum ar ﬁ
Biserica Ortodoxă Română din Parcul Traian
sau Biserica Greco-Catolică de pe strada Louis
Pasteur. 

Flash rutier

Accidentată
pe trecere

Joi, pe strada Louis Pasteur din municipiul
Oradea, un bărbat de 28 de ani, din Oradea, în
timp ce conducea un autoturism, nu a acordat
prioritate de trecere pietonilor. Astfel, a acroșat
o femeie de 71 de ani, din municipiul Marghita,
care se angajase în traversarea carosabilului în
mod regulamentar, pe marcaj pietonal. În urma
accidentului rutier, victima a suferit leziuni
ușoare. Polițiștii rutieri continuă cercetările
pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor
și cauzelor producerii accidentului.

A tras brusc
de volan

sociale defavorizate (familii monoparentale, case
de copii, familii dezorganizate etc.) pe care să-i
susțină pentru a obține permisul de conducere,
categoria B. Durata proiectului: 9 luni.
Swimathon Oradea 2017 este un eveniment
de strângere de fonduri prin care companiile,
organizațiile, grupurile de inițiativă și persoanele ﬁzice pot desfășura campanii de strângere de
fonduri pentru susținerea unor inițiative, cauze
sau proiecte diverse de implicare în comunitate.
 L. IONAȘ

Tot joi, în afara localității bihorene Viișoara,
un bărbat de 59 de ani, din comuna Căuaș,
județul Satu Mare, în timp ce conducea un
autoturism, s-a angajat în depășirea neregulamentară, pe linie continuă, în zona de acțiune a
indicatorului rutier cu semniﬁcaţia „Depășirea
interzisă”, a unui autoturism condus regulamentar, în aceeași direcție, de un bărbat de
46 de ani, din localitatea bihoreană Boianu
Mare. În momentul în care primul autoturism
a revenit pe banda sa deplasare, pentru a evita
impactul, conducătorul celui de-al doilea
autoturism a tras brusc de volan și a acroșat
balustrada metalică a drumului și bordura unui
pod. În urma accidentului rutier, o femeie de
60 de ani, pasageră în cel de-al doilea autoturism, a suferit leziuni ușoare. 

