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Zilele orașului Ștei, în perioada 29 august – 4 septembrie

Patru persoane au fost rănite iar
circulaţia în zonă a fost îngreunată

pe DN1,
Vor sărbători o săptămână Accident
la Oşorhei
Locuitorii orașului de la
poalele Munților Apuseni,
dar și cei din Depresiunea
Beiușului, vor avea parte, din
nou, pe durata unei săptămâni întregi, de multe activități prilejuite de organizarea
Zilelor orașului Ștei, ediția
a XXI-a, care se vor derula
într-un an jubiliar, când se
împlinesc 60 de ani de la declararea Șteiului ca oraș.

„A XXI-a ediție a Zilelor
orașului Ștei este una omagială, întrucât se împlinesc 60 de
ani de la declararea Șteiului ca
oraș. La sugestia cetățenilor
orașului, am întocmit un program de activități pe durata întregii săptămâni, la care aș dori
să avem o participare cât mai
mare. Am plăcerea de a invita pe această cale toți șteienii,
prietenii și colaboratorii orașului nostru pentru a fi alături
de noi în momentele festive ale
acestui deosebit eveniment.
La Mulți Ani, dragi șteieni”,
a spus pentru Crișana ing. Iulian Balaj, primarul orașului
Ștei. Astfel, pe durata acestei
săptămâni, 29 august – 4 septembrie, orașul Ștei va îmbrăca
straie de sărbătoare, care vor
cinsti, printr-o paletă diversificată de activități, așa cum
se cuvine această ediție a Zilelor orașului Ștei, organizate
de Consiliul Local și Primăria
Ștei, Casa de Cultură „Miron
Pompiliu” Ștei, într-un an cu o
semnificație aparte pentru toți
locuitorii orașului de la poalele Munților Apuseni. Azi, de
la ora 18.00, la Baza Sportivă
Viitorul, va avea loc deschiderea campionatului de minifotbal dotat cu „Cupa Zilelor
orașului Ștei”, iar marți, pe
strada Unirii, de la ora 11.00,
în cadrul creațiilor artistice,
se va desfășura un concurs

Două femei şi doi bărbaţi au ajuns la spital,
sâmbătă, după ce maşinile în care se aflau
au fost implicate într-un accident rutier
produs pe DN1, la ieşirea din Oşorhei. În
zonă s-a circulat cu dificultate mai multe
ore, circulaţia fiind deviată pe ruta Fughiu –
Ineu de Criş.

60 de ani de la declararea Șteiului ca oraș
de desene pe asfalt. Miercuri,
de la ora 10.00, va avea loc
un concurs de biciclete, pe
categorii de vârstă, urmat de
un tur ciclistic al lacului Ștei.
Joi, de la ora 18.00, în curtea
grădiniței de copii, orașul va
fi „poluat” fonic de câinii care
vor „lătra” într-un mod organizat în cadrul expoziției canine.
Vineri, de la ora 9.00, pescarii
vor avea „fir întins” pe lacul
orașului, unde se va desfășura
tradiționalul concurs de pescuit, iar seara, de la ora 19.00, se
va disputa finala la minifotbal.
Sâmbătă, 3 septembrie, de la
ora 10.30, la sediul Casei de
Cultură „Miron Pompiliu”, va
avea loc primirea invitaților,
după care se vor depune jerbe
la bustul lui Miron Pompiliu și
va fi dezvelită placheta comemorativă, la Primăria orașului
Ștei, cu ocazia împlinirii a 60
de ani de la declararea Șteiului
ca oraș.Ședința festivă a Con

siliului Local Ștei va începe la
ora 12.30 în sala mare de festivități a Casei de Cultură și va
avea pe ordinea de zi cuvântul
primarului Iulian Balaj, mesajele către invitați, discursul
invitaților, prezentarea istorică
a orașului, precum și premierea cuplurilor ce sărbătoresc
„Nunta de Aur”.
Începând cu ora 17.00, se
va derula un spectacol artistic, în cadrul căruia vor urca
pe scenă: Giulia Petre, Lumy,
Larisa Oneț, Ovidiu Bolocan,
Party Band, Ansamblul Drajna, Simona Briscan, Karate
„Crișul Negru” Ștei, Nicholas
Bulz, Jessie, Șherby, Ovidiu
Lazăr. O zi trăită la intensitate
maximă va fi încheiată de renumita trupă Maxim, care cu
siguranță va satisface toate caregoriile de vârstă.Duminică,
de la ora 14.30, din fața Casei
de Cultură, va porni pe străzile
orașului parada portului popu-

lar. Scena, special amenajată
cu această ocazie în piața agroalimentară a orașului, va fi din
nou „invadată”, de la ora 15.30,
de un spectacol organizat de
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Bihor, în care
își vor da concursul Ansamblurile „Doina Șteiului” Ștei,
„Codrenii Bihorului” Roșia,
„Muguri și Mlădițe de Tezaur”
Beiuș, „Moșuț” Vadu Crișului,
dar și artiștii Paula Lezeu, Daniela Rada, Adrian Știube, Andreea Pușcaș, Lavinia Chifor,
Roxana Buzle, Andrei Dem,
Romina Nemeș, Simona Cap,
Cristina Kudor, Zorica Gavrilă, Ansamblul Drajna, Claudiu
Borza, Ancuța Pantea, Cornel
Borza, „Zbicii” și Corina Szatmari, Lidia Buble. O zi aparte
și o săptămână plină de evenimente deosebite se vor încheia
cu un superb foc de artificii.
n Ionel POPA

Caravana SMURD „Fii pregătit” a ajuns la Oradea

Lecţii de prim ajutor
urmare din pagina 1
...în perioada 8 iulie – 30
septembrie 2016. Proiectul
este inițiat de Fundaţia pentru
SMURD şi susținut financiar
de Fundația Vodafone România cu 400.000 de euro. Caravana constă ȋn deplasarea
unui centru de formare mobil
în care se organizează cursuri
de instruire a populației pentru
acordarea de prim ajutor în situații de urgență.
Centrul mobil este construit
special pe structura unui tir,
are o sală de școlarizare cu o
capacitate de 40 de persoane și
este dotat cu toate echipamentele medicale şi de prim ajutor,
dispozitive portabile, inclusiv
simulatoare, ce permit instru-

irea eficientă a cursanţilor în
cele mai noi tehnici de acordare a primului ajutor. Cursurile oferite în fiecare localitate
includ prezentarea principalelor dezastre naturale care pot
afecta România – cutremure,
inundații, alunecări de teren,
incendii etc. – şi modul în care
populaţia se poate pregăti pentru a le face față. Participanții
pot urmări filme realizate de
Departamentul pentru Situații de Urgență şi Inspectoratul
General pentru Situații de Urgență, iar cursul conţine si o
parte practică interactivă, ȋn
care sunt prezentate măsurile
de prim-ajutor de către un paramedic SMURD, precum și
demonstrații de stingere a in-

cendiilor. Cursurile de instruire medicală se adresează atât
populaţiei, cât şi profesioniştilor din cadrul sistemului de ur-

genţă și sunt susţinute de formatori specializaţi, angajați ai
Inspectoratului General pentru
Situații de Urgență. n

Accidentul s-a produs sâmbătă dimineaţa, în
jurul orei 8.50, la ieşirea din Oşorhei înspre
Cluj. Potrivit poliţiştilor, un bărbat în vârstă
de 67 de ani, aflat la volanul unui autoturism
care se deplasa înspre Oradea, nu a păstrat o
distanţă corespunzătoare faţă de maşina care
circula în faţa sa. Când şoferul acesteia, în
vârstă de 45 de ani, a frânat, bărbatul de 67 de
ani nu a mai putu evita impactul şi l-a lovit din
spate. În urma coliziunii, autoturismul lovit din
spate a pătruns pe contrasens şi s-a ciocnit cu
o altă maşină, condusă de o femeie, iar apoi s-a
răsturnat pe şosea. De asemenea, autoturismul
care l-a lovit din spate s-a răsturnat pe câmp.
“La faţa locului Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă Crişana a mobilizat un echipaj de
descarcerare din cadrul Detaşamentului de
Pompieri 1 Oradea, un echipaj de prim ajutor
din cadrul Detaşamentului 2 Oradea, echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD şi
un echipaj al Serviciului Judeţean de Ambulanţă. Echipajul de descarcerare a procedat
la extragerea unei victime din autoturismul
avariat. Toate cele patru persoane rănite au fost
evaluate medical la faţa locului şi transportate la spital pentru îngrijiri”, a precizat cpt.
Camelia Roşca, purtătorul de cuvânt al ISU.
Din fericire, rănile suferite de victime nu le-au
pus acestora viaţa în pericol. Tot la faţa locului
au ajuns mai multe echipaje de poliţie care au
demarat cercetările şi au dirijat traficul, blocat
în urma accidentului. Circulaţia a fost deviată
pe ruta Fughiu-Husasău-Ineu de Criş.
n A.UNGUR

În dezbatere publică

Naveta elevilor,
decontată integral

Ministerul Educației a pus în dezbatere
publică un proiect de ordonanță de urgență
(OUG) prin care elevilor li se va deconta
integral naveta.
La trei ani după ce fostul ministru al Educației, Remus Pricopie, plafona naveta elevilor,
Ministerul Educației a pus în dezbatere publică
o ordonanță de urgență (OUG) care schimbă
înapoi regula, pentru ca elevii să aibă naveta
decontată integral. Astfel, OUG-ul revine
practic la textul de lege dat în 2011 în Legea
Educației.
Potrivit OUG, „elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează
cheltuielile de transport din bugetul local, prin
bugetul unităţii de învăţământ la care sunt
şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a
50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce
reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau
în gazdă”.
Ministrul Educației, Mircea Dumitru, a spus
într-o postare pe contul său de Facebook că decontarea navetei este direct legată de abandonul școlar, de aceea ministerul a dorit ca elevii
să aibă naveta decontată integral, iar OUG să
treacă înainte de începerea școlii, care va fi pe
12 sepembrie anul acesta.

n M.F.

