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Studenţii orădeni în vizite constructive şi educative

Din dragoste pentru copii
și bunici
Valorile despre viață, modelele, motivațiile, solicitările, încurajările, comportamentele, recunoașterea și
acceptarea, aprecierea sunt
aspecte pe care noi, societatea, trebuie să le avem în
vedere, să le exersăm, să le
păstrăm și să le oferim mai
departe copiilor fără părinți.
Copiii se nasc din dragoste,
sunt rod al dragostei, dar și al
rugăciunii. Toți copiii și cu atât
mai mult copiii fără părinți sau
cu dizabilități mentale au nevoie de dragoste și încurajare,
dar și de protecție pentru viață.
Trebuie să primească dragoste
pentru a putea dărui dragoste.
În urmă cu o săptămână, am
încercat împreună cu studenții
de la Departamentul de Psihologie al Facultății de Științe
Socio-Umane a Universității
Oradea, anii II și III și Masteratul de Psihologie Clinică,
Consiliere și Psihoterapie, dar
și de la Psihopedagogie Specială, să ne oprim din tumultul cotidian pentru a le aduce bucurie celor 40 de copii
cu dizabilități mentale de la
„Asociația Română-Germano Alsterdorf”, apartamentele
din Oradea cartierele Ioșia,
etc., dar și celor din Tinca de
la „Fundația Biruitorii - Micul
Prinț”. De asemenea bunicilor de la „Fundația Biruitorii”
și „Căminul pentru îngrijirea
persoanelor în vârstă Casa mea
Eden”. Tot cu această ocazie,
în pragul sărbătorii Nașterii
Domnului, le-am oferit un dar
de suﬂet bunicilor din aceste
centre ﬁlantropice. Pentru ﬁecare dintre noi, bunicii sunt

Studenții orădeni, într-un periplu plin de învățăminte
ﬁințele dragi și blânde care neau răsfățat de-a lungul timpului, ne-au dăruit amintiri frumoase ale copilăriei și ne-au
pregătit de sărbători, mai ales,
acele bunătăți al căror gust nu
se uită niciodată.
Motiv pentru care m-am
gândit ca împreună cu studenții
psihologi, cărora le predau din
anul 2003, să răsplătim dragostea pe care ne-au dăruit-o
întotdeauna bunicii cu mici
dovezi de iubire care ne-au
umplut suﬂetele de bucurie și
emoție.
Aceste acțiuni ﬁlantropice vin în urma altor activități
desfășurate cu studenții anului III Psihologie, Facultatea
de Științe Socio-Umane, și
anul I Psihopedagogie specială, prin vizite și dezbateri cu
specialiștii din cadrul Spitalu-

Pentru împușcarea unui câine

Cercetat penal

Polițiștii din Tileagd au fost sesizați sâmbătă, 16 decembrie, la ora 17.31, printr-un
apel la 112 de o femeie de 24 de ani, din
Picleu, că în jurul orei 15.00, în timp ce se
aﬂa cu câinele la pivniță, un bărbat i-ar ﬁ
împușcat câinele.
Polițiștii s-au deplasat cu operativitate la
fața locului și au identiﬁcat persoana bănuită
că ar ﬁ împușcat câinele, ca ﬁind un bărbat
de 41 de ani, din Brusturi. În urma continuării cercetărilor, polițiștii Serviciului Arme,
Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean au întocmit
dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii
de ucidere a animalelor cu intenție, fără drept,
conform prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, sub coordonarea
procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleșd.
Totodată, la nivelul Inspectoratului de
Poliție Județean Bihor, a fost dispusă efectuarea de veriﬁcări de către Polițiștii Biroului
Control Intern. 

lui de Maximă Siguranță Ștei,
Spitalului Orășenesc Ștei precum și din cadrul Spitalului de
Psihiatrie din Nucet. Din nefericire, portretele negative ale
unor persoane cu boli psihice
alimentează teama, neîncrederea și percepția distorsionată. Acestea determină tot mai
multă stigmatizare.
În acest scop am organizat
aceste dezbateri pentru a-i familiariza pe studenți cu bolnavul psihic, chiar dacă ei învață
Psihopatologia și Psihologia
Clinică în mod practic cu mine
de aproximativ cinsprezece ani
pe Secția de Psihiatrie a Spitalului Clinic Municipal „Dr.
Gavril Curteanu”, pentru a
dărui pasiune, urmând ca apoi
să înțeleagă bolnavul psihic și
mediul în care unii vor alege
să lucreze, în ciuda faptului că

uneori acest mediu este ostil
prin prisma patologiei psihiatrice.
Din perspectiva studenților,
aceste vizite au fost constructive, deschizându-le orizonturi
noi atât cu privire la persoanele cu boli psihice din spitalele
mai sus menționate, cât și cu
privire la „bunicii” și tinerii cu
dizabilități.
Tuturor celor implicați cu
multă dăruire și abnegație în
grija pentru bolnavi, copii și
„bunici”, dar și tuturor acestor
persoane care au atâta nevoie
de noi, le dorim ca Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului
să le aducă în suﬂet lumină și
caldură suﬂetească. Sărbători
binecuvântate!
 Prof. univ. dr. habil.
Camelia Maria Dindelegan

Loteria bonurilor ﬁscale

Numerele câştigătoare
La extragerea Loteriei Bonurilor
Fiscale de duminică, 17 decembrie,
au ieşit din urne numerele 18 reprezentând ziua de emitere (18 noiembrie) şi 821 reprezentând valoarea
bonurilor câştigătoare - între 821 şi
821,99 lei.
Duminică, 17 decembrie, a avut loc
o nouă extragere a Loteriei Bonurilor
Fiscale – emise în perioada 1-30 noiembrie 2017 – în urma căreia au ieşit
câştigătoare bonurile cu valori cuprinse
între 821 şi 821,99 lei emise în data de
18 noiembrie 2017.
Fondul de premiere pentru extragerea lunară este de un milion de lei, din
care vor ﬁ acordate cel mult 100 de premii. După centralizarea bonurilor câştigătoare, dacă numărul acestora este
mai mare de 100, va ﬁ organizată cea de
a doua extragere pentru determinarea a
maximum 100 de bonuri câştigătoare.
Depunerea cererilor de revendica-

re a premiului, de către deţinătorii de
bonuri câştigătoare, se realizează începând cu prima zi după efectuarea extragerii, timp de 30 de zile, prin depunerea
în original a bonului ﬁscal câştigător,
alături de copia actului de identitate şi
de o cerere, la orice administraţie ﬁscală din structura ANAF, acest termen
reprezentând termen de decădere din
dreptul de revendicare a premiului.
Formularul cererii poate ﬁ obţinut
gratuit de la administraţia ﬁscală la
care se depune bonul ﬁscal sau descărcat de pe site-ul www.mﬁnante.ro. 

Un beiușean de 18 ani

A returnat un
portofel găsit

O orădeancă a reintrat în posesia unei
importante sume de bani pe care o pierduse,
datorită spiritului civic al unui tânăr bihorean. Un gest de omenie, demn de menționat
public, a fost făcut duminică seara de un
tânăr bihorean, Cristea Andrei, de 18 ani,
din municipiul Beiuș.
Acesta a observat duminică, 17 martie, la
ora 17.00, în timp ce se aﬂa într-o parcare din
Oradea, un portmoneu căzut pe partea carosabilă. În portmoneu se aﬂa o sumă importantă
de bani, atât în lei cât și în euro și actele de
identitate ale proprietarei.
Fără să ezite, tânărul s-a prezentat la Inspectoratul de Poliție Județean Bihor pentru a preda
portmoneul pe care tocmai îl găsise, cu tot ceea
ce conținea. În aceeași seară, polițiștii bihoreni
au făcut toate demersurile pentru ca proprietara, o femeie din municipiul Oradea, să reintre
în posesia valorilor pe care le pierduse.
„Poliția Bihoreană îi mulțumește pe această
cale tânărului bihorean pentru spiritul civic
și conștiința demonstrate. Tânărul a declarat că și-ar dori ca și alți oameni, puși într-o
situație similară, să procedeze asemenea lui,
certiﬁcând astfel că tinerețea şi maturitatea nu
sunt legate atât de ani, cât de suﬂetul omului,
educație și bun simț”, se aﬁrmă în comunicatul
poliției.
De altfel, în ultima perioadă polițiștii
bihoreni au întâlnit tot mai des gesturi de
generozitate și moralitate, atitudini etice, dar
ﬁrești, ale semenilor noștri, care nu fac decât
să ne întărească convingerea că majoritatea
cetățenilor acestui județ pot ﬁ oricând exemple
de integritate. 

Un şofer băut care transporta
ţigări de contrabandă

A refuzat să oprească
la semnalul poliţiştilor

Poliţiştii din Marghita au fost nevoiţi să
urmărească în traﬁc, în noaptea de duminică spre luni, un şofer care a refuzat să
oprească la semnalul agenţilor. Când l-au
prins, poliţiştii au constatat că şoferul era
băut şi transporta ţigări şi alte bunuri, fără
acte.
Potrivit informaţiilor oferite de IPJ Bihor, în noaptea de duminică spre luni, la ora
02.10, pe drumul comunal 118/A, în localitatea Ciuleşti, conducătorul unui autoturism a
refuzat sa oprească la semnalul regulamentar
al polițiștilor Secţiei nr. 4 de Poliţie Rurală
Marghita. „Polițiștii bihoreni au urmărit în
traﬁc autoturismul, conducătorul acestuia ﬁind
prins cu operativitate și identiﬁcat ca ﬁind un
bărbat de 36 de ani, din localitatea bihoreană
Cenaloș. În urma testării conducătorului auto
cu aparatul etilotest, s-a constatat că acesta
prezenta o concentrație alcoolică de 0,91 mg/l
alcool pur în aerul expirat. Celui în cauză
i-au fost recoltate probe biologice în vederea
stabilirii alcoolemiei”, se arată într-o informare
transmisă de IPJ Bihor. Cu ocazia controlului
autoturismului, polițiștii bihoreni au depistat pe
bancheta din spate a autovehiculului 1.780 de
țigarete nemarcate corespunzător, un generator
și patru anvelope, fără acte de proveniență.
Şoferul a fost sancționat conform prevederilor
Legii 12/1991 cu amendă în valoare de 500 lei,
iar ca măsură complementară s-a dispus conﬁscarea țigaretelor nemarcate corespunzător și a
celorlalte bunuri găsite în autoturism. În cauză
a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt
continuate de polițiștii Secției nr. 4 de Poliție
Rurală Marghita.
 A.U.

