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Măsuri de prevenire a intoxicaţiilor cu monoxid de carbon

Campanie anti-incendii
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al
judeţului Bihor reamintește
bihorenilor faptul că, anual,
în această perioadă, se produc situații de urgență ale
căror victime sunt persoane intoxicate cu monoxid de
carbon, evenimente soldate,
în unele cazuri, cu pierderi
de vieți omenești.

Astfel de evenimente sunt,
în general, determinate de: utilizarea unor coşuri de evacuare a fumului sau gazelor arse
neetanşe, înfundate, ﬁsurate
ori cu deﬁcienţe de construire;
racordarea necorespunzătoare a aparatelor de încălzire la
coşuri, exploatarea cu defecţiuni ale sistemelor de încălzire (centrală termică, sobă,
şemineu, aragaz, radiator cu
petrol etc.). Dat ﬁind faptul că,
în acest an, în interval de numai două săptămâni, pompierii
militari bihoreni au intervenit
pentru stingerea unui număr
de nouă incendii provocate, cel
mai probabil, de coșurile de
fum necurățate de funingine,
deteriorate sau amplasate necorespunzător ori neprotejate
termic față de mijloacele combustibile, Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Crişana”
al judeţului Bihor recomandă bihorenilor respectarea, cu
strictețe, a măsurilor de prevenire a intoxicaţiilor cu monoxid
de carbon: coşurile, burlanele,

ţevile de evacuare a fumului
şi gazelor arse trebuie să ﬁe
veriﬁcate, curăţate şi reparate
(dacă este cazul) periodic, de
către o persoană specializată,
pentru a vă asigura că au tiraj corespunzător; încăperile
trebuie aerisite frecvent. De
asemenea, pentru prevenirea
intoxicaţiilor cu monoxid de
carbon: sistemele de încălzire
trebuie să ﬁe corect instalate,
întreţinute şi veriﬁcate periodic, de către persoane autorizate în acest sens; nu folosiţi
soba decât cu uşiţa închisă; nu
adormiţi niciodată înainte de
a vă asigura că focul din sobă
este stins. Totodată, se impune
supravegherea aparatelor care
funcţionează cu ﬂacără deschisă (aragaz, cuptor sau generatoare portabile cu gaz), ﬁind
interzisă utilizarea acestora ca
surse de încălzire. Pentru a vă
proteja, recomandăm, de asemenea, instalarea a cel puţin
unui detector de monoxid de
carbon în locuinţă, respectând
instrucţiunile fabricantului.
Lansată la nivel național
în luna septembrie a anului
2016, din necesitatea reducerii
numărului de victime și a pagubelor materiale produse de
incendiile la locuințe, campania „Mai bine previi, decât să
nu ﬁi!” își propune ca obiectiv
informarea preventivă a populației pentru adoptarea unei
atitudini proactive, prin sensibilizarea opiniei publice în
vederea montării detectoarelor
de incendiu în locuința pro-

prie. Aceste evenimente nedorite pot ﬁ prevenite prin montarea detectoarelor de incendiu
și a celor de gaz, demers la
îndemâna oricui și care poate
salva vieți și bunuri materiale
importante. Detectoarele de
incendiu emit semnale acustice și luminoase, sesizând un
incendiu. Aceste dispozitive se
pot monta în camere, pe holuri,
în casa scării, pe tavan sau cât

Poetul Național al României
Mihai Eminescu este considerat unul dintre cei mai
importanți poeți ai limbii
române și este prețuit ca poet
național atât în România, cât
și în teritoriile vecine care
sunt locuite de români. Lucrările sale au fost inﬂuențate de romantismul poeziei
vest-europene, dar asupra
lor și-au pus accentul și propriile sale atitudini naționale.
Foarte inﬂuențat de literatura autorilor din Europa
occidentală și de doctrinele
ﬁlosoﬁce ale academicienilor
germani, cum ar ﬁ Arthur Schopenhauer, Mihai Eminescu
(născut Mihai Eminovici) este
considerat poet național al României, sau mai bine spus, poetul tuturor românilor. Inspirațiile sale romantice au condus
la o poezie care a reinterpretat
narațiunile tradiționale ale
mitologiei, legendei și metaﬁzicii. Deseori creditată cu apa-

riția unei revoluții complete a
versurilor româneşti, debutul
poeziei lui Eminescu a venit
în 1866 când avea doar 16 ani.
La 19 ani, Eminescu s-a mutat la Viena, unde și-a început
studiile universitare, studiind
atât ﬁlosoﬁa cât și dreptul. În
timpul studiilor la universitate,
Eminescu a devenit membru
activ al scenei literare și a contribuit frecvent la diverse ziare
și publicații, dar nicio aﬁliere nu era la fel de importantă
ca implicarea sa la Junimea.
Aceasta a fost societatea literară de renume a României condusă de către inﬂuentul critic
și politician Titu Maiorescu,
care va deveni, mai apoi, mentorul lui Mihai Eminescu. Rolul lui Eminescu în Junimea a
constat și în descrierea extensivă a climatului socio-politic
al minorităților care trăiesc și
lucrează în cadrul Imperiului
Austro-Ungar, în special românii. Junimea a avut un efect
profund nu numai asupra vieții sale personale, ci și asupra
aspirațiilor sale profesionale ca
scriitor. Acest grup a încurajat
și a cultivat darurile naturale
ale lui Eminescu în calitate de
artist, dar a oferit și sprijin pro-

Săptămâna de rugăciune
pentru unitatea creştinilor
„Dreapta ta, Doamne, s-a gloriﬁcat prin
putere” (Ex 15,6). Acesta este motto-ul din
acest an al Săptămânii de rugăciune pentru
unitatea creștinilor. Evenimentul va debuta
sâmbătă, 20 ianuarie 2018, de la ora 17.00,
ocazie cu care grupurile de tineri care aparțin de cultele creștine din oraș se vor întâlni
pentru rugăciune la Catedrala Romano-Catolică din Oradea.

mai aproape de mijlocul încăperilor, dar nu se amplasează
în băi sau bucătării. La achiziționare, se veriﬁcă existența
marcajului CE. Pentru funcționarea optimă, detectoarele
trebuie protejate când au loc
renovări în locuințe și utilizate
conform instrucțiunilor producătorului, urmărindu-se periodic testarea acestora și funcționarea bateriilor. 

Mihai Eminescu,

„Poporul român este o
unitate etnică prestatală, care
are la bază o limbă comună
şi o bogată viaţă spirituală”.
Mihai Eminescu

Începând de sâmbătă,
20 ianuarie

fesional și mijloace pentru a-și
continua studiile universitare
la Berlin.
După ce și-a terminat studiile în străinătate, Eminescu a
lucrat ca bibliotecar universitar, editor de ziare și jurnalist,
deși a continuat să scrie și să
publice poezii. Capodopera
lui Eminescu, „Luceafărul”, a
fost publicată în 1883. Este o
poezie de dragoste epică care
angajează frumusețea lumii
natural, pe de o parte și interoghează psihicul omului, pe
de altă parte. Eminescu a murit
în 1889, lăsând urmașilor săi
diverse texte, manuscrise, volume de poezie și nenumărate
alte scieri. Deși cunoscut pentru cariera sa din domeniul poeziei, Eminescu a fost și autor
de lucrări de literatură fantastică, cele mai apreciate proze ale
sale ﬁind nuvelele Sărmanul
Dionis și Cezara. Eminescu,
în cariera sa de jurnalist independent, a realizat unele dintre
cele mai disputate constatări
scrise ale războiului ruso-turc
înregistrate vreodată, călătorind și predând la nivel internațional până la moartea sa.
Deși a fost un subiect de divergențe naționale, Eminescu ră-

mâne una dintre cele mai celebre și mai luminoase prezențe
literare din Europa de est, atât
în România, cât și în teritoriile
limitrofe, locuite de români.
În ﬁecare an, la 15 ianuarie,
îl omagiem pe marele poet Mihai Eminescu. Suntem în centenarul Unirii şi ştim că Eminescu a fost militant pentru
aceasta, e poetul care a privit
spre Dumnezeu şi spre neam,
a legat cerul de pământul strămoşesc, apărându-le atât în poezie, cât şi în paginile jurnalistice. Elevii şi cadrele didactice
de la Liceul Tehnologic „Horea” Marghita, sub bagheta directorului școlii, s-au reunit ca
adevăraţi patrioţi români, aşa
cum au fost şi strămoşii noştri
care au luptat pentru idealurile
naţionale, în cadrul unei activităţi dedicate marelui poet, în
care s-au recitat poezii naţionale şi s-au prezentat referate
prin care am descoperit şi latura mai puţin cunoscută a poetului şi anume cea de patriot
convins. Se cuvine să-l cinstim
şi să-l preţuim, să îndeplinim o
obligaţie morală faţă de o mare
valoare naţională.
 Prof. dr. Remus Mircea
SABĂU

Programul va continua duminică, 21 ianuarie, de la ora 17.00, când episcopii și
conducătorii cultelor creștine din oraș se vor
ruga pentru unitatea creștinilor în Catedrala Romano-Catolică din Oradea, pentru ca
rugăciunea lui Cristos să se împlinească: „Toți
să ﬁe una, după cum tu, Tată, ești în mine și
eu în tine, ca și ei să ﬁe una în noi, pentru ca
lumea să creadă că tu m-ai trimis.” (In 17,21).
La această rugăciune sunt invitați și așteptați
toți cei care consideră importantă promovarea unității între cultele creștine, astfel încât
Creștinismul să devină cu adevărat un semn al
unității pentru întreaga lume.
Săptămâna de rugăciune pentru unitatea
creștinilor va continua în perioada 20-29
ianuarie, după următorul program: luni, 22
ianuarie, de la ora 18.00, la Biserica Reformată
Rit, bulevard Ştefan cel Mare nr.6; marți, 23 ianuarie, de la ora 18.00, la Biserica Unitariană,
strada Nicolae Jiga nr.72; miercuri, 24 ianuarie,
de la ora 18.00, la Biserica Evanghelică-Lutherană, strada Tudor Vladimirescu nr.26; joi, 25
ianuarie, de la ora ora 18.00, la Biserica Penticostală „Tabor”, strada Meiului nr.4; vineri, 26
ianuarie, de la ora 18.00, la Sinagoga Evreilor
Mesianici, strada Sucevei nr. 23; sâmbătă, 27
ianuarie, de la ora 17.00, la Catedrala Ortodoxă
„Adormirea Maicii Domnului” (Biserica cu
Lună), Piața Unirii nr.2; duminică, 28 ianuarie,
de la ora 18.00, la Catedrala Greco-Catolică
„Sfântul Nicolae”, strada Iuliu Maniu nr.1,
luni, 29 ianuarie, ora 18.00, la Biserica Penticostală „Betania”, strada Doina nr. 19.
„În acest an, prima seară a evenimentului
va ﬁ cea de rugăciune a tinerilor. Gazdă va ﬁ
Biserica Romano-Catolică. După un program
adecvat acestei vârste, tinerii vor ﬁ invitaţi la o
recepţie. În acest fel, aceştia vor putea să se cunoască mai bine şi să petreacă un timp plăcut
împreună, într-o adevărată comuniune”, spune
Laura Ologu, consilier culte - Biroul Pastoral
al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea.
„Cultele din Oradea se străduiesc să facă
paşi înainte în colaborarea dintre ele. Anul trecut, pe lângă colaborarea legată de protejarea
familiei şi lupta contra avorturilor, s-a demarat
proiectul legat de colecta comună. Cutia albă a
trecut pe la ﬁecare biserică gazda, după care, în
prezenţa presei, a avut loc deschiderea acesteia, numărarea banilor adunaţi şi înmânarea
acestora către entitatea vizată. De asemenea, a
avut loc şi o tragere la sorţi, prin care s-a stabilit că în 2018 Biserica Reformată va ﬁ cea care
stabileşte destinaţia banilor din noua colectă.
Concret, banii adunaţi în 2018 vor ajuta elevii
defavorizaţi ai Liceului Teologic Reformat Lorantﬀy Zsuzsanna să-şi poată urma cursurile”,
menționează Laura Ologu.
 L. IONAȘ

