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În misiune umanitară, 30 de preoți ortodocși

Au donat sânge pentru viață
La inițiativa părintelui protopop Simion Goga, 30 de
preoți din Protopopiatul Oradea s-au prezentat marți, 19
iunie, la Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea, pentru
a dona sânge.
Marți dimineață, la ora 9.00,
30 de preoți din Protopopiatul
Oradea s-au prezentat la sediul
Centrului de Transfuzie Sanguină din municipiu, pentru a
dona sânge în scop caritabil.
„În dorința noastră de a ajuta și susține viața, observăm
că, din păcate, spiritul civic
nu este la înălțime. În ultimul
timp, numărul donatorilor de
sânge a scăzut semniﬁcativ,
cel puțin cu 20%, ceea ce pentru noi este un semnal mare de
alarmă, deoarece, în această
situație, spitalele, cu siguranță,
nu vor putea onora toate cererile, pentru a face transfuzia sanguină. Sigur, salutăm orice fel
inițiativă, mai ales când aceasta vine din partea preoților
ortodocși. Este fără precedent
această acțiune de amploare.
Ocazional, s-au mai donat, dar
nu organizat, și nu în această
manieră. Cu siguranță, atunci
când preotul se va întoarce în
comunitatea lui, va ști să gestioneze și să promoveze acest
act al donării de sânge, care
este, practic, susținerea vieții”,

Dacă îl vedeţi,

Sunați la 112!

Aurel Ursuț de 60 de ani, din comuna Batăr,
sat Tăut, județul Bihor, a plecat voluntar de la
domiciliu la 18 iunie, în jurul orei 17.00 și nu
a mai revenit. Conform declarațiilor familiei,
acesta s-ar ﬁ îndreptat înspre malul Crișului
Negru, la pescuit. Bărbatul are înălţime 1,70
m, greutate 90 kg, faţă rotundă, ten deschis,
ochi căprui, păr cărunt, tuns scurt, nu are semne particulare. Îmbrăcămintea pe care o purta
a fost găsită pe malul Crișului Negru, în localitatea de domiciliu. Sub îmbrăcăminte, purta
un costum de baie negru cu alb și roșu. Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu bărbatul sunt rugaţi să sune la numărul
unic de urgenţă - 112 sau să anunţe cea mai
apropiată unitate de poliţie. Orice informaţie
poate readuce persoana dispărută în sânul familiei! 

Dăruiește ceea ce ești”. Mântuitorul Iisus Hristos nu a
dăruit ceva material, dar s-a
dăruit total, până la ultima
picătură de sânge. Așadar, nu
poate ﬁ un mod mai frumos de
a-i urma lui Hristos decât acela de a dărui ceva din noi, din
ceea ce suntem... Când dăm
și noi câteva grame de sânge,
întoarcem Mântuitorului acel
sânge pe care L-a vărsat pentru
noi, deoarece îl dăruim unui
om bolnav, cu care El se identiﬁcă”. Potrivit părintelui Silviu

Dobai, acțiunea a făcut parte
din proiectul intitulat „Întinde
o mână și dă o şansă vieții”.
„În ﬁecare an, se organizează acțiuni similare de donare de sânge cu scop caritabil.
Răspundem la apelurile venite
din partea celor aﬂați în nevoie, cu atât mai mult cu cât ne
aﬂăm în Anul Centenar al Marii Uniri, ﬁind alături de cei
aﬂați în suferință”, ne-a declarat părintele Silviu Dobai.
 Loredana IONAȘ

Atenție la incendii

Protejați viața copiilor!
Indiferent că se aﬂă în locuință,
în curtea sau grădina gospodăriei, copiii trebuie supravegheați în
permanență pentru evitarea producerii unor tragedii! Din nefericire,
de-a lungul timpului, în județul Bihor au existat situații în care cei mici,
ﬁind lăsați nesupravegheați chiar și
pentru scurt timp, au fost răniți sau
chiar și-au pierdut viața în urma
producerii unor incendii.
În interval de numai 4 zile, doi copii s-au aﬂat în pericol, unul jucânduse cu focul într-un hambar, iar celălalt
blocând ușa locuinței în care aragazul
era în funcțiune. Astfel, luni, 18 iunie 2018, în jurul orei 17.30, pompierii Secției Beiuș au intervenit pentru
stingerea unui incendiu produs la un
depozit de furaje din cadrul unei gospodării din localitatea Sitani, comuna
Pomezeu. La sosirea echipajelor de
pompieri, incendiul era generalizat
la nivelul întregului hambar, ﬂăcările
afectând și o parte din acoperișul unei
anexe lipite de locuință și amenințând
să se extindă la o construcție auxiliară
din cadrul gospodăriei vecine, situată
la o distanță de aproximativ un metru.
Timp de aproximativ 2 ore și 25 de minute, pompierii militari au acționat cu 2
autospeciale de lucru cu apă și spumă,
reușind să împiedice propagarea incendiului la locuință și la construcția învecinată, salvând astfel bunuri de o valoare considerabilă. Au ars hambarul,
circa 120 kilograme fân, aproximativ 4

O nouă ediție a Nunții
de Aur
Joi, 21 iunie 2018, începând cu ora 13.00,
în sala festivă „Traian Moşoiu”, va avea loc
cea de-a treia festivitate de premiere din
anul 2018 a familiilor care au împlinit 50
de ani de căsătorie neîntreruptă şi care au
domiciliul în municipiul Oradea.

Compartimentul de Stare Civilă menţionează
că sunt invitate 48 familii care şi-au sărbătorit
„Nunta de Aur“. Acestea vor ﬁ felicitate de
conducerea Primăriei Oradea prin acordarea
unei diplome de ﬁdelitate, însoţită de un premiu în bani în cuantum de 500 lei.
De asemenea, municipalitatea reaminteşte
că, în conformitate cu HCL nr. 867/2005, se
acordă un premiu în bani în valoare de 1.000
lei persoanelor care au împlinit venerabila
vârstă de 100 de ani şi au domiciliul în municipiul Oradea. Compartimentul de Stare
Civilă primeşte în continuare cereri la camera
14 parter, în clădirea Primăriei. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon
0259/408.825. 

Acțiune fără precedent la Oradea: 30 de preoți au donat sânge
a spus dr. Ligia Burtă, directorul Centrului de Transfuzie
Sanguină Oradea.
La rândul său, părintele Simion Goga, protopop al Oradiei, a subliniat următoarele:
„Consider că această campanie este de inspirație divină,
pentru că un gest mai frumos
pentru creștini decât acela de
a dona sânge nu cred că există. Un mare duhovnic spunea:
„Mila creștină are două trepte: prima treaptă - Dăruiește
ceea ce ai. Treapta a doua –

Joi, 21 iunie,

metri cubi lemn de construcție și circa
10 metri pătrați din acoperișul anexei.
Cercetările efectuate la fața locului au
indicat drept cauză probabilă a evenimentului, jocul copiilor mai mici de 6
ani, cu focul. Din fericire, în acest caz,
copilul nu a fost rănit. Vineri, 15 iunie,
în municipiul Marghita, un copil de 1
an și 4 luni a blocat ușa apartamentului situat la etajul 2 al unui bloc de pe
strada Aleea Tineretului, în momentul
în care mama sa a ieșit pentru câteva
momente, în casa scării, lăsând mâncarea pe aragazul aﬂat în funcțiune.
Din cauza vârstei fragede a băiețelului,
mamei i-a fost imposibil să-l determine
să deschidă ușa, aceasta solicitând ajutorul echipajelor specializate, prin intermediul Sistemului Unic 112. Pentru
salvarea celui mic, la adresa indicată au
fost mobilizați cu operativitate pompierii militari din cadrul Detașamentului
Marghita, care, în mai puțin de cinci
minute de la primirea apelului, utilizând scara culisabilă, au descins în
locuință prin fereastra încăperii în care
se aﬂa copilul speriat, apartamentul ﬁind inundat cu fum, întrucât mâncarea
aﬂată pe aragaz începuse să ardă.
Copilul a fost evaluat și asistat de un
echipaj medical aﬂat la fața locului și
din fericire, în acest caz, starea de sănătate a celui mic nu a fost afectată,
pompierii ajungând în locuință la timp
pentru a preveni o tragedie. Nu s-a impus transportarea copilului la spital.
 R.C.

Flash rutier

Băgat în spital
de un șofer neatent

Un bărbat de 39 de ani, din Sântandrei, în
timp ce conducea un autoturism pe drumul
județean 797, pe direcția Oradea - Tărian, la
intersecția cu strada Abatorului nu a acordat
prioritatea de trecere la efectuarea virajului înspre stânga, către strada Abatorului intrând în
coliziune cu un autoturism condus pe drumul
județean 797, pe direcția Tărian - Oradea, de
un bărbat de 24 de ani, din municipiul Oradea.
Accidentul a avut loc luni, 18 iunie, la ora
19.55, iar în urma lui, conducătorul celui de-al
doilea autoturism a suferit multiple leziuni,
pentru îngrijirea cărora a fost internat în spital,
iar conducătorul primului autoturism a suferit
leziuni ușoare. Polițiștii continuă cercetările.

Biciclist acroșat

Tot luni, la ora 12.10, pe strada Regele Ferdinand din Salonta, un bărbat de 36 de ani, din
Republica Moldova, în timp ce conducea un
autotractor cu semiremorcă, la plecarea de pe
loc a acroșat un bărbat de 54 de ani, din Salonta, care se deplasa pe bicicletă, regulamentar,
pe acostamentul străzii Regele Ferdinand,
înspre strada Aradului. În urma accidentului
rutier, biciclistul a suferit leziuni ușoare.

Și băută și recalcitrantă
Două ore mai târziu, pe strada Mehedinți
din Oradea polițiștii Biroului Rutier din cadrul
Poliției Municipiului Oradea au depistat în
traﬁc o femeie de 39 de ani, din Oradea, în
timp ce conducea un autoturism, având o
concentrație alcoolică de 1,28 mg/l alcool
pur în aerul expirat. La solicitarea legală a
polițiștilor, cea în cauză a refuzat recoltarea
probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală.

Dosar penal pentru
conducere sub
inﬂuența alcoolului

Ieri, 19 iunie, în jurul orei 03.25, polițiștii
Secției nr. 3 de Poliție Rurală Biharia au
depistat în traﬁc un bărbat de 32 de ani, din
Roșiori, județul Bihor, în timp ce conducea
un autoturism pe DN 19, în Biharia, având o
concentrație alcoolică de 1,10 mg/l alcool pur
în aerul expirat. Conducătorului autoturismului
i-au fost recoltate probe biologice în vederea
stabilirii alcoolemiei, ﬁind întocmit apoi dosar
penal. 

