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Vineri, 10 august 2018

Centrul rezidenţial „Casa Frenţiu”

Fata a fugit de acasă

În după amiaza zilei de
marţi, 7 august, a avut loc
sﬁnţirea capelei din incinta
Centrului rezidenţial „Casa
Frenţiu”. Slujba sﬁnţirii a
fost oﬁciată de către Preasﬁnţitul Părinte Virgil Bercea, episcopul greco-catolic
de Oradea, alături de părintele Olimpiu Todorean, preşedintele Caritas Eparhial
Oradea, în prezenţa echipei
de asistenţi şi coordonatori ai
centrului şi a celor care deja
locuiesc aici.

O fetiţă de 13 ani din Oradea şi-a înjunghiat bunica, aplicându-i mai multe lovituri
de cuţit. Incidentul s-a petrecut miercuri
seara, într-un apartament din Piaţa Bucureşti.

A fost sﬁnțită capela

După slujba de sﬁnţire, toţi
cei prezenţi s-au rugat împreună la Paraclisul Maicii Domnului, mărturisind că Ea, Maria,
„este cu adevărat de Dumnezeu Născătoare, izvorul îndurărilor, mângâierea celor ce
plâng, căutarea celor pierduţi,
puternică şi neîncetată mijlocitoare către Dumnezeu …”.
„Casa Frenţiu” nu este un
azil şi nu este o casă de bătrâni,
ci este casa unei bătrâneţi înţelepte, senine şi respectate; casa
unde oamenii pot împărtăşi cu
alţii propriile idei şi propriile
sentimente; casa omului căruia
ochii îi scânteiază de bucurie
sau se umbresc de lacrimi şi
casa omului ale cărui buze lasă
să treacă un strigăt de bucurie
sau un suspin de durere.
Centrul Rezidenţial „Casa

Frenţiu” este conceput pentru
a satisface toate dorinţele. Dotare structură: 24 camere single cu baie proprie, cu sistem
de detecţie incendiu, apel medical, aer condiţionat, sistem
de televiziune, internet şi telefonie; sistem de supraveghere video în spaţii commune,
capelă, spaţii pentru activităţi
de terapie ocupaţională, bucătărie proprie, sală pentru servit
masa, spaţii de depozitare a
alimentelor, spălătorie, uscătorie, călcătorie proprii, grupuri
sanitare commune, ascensor
modern, living modern, dotat
cu tv, video, dvd, bar, curte
amenajată.

Întâlnire cu ﬁi
satului
Duminică, 5 august, a avut loc cea de-a
XIII-a ediţie a Întâlnirii reformaţilor plecaţi din Vadu Crişului. La eveniment au
participat în jur de 150 de persoane.
Duminică dimineaţă, la ora 10.30, la biserica reformată din localitate, a avut loc o slujbă
religioasă, oﬁciată de către Papp Csaba, preot
al bisericii reformate din Vadu Crişului, după
care cei prezenţi au fost salutaţi, pe rând, de
către ing. Hasas Ioan, viceprimarul comunei
Vadu Crişului, Borsi Lorant, vicepresedinte
executiv al UDMR Bihor, Kondor Geza, primarul comunei Révfülöp din Ungaria. Din
partea Asociaţiei Pro Rev Vadu Crişului au
fost decernate două premii Pro Meritis doamnei dr. Pető Csilla din Oradea şi domnului Csaplaros László din Hajduszoboszló, Ungaria.
După programul oferit de către corul bisericii locale, a urmat, la căminul cultural, un program artistic în cadrul căruia şi-au prezentat
talentul membrii Asociaţiei Negy Evszak din
Hajduszovát (Ungaria), elevele Maier Carla şi
Dénes Jázmin, actorul Meleg Vilmos, Formaţia de păstrare a tradiţiilor din Episcopia Bihor, iar, la ﬁnal, o masă comună. 

Serviciile incluse în pachetul
de bază sunt: asistenţă şi îngrijire permanentă prin personal
caliﬁcat, respectiv asistente
medicale, inﬁrmiere, personal
de serviciu; servicii de spălătorie, uscătorie, călcătorie;
meniul zilnic constând în trei
mese de bază şi două gustări,
preparat de personal caliﬁcat,
în bucătăria proprie. Servicii
medicale: medic medicină generală ori de câte ori este nevoie; administrare tratament oral,
injectabil, perfuzabil; aplicare
de creme protectoare şi pansamente; asigurarea primului
ajutor şi a serviciului de ambulanţă în caz de nevoie; masaj

Bunică înjunghiată
de nepoata de 13 ani

terapeutic, kinetoterapie, reﬂexoterapie, masaj de relaxare;
gimnastică recuperatorie pentru cei care au nevoie; analize
medicale cu recoltare la sediul
nostru; curăţarea plăgilor şi escarelor.
Servicii speciale: servicii de
coafură, frizerie, manichiură, pedichiură; transportul şi
însoţirea rezidenţilor la piese
de teatru, concerte, vernisaje,
ﬁlarmonică; excursii şi pelerinaje.
Capacitatea centrului rezidenţial este de minimum 24
persoane şi maximum 52 persoane.
 Eugen IVUȚ

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Bihor, comisar Alina Dinu, a
declarat, ieri, că se așteaptă concluziile medicilor legiști și ale cercetărilor în acest caz.
„Poliția bihoreană a fost sesizată miercuri
seara despre faptul că o fetiță de 13 din Oradea
și-ar ﬁ înjunghiat bunica în vârstă de 65 de ani
cu mai multe lovituri de cuțit. La locul incidentului s-au deplasat poliţiştii Serviciului de
Investigaţii Criminale, poliţişti criminalişti. Se
așteaptă concluziile medicilor legiști și ale cercetărilor, iar în funcţie de acestea poliţiştii vor
face şi încadrarea juridică a faptei”, a precizat
Alina Dinu. Victima a fost internată la UPU
Bihor starea sa ﬁind stabilă. În apartamentul
în care s-a petrecut incidentul locuiesc bunica,
nepoata şi mama acesteia. Părinţii fetei sunt
divorţaţi de mai mulţi ani, şi nu este pentru
prima dată când tânăra cauzează probleme
familiei. Tânăra, eleva la un liceu confesional
din oraş, a mai fugit de acasă. În ce o priveşte
pe bunica fetei, aceasta a fost transportată la
Spitalul Judeţean şi a fost internată la secţia de
Terapie Intensivă, urmând ca medicii legişti să
stabilească dacă i-a fost pusă viaţa în pericol.
„Pacienta a ajuns la Unitatea de Primire a Urgenţelor cu plăgi înjunghiate torace posterior.
Starea ei este stabilă”, a precizat dr. Alexandru
Mateoc, purtătorul de cuvânt al UPU-SMURD
Bihor.
 R.C.

Șeful DGASPC Bihor, Călin Puia

Cercetat disciplinar
Prefectura Bihor a transmis joi, 9
august, un comunicat de presă privind rapoartele Comisiei de cercetare disciplinară a lui Călin Puia, director general al DGASPC Bihor.

Potrivit documentului, ca urmare a
ﬁnalizării activității de cercetare disciplinară a lui Puia Lucian Călin, director general al DGASPC Bihor și
vicepreşedinte al Comisiei de Protecţia
Copilului Bihor, privind scoaterea din
țară fără respectarea procedurii legale
a minorei K.A., aﬂată în plasamentul
Fundaţiei Emanuel Speranţa României,
în cadrul comisiei de disciplină au fost
redactate două rapoarte având opinii
separate: Raportul nr. 48/05.07.2018
privind clasarea sesizării înregistrate sub nr. 20881/01.11.2017 depusă de
Pásztor Sándor, președintele Consiliului Județean Bihor, raport formulat
pe baza opiniei majorității membrilor
comisiei, precum și Raportul înregistrat sub nr. 46/04.07.2018 potrivit căruia Puia Lucian Călin se face vinovat
pentru o serie de nereguli existente în
activitatea Comisiei de Protecția Copilului și implicit în activitatea depusă de
DGASPC Bihor în gestionarea acestui
caz, raport ce constituie opinia separată
a președintelui Comisiei de Disciplină.
„Întrucât, în ultima perioadă, au

Un bărbat şi-a ucis în bătaie
vecinul

Crimă în Oradea
apărut elemente noi sesizate de către
Autoritatea Națională pentru Protecția
Drepturilor Copilului și Adopție din
cadrul Ministerului Muncii și Justiției
Sociale, constatându-se că alte două
minore aﬂate în sistemul de protecție
special al DGASPC Bihor au fost supuse procedurii adopției internaționale,
într-o manieră ce ridică semne de întrebare, avem obligația legală, dar și
morală să sesizăm din nou comisia de
disciplină. Prin aceste entități ne asumăm sarcina să veriﬁcăm orice tip de
sesizări ce se referă la posibile nereguli
din sistemul copiilor instituționalizați.
Precizăm că, în prezent, la nivelul
Consiliului Județean Bihor, cât și la
nivelul altor instituții, sunt constituite și alte comisii care urmează să se
pronunțe asupra deﬁciențelor sesizate
la adresa activității DGASPC Bihor”,
se menționează în același comunicat de
presă.
 R.C.

Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost
omorât în bătaie de vecinul său, în noaptea
de luni spre marţi. Între cei doi a izbucnit
un conﬂict spontan, pe fondul consumului de
alcool.
Crima a avut loc într-un apartament situat pe
strada Italiană din Oradea. Cei doi, agresorul şi
victima, au băut împreună, după care s-au luat
la ceartă. Conﬂictul a degenerat, iar agresorul
a lovit victima până când aceasta a decedat.
Potrivit procurorului Maria Cotrău, totul s-a
produs în urma unui conﬂict spontan, pe fondul consumului de băuturi alcoolice. În timp
ce se aﬂau în imobilul agresorului și consumau
băuturi alcoolice. Agresorul, în vârstă de 49 de
ani, i-a aplicat victimei, în vârstă de 43 de ani,
mai multe lovituri cu pumnii în zona feței și
a pieptului. După ce aceasta a căzut, s-a urcat
cu genunchii pe piept provocându-i multiple
leziuni, care i-au cauzat decesul în cursul
aceleiași zile. Principalul suspect în acest caz,
Horvath Alexandru, a fost reţinut şi prezentat
în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi cu
propunere de arestare preventivă. Magistraţii
au emis pe numele lui un mandat de arestare
pentru 30 de zile. 

