Social 5

Vineri, 24 mai 2019

Festivalul Internațional de Creație Literară pentru Nevăzători

„Paşii Profetului”, ediție
de succes
Direcţia de Asistenţă Socială Oradea a sprijinit şi a fost
alături de Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala
Interjudeţeană Bihor - Sălaj
la Festivalul Internaţional de
Creaţie Literară pentru Nevăzători.
Evenimentul, intitulat „Paşii Profetului”, la a XXIX-a
ediţie, a adunat un număr impresionant de nevăzători, atât
din ţară cât şi din străinătate,
precum şi preşedintele Asociaţiei Nevăzătorilor din România - Tudorel Tupiluş, Ionel
Vila - secretarul municipiului
Oradea şi reprezentanţi ai instituţiilor publice locale şi s-a
desfăşurat în Băile Felix.
În deschidere, Mihai Merca,
preşedintele Consiliului Director al ANR Bihor – Sălaj,
a precizat: „Mă bucur de buna
colaborare pe care o avem cu
instituţiile locale şi am deosebita onoare de a avea, în
acest an, ca partener principal
Direcţia de Asistenţă Socială
Oradea prin directa implicare
a dnei director Arina Moş, împreună cu dânsa dorindu-ne să
continuăm buna colaborare în
beneﬁciul membrilor asociaţiei noastre. Mulţumim tuturor

participanţilor pentru interesul
manifestat faţă de creaţia literară şi pentru calitatea lucrărilor trimise spre jurizare.”
Festivalul, apreciat şi mult
aşteptat de nevăzători, indiferent de vârstă, a cuprins mai
multe secţiuni: poezie, proză,
epigrame iar jurizarea lucrărilor din cadrul festivalului
a fost realizată de oameni de
cultură, membrii ai Uniunii
Scriitorilor din România. „Mă
bucur că m-aţi primit cu atât
de multă căldură, că azi pot să
ﬁu alături de dumneavoastră
şi salut orice iniţiativă a asociaţiei prin care reuşim să ﬁm
împreună, să identiﬁcăm nevoile, să găsim soluţiile potrivite
dar şi să ne bucurăm împreună
de momente speciale, cum este
acest festival. Mulţumesc pentru diploma de merit acordată
şi pentru faptul că am onoarea
să înmânez la rândul meu diplomele de apreciere”, a precizat directorul DAS Oradea,
Arina Moş.
Asociaţia Nevăzătorilor din
România Filiala Interjudeţeană
Bihor – Sălaj este o organizaţie
nonguvernamentală naţională
care reprezintă interesele nevăzătorilor la nivelul întregii
ţări, ﬁind recunoscută ca orga-

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției
Municipiului Oradea au depistat în traﬁc miercuri, 22 mai, la ora 10.15, pe DN1 - Șoseaua
Borșului, un bărbat de 38 de ani, din Oradea, în
timp ce conducea un ansamblu de vehicule format din autoturism și remorcă, fără a poseda permis de conducere corespunzător categoriei din
care face parte ansamblul de vehicule condus.
La ora 17.46, pe Bulevardul Dacia din Oradea,
aceiași polițiști au depistat în traﬁc un bărbat
de 28 de ani, din Sânmartin, Bihor, în timp ce
conducea un ansamblu de vehicule format din
autoturism cu remorcă, fără a deține permis de
conducere corespunzător. În ambele cazuri a fost
întocmit dosar penal.

nizaţie naţională reprezentativă a nevăzătorilor atât de către
autorităţile publice române, cât
şi de către organizaţiile internaţionale ale nevăzătorilor este
membră a Uniunii Europene a
Nevăzătorilor, a Uniunii Mondiale a Nevăzătorilor, a Consiliului Naţional al Dizabilităţii
şi, implicit, a Forumului European al Dizabilităţii. Scopul
acestei festivități a fost de a le

aduce un zâmbet, o bucurie celor care sunt mai triști ca noi,
având ca obiectiv susținerea
demnității, a drepturilor acestor persoane şi promovarea
participării lor la viaţa comunitară ﬁind totodată o ocazie
de a sensibiliza comunitatea
şi de a transmite mesajul: „Facem parte din această comunitate!”
 R.C.

Polițiștii Compartimentului Urmăriri – Serviciul de
Investigații Criminale din
cadrul Inspectoratului de
Poliție Județean Bihor au depistat și reținut miercuri, 22
mai, un bărbat de 39 de ani,
din municipiul Oradea.
Judecătoria Oradea a emis
pe numele său un mandat de
executare a unei pedepse privative de libertate, ﬁind condamnat la 3 ani, 6 luni și 20
de zile de închisoare în regim
de detenție, pentru comiterea
unor infracțiuni la regimul
circulației rutiere.
Acesta a fost încarcerat în
Penitenciarul Oradea, pentru
executarea pedepsei.
 R.C.

Fotbalistul român Claudiu
Petrila, originar din localitatea bihoreană Sânnicolau Român, va vizita marți, 28 mai,
sediul Asociației SOS Autism
Bihor, situat în Oradea pe
strada Miron Pompiliu nr.5.

Tânărul jucător Claudiu Petrila, de la echipa campioană a
României CFR Cluj și component al echipei naționale a României U19 ani, se va aﬂa, la
începutul săptămânii viitoare,
la Oradea, pentru a vizita sediul
Asociației SOS Autism Bihor.
„Claudiu Petrila a fost generos
cu asociația noastră, donând un
tricou care a fost licitat la seara
caritabilă organizată recent. El
a acceptat invitația de a vizita
Centrul de zi pentru persoane
adulte cu dizabilități, pentru a
cunoaște personal tinerii din
centrul nostru”, ne-a declarat Simona Zlibuț, președinta
Asociației SOS Autism Bihor.
Asociația organizează, anual,
seri caritabile cu strângeri de
fonduri pentru a ﬁnanța activitatea Centrului de zi și pentru
a susține proiectele aﬂate în
derulare. „Suntem deosebit de
deschiși în a primi vizite de la
personalități din orice domeniu, parteneri, sponsori sau

114 sancțiuni au fost aplicate în doar 24 de
ore, pentru depăşirea limitelor legale de viteză, 17 participanţi la traﬁc au fost sancţionaţi
pentru că nu au purtat centură de siguranţă, cinci
pietoni pentru traversări neregulamentare, patru
sancțiuni au fost aplicate pentru folosirea unor
mașini cu defecțiuni tehnice, iar 40 de sancțiuni
au fost aplicate pentru alte abateri.

Cu remorci, dar fără
permis corespunzător!

Condamnat
Fotbalistul va vizita sediul Asociației SOS Autism Bihor
reținut de polițiști Alături de persoanele cu dizabilități
Un bărbat de 39 de ani,
din Oradea, condamnat la
închisoare pentru infracțiuni rutiere, a fost depistat
și încarcerat de polițiștii
Compartimentului Urmăriri.

Flash rutier
Vitezomani luați la puricat

Minor acroșat de remorca
unui microbuz

Tot miercuri, la ora 13.20, pe strada Irinyi
Janos din Săcueni, un localnic de 35 de ani, în
timp ce conducea un microbuz cu care tracta o
remorcă trailer pe direcția Sânnicolau de Munte DN 19/B, a oprit în dreptul unui imobil, iar după
ce s-a repus în mișcare, la aproximativ 20 de metri, a acroșat cu roata stângă spate a remorcii un
minor localnic, de 6 ani, care era nesupravegheat
şi se aﬂa între cele două vehicule, pe sistemul de
cuplare. În urma accidentului, minorul a suferit
leziuni ușoare. Polițiștii din Marghita continuă
cercetările.

La volan, cu permisul
suspendat

Joi, 23 mai, la ora 00.10, la intersecția D.N.
19/E cu drumul județean 191/A, în Chiribiș,
polițiștii Secţiei nr.4 de Poliție Rurală Marghita
au depistat în traﬁc un bărbat de 31 de ani, din
Tăuteu, în timp ce conducea un autoturism,
având permisul suspendat. În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală. 

Dacă o vedeţi, sunați la 112!

Dispărută de la domiciliu

Claudiu Petrila este component de bază al naționalei
de juniori U 19 a României
orice persoană care dorește să cu Gaz Metan Mediaș, în care
ne ﬁe alături, în susținerea pro- a intrat pe parcursul primei reiectelor”, a mai spus Simona prize în locul lui Ciprian Deac.
Zlibuț. Originar din Sânnicolau Fostul său antrenor de la CFR
Român, Bihor, Claudiu Petrila Cluj, plecat de la echipă în 2018,
s-a născut în 7 noiembrie 2000. Cristi Bobar îl aprecia drept un
După junioratul la LPS Bihor junior promițător și polivalent.
Oradea, a fost testat la Sampdo- În toamna lui 2018, a fost conria Genova, dar nu a fost reținut vocat la echipa națională sub 19
în lot. Remarcat de CFR Cluj, a ani a României, pentru turneul
fost transferat acolo, unde a ju- de caliﬁcare la Turneul de Elită,
cat la început doar la echipa a în care a jucat în toate cele trei
doua, în Liga a III-a. A debutat meciuri, marcând câte un gol cu
la CFR Cluj la vârsta de 18 ani, Grecia și Gibraltar.
 L.I.
în decembrie 2018, în meciul

Covaciu Viana
Regina, de 18 de
ani, din comuna Cărpinet,
sat Cărpinet,
județul Bihor, a
plecat voluntar
de la domiciliu
la 20 mai 2019,
în jurul orei
20.00, și nu a
mai revenit.

Tânăra are 1,55 – 1,60 m înălţime, aproximativ
50 de kg, constituție atletică, faţă ovală, ochi
căprui, păr șaten, tuns până la nivelul umerilor.
Era îmbrăcată cu un pulover negru, pantaloni
închiși la culoare, de obicei poartă batic negru.
Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în
legătură cu această persoană sunt rugaţi să contacteze cea mai apropiată unitate de Poliţie şi să
apeleze gratuit numărul de telefon 112.
Nu uitaţi că orice informaţie poate readuce
persoana dispărută în sânul familiei!
 R.C.

