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Miercuri, 9 octombrie 2019

Un eveniment ajuns la cea de-a zecea ediție

Ziua părinților adoptivi,
la Zoo Oradea
Grădina Zoologică Oradea a găzduit sâmbătă, 5
octombrie, cea de-a zecea
ediție a Zilei părinților adoptivi. În program au fost
incluse activități cum ar ﬁ:
curățenia, pregătirea hranei,
adăpatul și hrănirea unora
dintre animale, printre care
căpriorii, poneii, caii, suricatele, lemurii, cămila, totul
sub atenta supraveghere a
angajaților Grădinii Zoologice.

În prezent, la Grădina Zoologică Oradea sunt înregistrați
aproximativ 60 de părinți adoptivi din Oradea și mai multe
localități din țară: Baia Mare,
Cluj-Napoca, Iași, Eforie Sud,
Timișoara, București, Sighetu Marmației, Aiud, Jimbolia
etc. Cele mai adoptate animale sunt suricatele, urmate de
căpriori, lemuri, antilope, cai,
ratoni sau zebu.
„Ziua de ieri petrecută la
Zoo a fost un balsam suﬂetesc pentru mine. Am rămas
impresionată de cât de bine
îngrijite sunt animalele, cât de
curat este peste tot, nu am cuvinte potrivite să vă spun cât
de bucuroasă sunt să văd că
mai există oameni de suﬂet în

România, care își dăruiesc dragostea și animalelor. Vă felicit,
felicit ADP Oradea și implicit
Primăria Oradea pentru dăruirea și implicarea în această minunată poveste. În mod
sigur voi reveni la primăvară,
să îmi văd fetița adoptată și pe
toți de acolo”, susține Rodica
Ghizdăreanu, din Timișoara,
care, începând de sâmbătă,
este părintele adoptiv al leoaicei Zina. „O experiență de
neuitat, o evadare din cotidian,
așa a fost Ziua Părinților Adoptivi. Mulțumim Zoo Oradea
pentru această zi”, spune și
Dana Lukacs, mama lui David,
părintele adoptiv al căprioarei
Bambi.
„Perioada pentru care se
încheie adopția este de un
an, iar suma achitată este de
200 lei pentru persoanele ﬁzice, respectiv 500 lei în cazul
persoanelor juridice. Părinții
adoptivi, persoane ﬁzice, primesc în schimb un certiﬁcat de
adopție, un magnet cadou, un
magnet expus pe panoul de la
intrare, precum și intrare gratuită o dată pe lună, timp de un
an. De asemenea, pot alege un
nume pentru animalul adoptat.
Persoanele juridice beneﬁciază
suplimentar de inscripționarea

La Casa Județeană de Pensii Bihor

Sunt înregistrați aproximativ 60 de părinți adoptivi la Zoo
Oradea
numelui pe un panou lângă
țarcul animalului. În cazul
acestora, accesul gratuit în
Zoo Oradea este prevăzut de
două ori pe an, cu ocazia Zilei părinților adoptivi, când
doi reprezentanți ai societății
(desemnați de conducere) pot

participa la eveniment. Ziua
păriniților adoptivi la Zoo Oradea se organizează de două ori
pe an, în ultima sâmbătă din
luna aprilie și în prima sâmbătă din luna octombrie, a precizat Loredana Buz, purtătorul
de cuvânt al ADP Oradea. 

Lugaşu de Jos

406
bilete noi de tratament
Casei Judeţene de Pensii Bihor i-au fost repartizate 406 Cupa „Pescarul Vesel”,
bilete de tratament aferente seriei 15, cu începere de la 22
octombrie, pentru staţiunile 1 Mai, Buziaş, Căciulata, Că- la ediţia a V-a
limăneşti, Covasna, Eforie Nord, Băile Felix, Geoagiu, Herculane, Mangalia, Moneasa, Neptun, Ocna Șugatag, Olănesti, Techirghiol, Tinca, Tuşnad și Vatra Dornei.

Biletele se pot ridica zilnic
de la sediul instituției, conform
programului cu publicul, până
marti, 15 octombrie, de la ora
14.00. Redistribuirea biletelor
de tratament neridicate se va
face miercuri, 16 octombrie, de
la ora 8.00.
Biletele de tratament se eliberează personal titularului sau
unei alte persoane desemnate
de către titular prin procură autentiﬁcată din care să rezulte că
mandatarul este împuternicit să
ridice biletul de tratament balnear. „La eliberarea biletelor

de tratament, beneﬁciarii vor
prezenta cuponul pentru plata
pensiei aferent lunii septembrie 2019 (copie şi original) sau
adeverinţa eliberată de către
angajator cu câştigul brut aferent lunii anterioare repartiţiei,
precum şi biletul de trimitere
formular cu regim special de
la medicul de familie sau de
specialitate (copie şi original)”,
se aﬁrmă într-un comunicat al
Casei Judeţene de Pensii Bihor,
semnat de directorul executiv
Arpad Szarka.
 R.C.

Sâmbătă, 5 octombrie, pe
Barajul de la Lugaşu de Jos,
a avut loc cea de-a V-a ediţie a Cupei „Pescarul Vesel”,
organizată de Primaria Oraşului Aleşd, prin Centrul Naţional de Informare şi Promovare Turistică Aleşd, în
parteneriat cu AJVPS Bihor
– Filiala Aleld.

Concursul a fost împărţit, şi
de această dată, în două grupe
de vârstă: copii până la 18 ani
şi adulţi. Adunarea pe Baraj a
concurenţilor a început la ora
7.30, după care a urmat tragerea la sorţi a standurilor, pregătirea nadei şi a undiţelor, nădirea/momirea peştelui, iar la
ora 9.00 s-a dat startul manşei
de pescuit, care a durat 5 ore.
Copiii au avut o manşă mai
scurtă, de 3 ore, de la 9.00 la
12.00, urmată de cântărirea
şi eliberarea peştelui, iar, mai
apoi, premierea câştigătorilor
şi masa pescărească.
„Am avut 12 concurenţi
adulţi şi patru copii. La copii,
toţi cei patru participanţi au

primit premii un set de nade şi
momeli”, a menţionat Ciprian
Bica, din partea organizatorilor. La adulţi, locul I l-a ocupat Cristian Maliţa (1,750 kg),
care a primit un set de nade şi
momeli, precum şi un voucher
în valoare de 150 lei. Pe locul
II a fost Ionuţ Pricop (1,565
kg), care a fost recompensat cu
un set de nade şi momeli şi un
voucher de 100 lei, pe locul III
a fost Nicolae Bogdan (1,400
kg) - un set de nade şi momeli
şi un voucher de 50 lei, iar pe
locul IV (menţiune) a fost Sebastian Mladin (1,250 kg) – un
set de nade şi momeli. „Dorim
să mulţumim în mod special
colegilor de la Primăria Aleşd
şi, în primul rând, primarului
Ioan Todoca, cel care a susţinut
de ﬁecare dată astfel de iniţiative, partenerilor de la AJVPS
Bihor – Filiala Aleşd, Fish
Baits Oradea – producător de
nade şi momeli şi Pescuit Total
Oradea – magazinul cu o largă
gamă de articole de pescuit”, a
aﬁrmat Ciprian Bica.
 R.C.

Qubiz Bike Ride 2019

Pedalați pentru o
cauză nobilă

Complexul KingsLand, din comuna Ineu, va
găzdui, pe 12 octombrie, Qubiz Bike Ride, un
concurs dedicat bicicliștilor de toate vârstele, cu strângere de fonduri pentru Fondul de
Burse și Fondul Științescu.
Competiția va avea trei trasee de lungimi
diferite: race 45 km – traseu competițional, open
21 km – traseu pentru amatori și cursa familiei,
10 km.
Traseele sunt compuse pentru probe individuale, acestea ﬁind completate cu proba familiilor.
Vor ﬁ premiați primii trei ﬁnaliști pe traseul
race 45 km pentru ﬁecare categorie de vârstă:
masculin/feminin 14-18 ani, masculin/feminim
18+. Pentru proba „Open” și pentru „Cursa familiei” se vor organiza tombole cu premii surpriză
înaintea startului.
Concursul de bicicletă este conceput pentru a
provoca concurenții cu trasee de diferite lungimi,
într-un cadru organizat în care pasiunea pentru
bicicletă întâlnește nevoia comunității. Toți banii
din înscriere și donații din timpul evenimentului
vor ﬁ transferați către una din cele două cauze
educaționale, la alegerea participanților și donatorilor.
Fondul de Burse și Fondul Științescu sunt proiecte derulate de Fundația Comunitară Oradea și
sprijină educația copiilor și tinerilor prin oferirea
posibilității de a achiziționa rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, cât și prin ﬁnanțarea unor
programe de dezvoltare în știință și tehnologie.
Participanții pot alege pentru ce proiect doresc să
doneze prin taxa de participare.
Startul probei de 45 km se va da din centrul
complexului turistic, la ora 10.00. Următoarea
probă, cea de 21 km, va începe la ora 11.00,
urmând ca familiile să pornească la ora 13.00. Pe
traseu vor ﬁ voluntari care vor asigura hidratare
și alimentație pentru participanți și le vor oferi
indicații tehnice despre traseu.
Traseele sunt disponibile atât în format GPS/
Strava pe site-ul qubizbikeride.ro, unde se pot
găsi toate informațiile despre înscriere, donare,
regulament, parteneri, organizatori.
Aﬂat la a treia ediție, concursul este organizat de Qubiz, în parteneriat cu Xterra Sport
Bihor. Evenimentul este sprijinit de organizatori
și voluntari. Prima ediție a fost organizată în
2017 și s-a bucurat de un real interes din partea
participanților. Anul acesta la eveniment vor
participa aproximativ 250 de sportivi din țară.
 R.C.

Până în 31 octombrie

Campanie
de vaccinare antirabică

Circumscripţia sanitar-veterinară de asistenţă Oradea I – str. Seleuşului nr. 57 anunţă
vaccinarea antirabică a câinilor în Municipiul
Oradea, malul stâng al Crişului Repede.
Programul este următorul: azi, 9 octombrie,
între orele 10.00-16.00 – lângă Grădina Zoologică; joi, 10 octombrie, între orele 10.00-16.00 – str.
Vaporului, în Parcul 22 Decembrie; vineri, 11
octombrie, între orele 10.00-14.00 – str. Navigatorilor, lângă Porumb Viorel, la Criş; sâmbătă, 12
octombrie, între orele 10.00-16.00 – str. Clujului,
lângă Electrometal; în perioada 14 octombrie –
31 octombrie, între orele 12.00-16.00 – la Dispensarul Veterinar, str. Seleuşului nr. 57.
„Prezentarea carnetelor de evidenţă înseriate
este obligatorie. Cu ocazia vaccinării se fac tratamentele antiparazitare interne, se completează
carnetele de sănătate şi se operează înscrierea
în Registrul de Evidenţă al Câinilor cu Stăpân
(RECS). Costul acestor operaţiuni este de 15 lei.
Eliberarea unui nou carnet de sănătate înseriat
costă 5 lei. Câinii nemicrocipaţi se microcipează pe loc. Taxa de microcipare este de 45 lei.
Recomandăm vitaminizarea câinilor înainte de
vaccinare”, a menţionat medicul veterinar Aurel
Dorel Petrehele. 

