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Apel către autorităţile locale din Lazuri de Beiuş

Un bust pentru comandorul
Alexandru Popa
Comandorul (r) Popa Alexandru s-a născut la 02 august 1953, în satul Lazuri
de Beiuş, într-o familie cu
trei surori, Marioara, Catalina şi Viorica, el fiind mezinul familiei. Părinții lor
sunt Ștefan și Floare, oameni
foarte harnici și buni gospodari, cu credință mare în
Dumnezeu.

A fost un elev inteligent,
harnic, deștept, curajos și foarte ambițios. A urmat cursurile
liceului militar „Dimitrie Cantemir” din Breaza, unde a primit Diploma de Excelență. A
absolvit cursurile Academiei
de Înalte Studii Militare, din
Bucureşti, obținând diploma
de licență în știința militară,
specialitatea aviație. A promovat cursul postuniversitar
de aviație. Este pilot clasa 1-a,
brevetat ca instructor de zbor
pe elicopter, ziua şi noaptea
în condiții meteorologice normale şi grele. În urma misiunilor executate în perioada
Revoluției din Decembrie 1989
a obținut brevetul de Luptător
pentru Victoria Revoluției din
Decembrie 1989, remarcat prin
fapte deosebite, iar pentru întreaga activitate desfășurată
în aviație a fost decorat cu
Ordinul Virtutea Aeronautică. A trecut în rezervă de la
Unitatea Specială de Aviație a
Ministerului de Interne, ocupând și funcția de comandant
al acestei unități, funcție cu

gradul de general. Este fiul satului Lazuri de Beiuş, cel mai
iubit și îndrăgit de toată suflarea comunei pentru modestia
și bunătatea cu care știe să se
apropie de fiecare. Este modelul demn de urmat încă din
copilărie, tinerețe și în prezent,
când n-a uitat locul de unde a
plecat și ține permanent legătura cu surorile lui, rudeniile,
vecinii, colegii și în mod special cu autorităţile locale, pentru ca satul Lazuri de Beiuș
să prospere, fiind si centru de
comună. După pensionare nu a
dormit si nu doarme pe laurii
victoriei și nici nu taie frunze
la câini, scrie cărți valoroase,
care ne înnobilează și ne farmecă, ultima carte fiind Povestea satului din Țara Beiușului,
Lazuri de Beiuș. A primit
cultul muncii încă de mic copil, din familie. Se preocupă
în mod deosebit de familia sa,
soție, copii, nepoți și nu-și uită
nici surorile, ajutându-le tot
timpul. Cărțile scrise până în
prezent dovedesc elocvent un
puternic simț patriotic local,
județean și național, o puternică iubire pentru tot ce este
bine și frumos în viață. Cărțile
sunt bine primite și apreciate în casa fiecăruia dintre noi.
Domnul general de brigadă,
în rezervă, un consătean care
locuiește în București, Mircea
Iovan, îi dedică o poezie din
care citez ultima strofă: „Sandru a făcut minuni/Adunândune’ ntr-o carte/Ne-a făcut să

Lansarea cărții “Ultimul zbor cu soții Ceaușescu”
fim mai buni.../Dragi lazurani,
sănătate!”
Eu vă zic, dragi lazurani,
ascultaţi-mă... Nu e prima
dată când încerc să-mi convig
consătenii mei dragi să-i ridice un bust cu-n minielicopter,
înainte de moarte. Satul natal
nu are nici o plăcuță comemorativă și de aceea solicit
implicarea consiliului local, a
noului primar Gabriel Popa,
a viceprimarului Traian Popa
Bota, a consilierului Cosmin
Popa, preot cu mare prestanţă

în localitate și a tuturor consătenilor. Lucrarea nu poate fi
costisitoare și, sunt sigur, vor
fi și sponsori pentru finalizarea
ei. Propun să se demareze cât
mai urgent ridicarea acestui
monument. Dumnezeu să ne
ajute! Sunt fiu al satului Lazuri
de Beiuș și am locuit în comună peste 30 de ani. Aștept cu
nerăbdare demararea.
Învățător pensionar, în al optulea deceniu de viață,
n Iustin HÂNCIU

„Big Ben-ul” învăţământului catolic mondial a sunat ora exactă

Întâlnirea Asociaţiei mondiale a profesorilor catolici
La Londra, în perioada
18-20 noiembrie 2016, în
ambientul select al Universităţii „Sfânta Maria” din
Twickenham, a avut loc întâlnirea Asociaţiei mondiale a profesorilor catolici,
WUCT – World Union of
Catholic Teachers. Aceasta
a fost organizată sub genericul „Etica şi virtuţile în viaţa
personală şi profesională a
profesorilor” și a fost prezidată de către Excelenţa Sa
episcopul auxiliar de Strasbourg Vincent Dollmann.

La această întrunire de pe
lângă cheiurile Tamisei au
participat directorul Liceului
Greco-Catolic „Iuliu Maniu”,
Oradea, părintele profesor drd.
Alexandru Dragoş, şi părintele profesor dr. Adrian Podar.
Aceştia au primit invitaţia oficială din partea preşedintelui
asociaţiei, profesor dr. Guy
Bourdeaud’hui, care a deschis
lucrările într-o aulă ce aminteşte de lorzii de demult, cu un
parfum de roze şi mac, de lângă un şemineu numai bun de
spus poveşti care să nu se mai
uite vreodată...
Activităţile au debutat vineri
după-masă cu prezentarea dnei Maria Rimmer, preşedintele CATSC, Asociaţia Catolică a Profesorilor, Şcolilor şi

Universităţilor, a urmat prof.
dr. John Lydon, trezorierul
WUCT şi au culminat cu conferinţa rostită de către profesorul dr. Gerald Grace, director
al Centrului de cercetare şi
dezvoltare în educaţia catolică.
Acesta a prezentat o relatare
intitulată „Profesiuni sacre şi
profane: Reflecţii despre natura schimbătoare a profesionalismului”. Studiul a vizat
evoluţia cronologică a conceptului de profesie de-a lungul
timpului, din vechime până
azi. Moderatorul acestui moment a fost profesorul dr. Belen Tangco din Filipine. Seara
a fost întregită de intervenţiile
delegaţilor din diferite ţări:
Filipine, Scoţia, Marea Britanie, Italia, Belgia şi România.
Invitaţii români au prezentat
un scurt studiu istoric despre
Liceul Greco-Catolic orădean,
evidenţiind creşterea acestei
şcoli din 1784, anul înfiinţării,
până în prezent, accentuând
rolul important jucat de către
vlădicii de Oradea Mare care
au ştiut să inspire în rândul
dascălilor şi al elevilor etica
morală şi virtuţile. Sâmbătă,
19 noiembrie, a avut loc Sfânta
Liturghie în cripta universităţii, un loc intim propice întâlnirii cu Domnul. Aceasta a fost
celebrată de către Preasfinţitul
Vincent. Lucrările au continuat în aulă, iar deciziile au fost
supuse votului delegaţilor. Pro-

fesorul dr. Giovanni Perrone,
secretarul WUCT, a prezentat
activităţile desfăşurate de către asociaţie în anul anterior. A
doua parte a zilei a fost dedicată unei vizite în maiestuoasa capitală britanică. A fost o
nouă oportunitate pentru participanţi să schimbe păreri şi să
se cunoască mai bine, bătând
la picior un oraş care ascunde
comori neaşteptate. Seara, în
sala lucrărilor, s-a desfăşurat
dineul oficial, masă la care, la
fel ca în Emaus, cei prezenţi
l-au recunoscut pe Isus, care
se oferă mereu tuturor. Ultima zi a debutat cu celebrarea
euharistică. Aceasta a fost în
limbile engleză, franceză şi latină. Evenimentul s-a încheiat
cu discutarea statutului, care
urmează a fi supus dezbaterii
şi pe calea comunicării virtuale. Masa de rămas-bun a fost în
refectoriul universităţii.
Important pentru noi este
că şcoala noastră, anul viitor,
poate găzdui următorul con-

gres WUCT. Astfel, aceasta
are ocazia să găzduiască între
vechile sale ziduri un eveniment cu impact puternic în
devenirea profesorilor catolici
la nivel internaţional. Această
realitate nu s-ar fi putut concretiza fără aportul consistent
din partea Biroului Pastoral
pentru Laici.
Prima atitudine a profesorului este iubirea. Prin natură,
acesta este deschis spre viitor,
pentru că sunt mereu noi generaţii de tineri cărora să le
transmită bogăţia propriilor
cunoştinţe şi valori. Predarea
nu este o meserie, spunea Papa
Francisc în 14 martie 2015, ci
este o relaţie în care fiecare
profesor trebuie să se simtă
implicat personal. Nu se poate
preda fără pasiune. Profesorul
este martorul vieţii şi al speranţei, profesorul catolic este
martorul lui Cristos.
n Profesor
Adrian PODAR

Atenţie la coşurile de fum!

11 incendii în doar
5 zile!
În doar cinci zile, între 2 şi 6 decembrie
2016, în judeţul Bihor s-au produs 11 incendii provocate, cel mai probabil, de coşurile
de fum necurăţate, defecte, amplasate ori
neprotejate corespunzător faţă de materialele combustibile.
Astfel, marţi, 06 decembrie 2016, echipajele
Gărzii de Pompieri 1 Mai au acţionat pentru
localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit
la coşul de fum al unei locuinţe din localitatea Haieu. Pompierii militari au localizat şi
lichidat incendiul înainte ca acesta să provoace
pagube materiale. Luni, 05 decembrie 2016,
Detaşamentul 2 de Pompieri Oradea a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit
la acoperişul unei locuinţe situate pe strada
Paleului din municipiu. Forţele de intervenţie
au localizat şi lichidat incendiul în mai puţin
de 10 minute, împiedicând propagarea flăcărilor la întreaga casă, pagubele fiind limitate la
aproximativ 10 metri pătraţi de astereală, şipci
şi grinzi. Şi acest eveniment a fost, cel mai
probabil, generat de coşul de fum al casei, în
acest caz, neprotejat termic faţă de materialele
combustibile. În aceeaşi zi, Serviciul Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă Tileagd a intervenit
la un eveniment similar produs la o locuinţă
din localitate, soldat cu arderea funinginii din
interiorul coşului de fum.
În perioada 02 – 04 decembrie 2016, pompierii militari din cadrul Detaşamentul 2 de
Pompieri Oradea, Secţiei de Pompieri Beiuş,
Staţiei de Pompieri Aleşd, Detaşamentului de
Pompieri Marghita au localizat şi lichidat cinci
incendii provocate, cel mai probabil de coşurile
de fum, la locuinţe din localităţile Oradea,
Beiuş, Prisaca, Vadu Crişului şi Viişoara, iar
membrii Serviciilor Voluntare pentru Situaţii
de Urgenţă Lăzăreni, Popeşti şi Borş au intervenit la alte trei evenimente similare produse la
gospodăriile populaţiei .
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor reaminteşte
cetăţenilor faptul că, burlanele şi coşurile de
fum reprezintă una din cauzele frecvente de
incendiu în lunile reci ale anului. n

Primăria Oraşului Ştei, jud. Bihor

organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante din cadrul Primăriei
orașului Ștei:
1. muncitori zone verzi – 3 posturi
Condiții de participare:
1. muncitori – 3 posturi
- Studii generale, vechime nu este necesară, conform Hotărârii nr. 286/2011.
Concursul se organizează la sediul Primăriei orașului Ștei, jud. Bihor, în data de
05.01.2017, ora 09.00 –proba practică și la ora
14.00 - interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul
instituției în termen de 10 zile lucrătoare de
la data publicării anunțului în Monitorul Oficial.
Detalii suplimentare privind concursul și
bibliografia: Schmadl Ioana, inspector: sediul Primăriei oraș Ștei: tel/fax 0259/33-2348, email: primariaorasuluistei@gmail.ro
(1100)

