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Habitat pentru Umanitate Beiuş

Două decenii de existenţă
Pentru a marca 20 de ani
de la înﬁinţare, asociaţia beiuşană a pregătit sâmbătă, 17
decembrie, un spectacol inedit tuturor celor 200 de participanţi, într-un eveniment
cu scop caritabil.

Asociaţia Habitat pentru
Umanitate Beiuş a organizat
o cină de binefacere aniversară la care au dat curs invitaţiei
peste 200 de participanţi, majoritatea beiuşeni.
Aceştia s-au bucurat de o
seară extraordinară, presărată
cu multe surprize.
„În cadrul acestui an aniversar, cina de binefacere este primul eveniment Habitat dintr-o
serie pe care dorim să le organizăm până la ﬁnalul lui 2017.
Vom găzdui proiecte precum
„Ziua porţilor deschise” când
vom avea uşile organizaţiei
larg deschise tuturor celor care
doresc să aﬂe mai multe despre
noi.
Ne vom bucura şi de evenimente de construcţie care
au devenit tradiţie în cadrul
asociaţiei precum „Casa de
Paşti” sau „Femeile construiesc” şi vom continua cu multe
alte surprize frumoase pe care
le vom dezvălui la momentul
potrivit”, declară Nicoleta Degău, preşedintele asociaţiei.

La eveniment au participat în jur de 200 de persoane
Printre participanţi s-au aﬂat
numeroşi oameni de afaceri, o
parte din artiştii care au donat
lucrări, consilieri locali și oameni politici.
La ﬁnalul serii, se strânseseră deja peste 7.000 euro, dar,
cu angajamentele asumate de
câţiva dintre participanţi, suma
se va apropia de 10.000 euro.
Banii vor ﬁ folosiţi pentru construirea „Casei de Paşti” din
2017 de care va beneﬁcia o familie cu doi copii din Beiuş.
La sfârşitul licitaţiei a inter-

venit o surpriză de care nu ştiau nici organizatorii: preşedintelui Habitat, Nicoleta Degău,
şi directorului executiv, Mircea Jurcan, le-a fost înmânat
din partea lui Adrian Ciorna,
în prezent preşedinte al Asociaţiei Bunul Samaritean din
Beiuş, un contract de parteneriat şi ﬁnanţare în valoare de
50.000 de euro.
„Am hotărât să vin cu un dar
special la aniversarea acestor
20 de ani ai asociaţiei pe care
am format-o în 1996. Vii cu

un dar la ziua celor dragi. Cei
50.000 de euro sper să ﬁe un
bun start pentru următorii 20
de ani ai Habitat Beiuş spre
slujirea celor în nevoie de un
adăpost, a celor care suferă
de lipsa unui cămin decent”, a
spus Adrian Ciorna.
Parteneriatul în cauză aduce
laolaltă două asociaţii puternice care activează de două decenii în Beiuș şi maximizează
capacităţile celor două organizaţii.
 R. C.

Șapte măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor

Cum scăpați de trichineloză
Decembrie este luna în care
în multe dintre gospodăriile
românești sunt tăiați porci
pentru consumul de carne.
Pentru ca bihorenii să obțină
avantajele consumului cărnii
de porc și să evite îmbolnăvirile prin trichineloză, există
mai multe măsuri care trebuie luate.
Factorii favorizanți ai îmbolnăvirii cu trichineloză la om
sunt consumul cărnii de porc
sau vânat neexaminată trichineloscopic, unele obiceiuri culinare (prepararea termică „în
sânge” sau consumul de preparate crude sau insuﬁcient prelucrate termic: pastramă, cârnat uscat sau afumat, șuncă),
achiziționarea de către populație a cărnii din alte locuri decât
centrele comerciale specializate și tăierea clandestină a animalelor. În vederea prevenirii
îmbolnăvirii prin trichineloză
DSP Bihor recomandă populației să achiziţioneze animale
de la unități avizate sanitar, să
achiziționeze carne numai din
centre comerciale specializate
care pun în vânzare numai produse avizate sanitar-veterinar,
să trimită la examen trichineloscopic probe din carnea de

porc, sacriﬁcat în gospodăria
proprie sau din carnea de vânat, în centrele autorizate ale
autorităţilor sanitar-veterinare
și să respecte recomandările
acestora, la tocarea cărnii de
porc/vânat să folosească o mașină de tocat, destinată acestei
activități, și curățarea acesteia
înainte și după folosire, cât și
curățarea tuturor suprafețelor
și a instrumentelor folosite, să
pregătească carnea în bucăți
optime pentru refrigerat (15
cm grosime) și pentru gătit, în
timpul gătirii să asigure atingerea a 71 de grade Celsius în
toată masa de carne pentru o
perioadă îndelungată de timp
sau până când se modiﬁcă culoarea cărnii din roz în gri și
să prelucreze termic resturile/
măruntaiele/sângele, provenite
de la vânat/porc, care urmează să ﬁe hrană pentru animale. „Atenționăm populația că
procedeele de sărare, afumare
sau uscare a cărnii nu distrug
larvele. Recomandăm persoanelor care au consumat carne
neexaminată trichineloscopic
și care prezintă simptomele
menționate să se prezinte la
medic în cel mai scurt timp
posibil”, se aﬁrmă în comunicatul DSP Bihor.

Trichineloza este o boală
răspândită în întreaga lume
ﬁind determinată de un nematod (vierme microscopic)
numit Trichinella spiralis, care
ajunge în organismul uman
în urma consumului de carne
infestată. Omul se infestează
prin consum de carne de porc,
în principal, dar și de cal, nutrie sau vânat (mistreț, urs), ce
conţine larve vii sau chisturi
viabile. La om majoritatea infecțiilor sunt asimptomatice,
însă există și forme clinice de
boală cu evoluție severă care
pot cauza moartea prin complicațiile pe care le produc.
Manifestarea clinică a bolii
depinde de cantitatea de carne

ingerată, de masivitatea infestării ei şi de rezistența organismului.
Următoarele semne clinice
sunt sugestive pentru diagnostic: febră, edeme palpebrale
(ale pleoapelor) și faciale însoțite de conjunctivită (inﬂamație a conjunctivei care se manifestă prin roșeață, senzație
de corp străin în ochi, secreție
abundentă), dureri musculare
şi adinamie (scăderea forței
musculare), precedate sau nu
de tulburări digestive (dureri
abdominale, diaree, grețuri
vărsături), care apar la 1-2 zile
după consumul de carne infestată.
 R. C.

Inteligent, independent,
impertinent
urmare din pagina 1
...în unanimitate, preşedinte interimar al
PNL. Dar, cum se obişnuieşte la noi, nici unanimitatea aceasta n-a fost tocmai... unanimă.
Deputatul Daniel Zamﬁr a declarat: „Doamne
Dumnezeule, ne distrugem pe noi înşine!”. Alţi
liberali, mai discreţi, au început să-i numere
şefei operaţiile estetice, zilele câte i-au mai
rămas la cârma partidului şi chiar să caute
periuţa de dinţi despre care ea însăşi spunea
că ar ﬁ fost „uitată de Theodor Stolojan în propria-i valiză”. * Pentru a se alătura PSD-ului
la guvernare, oamenii lui Tăriceanu ar pofti la
următoarele ministere: Economie, Agricultură,
Relaţia cu Parlamentul, Dialog Social... Cam
câte un portofoliu pentru ﬁecare punct electoral obţinut. Vă daţi seama că, pe această logică,
PSD trebuie să îşi înﬁinţeze încă vreo 30 de
noi ministere?! * PSD nu s-a dus la Cotroceni.
Fiindcă nu ştie să facă altfel, Tăriceanu nu s-a
dus nici el. Chiar dacă, pe fond, Liviu Dragnea are dreptate şi preşedintele s-a pripit cu
declanşarea consultărilor, nu se face să refuzi
invitaţia unui şef de stat. Nici lui nu i-a plăcut
gestul lui Iohannis de a-i pofti, la 1 Decembrie,
pe unii în tribuna oﬁcială, pe alţii în afara ei.
* Cică Dragnea i-ar ﬁ propus lui Cioloş şeﬁa
SIE, doar ca să amâne aplicarea unor anumite
prevederi din Codul Fiscal, prevederi care ar
putea încurca socotelile bugetare ale noii puteri. Sigur că premierul încă în funcţie a spus
că el nu se atinge de legi, fapt care l-a determinat şi pe preşedintele PSD să declare că nici
el nu se atinge de programul de guvernare. Nu
cumva să ne trezim că promisiunile electorale
vor rămâne şi ele de neatins! * Abia intrat în
Parlament, USR are deja probleme. Clotilde e
de vină. Pe la începutul săptămânii i s-a năzărit
că ea ar ﬁ „adevăratul lider al USR”. Apoi
Nicuşor Dan a făcut imprudenţa să nu o ducă
cu el la Cotroceni. A doua zi, Sergiu Moroianu,
soţul doamnei Armand, a scris pe Facebook o
lungă epistolă în care se vorbeşte despre bani
rătăciţi prin campanie, interese oculte şi, nu
se putea fără!, dubioase relaţii cu Soros, zis
Satana. În trei zile, Moroianu a şi fost executat.
„Grave prejudicii de imagine aduse partidului.” Dar asta n-a fost tot. Trezindu-se fără cei
mai importanţi bărbaţi din viaţa ei, Sergiu şi
Dan, Clotilde Armand a răbufnit: „Eu sunt mai
populară şi mai apreciată decât Nicuşor”. Deci
soţul „vinovat” n-a scris tocmai de capul lui?!
Acum întrebarea fundamentală în ceea ce priveşte USR a devenit: mai creşte sau se risipeşte? * Hopa! Şi Ponta riscă să devină istorie. Cel
puţin aşa zice unul din colegii săi de partid din
Olt. Paul Stănescu, preşedintele ﬁlialei PSD, îl
acuză pe fostul premier că a jucat la două capete şi că, fără susţinerea acestuia pentru PRU,
social-democraţii ar ﬁ avut singuri procentele
electorale necesare formării unei majorităţi
parlamentare. În ceea ce priveşte istoria şi viitorul lui Ponta, poate ar trebui întrebat şi Liviu
Dragnea. * Cea mai bună dovadă, însuşi preşedintele partidului, Călin Popescu Tăriceanu.
După ce recunoaşte că i s-a propus să preia
frâiele PNL, fostul prim-ministru spune senin
că a refuzat oferta. Păi, cât de liberal eşti tu
dacă, între o guvernare alături de PSD şi şansa
de a salva PNL, alegi prima variantă?! * Veste
mare, foarte mare, UDMR nu intră la guvernare! Oare să se ﬁ îmbuibat destul sau n-or avea
încredere că PSD nu se va face de râs? * S-a
aﬂat, pe surse, că, la Cotroceni, preşedintele
i-ar ﬁ luat peste picior pe liberali. „Chiar vreţi
să puneţi premier?”, i-ar ﬁ întrebat Iohannis pe
cei care, până la urmă, l-au făcut preşedinte.
Ce credeţi, poliţa asta va rămâne neplătită? *
Întrebarea e dacă va ﬁ cine s-o plătească. PNL
pare să ﬁ intrat în vrie şi..., chiar dacă-i cu
pieptul chezăşie, Raluca n-are forţa s-o oprească. * Să avem sărbători fericite! *
 Un Moroianu bântuie prin USR

