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Sute de credincioși au înfruntat gerul năprasnic

Sfinţirea cea mare a Apei

Agheasma Mare se poate bea între 6 şi 14 ianuarie, la începutul zilei, pe nemâncate
Proverbialul ger al Bobotezei s-a simțit din plin, ieri, la
Oradea. În ciuda frigului pătrunzător, sute de credincioși
au luat cu asalt bisericile și
mănăstirile din municipiu,
pentru a asista la sfinţirea
cea mare a Apei (Agheasma
Mare), care se face o singură
dată în an, pe 6 ianuarie, şi
simbolizează Botezul Domnului în Apele Iordanului.

Catedrala Greco-Catolică
„Sfântul Nicolae”

Ieri, la ora prânzului, în Oradea erau minus zece grade,
motiv pentru care numeroase
biserici din municipiu au hotărât ca sfințirea Apei de Bobotează să se facă în interiorul
lăcașurilor de cult. Este și cazul Catedralei Greco-Catolice
din Oradea „Sfântul Nicolae”,
unde Sfânta Liturghie a fost
celebrată de către Preasfinţitul

Părinte Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea,
alături de care au concelebrat:
părintele Antoniu Chifor, vicarul responsabil cu preoţii,
părintele Ovidiu Duma, parohul Catedralei, părintele Anton
Cioba, rectorul Seminarului
Greco-Catolic, părintele Eduard Roman, administratorul
Seminarului, părintele Adrian
Podar, părintele Bandici Emil
şi părintele ieromonah Radu
Ciortea. La sfârşitul Sfintei Liturghii, ierarhul împreună cu
preoţii au săvârşit Sfinţirea cea
Mare a Apei, slujbă care se oficiază cu această ocazie a Botezului Domnului, după care
credincioşii au fost stropiţi cu
Agheasma cea Mare şi au primit sticle cu apă sfinţită pentru
a le lua la casele lor.

Biserica „Sfântul Apostol
Andrei”

Una dintre cele mai frumoase biserici din Oradea, Biseri-

ca „Sfântul Apostol Andrei” a
fost, și de această dată, plină
de credincioşi. La acest lăcaș
de cult, au fost pregătiţi aproximativ 5.000 de litri de apă,
spre folosul credincioşilor care
vor gusta din ea, dar şi pentru
sfinţirea caselor şi a naturii înconjurătoare. Slujba cea mare
de Sfinţire a Apei a fost oficiată de preoţii Vasile Bota şi Ion
Alexandru Mizgan. La final,
parohul bisericii, Vasile Bota,
i-a îndemnat pe credincioşi să
nu se înghesuie, pentru ca totul
să se desfășoare în bună rânduială. Sfatul preotului a fost
urmat întocmai de credincioșii
prezenţi pe treptele din faţa
bisericii. Sticlele au fost umplute, apoi, de consilierii parohiali, pentru ca oamenii să
nu-şi bage mâinile în apa sfinţită, după care oamenii au ieșit,
civilizat, pe uşile laterale ale
bisericii.

Biserica cu Lună

La Biserica cu Lună din Oradea, care are hramul „Adormirea Maicii Domnului“, slujba
de sfințire a Apei a fost oficiată
de către preoții bisericii Teodor
Cristea, Ioan Coroban, Ioan
Codorean, Dumitru Popovici
și Dumitru Megheșan, împreună cu diaconii Lucian Buzilă,
Alin Bala și Gheorghe Băbuț.
Părintele Teodor Cristea ne-a
informat că, la acest sfânt
lăcaș, s-au sfințit aproximativ
4.000 de litri de apă. Agheasma Mare, apa sfinţită de Bobotează, se bea dimineaţa, pe
nemâncate, înaintea anafurei,
iar atunci când credinciosul
se împărtăşeşte, după aceasta.
Agheasma mare se poate bea
timp de nouă zile, între 6 şi 14
ianuarie, la începutul zilei, pe
nemâncate, până la Odovania
Praznicului.
n Loredana IONAȘ

Pompierii atrag încă odată atenţia asupra pericolelor

Incendii în Bihor
urmare din pag. 1
Operațiunea de stingere și de
înlăturare a efectelor negative
ale evenimentului a fost finalizată în jurul orei 16.30, echipajele de pompieri reușind să împiedice propagarea incendiului
la cabana din lemn situată în
imediata apropiere. Cercetările efectuate la fața locului au
indicat drept cauză probabilă
a evenimentului, care s-a soldat cu arderea construcției din
lemn, un coș de fum deteriorat.
Din fericire, nu au existat persoane rănite. În aceeași seară,
echipajele Gărzii de Pompieri
Tinca au localizat și lichidat un
incendiu izbucnit la acoperișul
unei locuințe situate pe strada Hora Teodor din localitate. Incendiul, generat cel mai
probabil de coșul de fum neprotejat termic față de materialele combustibile, a fost stins
operativ, pompierii limitând
pagubele la o grindă din lemn
de aproximativ un metru. Tot
joi, echipajele de pompieri ale

Detașamentului Marghita au
fost alertate pentru localizarea
și lichidarea unui incendiu produs la o gospodărie din Satu
Barbă, comuna Abram, cel
mai probabil ca urmare a nesupravegherii focului deschis în
spații închise. Incendiul, care
se manifesta la o afumătoare
amplasată în interiorul unei
construcții auxiliare din lemn,
a fost stins în aproximativ zece
minute, pompierii militari salvând șopronul și utilajele agricole garate în interiorul acestuia. Evenimentul s-a soldat cu
arderea afumătoarei din lemn,
pe o suprafață de circa un metru pătrat. În noaptea de joi
spre vineri, pompierii Gărzii 1
Mai au localizat și lichidat un
incendiu izbucnit la podul unei
locuințe din Betfia, reușind să
împiedice propagarea acestuia
și salveze astfel bunuri de o valoare considerabilă. Ca urmare
a producerii evenimentului, a
cărui cauză probabilă a consti-

tuit-o coșul de fum neprotejat
termic față de materialele combustibile, a ars o grindă din
lemn (de aproximativ 1.3 m)
din structura podului. Tot în
cursul nopții de joi spre vineri,
echipajele Secției de Pompieri Beiuș au intervenit pentru
stingerea unui incendiu izbucnit la o magazie din lemn din
cadrul unei gospodării situate
în localitatea Forău. Un efectiv de zece pompieri militari
a acționat timp de aproximativ
două ore pentru stingerea incendiului, protecția clădirilor
aflate în apropierea focarelor
de incendiu, respectiv pentru
înlăturarea efectelor negative
ale evenimentului. Au ars magazia, pe o suprafață de circa
50 de metri pătrați și bunuri
depozitate în interiorul acesteia (lemne de foc, porumb și
un motoferăstrău). Forțele de
intervenție au împiedicat extinderea flăcărilor la construcțiile
anexe situate în imediata pro-

ximitate și la locuință. Cercetările efectuate au indicat
faptul că evenimentul s-a produs, cel mai probabil, din cauza jarului, scânteilor purtate
de vânt. Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „Crişana”
al judeţului Bihor subliniază,
încă o dată, faptul că respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor preîntâmpină producerea unor astfel de
evenimente. Coşurile de fum
trebuie izolate termic faţă de
materialele combustibile ale
planşeului sau acoperişului
(grinzi, astereală de lemn etc.).
Verificarea, repararea şi curăţarea periodică a coşurilor
de evacuare a fumului sunt
obligatorii. Cenuşa rezultată
de la mijloacele de încălzire
se evacuează periodic într-un
loc stabilit şi amenajat în acest
scop, fără pericol de incendiu,
şi numai după ce se sting complet resturile de jar. n

Comisarul şef prins cu şpagă
a scăpat de gratii

Arestat la domiciliu
urmare din pag. 1
În baza art. 221 alin. (1) Cod procedură
penală, impune inculpatului obligaţia de a nu
părăsi imobilul din Oradea fără permisiunea
organului judiciar care a dispus măsura sau în
faţa căruia se află cauza”, se arată în soluţia
instanţei. Judecătorii de la Tribunalul Bihor
i-au impus poliţistului şi mai multe obligaţii pe
durata arestului la domiciliu: să se prezinte în
faţa organelor de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de
cameră preliminară sau a instanţei de judecată
ori de câte ori este chemat; să nu comunice
direct sau indirect cu martorii audiaţi în cursul
urmăririi penale sau cu membrii de familie ai
acestor martori. De asemenea, judecătorii i-au
atras atenţia comisarului şef că, în caz de încălcare cu rea - credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu
poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată
cu apel. Potrivit unui comunicat de presă transmis, joi, de Biroul de presă al DNA, procurorii
au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale
și reținerea pentru 24 de ore, începând cu
data de 4 ianuarie 2017, a inculpatului Marcel
Ghirosa, comisar șef în cadrul Inspectoratului
de Poliție Județean Bihor – Serviciul Rutier,
cu privire la săvârșirea infracțiunii de luare
de mită în formă continuată. „În ordonanța
procurorilor se arată că, în cauză, există date
și probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: la
data de 28 decembrie 2016, inculpatul Ghirosa
Marcel, în calitate de comisar șef în cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean Bihor –
Serviciul Rutier, în mod repetat, a pretins de
la o persoană cercetată pentru comiterea unui
accident de circulație cu victime (martor în
cauză), suma de 600 lei din care a primit în
aceeași zi doar 200 lei, restul urmând să-i fie
remiși după Sărbătorile de Iarnă. La data de 4
ianuarie 2017, ca urmare a înțelegerii anterioare, inculpatul Ghirosa Marcel a primit și restul
de 400 lei, moment în care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante”, se precizează în
comunicatul procurorilor anticorupţie. Potrivit
aceleiaşi surse, banii respectivi au fost pretinși
și primiți de ofițerul de poliție în legătură
cu îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu,
respectiv pentru restituirea către martor a permisului de conducere ridicat în urma producerii evenimentului rutier și pentru soluționarea
favorabilă a tuturor aspectelor rezultate din
producerea accidentului de circulație susmenționat, inclusiv în sensul propunerii unei
soluții de clasare a cauzei penale. n

Eveniment editorial
la Mănăstirea Franciscană

Poezii semnate
de Mihai Blăjuț

În lăcaşul de cult al Mănăstirii Franciscane
„Maica Domnului”, călugării sunt îmbrăcaţi
cu armura spiritului și a harului creator în domeniul expunerii cugetărilor creştine, izvorâte
din înţelepciunea vieţii monahale. Poeziile
cuprinse în volumul „Călugăr franciscan” şi în
volumul „Frântură de Lumină”, ale precucernicului preot Mihai Blăjuț se vor lansa mâine, 8
ianuarie, de la ora 18.00. Toți cei interesați sunt
așteptați cu drag la eveniment.
n L.I.

