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A fost lansată cea de-a patra ediție

Plimbări, muzică şi joacă
în Betﬁa

Proiectul „Bursa Talentelor” A „cântat pădurea”
în Crişana

Fundaţia
Comunitară
Oradea a lansat marți, 4
octombrie, cea de-a IV-a
ediție a proiectului „Bursa Talentelor”. Prin programul „Bursa Talentelor”,
Fundația Comunitară Oradea încurajează performanța
celor înscriși într-o formă
de învățământ, talentați indiferent de domeniu (științe
exacte, științe umane, arte,
sport etc.)
„Susținem tinerii cu idei
de proiecte care aduc un plus
de valoare în comunitatea bihoreană. Oferim atât suport
ﬁnanciar cât și consiliere în
implementarea proiectelor (lucrări de cercetare de orice fel,
proiecte ce au ca scop ﬁnal
realizarea unor produse noi,
lucrări de diplomă/doctorat,
articole sau cărți, cercetări de
piață, participare la competiții
etc.)”, a declarat Roxana Trifa, Grant Manager în cadrul
Fundației Comunitare Oradea,
menționând că în cadrul acestei ediții a proiectului se are
în vedere acordarea anuală a
unui număr de minimum cinci
burse, în valoare de aproximativ 4.500 lei/bursă.
„De la prima ediţie, care
a avut lansarea în anul 2013,
până în prezent, am oferit 23
de burse, în valoare totală de
182.989 lei. Fondurile au provenit din ﬁnanțări oferite de
peste 147 de companii și donatori individuali, numărul ben-

Duminică, 2 octombrie, în pădurea de
langă Băile 1 Mai, a avut loc evenimentul „Cântă pădurea” în Crişana. Direcția
Silvică Bihor, în calitate de administrator
al fondului forestier în care s-a desfășurat
evenimentul, a avut rolul de gazdă în organizarea spectacolului.

Până în prezent, au fost oferite 23 de burse, în valoare totală de 182.989 lei
eﬁciarilor depășind 8.500 de
persoane”, a mai spus Roxana
Trifa.
În cadrul Bursei Talentelor,
beneﬁciarii selectați pentru
a primi o bursă vor participa
și își vor susține proiectele în
cadrul evenimentului anual
organizat de Fundația Comunitară Oradea prin care sunt
premiate companiile bihorene
care s-au implicat în activități
de responsabilități socială.
„Gala Responsabilității Sociale Corporative este un eveniment în care se întâlnește
cererea de burse cu oferta
sponsorilor (companiile sau

Totul este în graﬁc

urmare din pagina 1
...pe actualul lider de sindicat Gheorghe
Chiş, care ar ﬁ fost pontat, primind salariu şi
sporuri, ca şi când ar ﬁ muncit pe ambulanţă
dar care, în realitate, ar ﬁ dat pe la muncă
doar din când în când.
Al treilea dosar era oarecum conexat cu
primul pentru că îl viza pe acelaşi om pe
care Curtea de Conturi l-a găsit în neregulă
cu achiziţiile, Remus Cacuci, care ar ﬁ fost
promovat ilegal „cu delegare” pe funcţia de
director economic, deşi era urmărit penal.
În replică, sindicalistul Gheorghe Chiș a
acuzat presiuni din partea conducerii „pusă
politic”, care ar avea un comportament lipsit
de respect față de sindicatul pe care-l conduce și care ar sprijini celălalt sindicat nou format, Sindicatului pentru Viață Ambulanța
Bihor, condus de asistenta Crina Ungur.
Drept urmare, pentru a desluşi iţele acestui război, ministrul Sănătăţii a trimis în
luna iulie corpul de control în vizită.
„Ieri a sosit raportul Corpului de Control
al Ministrului şi totul este în graﬁc. Măsurile pe care le-am luat au fost bune”, a spus,
pentru Crişana, şeful SAJ Bihor – Gheorghe
Pintea.
În ceea ce-l priveşte pe liderul de sindicat
al Organizaţiei Sindicale Ambulanţa Oradea, Gheorghe Chiş, suspendat din funcţie
până pe 1 decembrie, acesta poate să rămână suspendat sau să se întoarcă la serviciu
pe ambulanţă pentru a-şi câştiga, la fel ca şi
ceilalţi, prin muncă, sporurile. 

donatorii individuali) care
doresc să susțină ﬁnanciar
proiectele tinerilor. Fundația
Comunitară Oradea va invita
companii interesate a se implica în ﬁnanțarea proiectelor,
respectiv acordarea burselor,
în timp ce bursierii vor organiza standuri de prezentare a
propriilor proiecte”, a conchis
aceasta.
Toţi cei interesaţi de programul Bursa Talentelor îşi
pot înscrie proiectele până la
data de 9 noiembrie 2016, prin
completarea formularului de
înscriere disponibil pe site-ul
Fundației Comunitare Oradea:

http://www.fundatiacomunitaraoradea.ro/images/activitati/bursa_talentelor/Formular-BursaTalentelor2016.pdf
Cele 10 proiecte ﬁnanţate în
anul 2015 au fost următoarele:
“Din cer, despre pământ – Secession Urban Art”; “Light
runaway – Pista luminii”; “Be
$mart”; “Rising stars”; “Tu
cum te priveşti în oglindă?”;
“Programarea
hibridă
a
roboţilor”; “Teatrul micului beiuşean”; “Alb şi negru
– Club de şah”; “Un tramvai
numit speranţă” și “Viaţa e în
mâinile tale”.
 L.I.

Atenţie la coşurile de fum necurăţate

Două incendii în trei zile

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor
aduce la cunoştinţa cetăţenilor faptul
că burlanele şi coşurile de fum sunt
generatoare de incendii cu pondere însemnată în această perioadă a anului,
caracterizată prin scăderea temperaturii.
Astfel, încă din primele zile ale lunii
octombrie, în judeţul nostru s-au produs
deja două evenimente provocate de coşurile de fum. În data de 1 octombrie, echipajele Staţiei de Pompieri Aleşd au fost
mobilizate în localitatea Remeţi, pentru
stingerea unui incendiu izbucnit la o
construcţie anexă din cadrul unei gospodării, cel mai probabil din cauza un coş
de fum deteriorat. Pompierii militari au
acţionat pentru localizarea şi lichidarea

incendiului timp de aproximativ 45 de
minute, reuşind să împiedice propagarea ﬂăcărilor la locuinţa care era lipită
de construcţia afectată de ﬂăcări. Ca urmare a producerii evenimentului, au ars
corpuri de mobilier din interiorul anexei
şi acoperişul acesteia. Pe 3 octombrie, un
alt incendiu generat, cel mai probabil, tot
de coşul de fum (în acest caz, necurăţat
de funingine), s-a produs la o locuinţă de
pe strada Nojoridului din Oradea. Proprietarii casei au observat în timp util
incendiul şi l-au stins în fază incipientă,
ﬂăcările afectând două grinzi din lemn
şi aproximativ patru metri izolaţie de polistiren. „Cauzele producerii unor astfel
de evenimente sunt legate de necurăţarea
periodică a funinginii depuse pe coşurile
de fum, neîntreţinerea coşurilor în urma
utilizării lor îndelungate, neizolarea faţă
de materialele combustibile din structura acoperişurilor şi planşeelor (grinzi,
căpriori), neasigurarea etanşării burlanelor şi coşurilor de fum, precum şi existenţa unor coşuri de evacuare a fumului
cu terminaţie în spaţiul podului pentru
a menţine o temperatură mai ridicată şi
pentru afumarea cărnii. Adresăm cetăţenilor rugămintea ca, în cazul în care
constată prezenţa unor astfel de nereguli
la propriile locuinţe să procedeze la înlăturarea lor”, se aﬁrmă într-un comunicat
al ISU Crişana.
 R. C.

Evenimentul a fost organizat de către Fundaţia „Muzsikál az Erdő” (Cântă Pădurea),
inițiatorul acestui gen de spectacole care poartă același nume. Cei prezenți au avut parte de o
zi cu mult soare, muzică de calitate, programe
pentru copii și o plimbare tematică prin pădurea Betﬁa. Evenimentul a debutat cu organizarea de standuri de lucru pentru copii, unde
cei mici au putut confecționa diverse obiecte
artizanale. Spațiul destinat pentru copii a fost
organizat și condus de Casa de Joacă Bábika
și a fost foarte apreciat de câteva zeci de copii
prezenți la eveniment.
A urmat plimbarea tematică prin pădure,
spre locul de desfășurarea a concertelor, plimbare în timpul căreia oaspeților li s-a prezentat
de către personalul silvic pădurea, în general,
și aspecte legate de aceasta. Discuția a fost
interactivă, personalul tehnic ﬁind asaltat cu
diverse întrebări din partea participanților. Programul artistic a început cu o surpriză oferită
de ”Spiridușii veseli” - copiii de la Grădinița
30 din Oradea, care au prezentat un scurt program muzical-instrumental.
Au urmat Corul de fete Aurin din Kecskemét
(dirijor: Durányik László) şi Trupa Misztrál și
Cvintet de alămuri In Medias Brass. Pe toată
durata evenimentului, invitații și spectatorii au
putut savura o serie de preparate culinare gătite
la fața locului. „În speranța că pentru toți cei
prezenți evenimentul a reprezentat un succes,
informăm pe această cale pe toți cei interesați
că D.S. Bihor îmbrățișează cu drag astfel de
inițiative, care aduc într-o lumină pozitivă
obiectul nostru de activitate, Pădurea, și prin
aceasta preocuparea noastă, a silvicultorilor:
Gospodărirea durabilă a pădurii”, au transmis
organizatorii. 

Chioşcurile OTL

Program modiﬁcat
OTL a anunţat că a modiﬁcat programul
de funcţionare la câteva dintre punctele de
vânzare a titlurilor de călătorie.

Astfel, până în 14 octombrie, programul
chioşcului de bilete OTL de la Universitate va
ﬁ următorul: de luni până vineri între orele
7.00 – 19.00, iar sâmbăta şi duminica între orele 10.00 şi 16.00. Din 15 octombrie, chioşcul va
ﬁ închis sâmbăta şi duminica, iar în cursul săptămânii va avea program de funcţionare între
orele 8.00 – 16.00. De asemenea, începând din
2 octombrie, chioşcurile OTL Cazaban, Pod
CFR şi Olosig vor ﬁ închise duminica. 

