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„24 de ore pentru un zâmbet”, la ediția a VI-a

Mii de kilometri în scop
caritabil
Lotus Center va ﬁ din nou,
în 15 și 16 decembrie (ora
18.00), gazda unei noi ediții
a evenimentului sportiv caritabil „24 de ore pentru un
zâmbet”. Vor ﬁ adunați bani
pentru achiziționarea de
echipamente medicale și consumabile, noutatea acestei
ediții ﬁind faptul că 2-3 dintre copiii vindecați vor participa la eveniment pentru a
crește șansele de vindecare
ale celorlalți.
Ca în ﬁecare an, organizatorii îi invită pe orădeni să se
alăture sportivilor inimoși și să
susțină cauza alergând sau pedalând la eveniment în schimbul unei donații. Vor ﬁ disponibile două benzi de alergare
și două biciclete pentru public/
sponsori, pentru a se putea alătura sportivilor pentru intervale de timp dinainte stabilite.
Donațiile vor ﬁ folosite pentru achiziționarea de
echipamente/consumabile, în
concordanță cu necesitățile
prezentate de doctorul Ritli
Ladislau – medic specialist în
oncologie pediatrică, contribuind astfel la șansa de vindecare
a copiilor.
„Participarea ﬁzică este importantă pentru că astfel puteți
susține sportivii de anduranță
pe de o parte și să ﬁți un exemplu de implicare de urmat, pe
de altă parte”, susțin organi-

zatorii care mai aﬁrmă că încurajează în aceeași măsură
participarea companiilor și a
persoanelor ﬁzice.
Donația se poate face personal pe durata evenimentului, sau donând orice sumă
de bani în contul INGB 0000
9999 0396 5832 deschis la ING
bank (titular ACS Xterra Sport
Bihor), cu speciﬁcația „24h
pentru un zâmbet”, în funcție
de posibilitățile ﬁecăruia, sau
on-line pe pagina xterra.galantom.ro.
Participarea la eveniment
se poate face în schimbul unei
donații: 50 de lei pentru 30 de
minute de alergare sau pedalare, pentru intervale de timp dinainte stabilite printr-un tabel,
în care doritorii se pot înscrie
sunând la 0727.707.404.
„În acest an, adunăm fonduri pentru noi infuzomate, întrucât un aparat servește doar
un singur pacient. Cu cât mai
multe aparate ajung în secție,
cu atât mai bine. Prețul unui
infuzomat este de aproximativ 2.000 de euro. Dorim să
achiziționăm și noi aparate de
aer condiționat, prețul unuia
ajungând la 1.000 de euro.
Este nevoie și de aparatură
de coagulare pentru laborator,
care în funcție de performanță
poate costa între 2.000 și
10.000 de euro. În acest moment sunt 18 copii internați la
Spitalul Municipal la Oncolo-

În direct de la Poliţie

Condamnaţi încarceraţi

Polițiștii din Marghita au depistat și reținut
un bărbat de 49 de ani, din comuna Chişlaz,
urmărit național. Judecătoria Marghita a emis
pe numele său un mandat de executare a unei
pedepse privative de libertate, ﬁind condamnat la 4 ani şi 3 luni de închisoare în regim de
detenție, pentru comiterea infracțiunilor de
abuz în serviciu şi uz de fals. El a fost încarcerat în Penitenciarul Oradea, pentru executarea
pedepsei la care a fost condamnat. De asemenea, polițiștii din Valea lui Mihai au reținut un
bărbat de 27 de ani, din municipiul Reşiţa, urmărit național. Judecătoria Marghita a emis pe
numele său un mandat de executare a unei pedepse privative de libertate, ﬁind condamnat la
4 ani de închisoare în regim de detenție, pentru
comiterea infracțiunii de furt caliﬁcat. Şi acesta a fost încarcerat în Penitenciarul Oradea.

Telefoane recuperate

Polițiștii Biroului de Ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului Oradea au identiﬁcat
și cercetat un tânăr de 23 de ani, din comuna
Sînmartin, bănuit că ar ﬁ sustras dintr-un imobil din Oradea două telefoane mobile. Telefoanele sustrase au fost recuperate de polițiștii
orădeni. În cauză a fost întocmit dosar penal,
iar polițiștii orădeni continuă cercetările pentru documentarea întregii eventuale activități
infracționale a tânărului de 23 de ani. 

Evenimentul va avea loc vineri și sâmbătă, 15-16 decembrie
gie, dar sunt și aproximativ 45
de copii care revin la controale
regulate. O veste îmbucurătoare și încurajatoare este că 2-3
dintre copiii vindecați vor participa la eveniment, alergând
sau pedalând pentru șansele de
vindecare ale celorlalți”, susțin
organizatorii.
Și în acest an, inițiativei i se
vor alătura oameni cu inimi
mari din alte orașe: Mara Morosan – medic de familie și ultramaratonistă din Timișoara
va alerga 12 ore alături de István Szokolszky, Ionuț Gabriel Pop, un tânăr triatlonist din

Bistrița, va pedala 24 de ore și
Elek Keller, pompier și triatlonist din Püspökladány, Ungaria, va alerga 3 ore împreună
cu familia și va aduce donații
din orașul maghiar.
Evenimentul sportiv caritabil a fost lansat în 2012 de
István Szokolszky (foto) –
sportiv de anduranță – care s-a
oferit să alerge 24 de ore încontinuu pentru a aduna fonduri în
beneﬁciul Secției de Oncologie
Pediatrică a Spitalului Municipal Gavril Curteanu din Oradea.
 Vasilică ICHIM

Trei bărbaţi au fost reţinuţi de poliţişti

Bătaie într-o benzinărie
din Oradea
Trei bărbaţi au fost reţinuţi de
poliţişti, duminică, la câteva zeci de
minute după ce s-au încăierat într-o
benzinărie din Oradea. Cei trei au
agresat un orădean, i-au spart maşina şi au furat băutură din benzinărie,
plecând după ce au distrus mai multe
bunuri şi fără să plătească benzina
cu care şi-au alimentat autoturismul.
Potrivit informaţiilor transmise de
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor,
duminică, polițiștii Biroului de Investigare a Infracțiunilor contra Persoanei
din cadrul Poliției Municipiului Oradea
au identiﬁcat și reținut pentru 24 de ore
în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă doi bărbați de 46 și 33 de ani,
ambii din municipiul Târgu Mureș,
și un altul de 28 de ani, din localitatea Unirea, județul Bistrița Năsăud,
bănuiți de comiterea infracțiunilor de
lovire sau alte violențe, distrugere, furt
și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cei trei sunt bănuiți că, duminică,
în jurul orei 14.55, în timp ce se aﬂau
în incinta unei stații de alimentare cu
carburanți de pe Calea Clujului din municipiul Oradea, prin violențe asupra
unor persoane sau bunuri, ar ﬁ tulburat ordinea și liniștea publică. „Aceștia
sunt bănuiți de polițiștii orădeni că, în

urma unui conﬂict spontan, ar ﬁ agresat
ﬁzic un bărbat de 30 de ani, din municipiul Oradea și că ar ﬁ distrus bunuri
care aparțineau societății comerciale
respective, provocând un prejudiciu de
aproximativ 2.000 lei.
De asemenea, cei trei sunt bănuiți că
ar ﬁ distrus parbrizul și luneta autoturismul orădeanului de 30 de ani, că ar
ﬁ sustras din incinta benzinăriei patru
sticle de băuturi alcoolice și că ar ﬁ plecat fără a plăti combustibilul cu care
și-au alimentat autoturismul cu care
se deplasau, cauzând un prejudiciu de
aproximativ 500 de lei”, a precizat comisarul Alina Dinu, purtătorul de cuvânt al IPJ Bihor.
Poliţiştii au fost alertaţi despre cele
întâmplate prin 112, iar cei trei au fost
prinşi pe raza localității bihorene Urvind, la aproximativ 20 de minute de la
comiterea faptei.
Polițiștii Biroului de Investigare a
Infracțiunilor contra Persoanei din cadrul Poliție Municipiului Oradea continuă cercetările sub coordonarea unui
procuror din cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Oradea, pentru documentarea întregii eventuale activități
infracționale a celor trei.
 A.UNGUR

Agenda politică

Urmașii Marii
Uniri

Eurodeputatul social-democrat Emilian
Pavel a demarat proiectul „Urmaşii Marii Uniri”, care îşi propune să cinstească
memoria bihorenilor participanţi la Unirea
de la Alba Iulia din 1918. De asemenea, prin
acest proiect se doreşte evidenţierea rolului
major al județului Bihor și al Oradiei în
desfășurarea evenimentelor premergătoare
Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia.
În 1 Decembrie, eurodeputatul orădean
Emilian Pavel a anunţat demararea proiectului
„Urmașii Marii Unirii”, „din dorința de a cinsti
memoria participanților din județul Bihor la
Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din
Decembrie 1918”. Potrivit lui Pavel, prin acest
proiect se doreşte aducerea în atenţia românilor
a sacriﬁciului şi devotamentului delegaţilor
bihoreni la Alba Iulia. „Vrem să îi cinstim
făcându-le cunoscute poveștile și mărturiile
pentru generația de azi și realizând o punte de
legătură și de acțiune între trecutul nostru și
prezent. Valorile generației de la 1918, pentru
care acești oameni au luptat și s-au sacriﬁcat
trebuie, credem noi, să reprezinte modelul unei
noi generații de români care să ducă România
mai departe, să îi asigure locul cuvenit în cadrul construcției europene, și să ne facă pe toți
mai uniți și mai activi în calitate de cetățeni”,
menţionează Emilian Pavel. Eurodeputatul orădean a mai precizat că a fost marcat şi impresionat de conţinutul Rezoluției de la Alba Iulia
din 1918, pe care îl consideră „un text modern,
progresist, vizionar, bazat pe valori care stau
azi la temelia Uniunii Europene”. „Abia ieșiți,
și încă nu pe deplin, dintr-un mileniu de subjugare, românii participanți la Marea Adunare
Națională de la Alba Iulia doreau și proclamau
libertatea, democrația, drepturi sociale, iubire
și entuziasm pentru celelalte națiuni subjugate și proaspăt eliberate, dorința de bună
conviețuire, smerenie față de jertfa soldaților
români căzuți pentru unirea țării, recunoștință
față de aliați și, nu în ultimul rând, fapt remarcabil, vot egal pentru femei și bărbați! În
acest sens, ne dorim să subliniem de asemenea
contribuția importantă dar de prea multe ori
neglijată a femeilor la realizarea Marii Uniri”,
susţine Emilian Pavel. Proiectul îşi mai propune evidenţierea rolului major al județului Bihor
și al Oradiei în desfășurarea evenimentelor
premergătoare Marii Adunări Naționale de la
Alba Iulia. În primă etapă, proiectul constă în
identiﬁcarea urmașilor direcți ai participanților
la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
din 1918. Astfel, acțiunile cheie demarate cu
ajutorul partenerilor și a voluntarilor (studenți
ai Facultății de Istorie, Relații Internaționale,
Științe Politice și Științele Comunicării din
Oradea), sunt identiﬁcarea și contactarea
urmașilor prin munca de cercetare în Arhivele Naționale, arhivele bisericilor, Evidența
Populației, colaborare cu istorici și profesori
de la Universitatea din Oradea și de la școli
din întregul județ, colectarea de date la fața
locului în satele delegaților din județul Bihor.
De asemenea, proiectul prevede realizarea, în
parteneriat cu Universitatea din Oradea, școlile
și parohiile din județul Bihor, a colectării și redactării de mărturii privind delegații și urmașii
lor; realizarea unui portal online interactiv dedicat Centenarului, mărturiilor despre delegați,
cât și promovării acțiunilor partenerilor; colectarea de materiale multimedia, relevante pentru
scopul proiectului; contribuții scrise de la
parteneri sau alți colaboratori, cu privire la momente cheie sau personalități de excepție din
acea perioadă, care vor ﬁ publicate pe portalul
online al proiectului; organizarea de seminarii,
conferințe, dezbateri, precum și alte activități
de promovare cu tematica Marii Uniri.
 I.M.

