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25 de copii din Galoșpetreu vor avea sărbătorile mai frumoase

Motocicliștii au donat
sânge în scop caritabil
Motocicliștii orădeni s-au
mobilizat exemplar și au venit, ieri, în număr mare, la
Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea, pentru a dona
sânge. Această acțiune a avut
ca scop, pe de o parte, salvarea unor vieți care depind
de o tranfuzie sanguină, iar
pe de altă parte, ajutorarea unor copii de la Casa de
copii „Sfânta Treime” din
Galoșpetreu, Bihor.
25 de copii, cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani, de la Casa
de copii „Sfânta Treime” din
Galoșpetreu, vor avea sărbătorilor mai frumoase, datorită
gestului făcut de motocicliștii
orădeni. În total, trei asociații
de motocicliști din Oradea s-au
implicat în această acțiune de
donare de sânge: Asociația
Hawks MC, condusă de Robert Schmidt, Asociația Black
Eagles MC Oradea, condusă
de Ștefan Dulău, și Asociația
Invictvs Motor Club România,
condusă de Daniel Todoran.
„Este prima acțiune cu donare de sânge la care participăm,
dar nu prima acțiune caritabilă, pentru că am mai ajutat
casele de copii din Salonta, Săcueni, Sâniob. De data aceasta,
ne-am gândit la Casa de copii
„Sfânta Treime”, întrucât se
aﬂă într-o localitate mai retrasă din Bihor, Galoșpetreu”,
ne-a declarat Robert Schmidt,
de la Asociația de motocicliști
Hawks MC, inițiatorul acțiunii.
La rândul său, Daniel Todoran, președintele Invictvs
Motor Club România, ne-a
declarat: „Pentru că suntem o

Piața Rogerius - ora 12.00 - 50 locuri de
2mp/loc - preţ pornire 150 lei cu TVA inclus/
loc.
Piața Decebal - ora 12.00 - 5 locuri - preț de
pornire 150 lei cu TVA inclus/loc
Piața Cetate - ora10.00 - 50 locuri de 2mp/
loc - preţ pornire 150 lei cu TVA inclus/loc
Piața Nufărul - ora 14.00 - 20 locuri de
2mp/loc - preţ pornire 150 lei cu TVA inclus/
loc.

Plata pensiilor
publice

La acțiunea de donare de sânge au participat și motocicliști care nu sunt membri în
asociații, dar și simpli cetățeni
comunitate unită, am decis să
ne alăturăm și noi acestei cauze nobile. Prin această acțiune,
dorim să atingem două scopuri: pe de o parte, să salvăm o
viață, iar pe de altă parte, toate
tichetele valorice obținute vor
ﬁ folosite pentru a cumpăra
cele necesare unui cămin de
copii”.
De altfel, numărul persoanelor care au donat ieri sânge a
fost mai mare decât în alte zile.
„Azi (n.r. - ieri), am avut un
număr mai mare de donatori.
Probabil s-au mobilizat mai
bine unii dintre ei, și asta e
bine, pentru că putem să-i ajutăm pe cei aﬂați în suferință”,
ne-a declarat Ramona Foica,

aﬂându-se sub tratament oncologic, cel mai mic având vârsta
de un an şi 4 luni.
Strângerea fondurile necesare acestui proiect a fost derulată de Clubul Lions Oradea
în mandatul 2016-2017, sub
preşedenţia prof. dr. Mircea
Popescu şi a fost ﬁnalizată în
mandatul actualului preşedinte, dr. Dan Constantinescu.
Clubul Lions Oradea se implică în numeroase proiecte
destinate comunităţii locale,
prin această acțiune încercând
să dăruiască micuților mai
puțin norocoși o mână de ajutor.
Dr. Dan Constantinescu a
precizat: „Lions Club Oradea
este fericit că a putut să aducă
un strop de alinare acestor copii greu încercaţi de viaţă şi vă

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP),
împreună cu C.N. Poșta Română au stabilit
ca plata pensiilor din sistemul public, precum
și a altor drepturi prevăzute de legi cu caracter special, care se achită odată cu pensiile,
prin poștă, să se realizeze în intervalul 12-22
decembrie 2017, la domiciliul beneﬁciarilor, și
până în data de 28 decembrie 2017, la ghișeele
subunităților poștale, în cazul celor avizați la
domiciliu.
Plata pensiilor din sistemul public, precum
și a altor drepturi prevăzute de legi cu caracter special care se achită odată cu pensiile în
conturi bancare se realizează la termenele
prevăzute în convenție, respectiv în data de 14
decembrie 2017. 

Sărbătoarea zilei

Sfântul Nicolae,
făcătorul de minuni

asistent medical. Potrivit interlocutoarei noastre, sunt
persoane de toate vârstele care
vin să doneze sânge, atât din

mediul urban, cât și rural, dar
și studenți din alte județe care
învață în Oradea.
 L. IONAȘ

Alături de copiii bolnavi de cancer

Aceste dispozitive vor permite medicilor să realizeze tratamentele injectabile acestor
copii pe perioade îndelungate
(3-6 luni), fără a ﬁ necesară
traumatizarea zilnică a acestor micuţi, în prezent 18 copii

SC Administraţia Domeniului Public SA organizează, în data de 08.12.2017, o licitație cu
strigare, pentru închirierea de locuri în pieţele
din Oradea, pentru comercializarea brazilor
cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Licitația se va
desfăşura după următorul program:

Precizări da la Casa Naţională

Clubul Lions Oradea,

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntariatului şi
a aniversării a 60 de ani de
la înﬁinţarea de către Lions
Club International a cluburilor tinerilor Leo, Lions
Club Oradea a donat Spitalului Clinic Municipal „Dr.
Gavril Curteanu” 10 camere implantabile şi accesoriile necesare pentru 100 de
tratamente, pentru copiii cu
probleme oncologice, valoarea acestora ridicându-se la
suma de 10.500 lei.

ANUNŢ LICITAŢIE

asigurăm în continuare de tot
sprijinul care ne stă în putinţă
pentru a ajuta în continuare”.
„Nu pot să exprim în cuvinte ce înseamnă pentru aceşti
copii sprijinul pe care ni l-aţi
acordat şi vă mulţumim că neaţi ales pe noi pentru această
donaţie.”, a spus și conf. dr.
Ritli Ladislau.
Arina Moş, directorul Ad-

ministraţiei Sociale Comunitare Oradea a adăugat: „Este
greu să găseşti soluţii viabile
la situaţii diﬁcile, atunci când
banii sunt drămuiţi…eu îmi
desfăşor activitatea în sectorul
social şi am fost pusă în aceste
situaţii de multe ori, ﬁind nevoită să găsesc soluţii la probleme care păreau de nerezolvat. We serve!”. 

Astăzi, îl sărbătorim pe Sfântul Nicolae,
patronul Greciei, Rusiei şi al multor oraşe
din Apusul Europei, care este unul din cei
mai populari sﬁnţi ai creştinătăţii, datorită
multelor minuni săvârşite atât în timpul vieţii, cât şi după moartea sa, ﬁind supranumit
„Făcătorul de Minuni”, păstrând şi rolul de
Moş pentru copii.
Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirei
Lichiei, s-a născut în localitatea Patara din
Asia Mica, în cea de-a doua jumătate a secolului al III-lea, într-o familie de oameni înstăriţi
şi creştini devotaţi. Crescut în spiritul poveţei
creştine: „să împarţi averea săracilor”, Sfântul
Nicolae şi-a dat întreaga moştenire pentru a-i
ajuta pe nevoiaşi. La primul sinod ecumenic
ţinut la Niceea, în anul 325, acesta a fost recunoscut drept un mare apărător al ortodoxiei.
Sinodul a condamnat erezia lui Arie, conform
căreia Iisus Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu,
ci doar un om cu puteri supranaturale. Nicolae,
ajuns, episcop de Myra de la o vârstă fragedă,
îngrijorat de o posibilă ruptură care putea avea
loc în Biserică, i-a dat ereticului Arie o palmă.
Astfel, potrivit bisericii, de la palma Sfântului
Nicolae a rămas obiceiul ca, pe 6 decembrie,
cei neascultători să ﬁe loviţi cu nuieluşa în
semn de avertisment. Sfântul Nicolae a ştiut,
însă, că după mustrare se cere mângâiere. Astfel, el a făcut multe daruri săracilor, i-a liniştit
pe cei întristaţi şi a vindecat, cu putere de la
Dumnezeu, pe bolnavi.
Sfântul Ierarh Nicolae a murit în anul 340,
iar, din anul 1087, moaştele sale sunt păstrate la
o biserică ce îi este dedicată, în Bari, în sudul
Italiei.
 L.I.

