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Sărbătoarea zilei 
Tăierea Capului Sfântului 
Ioan Botezătorul

În fiecare an, pe 29 august, prăznuim 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. 
„Între cei născuţi din femeie, nimeni nu este 
mai mare decât Ioan”, acestea sunt cuvintele 
Domnului Iisus Hristos despre Sfântul Ioan 
Botezătorul. A fost vestit de îngerul Gavriil, 
părinţilor lui, Zaharia şi Elisabeta, înainte de 
a se naşte, că va fi mare înaintea Domnului, 
că va fi plin de Duh Sfânt şi că pe mulţi dintre 
fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumne-
zeul lor. 

În vremea când a trăit el, în Palestina domnea 
Irod Antipa (4-32 d. Hr.), fiul lui Irod cel Mare, 
ucigaşul pruncilor pe vremea când s-a născut 
Iisus Hristos. Sfântul Ioan a fost cel care i-a spus 
regelui că săvârşeşte păcate. Regele a adus-o la 
palat pe Irodiada, soţia fratelui său, împreună 
cu fiica ei, Salomeea, iar Sfântul Ioan i-a spus: 
„Nu este îngăduit să ţii femeia fratelui tău”. La 
insistenţele Irodiadei, Sfântul Ioan a fost închis 
în temniţă. În timpul când era închis, regele şi-a 
serbat ziua de naştere la palat, unde a chemat 
oaspeţi aleşi. Invitaţii au mâncat şi au băut mult. 
Distracţia a devenit foarte mare în momentul în 
care Salomeea, care era foarte frumoasă, a dan-
sat în faţa tuturor. Fiind ameţit de băutură, regele 
i-a promis fetei că, dacă va mai dansa tot aşa 
de frumos în faţa oaspeţilor, îi va da orice îi va 
cere, până la jumătate din împărăţie. Salomeea a 
dansat şi apoi a fost sfătuită de mama sa să ceară 
capul Sfântului Ioan Botezătorul. Regele s-a 
întristat foarte tare la auzul acestei cereri, dar 
a trebuit să-i împlinească dorinţa, pentru că s-a 
jurat în faţa tuturor. A trimis în temniţa palatului 
un soldat, care i-a tăiat capul şi l-a adus fetei, 
iar ea l-a dat mamei sale. În acest fel, s-a sfârşit 
viaţa acestui mare prooroc. Ucenicii lui au luat 
trupul şi l-au îngropat. Se spune că Irodiada a 
ordonat slugilor să îngroape capul lui Ioan Bote-
zătorul undeva într-un loc ascuns. 

Tradiţii şi obiceiuri 
În popor i se mai spune Sfântul Ioan de Toam-

nă (Sfântul Ioan Cap Tăiat) şi aduce cu sine o 
seamă de interdicţii asupra tăiatului fructelor şi 
legumelor ce au forma rotundă sau alimentelor 
ce amintesc de sângele vărsat. De aceea se pos-
teşte, nu se mănâncă poamă roşie şi curechi roş, 
nici fiertură. Unii mănâncă numai struguri sau 
ajunează. Nu se mănâncă din blid sau tipsie. În 
această zi nu se taie nimic cu cuţitul, ci totul se 
rupe cu mâna, nu se mănâncă varză, căci Sfân-
tului Ioan de şapte ori i-au tăiat capul pe varză 
şi iar a înviat, ne spune tradiţia. Nu e bine să se 
mănânce fructe rotunde, care seamănă cu un cap 
(mere, pere) sau cu o cruce (nuci, pepene), nu se 
bea vin roşu, nu se mănâncă fructe sau legume 
roşii.
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Activităţi preventive în ştranduri, tabere şi staţiuni din Bihor

Vacanţă de vară în siguranţă
Polițiștii de prevenire biho-

reni au fost alături de turiști 
și au venit în sprijinul acestora 
cu recomandări preventive, pe 
parcursul întregului sezon es-
tival.

Pentru a preveni victimizarea 
în perioada vacanței de vară și 
a concediilor și pentru conști-
entizarea cetățenilor cu privire 
la necesitatea adoptării unei 
conduite preventive, polițiștii 
Compartimentului de Analiză 
și Prevenire a Criminalității și 
polițiștii de proximitate din ca-
drul Inspectoratului de Poliție 
Județean au acționat pe întregul 
parcurs al sezonului estival atât 
în locaţiile cu un aflux mare de 
public din județul Bihor, cât și 
în zonele de agrement frecven-
tate de copii. În activitățile pre-
ventive desfășurate de polițiștii 
Compartimentului de Analiză 
și Prevenire a Criminalității și 
de polițiștii de proximitate din 
cadrul Inspectoratului de Poli-
ție Județean Bihor pe parcursul 
sezonului estival, au fost impli-
cați, ca parteneri, reprezentanții 
Agenției Naționale împotriva 
Traficului de Persoane - Centrul 
Regional Oradea, cei ai Centru-
lui Județean de Prevenire, Eva-
luare și Consiliere Bihor, Direc-
ția Județeană de Tineret și Sport 
Bihor și Asociația de promovare 
a turismului în Băile Felix și 1 
Mai. Astfel, polițiștii bihoreni 
au acționat preventiv în cele trei 
centre de agrement aparținând 
Direcției Județene de Tineret și 
Sport Bihor, respectiv în muni-
cipiul Oradea și în localitățile 
bihorene Șuncuiuș și Remeți. 
În cadrul taberelor școlare or-
ganizate în cele trei locații din 
județul Bihor, polițiștii de pre-
venire și proximitate bihoreni 
au interacționat cu peste 400 de 
copii, tineri și cadre didactice 
proveniți din județele Bihor, Ba-
cău, Prahova, Constanța, Argeș, 

Mehedinți, Gorj, Teleorman și 
Neamț. În cadrul întâlnirilor pe 
care polițiștii de prevenire biho-
reni și partenerii de progam le-
au desfășurat cu copiii şi tinerii, 
au fost discutate aspecte legate 
de pericolele prezente în mediul 
virtual. De asemenea, poliţiştii 
de prevenire bihoreni i-au in-
format pe copii, în cadrul unor 
discuții interactive, prin inter-
mediul unor jocuri special crea-
te pentru ei și în contextul unor 
concursuri pe teme preventive, 
cu privire la avantajele şi deza-
vantajele internetului, modul de 
reacţie în cazul unor incidente 
survenite pe reţelele de socia-
lizare, despre educaţia rutieră, 
siguranţa bunurilor personale și 
despre prevenirea traficului de 
persoane. Totodată, au fost pre-
zentate filmulețe documentare, 
informativ - preventive, care 
au constituit punctul de plecare 
în cadrul discuțiilor purtate de 
polițiști cu copiii. Totodată, în 
perioada iunie - august a.c., poli-
țiștii de prevenire bihoreni, ală-
turi de polițiștii de proximitate 

din Băile Felix, au acționat pre-
ventiv pe raza stațiunilor biho-
rene Băile Felix și Băile 1 Mai, 
în parteneriat cu Asociația de 
promovare a turismului în Băile 
Felix și 1 Mai. Poliţiştii bihoreni 
au realizat materiale cu reco-
mandări preventive, afișe, flyere 
şi broșuri și obiecte promoționa-
le, brățări, brelocuri, evantaie cu 
mesaje preventive etc., cu slo-
ganul campaniei „Siguranță în 
vacanță!” pe care le-au distribuit 
celor mici și părinților sau buni-
cilor acestora, pentru a preveni 
victimizarea lor. În cadrul întâl-
nirilor desfăşurate cu turiștii din 
stațiunea bihoreană, poliţiştii bi-
horeni au transmis recomandări 
preventive cu privire la măsurile 
preventive ce trebuie adoptate 
pentru a preveni furturile, cu ac-
cent pe prevenirea furturilor de 
pe plajă și din spațiile de cazare. 
Totodată, polițiștii de prevenire 
și proximitate bihoreni au acțio-
nat pentru prevenirea furturilor 
din autoturisme, pe raza muni-
cipiului Oradea, dar și în cele 
două stațiuni turistice amintite, 

având în vedere că neglijența sau 
neatenția manifestate de unii de 
posesori de autoturisme favori-
zează acest tip de infracțiune. În 
acest sens, polițiștii de preveni-
re bihoreni au purtat discuții cu 
turiștii, i-au consiliat cu privire 
la riscul la care se expun prin 
neadoptarea unor simple măsuri 
preventive, iar acelora în auto-
turismele cărora au fost obser-
vate bunuri de valoare lăsate la 
vedere, polițiștii bihoreni le-au 
amplasat pe parbriz materia-
le de informare, prin care erau 
atenționați că autovehiculele re-
spective prezintă risc în ceea de 
privește furtul din interior. Po-
lițiștii vor continua activitățile 
menite să sublinieze importanța 
conduitei preventive pe perioada 
vacanței sau concediului în lo-
curi publice cu un aflux mare de 
cetățeni, precum parcuri și cen-
tre comerciale, pentru a preveni 
furturile din buzunare, genţi şi 
din locurile de petrecere a tim-
pului liber, tâlhăriile şi furturile 
din locuinţe sau din autoturisme. 
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