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Amenzi de 200.000 de lei pentru administratorii drumurilor

Cele mai multe, în Bihor
Polițiștii au aplicat, de la
începutul anului și până pe
22 ianuarie, 72 de amenzi administratorilor de drumuri,
în valoare totală de peste
200.000 de lei, cele mai multe nereguli identiﬁcate ﬁind
lipsa întreținerii drumului
public pe timp de iarnă, dar
și neînlăturarea obstacolelor.

„De la începutul anului
și până în data de 22 ianuarie, polițiștii au aplicat 72 de
sancțiuni contravenționale administratorilor de drumuri, în
valoare de peste 200.000 de lei.
Cele mai multe dintre acestea
(59) au fost date pentru neîndeplinirea obligației de întreținere
a drumului public pe timp de
iarnă.
De asemenea, au mai fost
sancționate și neluarea măsurilor de înlăturare a obstacolelor aﬂate pe partea carosabilă,
precum și nesemnalizarea sau
semnalizarea necorespunzătoare a drumului public”, informează Inspectoratul General al
Poliției Române (IGPR), printrun comunicat de presă. Măsu-

Copiii de la Școala Balc
și Mica Unire

Au pus mână lângă mână
și-au întins Hora Română!
La Școala Gimnazială nr.1 Balc, elevii,
alături de profesori, au ales să marcheze, așa
cum se cuvine, marea realizare a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, eveniment înfăptuit
la 24 Ianuarie 1859 și cunoscut sub numele de
Mica Unire.

Cetăţenii pot informa Poliţia dacă un drum public a devenit impracticabil
rile menționate au fost luate de
polițiștii rutieri din Capitală,
de cei de la Autostrăzi, precum
și de polițiștii din județele Sălaj, Satu-Mare, Argeș, Bihor,
Cluj, Maramureș, Alba, Arad,
Gorj, Mehedinți, Mureș, Vaslui, Dâmbovița, Caraș-Severin,
Călărași, Giurgiu și Vrancea.
Cele mai multe amenzi au
fost aplicate în Bihor (15),

Dâmbovița (10) și Cluj (8).
„În cursul zilei de ieri (joi n.r.), pentru neîndeplinirea
obligației de întreținere a drumului public pe timp de iarnă,
polițiștii au aplicat 7 sancțiuni
contravenționale, în valoare de
22.620 de lei (două sancțiuni
în județul Călărași și câte una
în București și în județele Buzău, Ialomița, Gorj și Harghita).

Reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile legale, constituie contravenție și se
sancționează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de sancțiuni
neîndeplinirea obligației de
întreținere a drumului public
pe timp de iarna, potrivit reglementarilor în vigoare”, mai arată IGPR.
 R.C.

dimpreună cu poetul (poezia
se intitulează Întoarcere lângă
pământ: Pământule, lângă tine
vin iarăși din pribegie/ S-ascult
povața ta înțeleaptă, strigată-n
pustie/ Și să-ți ud cu lacrima
recunoștinței brazda curată,/
Pe care-am jurat că nu o voi părăsi niciodată. (...) / Dar iartămă, pământule, căci talpa mea
ți-a simțit/ Obrazul tău veșnic
supt și-ncrețit,/ Roșind de atâta rușine ce te-a cuprins/ Sub
steaguri străine să te pleci neînvins.(...) Primește-mi lacrima
ca pe-o ofrandă de dor/ Trimisă
pe Crișuri fraților din Bihor ...
Poetul George Sfârlea a imprimat lumina vie a slovelor în suﬂetele învățăceilor săi, dar și-a
iubit patria și poporul mai mult
decât orice pe lumea asta, acestea identiﬁcându-se, nu odată,
cu chipul îndurerat al mamei,
care-și aștepta ﬁul rătăcitor
prin ,,neagra străinătate”. Am
aﬂat în volum și o poezie intitulată Toamnă orădeană, dedicată poetului prieten George
A. Petre, din ale cărei cuvinte
măiestrite transpare un sentiment frustrant și răvășitor,
profund deceptiv, cercetând
orașul cu privirea întoarsă din
sinele răscolit de tristețe, spre
anotimpul evocat: Toamna a
venit pe străzi cu pași de cimitir,/ Cenușii tristeți se plimbă
prin orașul gol./ Ceru-și pleacă
peste zări icoana din priviri/
Îngropându-și ﬂorile albas-

tre în subsol. / (...) Crișul fuge
printre maluri ca argintul viu/
Oglindind în unda crudă zodie amară,/ Oști prădalnice de
vânturi sună straniu/ Apăsând
grumazul vremii ca un jug pe
țară./ Spre apus orașul proﬁlează înălțimi/ Ca o închinare
împietrită, fără glas./ Numai în
biserici câte-un ochi de heruvim/ Priveghează soarta celor
care-au mai rămas. ... Vorbind
acum, peste timp – în acest an
se vor împlini, iată, 104 ani de
la nașterea poetului George
Sfârlea – prin acuitatea înnegurată a acelor aduceri aminte
despre care vorbea chiar poetul
în dedicația olografă de pe carte, mă întreb (și ne întrebăm),
oare care ar ﬁ fost destinul literar – ontologic al acestui poet
care și-a slujit țara cu devotament și eroism, sacriﬁcându-și
chiar viața, pe pământuri străine?...
(...Prin anii neiertători și
alungiți spre apus, o lumină
roșie, zvâcnind ca de sub o zbatere de pleoape, încearcă, dinspre un orizont cu aripi albe,
parcă, să ne dea un răspuns...)
 Alexandru SFÂRLEA

Mica Unire de la 1859 a reprezentat primul
pas spre calea înfăptuirii statului național unitar
român. În Moldova, Alexandru Ioan Cuza a fost
ales domnitor în unanimitate, la 5 ianuarie 1859,
reprezentantul „Partidei Naționale”, urmând
ca, ulterior, într-o ședință secretă a Adunării,
deputatul Vasile Boerescu să propună la 24
ianuarie 1859 alegerea lui Alexandru Ioan Cuza,
aceasta ﬁind acceptată în unanimitate. Domnia
lui Cuza, 1859-1866, a fost o perioadă de maximă
dezvoltare pentru o Românie modernă. Alexandru Ioan Cuza, domn al Unirii, s-a născut la 20
martie 1820 și se trăgea dintr-o familie veche de
moldoveni din părțile Fălciului.
Anul acesta, pe 24 ianuarie, s-au împlinit 160
de ani de la măreața realizare a domnitorului
moldovean, unirea Moldovei cu Țara Românească. „Și după 160 de ani, retrăim încă emoția
vremurilor anului 1859. Elevii școlii noastre
s-au prins de mână și, împreună, au făcut Hora
Română. Din respect pentru greutatea istorică a
evenimentului, elevii au realizat planșe, pe care
le-am expus în incinta școlii pentru a putea ﬁ
admirate”, a declarat prof. Diana Urziceanu. 

Remember George Sfârlea

Un poet patriot
În volumul Oameni din Bihor (1940- 2000)- dicționar
sentimental (vol.I), editat
de omul de cultură Stelian
Vasilescu în anul 2002 (Editura Iosif Vulcan – Oradea), despre George Sfârlea aﬂăm următoarele...
S-a născut la 4 iulie 1915, în
satul Cihei, comuna Sînmartin – Bihor. A urmat cursurile
Școlii Normale Unite din Oradea, în 1933 obținând diploma
de capacitate pentru învățător,
funcționând în satele Mizieș și
Borod, ﬁind o vreme detașat
la Revizoratul Școlar Beiuș,
unde asigură, alături de alți
dascăli, apariția revistei Rânduri și, mai târziu, a celei intitulate Crișul Negru (pentru
sate). Aici, apoi la Familia,
Beiușul, Gazeta de vest, va publica versuri, articole și cronici
literare. În timpul refugiului
(1940- 1944) va ﬁ colaborator
la Ardealul, ziarul săptămânal
al ardelenilor nevoiți să plece
din ținuturile ocupate vremelnic. Și-a adunat poeziile apărute în diferite publicații în
volumul Țara de peste pădure
(1941). Pentru el, poezia a fost
,,înnobilare de spirit, puriﬁcare
de lumină, oază a spiritului”.
Când a fost vorba de pământul românesc, și-a revărsat întreaga simțire: Doamne, fă-mă
lacrimă și vis/ Dor de țară să
poarte scris ... sau: Inima se

tânguie străină/ Și ni-i visul lacrimă de dor. După război, bihorenii au pierdut urma poetului lor. (Sursa: Ion Bradu, Poeți
și prozatori bihoreni, Beiuș,
1948). Poetul Alexandru Sfârlea - consătean și văr cu George
Sfârlea - știe de la mama poetului, că acesta a căzut eroic în
luptele de la Stalingrad, luptând împotriva bolșevismului.
Într-un colț de pe partea interioară a copertei întâi a volumului Țara de peste pădure
(Tipograﬁa Diecezană Oradea
- Beiuș - 1941), stă scris de
chiar mâna poetului-erou: ,,Închin această carte părinților
mei și celor rămași acasă, să
ne păzească vetrele aducerii
aminte – Autorul.” Am primit
volumul de la nepotul poetului, prof. Corneliu Sfârlea,
care mi-a vorbit despre unele
aspecte revelatorii ale scurtei
vieți a unchiului său (auzite
de la tatăl său, Victor Sfârlea,
învățător și el, unul dintre cei
șase frați ai lui George Sfârlea). În cele 38 de poezii palpită, vibrant și răscolitor, dorul
sfâșietor de ținuturile natale
– din anii de pribegie de după
Diktat-ul din 1940 - de locurile dragi unde a copilărit, de
părinții și frații pe care, după
plecarea pe frontul de Răsărit,
nu avea să-i mai revadă niciodată. Iată cum își privește,
prin lumina sângerândă a lăuntrului, pământul cel suferind

În două zile

Zeci de permise
reţinute
Peste 100 de participanți la traﬁc care nu au
respectat legislația rutieră, au fost sancționați
de polițiștii rutieri în perioada 23 - 24 ianuarie.
Acţiunile poliţiştilor bihoreni au vizat combaterea conducerii autovehiculelor de către
persoane aﬂate sub inﬂuenţa băuturilor alcoolice
sau a drogurilor, conducerea cu viteză excesivă
şi depăşirea limitelor legale de viteză. Ca urmare
a abaterilor constatate în această perioadă, au
fost aplicate 103 sancţiuni contravenţionale, cu
amenzi în valoare de 37.145 de lei. Totodată, ca
măsură complementară, pentru comiterea unor
fapte care atrag suspendarea exercitării dreptului
de a conduce autovehicule pe drumurile publice,
poliţiştii au reţinut 13 permise de conducere.
De asemenea, au fost reţinute trei certiﬁcate de
înmatriculare și au fost constatate 16 tamponări.
Au fost sancționați 39 de pietoni care au traversat
neregulamentar, opt sancțiuni au fost aplicate
pentru depăşirea limitelor legale de viteză, șapte
participanţi la traﬁc au fost sancţionaţi pentru
nerespectarea prevederilor legale privind portul
centurii de siguranţă, au fost sancționate șase
depășiri neregulamentare, iar 43 de sancțiuni
au fost aplicate pentru alte abateri de la regimul
circulaţiei rutiere. 

