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Scânduri lipsă în parcul de pe strada Lăpușului

Locuri de joacă periculoase
De cele mai multe ori,
spațiile de joacă și de agrement din Oradea, în special
cele umbrite, sunt ca o mană
cerească pentru copiii care
locuiesc în zonă. Există, însă,
și situații în care aceste locuri publice pot reprezenta
un adevărat pericol pentru
cei mici, dacă nu sunt reparate sau amenajate corespunzător.
În urmă cu aproximativ o
lună, în micuțul parc, de pe
strada Lăpușului, din cartierul
Ioșia Nord, o fetiță a căzut la
pământ, din cauza unei scânduri rupte la un pod de lemn.
Fetița a început să plângă, iar
bunica ei, care o însoțea, a luat-o în brațe și a dus-o urgent
acasă.
Acum, după aproape o lună
de la această întâmplare,
situația este aceeași. Copiii
care vor să se joace în acest
spațiu de joacă, mai ales cei
mici, trebuie să ﬁe foarte
atenți, atunci când traversează
podulețul din scânduri, pentru
că pot, oricând, să cadă și să se
rănească.
Cu toate că panoul de avertizare, cu atenționările obligatorii prevăzute de legislație,
există (denumire, greutate maximă admisă/copil), nu toți cei
care vizitează acest parc respectă informațiile respective.
Potrivit legii, distrugerea
aparatelor de joacă se sancţionează cu amendă de la 500 la
1.000 lei.
Spaţiul de joacă în cauză

este situat pe cei aproximativ
12 metri dintre noul bloc turn
din strada Lăpuşului şi blocul
de garsoniere, modernizat, din
strada Erofte Grigore.
Părculeţul a fost amenajat,
cu aprobarea Instituţiei Arhitectului Şef şi a Direcţiei Patrimoniu Imobiliar, de dezvoltatorul imobiliar, pe terenul aﬂat
în proprietatea sa, pentru a-şi
asigura vânzarea apartamentelor.
Despre acest parc s-a mai
scris în urmă cu ceva vreme,
când, la Primăria Oradea, a
avut loc dezbaterea publică
a proiectului de regulament
privind organizarea şi funcţionarea spaţiilor de joacă şi

de agrement amplasate pe domeniul public. La acea vreme,
membrii asociaţiei Erofte Grigore au reclamat directorului
adjunct al Direcţiei Tehnice,
Emil Benţan, şi şefului Compartimentului Servicii Publice

şi Spaţii Verzi, Mircea Stejeran, deranjul provocat de locul de joacă respectiv, întrucât
este situat la doar trei metri de
geamurile blocului în care oamenii locuiesc.
 L. IONAȘ

Mâine, 15 august

Adormirea Maicii Domnului
Biserica prăznuieşte mâine, 15 august, Adormirea
Maicii Domnului, cunoscută
ca Sfânta Maria Mare, sărbătoare pregătită printr-un
post de două săptămâni, al
treilea din acest an, după
postul Paştilor şi cel al Sﬁnţilor Apostoli Petru şi Pavel.
Maica Domnului este cea
mai înaltă sﬁnţenie omenească cunoscută şi cinstită de
Sfânta Biserică, iar Adormirea Maicii Domnului este cea
mai de seamă dintre sărbătorile ei.
În Sfânta Scriptură nu aﬂăm
nimic despre moartea Maicii
Domnului. În schimb, cântările şi imnurile de la Vecernia
şi Utrenia sărbătorii ne vestesc
adevărata tradiţie a Bisericii în
această privinţă. În momentul
când Dumnezeu a hotărât să o
cheme la El pe Maica Domnului, a înştiinţat-o despre acest
lucru prin intermediul unui înger, cu trei zile înainte, pentru

a se pregăti în vederea mutării
la cer. Născătoarea de Dumnezeu s-a bucurat mult şi s-a suit
degrabă în Muntele Măslinilor,
ca să se roage.
S-a întors, apoi, acasă şi a
pregătit toate cele de îngropare, încredinţând pe vecine că,
mutându-se la ceruri, nu numai pe ele nu le va uita, ci pe
toată lumea o va cerceta şi o va
ocroti. Şi-a împărţit văduvelor
sărace veşmintele sale.
Apoi, şi-a luat iertăciune de
la toţi şi, culcându-se pe pat,
a făcut rugăciune pentru întărirea lumii şi pentru vieţuirea
în pace. Binecuvântând pe toţi
cei de faţă, şi-a dat suﬂetul în
mâinile Fiului şi Dumnezeului ei. Şi multe vindecări s-au
împărţit tuturor celor bolnavi,
prin binecuvântarea ei. Sosirea apostolilor lui Isus la casa
Maicii Domnului se va ﬁ produs, potrivit tradiţiei, după ce
Fecioara Maria s-a stins din
viaţă. Printre ucenicii lui Isus,
care au vegheat-o timp de trei

La sfârşit de săptămână

Sancţiuni în traﬁc

Aproape 300 de conducători auto care
au depășit limitele legale de viteză au fost
sancționați de polițiștii rutieri în acțiune, la
sfârșit de săptămână.
În perioada 10 - 12 august, poliţiştii rutieri şi
de ordine publică din cadrul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Bihor au continuat acţiunile pe
şoselele bihorene. Ca urmare a abaterilor constatate la sfârșit de săptămână, au fost aplicate
365 de sancţiuni contravenţionale, cu amenzi
în valoare de 183.730 lei. Totodată, ca măsură
complementară, pentru comiterea unor fapte
care atrag suspendarea exercitării dreptului de
a conduce autovehicule pe drumurile publice,
poliţiştii au reţinut 17 permise de conducere.
De asemenea, au fost reţinute șapte certiﬁcate de înmatriculare, au fost constatate opt
infracțiuni și 16 tamponări. 289 de sancțiuni au
fost aplicate pentru depăşirea limitelor legale
de viteză, 30 de participanţi la traﬁc au fost
sancţionaţi pentru nerespectarea prevederilor
legale privind portul centurii de siguranţă,
opt sancțiuni au fost aplicate pentru punerea
în circulație a unor autovehicule care prezentau defecțiuni tehnice, trei pentru conducere
sub inﬂuența alcoolului, trei pentru folosirea
telefonului mobil la volan fără sistemul de timp
mâini libere, iar 32 de sancțiuni au fost aplicate
pentru alte abateri de la regimul circulaţiei
rutiere. Astfel, luni, la ora 02.02, pe strada
Nufărului din municipiul Oradea, polițiștii
Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului
Oradea au depistat în traﬁc un bărbat de 36
de ani, din Germania, în timp ce conducea un
autoturism, înspre Sânmartin, cu viteza de 178
km/h, înregistrată cu pistolul radar, în zona
de limitarea a vitezei de deplasare la 70 km/h.
De asemenea, duminică, pe strada Ogorului
din municipiul Oradea a fost depistat în traﬁc
un bărbat de 51 de ani, din comuna Borod, în
timp ce conducea un autoturism cu viteza de
131 km/h, înregistrată cu pistolul radar, în zona
de limitare a vitezei de deplasare la 70 km/h.
Sâmbătă, tot pe strada Ogorului a fost depistat
în traﬁc un bărbat de 31 de ani, din Oradea, în
timp ce conducea un autoturism cu viteza de
131 km/h, înregistrată radar, în zona de limitare a vitezei 70 km/h. Totodată, duminică, în
localitatea bihoreană Satu Nou a fost depistat
în traﬁc un bărbat de 45 de ani, din localitatea
Tăuţii Măgheruș, județul Maramureș, în timp
ce conducea un autoturism cu viteza de 103
km/h, înregistrată radar, în zona de limitarea a
vitezei de deplasare la 50 km/h. Conducătorii
auto care au depăşit limitele legale de viteză cu
peste 50 km/h au fost sancţionați contravenţional cu 9 – 20 puncte amendă şi cu suspendarea
dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile.

În direct de la Poliţie
zile pe Fecioara Maria, nu se
aﬂa însă şi apostolul Toma.
Acesta, sosit mai târziu, întristat că nu reuşise să vadă şi el
chipul adormit al Maicii Domnului, le-a cerut celorlalţi deschiderea mormântului. Numai
că, odată mormântul deschis,
cei prezenţi au constatat absenţa trupului Fecioarei Maria,
găsindu-i doar giulgiul.
După credinţa Sﬁntei Biserici, la Adormirea Maicii
Domnului trupul ei n-a cunoscut putrezirea, care vine
după moarte, nici n-a rămas în

mormânt. Maica Domnului, cu
trupul schimbat, viu şi proslăvit, a fost mutată la ceruri, ca o
pârgă a întregii omeniri.
În Panteonul românesc, sărbătorirea Fecioarei Maria, denumită Sântămăria Mare - la
Adormire (15 august) şi Sântămăria Mică - la Naştere (8
septembrie), este foarte importantă, cele două sărbători ﬁind
legate de înnoirea timpului
la Anul Nou Biblic, celebrat
în preajma echinocţiului de
toamnă.
 L.I.

Urmărit naţional
încarcerat

Duminică, în jurul orei 01.15, pe strada
Libertății din Oradea, polițiștii Biroului de
ordine Publică din cadrul Poliției Municipiului
Oradea au depistat un bărbat de 49 de ani, din
Oradea, urmărit național. Judecătoria Oradea
a emis pe numele său un mandat de executare
a unei pedepse privative de libertate, ﬁind condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare în regim
de detenție, pentru comiterea infracțiunii de
conducere fără permis. Bărbatul a fost încarcerat în Penitenciarul Oradea, pentru executarea
pedepsei la care a fost condamnat. 

