
Din vremuri imemoriale, dar memorabile, CET
a fost un subiect politic, mai ales în prag de
iarnã, mai ales în an electoral sau preelectoral,

dupã caz. ªi, mai ales, în fiecare an CET trebuie
subvenþionatã. Adicã este bugetofagã, suge bani
de la buget, fie cã e vorba de bugetul statului
sau al municipiului. 

Pe vremuri a fost simplu: CET era al statului,
aparþinea de Ministerul Energiei (sau ministerele
care de-a rândul s-au ocupat de aceste
probleme, indiferent de denumirea lor). Iar
furnizorii erau tot ai statului, fie cã era vorba de
regii de cãrbune, fie de regii de electricitate sau
de gaz. Iar banii lipsã, acele subvenþii, se
învârteau ca într-un carusel financiar virtual, doar
pe bazã de facturi. 

Odatã cu preluarea CET de cãtre
municipalitate, acest „lanþ de iubire” s-a rupt, iar
cineva trebuia sã plãteascã. ªi atunci, fie au fost
subvenþii de la stat (Guvern, adicã), fie a trebuit
municipiul sã bage mâna în bugetul propriu, în
al nostru al arãdenilor. E clar, ca ºi concluzie
generalã, cã arãdenii nu pot fi lãsaþi în frig. Mã
rog, o parte dintre români. E tot atât de clar cã
nu pot fi lãsate ºcolile, grãdiniþele sau spitalele
fãrã clãdurã sau fãrã apã caldã. Dar nu e normal
ca o o astfel de regie, vitalã pentru oraº, sã fie
întreþinutã din bani publici la infinit. ªi tot la
infinit, sã dãm vina fie pe moºtenirea
dezastruoasã, fie pe vechimea reþelelor, fie pe
faptul cã peste tot gigacaloria este
subvenþionatã. 

Vã pot da câteva exemple de zone unde nu
funcþioneazã subvenþia. La apã rece, sunt tot
reþele vechi în multe locuri, poate sunt ºi
pierderi, dar preþul cerut e plãtit integral. Apoi,
cei care se încãlzesc cu gaz sau cu lemne nu sunt
subvenþionaþi prin aceeaºi metodã ca la
gigacalorie. Subvenþia la cãldurã e diferitã,
dependentã de venitul familiei, adicã e un fel de
ajutor social. Asta în timp ce gigacaloria e
subvenþionatã de toþi arãdenii (inclusiv cei care
nu beneficiazã de cãldurã ºi apã caldã de la CET),
iar beneficiarii nu sunt dependenþi de un plafon
al veniturilor. O inechitate pe care ne-o
asumãm, dar tot inechitate rãmâne. 

Dar, cel mai deranjant argument este cel al
pierderilor planificate. CET este în subordinea
administraþiei locale de 13 ani!!! În 13 ani se
putea face o strategie, se puteau gãsi soluþii,
dacã nu pentru eliminarea acestor pierderi,
mãcar pentru diminuarea lor, pentru
rentabilizarea – în timp – a CET. Asta mai ales cã,
de-a lungul acestor 13 ani am avut o
administraþie stabilã, cu o majoritate politicã
suficientã, cu toate pârghiile la îndemânã. 

Aici e problema, cã nu s-a încercat decât
sporadic stoparea hemoragiei, de cele mai
multe ori prin pansamente de moment, gen
alocãri de sume atunci când e cuþitul la os.
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Ce-a ajuns ºi PNL

Într-o vreme, în care banii negri din politicã se
învârteau cu furca, iar miniºtrii, preºedinþii de consilii
judeþene, primarii etc. dãdeau – în funcþie de funcþie –
bani cu ghiotura pã „Împãrãþie”, într-o vreme în care ca
sã ai aceºti bani se inventau tot felul de afaceri, gale
Bute sau Microsofturi, Trofee ale Calitãþii etc., cei care
erau la butoane arãtau a dulãi adevãraþi. Era o vreme
când în campaniile electorale trebuiau bani la greu,
trebuia pusã presiune pe firmele de casã ºi unde mai
alunecau niºte bãnuþi ºi-n buzunare proprii. 

Ei, în acea vreme erau ºi oameni care se descurcau
cu toate aceste griji, adevãraþi dulãi politici. La PD
(devenit PDL, apoi PNL), tartore era bihoreanul Vasile
Blaga, poreclit „buldogul“, nu doar din cauza fãlcilor, ci
ºi a atitudinii. Era ministru de Interne ºi etern ºef de
campanii electorale. cã doarã s-a meritat. Erectoral,
scuze, electoral, avea potenþial!

Dar, vremea i-a trecut, ca la lebeniþã, cum ar spune
unii. „Buldogul” a fost castrat politic chiar în aceastã
toamnã, în preambulul alegerilor parlamentare, aºa cã
PNL a rãmas ºi fãrã copreºedinte ºi fãrã dulãu electoral.
Prietenii ºtiu de ce, dar nu intrãm în culisele, adicã sub
poalele doamnei PNL, Alina Gorghiu.

ªi, dacã tot vorbeam de fãlcile lui Blaga, sã trecem la
Falcã al nostru, care s-a autopropus preºedinte de
partid. Cum lumea nu-l prea agreeazã (chiar aproape
deloc), pe motive clare: coleric, jignitor, uneori chiar cu
simptome de Spitalul 9, dar cum nici nu poate fi ignorat
total, în loc de preºedinte de partid i s-a dat o altã
sarcinã. Aceea de ºef de campanie electoralã. 

Doar cã Falcã nu e buldog, ca ºi Blaga, ci mai mult
un caniº sau, mai precis, un puly kutya, care mai mult
latrã decât muºcã. ªi dacã muºcã, apãi muºcã la el pe
tarla ºi, de obicei, pe cei mai slabi, de la gleznã în jos.
Or, tarlaua Aradului, unde adversarii politici sunt fie
bieþi cãþeluºi, fie oameni (mã rog, cãþei ºi ei) de-ai lui
Falcã, infiltraþi pe la alte partide. Campania pe þarã nu
mai e ograda Aradului, ci mai mult. 

Aºa cã Falcã are mari ºanse sã-ºi rupã dinþii în
ciolanul naþional ºi sã vinã înapoi cu coada între
picioare, scheunând dupã castronul cu bunãtãþi de la
Primãria Aradului. 

Ce-a ajuns ºi PNL, de la buldogi ºi pitbuli, la caniºi
ºi câini pletoºi, cunoscuþi sub numele de puly kutya.
Cât ar fi PSD de dubios, cu asemenea cãþei la PNL,
ecarisajul social-democrat îi va hingheri pe liberali.

PNL a ajuns de la buldog (cu B de la Blaga) la puly kutya (cu P de la Falcã)
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Nicolae Ioþcu: „Mã rog lui
Dumnezeu sã-l ierte pe domnul
Falcã pentru tot ceea ce face acum” p
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Aradul a devenit, în ultimii ani, un oraº
mort în care oamenii îºi duc viaþa de
pe o zi pe alta. Puterea de cumpãrare

a tot scãzut, restaurantele (cu mici
excepþii) sunt în pragul falimentului,
supravieþuind din „meniul zilei”, iar zeci
de spaþii comerciale din centrul oraºului
zac goale. Dezolanta imagine a oraºului
cu pretenþii de Mica Vienã contrasteazã
cu zecile (poate sutele) de locaþii în care
arãdenilor li se oferã iluzia unor câºtiguri
rapide. E plin centrul de case de pariuri
ºi sãli de jocuri de noroc. În cartiere, la
fel. Uneori, unele lângã altele, asemenea
localuri îºi atrag clienþii profitând de
situaþia în care aceºtia se regãsesc:
Aceea a unor oameni fãrã prea mari
orizonturi, care au o singurã speranþã,
aceea cã vor da, la un moment dat,
lovitura. Cã nu este aºa o ºtim cu toþii, o
ºtiu ºi ei, jucãtorii, dar se încãpãþâneazã
sã mai încerce „o datã”.

Psihologul Ramona Pencea a
explicat, pentru NewsAr.ro, ce se
întâmplã în aceste cazuri: „Participanþii
la astfel de jocuri au ca numitor
comun o fugã de realitatea materialã,
de realitatea vieþii lor, fluctuaþii în
stima de sine. Astfel de persoane, de
fapt, trãind în lipsuri materiale dar ºi
sufleteºti, se axeazã ºi trãiesc pe baza

principiului «a avea» ºi nu pa baza
principiului «a fi». Astfel, îºi creeazã
vise deºarte cã vor obþine un câºtig
consistent imediat care sã-i ajute sã
se redescopere ºi sã-ºi gãseascã
echilibrul. Dar, tocmai acest echilibru
dispare, vor deveni dependenþi, îºi vor
distruge vieþile, vor avea nevoie de
terapie ºi chiar de medicamentaþie,
deoarece aceastã tulburare constituie
un diagnostic în manualul tulburãrilor
mentale”.

Psihologul regretã cã, „din pãcate,
societatea noastrã încurajeazã apariþia
sãlilor de jocuri de noroc, speculând
slãbiciunile ºi diagnosticul
persoanelor respective”, atrâgând
totodatã atenþia cã „unele dintre aceste
persoane, prinse în acest joc vicios,
pot ajunge sã comitã infracþiuni dacã
nu mai au bani sã joace”.

Fãrã îndoialã, stabilirea listelor pentru alegerile parlamentare a fost subiectul cel mai disputat
în aceastã perioadã în sfera politicã. ªi la Arad, plasarea sau scoaterea de pe listele de
candidaþi a þinut, fãrã doar ºi poate, de voinþa exclusivã a ºefilor de filiale judeþene. 

Desigur, componenþa listelor a fost cunoscutã din timp, neoficial, excepþie fãcând partidele
mai mici, lipsite de resurse (umane, dar mai ales materiale). Totuºi, mai persista un semn de
întrebare, la PNL, acolo unde toatã lumea aºtepta sã vadã dacã „îl va pune Falcã pe listã pe
Igaº”. Ei bine, deºi rãspunsul era de dinainte cunoscut, adicã nu, au fost voci care au vorbit de
un anumit sprijin pe care senatorul l-ar fi avut dinspre conducerea centralã a partidului, sau din
partea grupului de la Cluj, sprijin menit sã-i facã lui Constantin Traian Igaº loc (eligibil) pe listã. 

Cine-l cunoaºte pe Ghiþã Falcã a ºtiut din start, însã, cã ar fi fost nu foarte greu, ci aproape
imposibil de impus cineva peste voinþa „faraonului” de la (A)Brad. Acestea fiind spuse,
deznodãmântul a fost, deci, previzibil, Constantin Traian Igaº nemaintrând în calcule pentru un
nou mandat de senator. Este, dacã vreþi, ºi o rãzbunare a lui Ghiþã Falcã pentru toatã opoziþia
pe care Igaº a fãcut-o în partid, de-a lungul anilor, în ceea ce-l priveºte. Iar Falcã n-a uitat! 

Lãsarea pe dinafarã a lui Constantin Traian Igaº dã apã la moarã celor care spun cã PNL nu
va obþine, la Arad, rezultatul scontat. Sunt voci care afirmã cã lipsit de implicarea lui Igaº ºi a
primarilor care-l susþin, PNL Arad va obþine un rezultat mai prost la alegerile din 11
decembrie, cu toate consecinþele care decurg de aici. Ei ºi? Ce riscã PNL prin asta? Sã nu intre
în Parlament candidatul de pe poziþia a patra de pe lista pentru Camera Deputaþilor ºi cel de
pe locul al doilea de la Senat. Adicã, Sergiu Bîlcea ºi Ion ªcheau. Credeþi cã lui Ghiþã Falcã îi
pasã? Nu intrã, asta e. Oricum, scorul partidului la alegeri va fi, la Arad, mulþumitor ºi peste
media pe þarã. Pentru Gheorghe Falcã ar fi chiar mai bine. L-ar pãstra pe Bîlcea la CJA
menþinând o stare conflictualã în rândul vechilor PNL-iºti (prietenii ºtiu de ce!) ºi ar scãpa de
ªcheau ºi de promisiunile fãcute acestuia. Nimic mai convenabil deci, pe moment, pentru
Ghiþã Falcã.

24 Octombrie 2016 OPINII Pag. 2

www.flacara-rosie.ro

NEWSAR

Orlando TOADER

Ce „riscã” PNL, 
la Arad

Era un tren spre Târgoviºte la zece ºi ceva. Erau, de fapt,
mai multe trenuri, destule, a spus Nelu seara dupã ce a
clarificat situaþia cu Bebe. Dar acesta de zece era perfect:

ajungeai în nici douã ore, îþi rãmânea timp la dispoziþie sã-
þi rezolvi toate problemele ºi sã ajungi la timp ºi la Nucet.
Ce probleme ºi ce înseamnã la timp, l-ai întrebat tu pe
Nelu oarecum excedat de generalitatea formulãrii. Pãi,
simplu: ne vedem cu niºte amici la Târgoviste, la un
restaurant bun de acolo, nu ne costã nimic, dimpotrivã,
bãieþii aceia îmi datoreazã niºte bani, îi încasãm ºi pe ãia,
dupã care, valea, în douãzeci de minute suntem cu trenul
înapoi în Nucet. Bebe, devenitã atentã la întrebarea ta, nu
ºi-a mai întors privirea, tu reuºind sã urmãreºti efectul
rãspunsului lui Nelu pe faþa ei de parcã ar fi fost o grãdinã
minusculã a vestitelor anemone bombardate cu ºi mai
vestitele raze Gamma. Simþind aerul neîncrederii care
umplea bucãtãria precum sfara de clisã lãsatã prea mult în
seul propriu, Nelu a venit cu precizãri la fel de vagi: nu e
vorba de datorii numai de poker, e vorba ºi de niste
împrumuturi ca sã zic aºa, chiar de investiþii neonorate.
Avea un dar de a folosi termeni ºi expresii neuzuale: da,
investitii. E vorba de o pereche de Super Rifle ºi de niste
rollinguri pe care le-am adus de la ocico. ?tiaþi cu toþii la
ce se referã. Era seara târziu, beaþi vin de Dealul Mare în
bucãtãria lui Bebe, scrumaþi în niºte pahare de plastic cu
apã pe fund sã nu se gãureascã. Mia stãtea lânga tine,
foarte apropiatã, trãgând în liniºte ºi neconvinsã dintr-un
Litoral. Nelu se mai scula din când în când în picioare,
fãcea câþiva paºi prin bucãtãria strâmtã pânã la fereastra
înaltã din capãt având douã ochiuri suprapuse, uitându-se,
în timp ce vã vorbea, în bezna nopþii spintecate de jos, de
pe stâlpii gãuriþi de beton, de niºte firicele gãlbui de
lumina electricã. Iar de acolo mergeti direct la Constanþa?,
a întrebat Mia accentuând cuvântul direct. Nelu s-a uitat la
ea zâmbind, oprindu-se cu spatele la geam în drumul sãu
de întoarcere. Dar stai odatã jos, a spus atunci Bebe,
enervatã evident de acest dute-vino evaziv, te învârþi ca
Sfântul Duh înainte de Rusalii. Nelu a trecut peste tonul
prietenei sale, a trecut ºi peste expresia care pe tine te-a
fãcut sã zâmbeºti satisfãcut, s-a aºezat totuºi, uitându-se la
Mia: depinde, a spus simplu. De ce depinde, a întrebat
atunci Bebe ºi mai nervoasã: nu depinde de nimic, numai

de cât de tâmpit poþi fi. La Nucet veþi trage o beþie ºi veþi
bea ºi banii pe care îi aveþi cã de primit de la ãia sã-þi iei
gândul, iar dacã scãpaþi teferi, vei veni la mine sã vã
împrumut ceva bani cu care sã ajungeti pânã la Constanþa.
Stai tu linistitã, Mia, nu scãpam noi aºa uºor de ei, a
terminat prezentarea previziunilor într-o notã vag
pesimistã si fãcând în acelaºi timp evidentã diferenþa de
inteligenþã si rafinament dintre ea ºi Mia. Mai am ºi eu
ceva bani, dacã aveþi nevoie, a intervenit aceasta
demonstrând justeþea tonului prietenei sale. Chiar cã esti o
proastã, i-a întors-o fãrã menajamente Bebe, faceþi ce vreþi,
nu mã intereseazã, dar pe mine sã nu contezi, s-a adresat
de aceastã datã lui Nelu. Veti dormi în camera de zi, eu cu
Mia în dormitor, plecãm devreme, aºa sã ºtii, nu mã
intereseazã dacã ai tren la zece, eu trebuie sã fiu la opt la
cursuri. 

Trenul care mergea la Târgoviºte era o minune.
Vagoane noi, chiar dacã nu foarte curate, inventate pentru
navetiºti, fãrã compartimente ºi cu o platformã largã la cele
douã capete pentru cei care nu doreau sã ocupe locuri pe
scaune sau pentru bagaje mai mari. Aþi dat o raita prin
vagon, nu era nimic interesant, aþi revenit pe platformã,
urmãrind cãlatorii care urcau sau coborau. Vã þineaþi de o
barã lucioasã care unea plafonul cu podeau care hurducãia
ritmic, v-aþi aprins þigarile uitându-vã în zare prin uºile larg
deschise ale platformei. Era un septembrie ireal cu soarele
strãlucind deasupra voastrã în încercarea sa de a înveseli
imaginile dezolante care se derulau prin crãpãtura lãsatã
de cele doua usi blatante deschise, un spaþiu gol ca un
ecran de cinema sãtesc. Erau pâlcuri de case pãrãsite parcã
în mijlocul pustietãþii strãjuite pe alocuri de copaci
stingheri cu urme clare de hãrþuire îndelungatã. Sunt
jalnice acoperiºurile astea de tablã, ai spus tu în timp ce
cãutai o scrumierã pe peretele de lângã uºã a vagonului,
oare de ce nu folosesc pe aici þigla? Habar n-am, þi-a
întors-o Nelu, nici nu te aºteptai la altceva, mitici, ce vrei,
la ce sã te astepþi, a încheiat mai mult de grijã sã nu închidã
de tot conversaþia. Câmpia pe care înainta trenul nu
semãna cu aceea pe care o ºtiai tu. Nu avea nimic
apropiat, nimic de care privirea sã se prindã, sã se
odihneascã. Dãdea impresia de vastitate goalã, populatã
vag doar din raþiuni de trecere. Vastitatea aceasta era

accidentatã, rãnitã parcã de denivelãri nefireºti, gropi sau
dâmburi întâmplãtoare, fãrã rost ºi fãrã sprijin în ce se
gãsea prin preajmã. Ajungem imediat, l-ai auzit pe Nelu,
uite acum ne vom opri la Nucet. De aici mai avem un sfert
de orã. Oamenii care urcau ºi coborau ocolindu-vã într-un
dans vesel dar tensionat erau oarecum asemãnãtori cu toþii
dar altfel decât cei pe care îi stiai tu de la Arad. Se miºcau
rapid de parcã încercau sã scape tot timpul de ceva sau
cineva, privirile lor erau evazive dar obraznice atunci când
reuºeai sã le prinz în direct, vorbeau repede ºi tare cu un
accent agresiv, provocator. Cu toate acestea, realizai
spontan, nu erau periculosi cu adevãrat, ameninþarea
aceasta pe care o rãspândeau în jurul lor era ca o mascã a
rãnilor cu care s-au obisnuit sã trãiascã de la început. Acum
stãteau cu toþii în jurul vostru pregãtindu-se sa coboare.
Se-nghesuiau cu hotãrâre oarbã pe platformã cu toate cã
trenul nu mergea mai departe, iar ora era la miezul zilei,
liberã de orice constrângere. N-aveai unde sau de ce sã te
grãbesti, la ºcoala ai întârziat, schimbul doi va începe peste
trei ore, pentru prânz era încã devreme, iar micul dejun a
fost consumat de mult. Cu toate acestea, se grãbeau cu
toþii. Dupã ce aþi ajuns pe peronul acoperit, v-aþi tras
deoparte, lângã zidul de carãmidã rosie vopsitã sã fie ºi
mai þipãtoare, aºteptând sã treacã puhoiul. Unde se
grãbesc toþi ãºtia, l-ai întrebat din nou pe Nelu mai mult sã-
þi exprimi mulþumirea cã aþi ajuns. Ce crezi cã au habar? Pe
dracu! Se grãbesc spre nicãieri ºi niciunde, douã locuri
unde se simt ei mai bine, se grãbesc ca nu cumva sã aibã
impresia cã stau degeaba în timp ce nu stiu ce sã facã. Se
agitã de dragul agitatiei. Miticii sunt niste agitati care sunt
convinºi cã asta este starea naturalã a lucrurilor. Clãdirea
gãrii era o copie minusculã ºi dezechilibratã a gãrilor de
dincolo de Carpaþi, cu structura metalicã a peronului
rãmasã acolo din secolul al XIX-lea, cu vopseau sãrind în
toate pãrþile din locurile pe unde se mai gãsea. ?i sunt
peste tot, ai observat tu, aruncând o privire de-a lungul
peronului care era arhiplin cu toate ca tocmai a iesit din
garã un tren întreg de cãlãtori. Te vei obiºnui, a râs Nelu
scurt, aºa sunt ei, se miºcã tot timpul, sunt mereu pe
drumuri. N-au stare sã stea locului, nu pot sta linistiþi, sã nu
scape cumva ceva foarte important sau sã nu le ia alþii
înainte.
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Universitatea „Aurel Vlaicu”
(UAV) din Arad sprijinã
învãþãmântul românesc din

Ungaria, un sprijin pe care
universitatea arãdeanã de stat l-a
oferit în ultimii ani în mod
consecvent comunitãþii
româneºti din þara vecinã.

Protocolul semnat în aceastã
lunã în þara vecinã, între
Universitatea „Aurel Vlaicu” ºi
Autoguvernarea pe Þarã a
Românilor din Ungaria, face
referire la sprijinul pe care UAV îl
oferã cadrelor didactice care
predau în ºcolile româneºti, cât
ºi la oportunitatea oferitã
tinerilor de etnie românã din
Ungaria pentru a-ºi continua
studiile universitare în sistemul
de învãþãmânt superior din
România. În baza acestui
protocol, Facultatea de ªtiinþe
ale Educaþiei, Psihologie ºi
Asistenþã Socialã ºi Facultatea de
ªtiinþe Umaniste ºi Sociale vor
asigura cursuri de pregãtire în
Gyula ºi la Arad pentru cadrele

didactice care predau în limba
românã la Liceul „Nicolae
Bãlcescu” din Gyula sau în
grãdiniþe. Deasemenea se vor
organiza întâlniri pentru a
discuta despre programele de
învãþamânt în limba românã sau
despre structurarea manualelor
ºcolare. Absolvenþilor de etnie
românã li se va asigura, în baza
aceluiaºi protocol, sprijin ºi
asistenþã pentru a-ºi putea
continua studiile în România.

Protocolul a fost semnat în
prezenþa rectorului UAV, prof.
univ. dr. Ramona Lile, a
preºedintelui Autoguvernãrii pe
Þarã a Românilor din Ungaria din
Gyula, Iuhasz Tibor, a dr. Latorcai
Csaba – subsecretar de stat în
Cabinetul Priministrului Ungarie
precum ºi a reprezentantului
minoritãþii româneºti în
Parlamentul Ungariei, Cresta
Traian.

„Acest protocol reprezintã
continuarea unui proiect de
suflet al universitãþii noastre

prin care venim în sprijinul
comunitãþii româneºti din
Ungaria. O sã oferim nu doar
suport în ceea ce priveºte
conceperea programelor de
învãþãmânt ci vom oferi, prin

cele douã facultãþi din cadrul
UAV, cursuri de specializare
cadrelor didactice care predau
în limba românã”, a declarat
prof. univ. Dr. Ramona Lile,
rectorul UAV.

În 25 octombrie 1921 s-a
nãscut cel care a devenit

ultimul rege al românilor.
Ursitoarele nu i-au hãrãzit o viaþã
fericitã. A avut o copilãrie tristã
într-o familie dezbinatã. Mult
timp mama, regina Elena, a trãit
în exil. Totuºi, atât cât s-a aflat
sub influenþa mamei, copilul-
prinþ a dobândit o educaþie
creºtinã ortodoxã profundã. Nu
ºtiu, nu vreau sã fiu considerat
„avocatul diavolului“, dar cred cã
trebuie sã dãm „Cezarului ce-i al
Cezarului“, la rândul sãu, regele
Carol-tatãl (poate cã a vrut ca fiul
sãu sã nu fie ca el!) a organizat o
„clasã specialã“ în cadrul Liceului
„Spiru Haret“ din Capitalã, pusã
sub oblãduirea lui Nicolae Iorga.
„Micul prinþ“ a avut colegi din
toate pãturile sociale ºi
„minoritari“ (nemþi, unguri). Vara
munceau la fermele regale ºi
fãceau excursii de studii în
întreaga þarã. (Îmi amintesc o
emisiune T.V., Regele Mihai în
vizitã la mãnãstirea Voroneþ,
„reporteriþa“ îl întreabã:
„Majestate, ce vã amintiþi de
aceastã bisericã?“ Regele: „O

lecþie de sintezã þinutã aici de
Nicolae Iorga.“). Da, Regele
Mihai ºi-a cunoscut foarte bine
þara ºi poporul sãu. 

Împrejurãrile istorice ºi
politice l-au instalat pe tron
foarte de timpuriu, Ion
Antonescu, în rolul de
„Conducãtorul“ statului, l-a
considerat un „copil“ de care nu
þinea seama. S-a înºelat.
„Copilul“ a devenit „bãrbat“ în
foarte scurt timp. Era inevitabilã
o ciocnire între cei doi. Tânãrul
rege nu a mai acceptat sã
îndeplineascã un simplu rol
decorativ. Da, ca în orice
monarhie constituþionalã, în
România regele nu „guverna“, ci
„domnea“, cu toate acestea
deþinea unele prerogative. În
conformitate cu acestea a
acþionat regele Mihai în mult
discutatul ºi controversatul „Act
de la 23 august“. Îatã înfruntarea
de la Palat.

- Regele: Am informaþii
despre înaintarea ruseascã (este
vorba despre marea ofensivã
iniþiatã de sovietici în sudul
Moldovei, în 20 august). Aº dori

sã ºtiu ce mãsuri propuneþi sã
luãm.

- Mareºalul: La timpul ºi locul
potrivit înaintarea ruseascã va fi
opritã.

- Regele: Situaþia este foarte
criticã, nu e momentul sã ezitãm
ºi cred cã trebuie sã cereþi un
armistiþiu.

- Mareºalul: Aº cere numai un
armistiþiu cu condiþii ºi garanþii
cã nu vom pierde Basarabia ºi
Transilvania.

- Regele: Dar nu putem
începe negocieri la acest ceas
târziu ºi în aceste condiþii!

- Mareºalul: Fãrã garanþii, voi
continua lupta, voi retrage
armata în Carpaþi ºi cu ajutorul
nemþilor vom forma o citadelã
de rezistenþã pe care ruºii nu o
vor strãpunge niciodatã.

- Regele: Ceea ce înseamnã
cã întreaga þarã va fi distrusã.
Propunerile dumneavoastrã nu
au sens ºi nu le pot accepta. 

În sprijinul celor spuse de
Rege au intervenit generalul
Sãnãtescu ºi Mihai Antonescu,
dar Mareºalul ºi-a menþinut
refuzul.

- Regele: Dacã nu vreþi sã
cedaþi, lucrul cel mai corect pe
care îl puteþi face este sã
demisionaþi.

- Mareºalul: Nu voi
demisiona, cine credeþi cã poate
lua locul lui Antonescu? Credeþi
cã voi lãsa þara pe mâinile
voastre? Pe mâinile unui copil?

- Regele: Atunci nu-mi lãsaþi
decât o singurã soluþie.

Urmarea se cunoaºte.
Pe 25 octombrie Regele

românilor împlineºte venerabila
vârstã a patriarhului biblic: 95 de
ani. Dumnezeul istoriei noastre i-
a dãruit o viaþã lungã, ca sã poatã
vedea þara sa, pe care a iubit-o ºi
a suferit pentru ea, liberã ºi
reintegratã în Europa democratã.

Regele Mihai, 
un destin tragic

Horia MEDELEANU

Aradul, o mare micãlacã

Ipocrizia lui Falcã...
Ne tot întrebãm cât poate fi

Falcã de ipocrit, pânã unde poate
merge cu manipularea, cât de
naivi îi crede pe arãdeni. O altã
mostrã de ipocrizie ne-a oferit-o
acum câteva zile, cu prilejul
anunþãrii listelor pentru
parlamentare. Citãm din „Geniul
Bradului”: „Partidul Naþional
Liberal propune arãdenilor
candidaþi la Camera Deputaþilor ºi
Senat, oameni noi, tineri, cu
experienþã profesionalã…”. Deci,
oameni noi! Pãi, hai sã vedem.
Acum PNL are 5 parlamentari:
Cristina ºi Igaº la Senat,
Boghicevici, Pistru ºi ªcheau
(foto), la deputaþi. Boghicevici s-a

retras devenind vice, dar are
aproape plin mandatul. În iarnã,
þinta e de ºase: 2 senatori ºi 4
deputaþi. Dintre cei care acum
sunt pe locurile considerate
eligibile, singurul nume care NU
se regãseºte este cel al lui Igaº.
Ceilalþi patru (o include ºi pe
doamna Boghicevici) sunt din nou
pe listã. ªi atunci, de unde
oameni noi? 

Practic, Falcã a fãcut lista
pentru a-l scoate din joc pe Igaº.
A mai pus pe-acolo, pe jos, niºte
nume noi, ºi gata ºi-a ambalat
„manipularea”. Aaaa, ºi s-a pus ºi
el pe listã, pe cinci la deputaþi.
Dacã, cumva, liberalii prind
guvernarea, „oamenii noi” vor
dispãrea de pe listã ca sã-I facã loc
la Bucureºti lui Falcã. Care Falcã se
vrea, normal, cel puþin ministru. 

... ºi a lui Seculici
Vã mai aduceþi aminte de

Gheorghe Seculici. Cel pe care
Falcã (ginere în exerciþiu al lui
Seculici) l-a mãtrãºit de la
conducerea PDL. Între timp,
Gheroghe Seculici are un post
cãlduþ la camera de Comerþ, tot
preºedinte, desigur. 

De asemenea, vã mai aduceþi
aminte cum socru ºi ginere, în
tandem, cutreierau în scopuri
electorale, bisericile neoprotes-
tante, de nu mai ºtiai de niciunul
ce religie mai are: penticostal,
baptist, ortodox. 

Ei, acum apare surpriza:
Seculici s-a dus sã se reculeagã la
Muntele Athos, un leagãn al
ortodoxiei. Acum poate
interesele nu o mai cer ºi s-o fi
vindecat de neoprotestantism.
Acum e iarãºi mare ortodox, de
ºtie tot Facebook-ul. Mare e
grãdina Ta, Doamne, de-ncap în
ea toþi ipocriþii...

Rubrica lu’
undercoavãru’
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Recons, societate
comercialã aflatã în
subordinea Primãriei, se

dovedeºte o firmã de
succes. Dupã ce a fost vai
de curu’ ei, a primit de la
Primãrie administrarea
parcãrilor, dar ºi
administrarea ªtrandului,
douã obiecte de activitate
foarte bãnoase. Normal,
Reconsul a renãscut ca
pasãrea Phoenix, este
acum solvabil. Într-atât de
solvabil încât ºi permite sã facã ºi publicitate. ªi nu oriunde, ci chiar la
televiziunea de casã a lui Falcã, TV Arad. Acuma, poate cã nu e conflict
de interese, în sens strict juridic, dar cred cã e un conflict moral, mai ales
cã, din câte ºtim noi, acþionarul majoritar este unchiul prin alianþã alui
Falcã, un anume domn Dobranis. De ce prin alianþã? Pãi simplu: Falcã are
o soacrã (încã o mai are), soacra are o sorã, iar partenerul de viaþã al
respectivei surori este chiar Ciprian Dobranis. Dacã nu-s luaþi cu acte nu
e conflict de interese, nici „hemoragie” a banului public, dar totuºi,
puþinã decenþã domn’ primar.

Unul dintre cele mai pitoreºti locuri în Arad a fost
ºi rãmâne Port Arthur. Nu doar pentru loc în sine,
ci mai ales pentru oamenii de acolo, pentru

atmosfera extraordinarã, pentru poveºtile ºi
legendele înfiripate, cu subiecte clasice: Mureºul,
pescuitul ºi pasiunea pentru bãrci. 

De aceea, o carte despre Port Arthur a trebuit sã
aparã, ca o necesitate, pentru a conferi o „carte de
identitate” locului, aºa cum bine a subliniat Ioan
Matiuþ, unul dintre coautorii cãrþii. Ionel Costin
celãlalt „culegãtor” de legende, este cu atât mai
implicat cu cât „Port Arthur face parte din viaþa
mea”. Dar, atât Ionel, cât ºi Mateo au recunoscut cã
autorul moral al cãrþii, care se autointitula „bolnav
cronic ºi iremediabil de Mureº”, este incontestabil
regretatul Tibi Þiganu.

De fapt, cartea e o însumare a amintirilor multora
dintre cei care ºi-au fãcut din Port Arthur o a doua
casã. Cartea cuprinde ºi bune ºi rele, de la
întâmplãrile frumoase, poveºtile pescãreºti ºi ale
barcagiilor, pânã la episoade mai triste, dar
semnificative: inundaþii, îngheþuri, chiar ºi paragina
care a domnit la Port Arthur vreme de vreo opt ani
– din ’89 pânã în ’97. 

Dincolo de orice, într-un Arad din ce în ce mai

cenuºiu ºi mai lipsit de identitate, astfel de cãrþi,
povestiri despre „locuri vii”, dau culoare oraºului
nostru. De aceea, le urãm autorilor „fir întins” în
scrierea ºi publicarea unor cãrþi cu teme atât de
generoase ca ºi cea despre Port Arthur.

Vasile sau Basil? În ediþia
trecutã ne-am ocupat de
Vasile, acum trecem la Basil.

Apropouri sunt destule,
asemãnari mai puþine, doar una,
dar aia decisivã. Basil Mureºan
nu seamãnã sub nicio forma cu
Vasile Sãrãndan ºi cu toate
acestea amândoi au o taina
comunã. Nu întãmplãtor Vasile a
comentat singur la ultima
publicisticã a lui Basil. Iar
comentariul a fost revelator. Se
referea la ultima comparaþie a lui
Basil, una care zicea cã e de
parcã te-i fi dus la pat cu
Angelina Jolie – mã rog, poate
Brad Pitt v-ar putea lumina de ce
nu e bunã comparaþia! - ºi te-ai
trezi cu unul bãrbos cu vocea
groasã. Conþine în sine un
roman, a zis Vasile, recunoscând
fãrã sã vrea cã prin asta seamãnã
ei doi: undeva în adâncul lor,
ascuns de cele mai multe ori
pânã ºi pentru ei înºisi, zace ºi
fierbe un roman. O poveste de
spus, ceva care i-ar scoate din
provincialismul pe care ºi-l-a
asumat fiecare dar în care nu se
simt de fel comod ºi la locul lor. 

Apropoul este tocmai aceastã
publicisticã întitulatã romanesc
Zãdãrnicie, apãruta pe

CriticArad, platformã unde Basil
colaboreazã de o vreme. Aici ne
oprim un pic, precizând ca deºi
se învârte din cele mai vechi
timpuri prin branºã sau  mai
corect zis împrejurul ei, Basil
Mureºan nu este un jurnalist în
sensul strict al termenului.
Specializându-se mai mult în
imagine ºi publicitate, a ajuns sã
cunoascã la cataramã breasla, ºi-a
descoperit pe parcurs vena
publicisticã, a colaborat cu mai
multe redacþii, fiind legat esenþial
de Observatorul arãdean, fãcând
parte chiar din echipa de bazã
care a lansat, în 1997, acest
cotidian care a pornit cu speranþe
mari, sucombând în cele din urmã
în mlaºtina provincialismului
revendicativ si parazitar.

În „Zãdãrnicie” Basil ne
povesteºte o întâmplare la
telefon. Mai precis ceva care s-

a întâmplat prin intermediul
telefonului, aºa cum sunt mai
nou majoritatea întâmplãrilor
noastre. Povestea este simplã:
un politician local dintre aceia
mai rãsãriti, zice Basil, îl invitã la
conferinþa lor de presã, iar la
scuzele lui, cum cã anunþul vine
cam târziu, el având deja
programat pentru ora respectivã
o altã conferinþa de presã, omul
aruncã tromful: hai, cã avem si
pizza!

Argumentul a declansat ce e
mai bun în Basil: revolta
spontanã urmatã de o avalanºã

de cuvinte bine potrivite chiar
dacã, la prima impresie, par
rupte dintr-un manifest
suprarealist sau din
monologurile generaþiei hippie
aflate imediat dupã un joint.
Dacã un politician local cât de
cât crede cã presa arãdeanã a
ajuns la preþul unei pizze, nu mai
e nimic de fãcut, pare a zice
Basil, totu-i deºertãciune,
zãdãrnicia fiind doar un alt
cuvânt, poate mai modern,
pentru realitatea zugrãvitã acum
doua mii ºi ceva de ani de
misteriosul eclesiast pe care unii
îl identificã cu regele Solomon. 

Basil, noa cã glumim, ar putea
trece prin Arad un fel de rege.
Este masiv ºi energic, degrabã

vãrsãtoriu de cuvinte de ocarã ºi
ºagã, este fumãtor de trabuc, ºi
nu unul fãcut la comandã de
modã, ci unul hotãrât ºi ales, dar
dincolo de toate face parte din
acea tagma a scribãlãilor
provinciali dintotdeauna despre
care nu prea ºtii ce sã crezi.
Povestea lui, ascunsã dar
netãinuitã, te face circumspect,
nu se ºtie niciodatã, din zece
nouã se pierd, dar ce-i dacã el
este tocmai al zecelea?

Având toate acestea ºi multe
altele în vedere, zicem ºi noi,
ce sã facem: lasã, Basil, cã n-au

intrat zilele în sac, suflãm si în
iaurt, asta este, aºteptãm ca
partizanii în munþi venirea
americanilor sau cum aºtepta
Robinson Crusoe ca Vineri sã se
facã Sâmbãta, trec toate, trece ºi
vremea trabucului, dar jurnalistul
nu va muri în veci amin. Mai
repede se duc politicienii ºi regii,
uite, eu am schimbat deja patru
preºedinti de þarã ºi sunt bine
mersi, nu m-a învins sistemul, iar
la conferinþele de presã pizza nu
mâncam niciodatã, cã aia e
mâncare pretenþioasã, cere timp
si preocupare ca trabucul, doar
neciopliþii cred cã e ca
hamburgherul, s-o mãnânci la
botul calului în timp ce te faci cã
asculþi balivernele vreunui Mesia
de cartier care se vede deja în
Palatul Poporului ºi al lui Pilat cel
spalându-se pe mãini. Iar acesta
turuie în continuare, în timp ce
tu mai iei un pateu la cafeaua ca
piºul boului, sperând ca tâmpitul
cã va scãpa de crucificare. Ei, nu.
Avem noi grija de asta! Nu scapã
el aºa de usor, cu o pizza, un
pateu si un ceai de fructe de
pãdure. 

Iar aici, mai la sfârºit, sã vã
arãtãm o mostrã de jurnalism
de partid, acel ceva care l-a

scos din sãrite pe Basil, o
„emisie” puturoasã a unor
aºanumiþi jurnalisti. A apãrut în
Vestic, singura voce care i-a mai
rãmas lui Ando dupã implozia pe
care i-a declanºat-o West TV-ului
lui Valer Blidar ºi înainte de a
prelua ºi oficial comunicarea
PNL-ului din Arad via Consiliul
Judeþean. Acolo unde i se
pregãteºte un post pe care îl va
obþine la sigur prin concurs,
desigur. Chiar dacã, zglobiu,
cum îl ºtim, Cristi Þiþca anunþã ºi
el intenþia de a-ºi depune
candidatura. Intenþie deo-
camdatã cu iz de pamflet, dar
cine ºtie, poate Þiþca face un gest

mai disperat ºi se pune pe bune.
În parantezã fie spus, pe surse
am aflat cã ºi alþi colegi de
breaslã ºi nu numai se vor înscrie
la concurs

Aºadar, sâmbãta s-au publicat
în Vestic listele definitive ale
PNL pentru alegerile

parlamentare din Decembrie.
Surprize puþine, dar cu atât mai
guralive. Glad Varga, cel care l-a
servit pe Falcã ani buni prin ARQ
este, aºa cum se ºtie de mult,
primul la Camera Deputaþilor.
Listã pe care,  imediat dupã Falcã
(locul 5) apare ca surpriza de la
spartul petrecerii un alt domn
care se dãdea jurnalist, deºi
pentru cei cu privirea limpede
era clar de la început ca este un
secretar de partid comunal din
naºtere. Este vorba de Lazãr
Faur, moderator tv cicã, asta în
situaþia în care Domnia sa în afarã
de întâlnirile lui Falcã cu poporul
la televiziunea sa proprie ºi
personalã - e vorba de Info TV
aflat în moarte clinicã din cele
mai vechi timpuri -, a mai
moderat, poate, doar
neînþelegerile dintre soþie ºi
soacrã.

Faur alunecã de ani buni pe
haznaua care desparte politica
de jurnalism, dar pentru aceastã

ºtire cu listele definitive de vina
este cel care este un specialist
absolut al zonei. Vorbim, desigur
de Ando Andrei, cel care pãnã
acum nu a ajuns pe liste, îl
aºteaptã, cum am vãzut,
deocamdatã doar un post de
director la Consiliul Judeþean
(post înfiinþat special pentru el),
însã, având în vedere talentele
sale care se manifestã cel mai
bine în apele tulburi ºi urât
mirositoare ale canalizãrii prin
care ies murdãriile politice, îl ºi
vedem în viitorul apropiat în
fruntea vreunei liste dintr-astea
scrise pe hârtie de WC. În fond ,
pentru un lider al socialiºtilor
tineri, nimic nu este imposibil.

Cã trãim în perioada „copy-
paste”, cã salariile în presã sunt
mici, cã blazarea-i mare, cã nici
comunicatorii de pe la partide nu
mai sunt ce-au fost - toate astea
ne sunt clare. Dar dacã nici presa
de casã a primarului nu e atentã,
baºca acum, în precampanie,
atunci e grav. Anunþul PNL, mai
precisamente declaraþia prima-
rului, a conþinut  o micã greºealã.
De culegere, deci de formã. În
loc de Camera Deputaþilor, a
apãrut „Camera Depuþilor”, ceea
ce are o rezonanþã un pic
ruºinoasã, pentru  auzul nostru
fin. Nu ne legãm de vârsta (nici
site-ul) lui Glad Varga, care e
primul pe lista respectivã, a
Camerei Deputaþilor la PNL. Dar
dacã nici mãcar acolo, la ARQ
(pãstorit tocmai de Glad Varga),
nu s-a observat greºeala, atunci
vai de (de)puþile noastre. Iar
greºeala, neatenþia, copy-paste-
ul a mai fost detectat ºi la alte
site-uri.

În Arad sunt foarte multe
organe de presã. La propriu, sã
nu fim acuzaþi de jocuri de
cuvinte. Adicã site-uri, ziare
tipãrite, sãptãmânale, televiziuni,
radio-uri. Mulþi dintre patronii
sau patronaºii de presã s-au
gândit cã partidele, acum în prag
de iarnã electoralã, vor face
uniform campanie mediaticã. În
special PNL, care la Arad are ºi
unele resurse... nebãnuite. Dar,
neam, Falcã tot la ai lui dã. Iar cei
care sunt mai realiºti, nici nu ºi-
au pus speranþa în niscavai
reclamã electoralã.   
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Sifonarea banului public Port Arthur, o istorie vie
RECONS plãteºte TVA



La ce vârstã ai început fotbalul?
Primii paºi în fotbal în cadru profesionist i-am
fãcut la vârsta de 7 ani, la clubul LPS Arad.

Cine a fost primul tãu antrenor de
fotbal?

Domnul profesor Dinu Donca, care m-a
introdus în lumea fotbalului organizat,
profesionist.

Care este postul tãu pe care joci?
Am douã posturi pe care evoluez în

mod constant. Datoritã faptului cã sunt
jucãtor de picior stâng, evoluez fie ca

mijlocaº, fie ca fundaº. Asta depinde de
dorinþele antrenorilor ºi de adversarul pe
care îl întâlnim.

La vârsta este normal sã ai un model
din fotbalul mare. Care este jucãtorul pe
care îl urmãreºti în mod constant?

Îmi place foarte mult cum joacã
Neymar, de la FC Barcelona. Având în
vedere cã evoluez pe banda stângã, la fel
ca ºi el, îi urmãresc cu multã atenþie
miºcãrile din teren ºi încerc, pe cât posibil,
sã îi reproduc unele din miºcãri.

Unde þi-ar plãcea sã evoluezi în
viitor, atât echipe din strãinãtate cât ºi
din România?

Vreau deocamdatã sã mã concentrez
pe munca pe care o am la clubul meu, dar
mi-ar plãcea ca într-o bunã zi sã evoluez la
Steaua Bucureºti, cel mai mare club din
România. Din strãinãtate, ar fi un vis sã
ajung într-o zi la Real Madrid.

Care este cel mai plãcut moment din
cariera ta de fotbalist de pânã acum?

Sunt mai multe, dar partida care mi-a
rãmas în minte cu amintirile cele mai
plãcute este disputa dintre CSS Gloria ºi
Poli Timiºoara, care a constat în finala pe
zona de Vest la grupa noastrã de juniori.
Chiar dacã am pierdut cu scorul de 3 – 2,
a fost o partidã disputatã, datoritã
ambiþiilor ºi am fãcut un meci bun. Am
reuºit sã dau o pasã de gol ºi sã am o
prestaþie bunã, dar din pãcate am pierdut
în cele din urmã disputa.

Ce mai face Nicolae Ioþcu,
candideazã la alegerile
parlamentare, aºa cum se

aude prin oraº?
Sunt bine, vã mulþumesc.

Aºtept sã mi se clarifice situaþia,
deci nu candidez, aºa cum am
mai spus-o ºi înainte de alegerile
locale. Deºi din punct de vedere
juridic nu am nici un impe-
diment, am ales sã stau deo-
parte. Deocamdatã.

Mai este Nicolae Ioþcu atent
la viaþa cetãþii, a judeþului? E la
curent cu ceea ce se întâmplã
în administraþia publicã?

Desigur. ªi dacã tot aþi
pomenit cuvântul cetate, vreau
sã spun cã regret faptul cã pentru
domnul Cionca (n.r. – preºe-
dintele Consiliului Judeþean
Arad) cetãþile Aradului au ajuns
sã fie jucate la ruleta politicã.
Istoria judeþului ºi a României nu
au culoare politicã. Patrimoniul
naþional nu are culoare politicã ºi
cine se joacã cu el se joacã cu
istoria României ºi a judeþului.
De aceea, îi recomand domnului
Cionca, dacã îmi permite, ca
între douã angajãri la proaspãta
Direcþie de Comunicare sã-ºi facã
timp sã citeascã ºi o carte de

istorie. ªi, dacã tot se plânge de
lipsa de proiecte, îi amintesc cã
am aprobat finanþarea, încã din
2014, unui studiu de fezabilitate
realizat de Muzeul Judeþean,
pentru punerea în valoare a
Mãnãstirii Bizere. Acest proiect
ar putea fi depus la finanþare într-
un timp relativ scurt, dacã
domnului Cionca îi vor permite
convingerile religioase sã treacã
dincolo de zidurile mãnãstirii...

Adicã?
Atât! (râde)

Legat de cetãþi, ºi Aradul
are una, care însã nu a fost
pusã, încã, în valoare...

Dacã ne comparãm cu
Oradea, Timiºoara, Alba Iulia sau
Deva, observãm cã la Arad nu a
fost pus nimic în valoare, iar dacã
ne plimbãm pe bulevardul
principal am putea crede cã ne
aflãm în timp de rãzboi, cu
geamurile multor spaþii comer-
ciale camuflate, lucru care aratã
puterea economicã a munici-
piului. Oradea, Deva, Alba Iulia,
Timiºoara sunt în momentul de
faþã peste Arad în ceea ce
înseamnã punerea în valoare a
patrimoniului. Or, Aradul are o

cetate care în trei mandate ale
primarului Falcã nu a fost scoasã
de sub administrarea armatei.
Asta spune multe despre
competenþa ºi interesul admi-
nistraþiei locale arãdene.

Haideþi sã lãsãm la o parte
cetãþile ºi sã ne referim puþin
la sãnãtate, pentru cã Aradul
este, conform statisticilor, un
oraº mai bolnav decât altele...

Am reuºit, în perioada în care
am fost la CJA, sã plãtim datoriile
istorice ale spitalului judeþean –
care erau uriaºe – ºi sã ºi facem
investiþii majore. Am construit
chiar ºi un spital nou. La Secþia
TBC din Grãdiºte mã refer, care
iatã, la un an ºi jumãtate de la
finalizarea lucrãrilor, nu a fost dat
încã în folosinþã. Eu am construit
în doi ani un spital nou, modern,
iar Cionca ºi vicele Þolea nu au
reuºit, într-un an ºi jumãtate, sã-l
inaugureze. Ce sã vã mai spun?
Am sugerat continuarea proiec-
tului privind noul spital Matern,
prin construirea lui în Subcetate.
Constat cã administraþia judeþea-
nã ºi Primãria Arad au acceptat
aceastã idee, dar de atunci nu s-
a mai întâmplat nimic în acest
sens. Sper ca acest proiect sã nu
rãmânã la nivelul celui privind
Mureºul navigabil ºi reconversia
Cetãþii Aradului.

Sã abordãm ºi un alt subiect
sensibil pentru arãdeni:

Aeroportul. Conducerea CJA
doreºte sã-l transfere la Minis-
terul Transporturilor. Ce pãrere
aveþi?

Sunt curios de formula
juridicã prin care s-ar putea face
acest transfer. Sunt convins însã
cã domnul doctor în drept Iustin
Cionca ne va prezenta o formulã
corectã din punct de vedere
juridic. Totodatã, cred cã intenþia
de transfer aratã neputinþa admi-
nistrativã a celor care gestio-
neazã aceastã problemã. Totuºi,
dacã actualii conducãtori ai
Consiliului Judeþean Arad do-
vedesc cã nu se poate altfel, cred
cã Aradul are nevoie de un

aeroport funcþional, indiferent de
formula sub care va funcþiona.  

În finalul interviului, cum
vedeþi modul în care au fost
alcãtuite listele de candidaþi
ale Partidului Naþional Liberal
Arad la alegerile parlamentare?

Eu nu mai sunt membru al
acestui partid pentru cã m-a
exclus domnul preºedinte
Gheorghe Falcã în 28 iulie 2015,
deci nu sunt la curent cu modul
în care au fost întocmite acele
liste decât cu informaþiile din
presã. În schimb, mã rog la
Dumnezeu sã-l ierte pe domnul
Falcã pentru ceea ce face acum. 

Newsar
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Nicolae Ioþcu: „Mã rog lui Dumnezeu sã-l ierte
pe domnul Falcã pentru tot ceea ce face acum”

www.newsar.ro

De vorbã cu viitorul fotbalului arãdean

L-am reîntâlnit, zilele trecute, pe Nicolae Ioþcu. L-am întrebat ce
mai face, dacã va candida la alegerile parlamentare, aºa cum se
auzise la un moment dat prin târg... Discuþia s-a înfiripat firesc cu
omul care a bifat un mandat de senator ºi douã mandate de
preºedinte al Consiliului Judeþean Arad.

Astãzi, Mario Bulzan - UTA 2003
Poate ne-am axat prea mult pe problemele actuale de la clubul UTA Bãtrâna

Doamnã ºi am uitat anumite aspecte importante din viaþa fotbalului arãdean. Un
lucru extrem de important îl reprezintã copii care, în ciuda tentaþiilor din ziua de
astãzi, continuã sã vinã spre fotbal ºi sã îl practice de plãcere. Un astfel de exemplu
este Bulzan Mario, de 13 ani, care evolueazã pentru UTA 2003, avându-i ca
antrenori pe Radu Mãrginean ºi Dinu Donca. Îl puteþi descoperi în rândurile de mai
jos ºi sperãm ca peste câþiva ani sã ne putem mândri cu faptul cã primul sãu
interviu ne-a fost acordat nouã.



BOMBÃ cu ceas 
la „Matern”

Conducerea Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Arad riscã un
scandal monstru într-una dintre
cele mai sensibile secþii ale sale –
ºi anume cea de Obstetricã
Ginecologie („Spitalul Matern”).
De vinã este faptul cã se
pregãteºte numirea doctoriþei
Cerasela Buzatu în funcþia de
medic coordonator al secþiei ATI
3, artizanul acesteia fiind însuºi
directorul medical al Spitalului
Clinic Judeþean de Urgenþã Arad,
Ciprian Pribac (foto).

Din informaþiile noastre,
numirea cu pricina se face în total
dezacord cu ceea ce-ºi doreºte
personalul medical din respectiva
secþie. Cu alte cuvinte, este o
decizie arbitrarã, aºa cum au mai
fost ºi altele de când cu noua
conducere a Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Arad.
În ceea ce priveºte activitatea
doctoriþei Cerasela Buzatu la locul
de muncã, vom reveni cu altã
ocazie, cã e mult de scris. ªi
interesant de citit!

Interimat INTERMINABIL
la Spitalul Judeþean

Situaþie absurd-suspectã la
Spitalul Clinic Judeþean de urgenþã
Arad, acolo unde un post de
conducere nu a fost ocupat nici
pânã în prezent prin concurs, cea
care îl „posedã” aflându-se într-un
al doilea interimat, cu reale ºanse
de a intra într-al treilea (nu
comentãm cât de legal ar fi acest
lucru!). La postul de director de
îngrijiri al Spitalului Clinic
Judeþean de Urgenþã Arad ne
referim. 

Normal, interimatul ar trebui
sã expire în 4 noiembrie 2016, iar
postul sã fie ocupat prin concurs.
Anormal, am putea asista la un al
treilea interimat, cu largul concurs
al conducerii spitalului ºi chiar a
ministerului de resort. Potrivit
unor informaþii „pe surse”, postul
nu este scos dinadins la concurs,
el fiind vânat – între altele –
inclusiv de fosta directoare de
îngrijiri, Mirela Bãlan.

Interesant, deci, ce se va
întâmpla în perioada urmãtoare
legat de postul de director de
îngrijiri, mai ales cã atunci când
doi se bat de obicei câºtigã al
treilea. De urmãrit!
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Începem prin a vã spune cã organizatorii
acestei manifestãri au fost Universitatea din
Oradea (Facultatea de Istorie, Relaþii

Internaþionale, ªtiinþe Politice ºi ªtiinþele
Comunicãrii, Departamentul de ªtiinþe Politice
ºi ªtiinþele Comunicãrii), ºi Universitatea din
Szeged (Ungaria), (Facultatea de Pedagogie
"Iuhasz Gyula", Catedra de Limbã ºi Literaturã
Românã), sprijiniþi de cãtre Consulatul General
al României la Gyula ºi Uniunea Culturalã a
Românilor din Ungaria (UCRU).

Ariile tematice ale lucrãrilor  prezentate în
cele patru secþiuni ale conferinþei au fost
diverse, de la evoluþia pieþei mass-media,
concepte editoriale în miºcare, exigenþe ºi
derapaje în conþinuturile media la
metamorfoze ale limbajului jurnalistic,
consumul de mesaje mass-media, criza de
imagine a presei, economia mass-media,
impactul trustizãrii asupra mass-media ori
efectele crizei economico-financiare în mass-
media etc..

Deschiderea oficialã a conferinþei a avut
loc vineri, în sala de conferinþe a Bibliotecii
din Oradea. Au adresat cuvinte de salut prof.
unv. dr. Constantin Bungãu, rectorul
Universitãþii din Oradea, Florin Vasiloni,
consulul general al României la Gyula, Sorin
Curilã, preºedintele Senatului Universitãþii din
Oradea, Aurel Chiriac, directorul Muzeului
Þãrii Criºurilor Oradea, Ion Zainea,
vicepreºedinte al Asociaþiei Române de
Istorie a Presei. Conferinþa a fost moderatã de
cãtre Ioan Horga, decanul Facultãþii de Istorie,
Relaþii Internaþionale, ªtiinþe Politice ºi
ªtiinþele Comunicãrii din cadrul Universitãþii

Oradea. La rândul sãu, Prof. Marian Petcu, de
la Facultatea de Jurnalism ºi ªtiinþele
Comunicãrii din Bucureºti, a vorbit despre
"Evoluþii recente în jurnalismul autohton". 

De asemenea, la conferinþã au fost
prezente cu standuri de carte editurile Tritonic
Bucureºti ºi David Press Print Timiºoara, cu
aceastã ocazie fiind lansate douã apariþii
editoriale coordonate de Marian Petcu: "O
cronologie a cenzurii în România", respectiv
"Contribuþii la istoria economicã a presei din
România".

În marja participãrii la conferinþa gãzduitã
de cãtre Univ. Oradea, ES Florin Vasiloni, ºeful
misiunii diplomatice româneºti de la Gyula, a
fost primit de cãtre conducerea Univ. Oradea,
de rectorul Constantin Bungãu ºi de cãtre
preºedintele Senatului Univ. Oradea, Sorin
Curilã. Au fost dezbãtute în special aspecte ce
þin de etnicii români din Ungaria, care
beneficiazã de burse din partea statului român
ºi studiazã la universitatea orãdeanã, alãturi
de cei cca. 14.000 de studenþi ai acesteia. De
asemenea, diplomatul român a avut
întrevederi cu PS Virgil Bercea, episcopul
greco-catolic de Oradea ºi Cristina Marian,
directorul Colegiului Naþional „Mihai
Eminescu” din Oradea.

Cea de-a doua zi a conferinþei s-a
desfãºurat la Gyula (Ungaria), manifestarea
fiind gãzduitã de cãtre publicaþia „Foaia
româneascã”, care este editatã de cãtre
UCRU. Programul, moderat de cãtre
prof. Mihaela Bucin (ºeful Catedrei româneºti
din cadrul Universitãþii din Szeged ), a cuprins
cuvântãri de salut adresate de cãtre Florin

Vasiloni, consulul general al României la
Gyula, Eva Iova ªimon, redactor-ºef al „Foii
româneºti” ºi prof. Gabriel Moisa ( Univ.
Oradea).  Secþiunea de la Gyula a conferinþei
a mai cuprins ºi un workshop cu tema „Presa
de limbã românã din Ungaria, istorie ºi
prezent“, precum ºi expoziþia „Foaia
româneascã – 65 ani, metamorfoze ºi
identitate“ – prezentate de cãtre redacþia
acestei publicaþii.

Au prezentat lucrãri la aceastã
sesiune, Petru Weber (Univ. Szeged),
Gheorghe Petruºan, (preºedintele
Autoguvernãrii Româneºti din judeþul
Csongrad - Ungaria), Mihaela Bucin, Petricã
Creþu (pastor la Biserica Baptistã Românã din
Micherechi - Ungaria) Eva Iova ªimon,
Gabriela Elekes ( Budapesta), Maria Gavra
(Univ. Szeged) ºi Simon Janos (redactor ºef la
revista ”Central European Political Science
Review”).

În cadrul manifestãrilor, Asociaþia Românã
de Istorie a Presei, reprezentatã prin
vicepreºedintele Ion Zainea, a acordat
Diplome de Excelenþã consulului general
Florin Vasiloni, Evei Iova ºi prof. Gh. Petruºan.

În cele douã zile, participanþii au putut
vizita colecþiile muzeale adãpostite de nou
renovata Cetate a Oradei, dar ºi Catedrala
Ortodoxã Româneascã din Gyula ºi Muzeul
Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei
(EORU).

Conferinþa Internaþionalã 
„Mass-media în post-comunism“ 

În data de 11 octombrie 2016, Corul
„Sound” din Bucureºti a susþinut, sub
conducerea dirijorului Voicu Popescu, în

Catedrala Ortodoxã Românã „Sf. Nicolae”
din Gyula (Jula), un concert de muzicã
coralã româneascã.

Manifestarea face parte dintr-un turneu
amplu, pe care corul bucureºtean îl desfãºoarã
în Ungaria, în perioada 10-16 octombrie ºi
care cuprinde prezentarea altor trei concerte,
la Budapesta ºi în împrejurimi. Evenimentul
de la Gyula a fost inaugurat prin cuvântul de
bun venit rostit de cãtre PS Siluan, episcopul
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria
(EORU), care a evocat totodatã ºi faptul cã în
curând, în data de 05 noiembrie 2016, în
aceeaºi catedralã, va fi aniversatã ºi împlinirea
a 25 de ani de existenþã a corului „Pro
Musica” din Gyula, ce ºi-a început activitatea
în anul 1991.

La concert au participat etnici români din
Gyula ºi Micherechi, precum ºi etnici maghiari
din oraº. Au asistat la concerti: ES Florin
Vasiloni, consulul general al României la
Gyula, Marius Maghiaru, protopop de
Budapesta ºi preºedinte al Uniunii Culturale a
Românilor din Ungaria (UCRU), Florin
Olteanu, protopop de Gyula ºi paroh la
Chitighaz, alþi preoþi din cadrul EORU, Eva
Iova ªimon, redactor-ºef al sãptãmânalului

„Foaia Româneascã”, ªtefan Oroianu, artist
plastic din Gyula, Maria Gurzãu Czegledi,
directorul Liceului „Nicolae Bãlcescu” (LNB)
din Gyua, Ildiko Pilan, directorul adjunct la
LNB, Ion Budai, fostul director al LNB,
Margareta Tat, primarul localitãþii Micherechi,
Bertold Netea, viceprimarul localitãþii
Micherechi, cadre didactice de la Micherechi,
Maria Popa, realizator de emisiuni la Radio
România Internaþional, ºi alþi invitaþi.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul
Institutului Cultural Român din Bucureºti, prin
Programul „Dimitrie Cantemir”, al Uniunii
Culturale a Românilor din Ungaria ºi al
Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.
Programul s-a încheiat cu o recepþie oferitã de
cãtre UCRU.

P.S. Corul Sound a luat fiinþã în anul 1994,
ca formaþie coralã mixtã a Casei de Culturã a
Studenþilor din Bucureºti, având
în componenþa sa studenþi ºi absolvenþi ai
diverselor facultãþi bucureºtene. Repertoriul
se structureazã pe lucrãri din patrimoniul
românesc ºi internaþional acoperind marile
epoci creatoare. SOUND-ul a adunat în
palmaresul sau numeroase deplasãri în
strãinãtate, însemnând participãri la
festivaluri, concursuri ºi turnee artistice sau
umanitare. Concursurile internaþionale i-au
adus trei medalii de aur, douã de argint,
premii întâi ºi premii ale publicului ºi un
premiu pentru cel mai bun dirijor al
festivalului.

Corul „SOUND” din Bucureºti, în concert la Gyula

Ghiveci cu sâmburi
de adevãrLa Oradea ºi Gyula

În zilele de 14-15 octombrie 2016, la Oradea ºi Gyula (Ungaria) a avut loc o conferinþã
internaþionalã, intitulatã "Mass-media în post-comunism: moºtenire, evoluþie, tendinþe".
Manifestarea a reunit peste 50 de reprezentanþi ai mediului academic, cercetãtori,
specialiºti în mãsurarea audienþei mass-media, directori de edituri, jurnaliºti din
România, Ungaria, Serbia ºi Republica Moldova. 

La aceastã conferinþã a participat, atât la Oradea, cât ºi la Gyula, Excelenþa Sa Florin
Vasiloni, consulul general al României la Gyula (Ungaria).



www.flacara-rosie.ro

24 Octombrie 2016 SPORT Pag. 7

Stadionul, pãdurea 
ºi campania
Adrian DUMITRU

Vorba mea... 

De câþiva ani încoace nimic
nu te mai poate surprinde în
oraºul nostru. Se întâmplã

atâtea lucruri ciudate, atâtea
lucruri care într-o lume normalã
nu ar avea ce sã caute încât mã
mir cã încã numele Aradului nu
s-a transformat în Caracal. Avem
piste de biciclete gata de un an
de zile, dar care nici nu au fost
luate în primire de autoritãþi ºi
nici nu sunt utilizate, deoarece
au fost prost construite. Avem
bãnci de 8.000 de euro, ghivece
de flori pentru care nu au fost
construite ºi scurgeri ºi toate
celelalte minunãþii.

Revenim la fotbal ºi vedem cã
tocmai s-a întâmplat un lucru
care se poate transforma într-un
banc foarte bun. Florin Rãducioiu
ºi niºte prieteni de-ai lui (genial a
fost ºi faptul cã aceºtia au fost
prezentaþi ca niºte apropiaþi ai
unui impresar al unui jucãtor de
la PSG …) au venit la Arad ºi
s-au întâlnit cu viceprimarul
Bibarþ. Motivul a fost discutarea
unei partide amicale între UTA
BD ºi o grupare din Europa la
inaugurarea noului stadion. Am
râs, destul de mult ºi destul de
tare. Nimeni nu ºtie exact când
va fi gata stadionul, se aruncã
termene în presã la fel ca ºi cum

dau în cãrþi ghicitoarele. Ba vara
anului 2017, ba sfârºitul anului
viitor, ba vara lui 2018. Dupã ce
iniþial trebuia sã fie finalizat anul
acesta. Aºadar, autoritãþile locale
habar nu au când or sã termine
stadionul, dar cheamã repede
niºte ziariºti pentru a se lãuda cã
ei deja cautã parteneri
importanþi pentru un meci
inaugural. 

Pãi pe acelaºi fir logic ar
trebui sã se organizeze încã de
pe acum festivitãþile pentru
cerebrarea câºtigãrii campionului
României de UTA BD. Sã se
decidã pe unde va merge
autobozul descoperit cu

campionii, cine va cânta la
concert, de la ce orã vor începe
aceste manifestãri. 

Bineînþeles, toate fãcute în
urma unui studiu de fezabilitate
fãcut de fosta soþie a primarului.
În plus, putem deja sã începem
sã ne pregãtim pentru un meci
de retragere a unui puºti care
acum are 12 ani, cã va avea cu
siguranþã o carierã foarte

importantã la UTA BD. ªi dacã
tot facem acum lucruri care ar
trebui fãcute în viitor, eu zic sã fie
prezentatã ºi o machetã cu
viitorul nou stadion, care îl va
înlocui pe actualul care se
construieºte. Cã cu siguranþã

Falcã va dori sã facã alt stadion la
un moment dat.

Momentul în sine a fost
extrem de penibil pentru cã nu s-
a întâmplat nimic. În afara
faptului cã au stat la o masã ºi au
fãcut niºte poze, oamenii care s-
au întâlnit nu au vorbit despre
nimic concret. Pentru cã nu au
despre ce sã vorbeascã. 

Autoritãþile locale fiind atât
de incompetente încât nu sunt în
stare sã construiascã un stadion
de 12.000 de locuri, demolat
acum patru ani, cum pot sã
vorbeascã de un meci de
inaugurare? 

Eu zic cã mai bine ar juca
atunci muncitorii de la firma care
se face cã ridicã stadionul cu
echipa Citizens Arad. ?i pe
acelaºi sistem, ar trebui discutat
ºi un meci inaugural pentru
bazinul de polo ce se
construieºte în Subcetate. Cã ºi
acela are exact soarta stadionului
UTA-ei. Serios, nimic nu te mai
mirã în acest oraº. Din pãcate.

Un alt lucru de menþionat
este faptul cã Rãducioiu ºi
partenerii sãi au avut o discuþie ºi
cu antrenorii ºi patronul clubului
de copii Viitorul Arad. Nimeni nu
a menþionat nimic despre asta.

BÂRFE SPORTIVE

Pentru dar
fãrã arãdeni

Aºa ne bucurãm când tot ce
scriem pe aici se adevereºte, de
numa numa. Sigur, nu ne-a ieºit
pariul de sãptãmâna trecutã cu
Dan Oprescu ºi Cristian Pãcurar
antrenori intermediari, dar ne-a
ieºit ce am tot urlat pe aici în
trecut. ªi anume cã tot proiectul
fãcut de Alexandru Meszar are ca

bazã alte lucruri decât anunþa la
început. Acum, a adus ºi antrenor
din afara Aradului. ªi secund tot
din strãinãtate. ªi jucãtorii care nu
sunt din Arad sunt din ce în ce
mai mulþi în primul unsprezece.
Singurii arãdeni ce mai sunt prin
lot aparþin de Atletico. Adicã
profit frumos pentru acel club.
Condus de oricine altcineva în
acte decât Meszar. O primi  oare
ºi Roºu (foto) ceva procent?

  Autostopiºti, atenþie,
puteþi deveni fotbaliºti!

Situaþia de la ªoimii Pâncota
devine din ce în ce mai ridicolã.
Italienii se încãpãþâneazã sã nu
desfiinþeze echipa, chiar dacã nu
s-au prezentat la o etapã din
campionat, nu au formaþii de
juniori, nu au bani, nu au nimic.
Dar cum s-a efectuat deplasarea
pentru partida din weekendul
precedent, la Suceava, întrece
orice imaginaþie. 

Jucãtorii au fost urcaþi în câteva
maºini personale ºi culeºi din
toatã þara, care de unde s-a aciuat.
Tare ne e sã nu fi luat cu ei în
maºini ºi niºte autostopiºti, care
sãracii vroiau doar sã ajungã în
urmãtorul oraº. Dar, poate, aºa ar
fi avut mai mult noroc ºi aceia ar fi
jucat mult mai bine decât actualii
fotbaliºti.

  Tâmplarul, stã la colþ 
ºi dã la tâmplã

Cam aºa a fost ºi Alexandru
Meszar, cel care conduce
incognito destinele clublui UTA
Bãtrâna Doamnã. Nu i-a prea
plãcut defel de Roli Nagy, dar
pentru cã l-au ajutat rezultatele,
nu a putut sã îl dea afarã. Mai ales
cã Roli a început de mult timp sã
dea semne cã nu toate lucrurile
sunt aºa de roz precum ar trebui
sã fie la acest club. Aºadar, ªoani
l-a aºteptat la colþ ºi cum a avut
prima ocazie, cum l-a executat.
Foarte frumos din partea asa, aºa
se comportã un adevãrat
manager. 

Fain e ºi cã dupã ce l-a
executat, a început sã plãteascã
salariile restante la echipã, sã
promitã transferuri importante ºi
sã anunþe cã vrea promovarea.
Dar ªoani ember, înainte, în varã,
de ce nu putut la tine spun ºi fãcut
acest lucruri? Avut jenã în tine
oare?

Cuminþenie-n minte ºi simþiri

Gelu BOCI

Black&White

Da,oameni buni,NIMIC MAI ADEVÃRAT
CÃ BRÂNCUªI ESTE AL MEU, AL TÃU ,
AL NOSTRU AL TUTUROR.Pe scurt,UN

BUN NAÞIONAL.
Numai cã,campania agresivã de strîngere

de fonduri,asemãnãtoare cu supãrãtoarele
reclame comerciale de prost gust,nu a dat
rezultatul scontat,adicã suma þintã nu s-a
strîns ºi astfel,''produsul propus'',cunoscuta
sculpturã CUMINÞENIA PÃMÂNTULUI,nu a
putut fi achiziþionatã de la actualul
proprietar... Asta în teorie,pentru cã s-a
aplicat planul de rezervã,probabil cel corect ºi
mai puþin lamentabil,cumpãrã ''statul'' opera
maestrului... De fapt tranzacþia am achitat-o
tot noi,cetãþenii,dar sub altã formã,nu chetã ci
amendã...

Am ales sã scriu despre chestia asta,acum
cînd tobele falsului patriotism au încetat sã
mai batã , acum cînd ... CUMINÞENIA s-a

aºternut peste tembelizoare. Adicã,la rece. ªi
atunci ce grãiesc eu,în subsolul unei pagini de
ziar de provincie? Spun oameni buni cã-n
marea euforie ce ne va tãvãli-n dezmierdãri
sufleteºti fãrã egal ori comparaþie,ne vom
îmbãta conºtiinþa,spiritul ºi perspectiva pe
covorul zburãtor al bucuriei nemãrginite
cã,fãrã efort sau sacrificii suntem cu toþii,în
egalã mãsurã,proprietarii ''Cuminþeniei
Pãmântului'',ºi asta numai ºi numai,graþie
bunãvoinþei falnicului Stat Român. Fain ? Se
putea ºi mai pompos da' m-o dereglat un
telefon.Tre' sã mã duc sã-mi plãtesc
întreþinerea la bloc.

Pauzã binevenitã.Nu vã emoþionaþi,conti-
nuãm. Îs în vînã. Am revenit. Am depus icrele
pentru întreþinere ºi pe scãri în plescãitul
ºlapilor oleacã obosiþi m-a MÎNGÎIAT UN
GÎND,unul ''cuminte'',unul ce poate umezi
ochii oricui. Permiteþi-mi un lait motiv cu
ecou în fraza de debut.

Da,oameni buni,NIMIC MAI ADEVÃRAT
CÃ FAMILIA ESTE A MEA , A TA , A
VOASTRÃ ,A TUTUROR.Pe scurt,UN BUN
NAÞIONAL.

ADEVÃRATUL ªI INCONTESTABILUL BUN
NAÞIONAL. Restul se cheamã mofturi
domnilor, grandomanii sau recunoaºteri tîrzii
al UNOR NERECUNOAªTERI la timpul
potrivit.NUMAI CÃ TIMPUL ÎL POTRIVEªTE
ISTORIA ªI INTERESELE DE MOMENT.

Frumoasa statuetã putea fi rãscumpãratã
cu tot cu trecut,prezent ºi viitor, dintr-o scurtã
trecere-n revistã a furãciunilor fãcute-n pas
fandat de ºpe' categorii de infractori (politic,
sport, afaceri),cu condiþia ca aceºtia sã mai
aibã active...

De dincolo de lumea noastrã,maestrul
Brâncuºi va ierta cu siguranþã ,dacã nu
ignoranþa,cel puþin sãracia unui popor ce nu a
fost vrednic sã strîngã o oarecare sumã de
bani pentru o oarecare lucrare...

Pizzeria MIA Calea Romanilor nr. 10, Arad
Pentru comenzi la domiciliu: tel: 0257/283 000, 0741/283 000
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A fost ºi Gala oamenilor de
afaceri din Arad. Faptul cã n-
am fost invitaþi nu-i nici un bai.

Oricum, au fost invitate doar
firmele apropiate, ca-ntre
prieteni. Gala a fost organizatã,
fireºte, de Camera de Comerþ, de
preºedintele Gheorghe Seculici
(foto), cel care a fost „ales” sã fie
reprezentantul de frunte al
firmelor arãdene. Normal, ar
trebui ca firma lui  sã zbârnâie, sã
meargã luminã, cã doar e farul
cãlãuzitor al firmelor din Arad.
Dar, surprizã ºi stupoare! Chiar a
doua zi, la firma preºedintelui
Seculici a bãtut executorul
judecãtoresc. ªi n-a venit nici sã

peþeascã, nici sã colinde, ci sã-i
execute silit clãdirea Proiect SA. 

ªi-atunci, cum poate un om
de afaceri sã fie reprezentantul
firmelor, sã le sfãtuiascã, sã le
îndrume, dacã propria-i firmã
este executatã silit. Aºa cã
mulþumim cã n-am fost invitaþi,
cã ne fãceam naibii de râs.

Nefãcând parte din calculele lui Gheorghe Falcã
pentru a candida la Senat, senatorul Constantin
Traian Igaº le-a transmis un mesaj susþinãtorilor sãi,

în care atinge un punct sensibil din ograda PNL
Arad: Liberalii arãdeni sunt controlaþi din teleco-
mandã. Cel care se aflã la butoane, aþi ghicit, e
Gheorghe Falcã, unic conducãtor, vizionar ºi profet.
Iatã declaraþia senatorului Constantin Traian Igaº:

„Sunt un om echilibrat ºi înþeleg sã mã opresc
aici, mulþumindu-vã celor de bunã credinþã!

Sunt onorat cã am reprezentat Aradul la nivel
naþional timp de 12 ani ºi îmi place sã cred cã am
fãcut-o cu folos ºi onestitate! Am parcurs multe
etape în politicã din 2000 pânã astãzi, trecând
prin funcþii alese de consilier local, consilier
judeþean, deputat, senator ales uninominal în
douã mandate, culminând cu funcþia de ministru
de interne! Le mulþumesc celor care mi-au acor-
dat încrederea, m-au creditat cu suficientã moti-
vaþie ºi omenie pentru a reprezenta Aradul cu
folos ºi bunã-credinþã! Le mulþumesc celor cu
care am lucrat în echipã, celor cu care am colab-
orat pe parcursul anilor, colegilor, prietenilor,
care mi-au rãmas alãturi, ºi celor pe care i-am
cunoscut în aceastã perioadã!

Sunt onorat de faptul ca mulþi colegi, membri
PNL, mi-au cerut pe parcursul acestui an sã îmi
continui activitatea la nivel central ºi sã îi
reprezint cu demnitate aºa cum am fãcut-o pânã
acum! Le mulþumesc pentru încredere ºi
susþinere ºi sunt convins cã experienþa mea
politicã, dar ºi de viaþã, putea aduce un plus de
valoare în cadrul echipei PNL!”

Acesta a pus, în mesajul sãu, ºi punctul pe i: „Din
pãcate, în interiorul filialei se regãsesc unele

frustrãri, reduse, ce e drept, dar suficient sã mã
facã sã înþeleg cã nu este bine sã tulbur apele mai
mult decât sunt ele acum! Am simþit cã astãzi nu
sunt doriþi oameni cu personalitate, care au lãsat
ceva în urma lor dar care nu pot fi controlaþi din
telecomandã! Nu comentez astãzi viziunea unicu-
lui conducãtor liberal de la Arad dar aºtept cu
interes profeþiile fãcute în faþa colegilor de par-
tid!

Sunt un om echilibrat ºi stãpân pe mine ºi
înþeleg sã mã opresc aici. Înþeleg ca un adevãrat
liberal sã mã retrag în mediul economic, cel în
care activez de aproape trei decenii ºi în care am
multe proiecte de dezvoltat în viitor!

Le mulþumesc celor care au avut încredere în
potenþialul meu uman în toþi aceºti ani ºi îmi
place sã cred cã dezamãgirile nu au fost prea
mari”.

Dezvãluiri
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NOI NU SUNTEM BANALI

Ilinca, 5 ani ºi jumãtate, prinþesã

În Aradul în care nu se întâmplã nimica, mereu se
întâmplã câte ceva.

Acum, în viitorul neprecizat – de ce sã se
precizeze dacã oricum se întâmplã? - va avea loc un
concurs pentru un post creat pentru un singur om.

Dacã vã întrebaþi cum este posibil aºa ceva, vã
aflaþi pe un drum gresit, pe un parcurs care duce
exact acolo unde cei care organizeazã concursul
doresc sã vã ducã: într-o odaie goalã cu pereþii
cãptusiþi. Poate sã fie un studiou provincial de radio-
televiziune, un bar mai deºuchiat sau chiar o
încãpere dintr-un stabiliment pentru cei mai
nepotoliþi aºa. 

Concursul vizeazã apariþia în fruntea nevãzutã a
Consiliului Judeþean a omului providenþial, un
Humpty Dumpty arãdean care poate cãdea de pe
oricâte ziduri si trepte, rãmâne perfect întreg în
fãrãmiþarea sa indescriptibilã. 

Consiliul fiind prin definiþie o instituþie de împãrþit
banii, este nevoie de cineva destul de prolific sã
ascundã aceastã realitate secularã în minciuni
garnisite cu zâmbete unsuroase, iar acest cineva
existã, este aici de când e lumea, se numeºte Andrei
ºi este salvarea unor indivizi care n-au citit ºi nu vor

citi în veci romanele cu Alice în Þara Minunilor ºi în
cea a Oglinzilor.

N-aveau cum, plus cã ei n-au despus atâta efort
sã-ºi termine scolile pentru a învãþa sã citeascã ºi sã
scrie, ei au transpirat doar sã înveþe sã numere banii. 

Cristi Tiþca, aflat, precum zâmbetul pisicii din
Cheshire, într-o excursie de studii si peregrinãri cu ºi
fãrã rost în Germania, a ridicat mânuºa nearuncatã,
anunþând într-o postare de pe Facebook cã va intra
ºi el în concursul pentru postul de director de
imagine a Consiliului Judeþean, atenþionându-l pe
preºedintele Cionca, cel neumblat prin Þara
Minunilor ºi a Oglinzilor, de aceastã intenþie de a sa
destul de condamnabilã.

Dacã dorul lui Cristi se va realiza, vom plonja cu
toþii în lumea lui Lewis Carroll, Aradul va deveni
dintr-o datã o þarã a oglinzilor oarbe în care totul e
posibil chiar si imposibilul, soarecii vor deveni pisici
iari pisicile dulãi de luptã, în timp ce orchestra
filarmonicã cocoþatã pe schelele de la Palatul Cultural
va intona un marº de glorie în onoarea celuia care va
avea privilegiul sã piardã.

Nu conteazã cine, important e sã nu se numeascã
Andrei. 

Notorius

Ando în Þara Oglinzilor

C O N T R A E D I T O R I A L
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Igaº: „Nu comentez, astãzi, viziunea 

unicului conducãtor liberal de la Arad”
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