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Fiecare cu
Donaldul lui
Teofil GRÃDINARU

Chiar dacã politica externã nu e punctul
meu forte, am sã încerc sã fac o paralelã
între alegerile prezidenþiale din Statele
Unite ºi cele din Moldova. Acolo, peste
lighean, disputa este între un Donald ºi o
femeie. Dincoace, peste Siret, avem de-a
face tot cu un fel de Donald – nu ºtiu cum
se spune Donald pe ruseºte – în concurenþã
cu o femeie. Acolo, disputele sunt aprinse,
trec de limitele decenþei, dar se încadreazã
între cele ale decenþei politice. Pe cât e
Trump de misogin, pe atât e Hillary de
misandrã. ªi, în plus, o admir pe Hillary cã
se luptã pentru Casa Albã cu cât e greu sã te
numeºti Clinton, dupã povestea cu Bill,
saxofonul ºi (filar)Monica lui, unde-i plãcea
sã cânte. Dincoace, în Moldova, lupta se
împarte între proruºi ºi proeuropeni, între
comunismul care sprijinã familia ºi naºterile
(pe sistemul decreþeilor) ºi faptul cã Maia
Sandu (aºa o cheamã pe doamna
respectivã) a fost fãcutã ba stearpã, ba
lesbianã.
Pãstrând dimensiunile, ºi acolo ºi
dincolo, fiecare se bate cu armele lui, fiecare
are un scop politic pe care ºi-l asumã ºi se
luptã pentru el. dacã vedem ºi similitudini,
vedem ºi discrepanþe. Acolo, peste lighean,
lupta e cu alte arme, manipularea e alta. De
la industriaºii sofisticaþi, cu Renoir-uri în
dormitor, pânã la texani vulgari, care-ºi
mãsoarã barilii ºi vitele la vrac, de la casnice
care se uitã la ºtirile de la ora 5 (ºase la ei)
pânã la militanþii pentru pace. Mesajul
trebuie sã fie pentru toþi sau mãcar pentru
fiecare câte puþin. La fraþii noºtri, dârzenia e
la fel de acerbã, metodele fiind altele. Ce
mi-e gãgãuzi, ce mi-e gãgãuþi, totul e
chestie de manipulare. Pãi, dacã doamna în
cauzã n-are copii, musai e din alea, ºtim noi.
ªi dacã nu e, tot are ceva hibe la aparatul de
jos, cã nu se poatesã fii preºedinte – fie ºi-n
Moldova – ºi sã nu faci câþiva prunci. aºa la
numãr. ºi chiar dacã-i fãcea, se gãseau alte
hibe. C-aºa-i în campanie.
O sã urmãresc cu maximã atenþie cele
douã campanii, cele douã decizii electorale.
O atenþie datã de curiozitate. dar nu promit
sã urmãresc cu aceeaºi atenþie alegerile
parlamentare din România. vã rog sã mã
iertaþi, dar aici sunt prea mulþi Donald sau
alte personaje specifice desenului animat.

Aradul arde ºi „Bãtrâna Doamnã” este pieptãnatã

Sifonarea banului public,
varianta sport

Cum aratã ºi revista, stadionul Aradului va fi unul de... revistã. Conform realitãþii, doar câteva maºini
vor putea parca. Celelalte vor fi miniaturale. Curat ca-n pozã...
De câþiva ani, Falcã ne-a obiºnuit sã scurgã bani din
bugetul local. Metoda lui, un fel de „Maradona” sau
„Accidentul” adaptate la administraþie, era sã scurgã
banii prin culturã. vorbim de bani curenþi, cã marile
mize sunt cele din investiþii, proiecte, mari realizãri.
Dar dacã nu curge, mãcar sã picure. ªi din culturã
picurã. Ca ºi din sport, de altfel...
Acum, UTA – „Bãtrâna Doamnã” – e cea mai
verosimilã vacã de muls pentru Falcã ºi mulgãtorii din
jurul ei. Cel puþin în sport.
Ecuaþia e simplã. Banii care se dau direct – pe
proiect, cicã – nu sunt suficienþi nici mãcar pentru
supravieþuirea echipei, darãmite pentru performanþã,
cã despre un leu de sticksuri sau seminþe, de unde. ªiatunci trebuie inventat ceva...
Cum ar fi o revistã de promovare a echipei fanion a
Aradului. O revistã – ne e greu sã-i spunem broºurã
sau pliant, pentru cã standardele ºi preþurile de graficã
ºi tipar sunt high – care urmãreºte sã atragã sponsori ºi
finanþatori. Nu ºtim cât a costat, dar a costat.
Treecem peste faptul cã revista e cât se poate de

prost fãcutã – sperãm cã nu ºi-a bãgat nasul ºi aici
Ando Andrei (viitor director de departament la CJA). O
revistã cu informaþii fie tendenþioase (poze ale noului
stadion care nu vor fi conforme cu realitatea nici mãcar
peste 10 ani, atunci când preconizãm cã se gatã
stadionul), fie eronate (sau e club din 1945, cum zice
prima paginã, fie 2013 cum zice istoricul din mijloc). O
revistã în care nu scrie nicãieri cine a tipãrit-o, cu ce
tiraj, sub ce editurã. Aspecte necesare pentru orice
tipãriturã care se respectã. La ziarele sau revistele care
se respectã mai intervine ºi responsabilitatea publicã,
dar mãcar sã fi încercat Falcã ºi ai lui sã mascheze legal
aceastã nouã supurare a banului public.
Cert lucru este cã Falcã e ca Inchiziþia: în numele
unui aºa-zis bine face toate relele. Aºa a fãcut de-a
lungul celor 12 ani de mandat ca primar, aºa face ºi deacum încolo. Revista amintitã e doar un exemplu. Cu
bani puþini – pentru pretenþiile lui Falcã – dar bani cu
care se putea face altceva. Orice, dar mai ales ajuta în
mod real UTA, nu oamenii care profitã de „Bãtrâna
Doamnã”.
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Suntem prieteni buni, nu-i aºa?
Lajos NOTAROS

Încep cu o poveste veche de aproape cincizeci de ani.
Eram anul doi de liceu, tãrãnuº ajuns la oraº de puþinã
vreme, dar introdus deja în lumea emergentã a muzicii
celei noi, ilustrate pe atunci de Beatles, Rolling Stones, The
Who sau cele mai noi precum Led Zeppelin, Uriah Heep
sau Deep Purple.
Pentru mine la fel de importante erau si cele din
Ungaria, cu atât mai mult cu cât le înþelegeam cu usurinþã
textele, în frunte cu Omega, Illés sau Metro.
Aveam un cerc de prieteni în Grãdiste, eram colegi de
clasã la singurul liceu industrial de pe atunci din oraº. Unul
dintre ei, pe numele sãu de gaºcã Chuncho, a fãcut rost,
prin niºte rude din Ungaria, de cel de al doilea LP al
formaþiei Omega, avea ºi un pick-up Supraphone, aºa cã
ne petreceam dupã-amiezile pânã seara târziu pe la el –
locuia doar cu tata care lucra în ture – ascultând fãrã oprire
placa întitulatã misterios Tizezer lépés, adicã Zece mii de
paºi.
Studiind coperta dublã, am aflat cã în spatele majoritãþii
cântecelor se afla un tip rotofei, bãrbos, cu un zâmbet
reþinut, având pe toate pozele o expresie de bunãvoinþã
pe faþã. Era „clãparul” formaþiei, am spune astãzi,
compozitor ºi solist cu o voce gravã ºi rãguºitã care se
topea în notele din partea dreaptã a claviaturii sale.
Pentru mine era de pe atunci evident cã depãºeºte
nivelul formaþiei, nu m-am mirat când, dupã doi ani, a
pãrãsit Omega, formând primul super-group unguresc –
era si asta la modã – numit Lokomotiv GT.
I-am urmãrit cariera în continuare, am fãcut rost de la
sine putere de albumele cu primul musical unguresc rock
scris de el – se numeºte Reportaj imaginar de la un festival
rock american –, i-am ascultat creaþiile doar de pe vinil,
casete ºi CD-uri pânã în 30 Octombrie anul acesta când,
pentru prima datã, l-am vãzut si auzit live în sala Teatrului
Clasic din Arad (la concertul formaþiei Omega de la Sala
Sporturilor nu mai fãcea parte din trupã).
Presser Gábor, despre el vorbesc, a venit la Arad cu
pianul din dotare, aducând cu el si o solistã absolut
deosebitã, Földesi Mariann, un amic care face minuni cu
muzicuþa si încã doi tehnicieni, plus soferul.
Simplu, direct, modest si excepþional: concertul de la
Arad al lui Presser Gábor.
Pe urmã, dupã concert, am petrecut cu el ºi cu membrii
echipei sale vreo douã ore la Transilvania, la o cinã absolut
româneascã formatã din ciorbã de burtã sau mici la alegere
ºi dupã preferinþe.
Înainte de a ajunge la restaurant, Presser s-a oprit o
clipã pe trotuar în dreptul scenei din spatele teatrului,
unde se desfãºura un concert folcloric cu ocazia
Festivalului Vinului, zâmbind vãdit încântat si cunoscãtor la
acordurile netemperate ale orchestrei si solistei.

Am aflat astfel lucruri cunoscute ºi altele cunoscute mai
puþin.
A ajuns la Omega prin 1967 fiind încã elev la liceul de
muzicã, dus de un coleg care cânta la chitarã de o vreme
cu ei, primele sale compoziþii prezentate pe o pianinã
muribundã nefiind foarte apreciate de viitorii sãi colegi de
trupã.
Chiar dacã printre ele era ºi viitorul superhit
Gyöngyhajú lány, formaþia era mult mai interesatã pe
moment de examenul din ziua urmãtoare, în timp ce
elevul Presser era impresionat de echipamentul alb de
blugi al solistului Kóbor János.
„Eu n-aveam nici albastre”, a observat el în timp ce
povestea întâmplarea.
Concertul de duminicã seara a fost o minune, o
demonstraþie de profesionalism ºi virtuozitate. Urmãrind
de ce e în stare sã producã doar cu un pian, o muzicuþã ºi
cu vocea sa în loc de orchestrã parcã, îmi pãrea rãu cã
nu-i vãd printre spectatori pe amicii mei muzicieni, pe cei
pe care îi ascultam tot cam pe atunci la clubul CFR, trupeþii
de la Carusel sau Pacific.
Presser n-a venit din familie de muzicieni, cu toate
acestea talentul sãu a fost repede descoperit, a început sã
cânte la pian de la patru ani. Deasupra apartamentului în
care locuia familia trãia compozitorul singurului hit
mondial unguresc de pânã acum, Seress Rezsõ, autorul
celebrei Gloomy Sunday, imnul sinucigasilor, cum mai e
cunoscut, pe care micuþul Gábor îl vizita des, nu ºi în in
cele patru ore între 14-18 când acesta audia diferitele
versiuni – se cântã în peste 100 de limbi Gloomy Sunday
- ale melodiei sale celebre nãscute în anii treizeci ai
secolului trecut.
Revenind la prezenþa lui Presser în Arad, afacerea a fost
una exclusiv ungureascã, românii, nici mãcar angajaþi ai
teatrului, nerealizând excepþionalul la care participau.
Presser se apropie acum de ºaptezeci, îi va face la anul,
dar este în continuare foarte conectat, plin de energie ºi
forþã interpretativã. Încã de pe vremea când fãcea parte din
LGT – formaþia a fost oficial desfiinþatã dupã moartea din
acest an al unuia dintre membrii ei de bazã, Somló Tamás
– a devenit directorul muzical al Teatrului de Comedie din
Budapesta (Vígszínház), acolo unde i-au fost jucate în
premierã musicalurile, începând cu Reportajul imaginar
amintit, devenind în anii nouãzeci-douã mii unul dintre
personalitãþile cele mai recunoscute ale generaþiei anilor
ºaizeci, participând la concertele memoriale ale colegilor
sãi, realizând si câteva albume de autor, scriind muzicã în
continuare pentru interpreþii pe care îi vedea cu adevarat
valoroºi, un adevãrat guru al lumii muzicale de
divertisment din Ungaria.
Iar ce este mai deosebit: nu s-a schimbat deloc, este

acelaºi tânãr – da, echipat foarte casual cu niºte pantaloni
largi cu buzunare mari ºi un hanorac cu capiºonul lãsat pe
spate, dãdea impresia unui puºtan ieºit la plimbare cu
amicii – timid ºi modest, gata pentru experienþe noi, dar
echilibrat în gusturile sale muzicale ºi nu numai.
„Ce sã cumpãr din Arad?”, s-a interesat el la un
moment dat al cinei, iar noi, gazdele sale, am rãmas niþel
descumpãnite. „Ceva românesc, ceva specific Aradului”, a
completat vãzând nehotãrârea noastrã.
Nu era asta, am înþeles din prima, numai cã, se pare,
ne-a trecut la toþi prin minte absenþa unui astfel de
specific, caracterul de tranziþie, de legãturã al Aradului.
Pânã la urmã am hotãrât cã ne vom duce a doua zi
dimineaþa la Piaþa Micã, sã vedem de ceva brânzeturi mai
româneºti aºa. „Telenea”, a întrebat Presser luptându-se
din rãsputeri cu diftongul ºi încercând sã-ºi noteze în
telefonul mobil numele, „ºi altceva?”
„Pãi, cam atât, oricum brânzeturile ºi alte produse din
lapte locale, cam asta este, eventual ceva vin de Miniº, dar
asta aveþi mai nou si în Ungaria, chiar ºi la Budapesta unde
Domnul Balla are un magazin de prezentare a vinurilor
sale”, l-am luminat pe muzicianul care în toatã seara s-a
comportat de parcã ar fi unul dintre noi, fãrã fasoane ºi
figuri, un artist adevãrat care n-are nevoie sã epateze cu
ceea ce îi lipseºte de fapt.
A doua zi dimineaþa, era luni, a bãtut Piaþa Micã, a
cumpãrat ce i-am recomandat, chiar ne-a cerut scuze
pentru seara de dinainte când, obosit de concertul de douã
ore ºi de repetiþia de o orã ºi jumãtate de dinainte, i s-a
pãrut ca n-a fost foarte vorbãreþ ºi cã noi am putea
interpreta asta într-un fel ce nu ar fi corect din punctul lui
de vedere.
Nu-þi fã griji, Piczi, te-am înþeles perfect si ne
considerãm norocoºi ca te-am avut printre noi…
PS. Titlul e traducerea uneia dintre melodiile sale de
la LGT

NEWSAR

Guvernul Cioloº
a început campania electoralã
Orlando TOADER
Cum altfel ar putea fi interpretatã sosirea la Arad a
ministrului Transporturilor, Sorin Petru Buºe? Sau, mai
bine zis, de ce am interpreta-o altfel? Sã ne gândim: Deci
ministrul ãsta, tehnocratul lui Cioloº, al ºi mai tehnocratului
Cioloº, se lumineazã brusc într-o dimineaþã ºi-ºi dã seama
cã pasajele de pe centura Aradului nu sunt numai o
problemã localã, ci una naþionalã. Aºa ºi este, pentru cã de
blocajele de acolo se lovesc ºoferii din întreaga þarã, de la
transportatori la simpli turiºti. ªi nu numai ei: Strãinii care
ne viziteazã þara rãmân blocaþi, la propriu ºi la figurat,
desigur, de ceea ce vãd ºi, mai ales, de ceea ce li se
întâmplã. Deci, e o problemã internaþionalã chiar. Aºa
stând lucrurile, aºteptãm ºi vizita unor înalþi demnitari de
la Bruxelles la faþa locului, dar neapãrat în aceastã
perioadã.

Dacã tot a venit la Arad, ministrul nu s-a oprit numai la
pasaje. A anunþat ºi preluarea Aeroportului Arad la
ministerul pe care (încã) îl conduce, reluând ºi tema
fuziunii acestuia cu cel din Timiºoara. Asta cu fuziunea,
dacã vã amintiþi, e mai veche, susþinutã îndeosebi de
reprezentanþii PDL (Berceanu, Falcã), semn cã ministrul
tehnocrat e alterat (în sens pozitiv, desigur) de ideile
pedeliºtilor. ªi, dacã tot ne aflãm într-o perioadã în care
politicienii (chiar ºi cei tehnocraþi) sunt slobozi la gurã,
ministrul a mai „rezolvat” o problemã: cea a centurii de
Sud – Est a Aradului. Toate, bineînþeles, alãturi de Falcã,
Cionca & co. Împreunã cu ei, adicã.
Aºteptãm cu interes sosirea la Arad ºi ai altor agenþi
electorali tehnocraþi în aceastã perioadã. Mai e timp
suficient pânã în 11 decembrie.
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Aradul, o mare micãlacã

O La limita legalitãþii
Anunþul fãcut de Iustin Cionca,
preºedintele Consiliului Judeþean,
cum cã doneazã Aeroportul
Ministerului Transporturilor, nu
numai cã e ºocant, dar ºi la limita
legalitãþii. Chiar dacã e numai o
declaraþie, ea provoacã efecte. E
vorba de bani mulþi, de
patrimoniu, care nu se rezolvã
prin vorbe aruncate-n vânt. Îl dãm
ºi gata. nu mai departe de ultima
investiþie: 2 milioane de euro,
bani pentru care Consiliul
Judeþean a garantat. Firma
executantã a fãcut lucrarea,
urmând ca sã-ºi recupereze banii
de la Aeroport. Care Aeroport e o
gaurã neagrã. Planul B al
contractului e cã firma va primii
banii de la Consiliul Judeþean.
Care Consiliu Judeþean (adicã
preºedintele Cionca) vrea sã
transfere Aeroportul la Minister,
numai aºa, cã dã bine. Pãi, ºi
banii, cine-i dã? Distinsul domn
preºedinte sau noi, toþi? Cã doar
nu va da Ministerul ºi datoriile
Aeroportului, baºca sã susþinã
gaura neagrã.
ªi uite-aºa se mai întrezãreºte
un tun. Ne plângem cã Bucureºtiul nu ne dã bani, dar noi
facem cadouri patrimoniale.

O ’Ai dã politica noastrã
Am trãit s-o auzim ºi pe asta!
Un tânãr-surprizã, pus de Falcã pe
primul loc la Camera Deputaþilor
(adicã Glad Varga, sã fim clari),
este încurajat de alt tânãrsurprizã, care este un fel de
timbru al PNL, adicã se lipeºte
peste tot (adicã Bogdan Noghiu,
sã fim la fel de clari). Citãm din
acesta din urmã: „Un prieten drag
pe care îl cunosc încã din prima zi
de când am intrat în politicã...”
Pãi, ce intrat în politicã? Sã-þi faci
selfie cu cine-apuci, sã te bagi în
seamã cu toþi, sã încurci mai mult
decât descurci, asta înseamnã sã
intri în politicã? Pãi, mãcar Glad a
mai avut un mandat de consilier

Sfântul Mihail ºi românii
Horia MEDELEANU
În opt noiembrie românii
ortodocºi îl comemoreazã pe
Sfântul Mihail. Cine este acest
sfânt atât de iubit de români? În
ordinea celestã el face parte din
„ceata arhanghelilor“, ceata a
treia din cele nouã cete îngereºti.
Sfântul Mihail a fost cãpetenia în
lupta cu Satana, care se
rãzvrãtise ºi pe care l-a învins ºi la aruncat din cer. De aceea,
Arhanghelul Mihail este închipuit
cu „sabia de foc“ cu care a ucis
„balaurul“, iar ca îngerul judecãþii
ºi dreptãþii are în mânã „balanþa“.
Aceastã simbolisticã ºi-a
însuºit-o
Corneliu
Zelea
Codreanu sub deviza „Garda,

cãpitanul ºi Arhanghelul din
Cer“. Dar de unde „cãpitanul“?
De la numele sãu de botez!
„Cornelius“ a fost centurion în
legiunea romanã cantonatã în
Iudeea, în vremea lui Iisus. El a
fost cel care l-a împuns cu suliþa
pe Iisus rãstignit, dar totodatã a
fost cel dintre pãgâni care s-a
încreºtinat. Dar, în armata din
zilele nosatre, echivalentul
centurionului roman este...
cãpitanul! Codreanu a fost
influenþat de gloria ºi mãreþia
Romei antice. A promis cã va
face din România o þarã mai
mândrã ºi mai frumoasã decât
soarele de pe cer, dar „Legiunea

Arhanghelului
Mihail“
(întemeiatã în 27 iunie 1927) s-a
dovedit nevrednicã de numele
pe care l-a avut. Arhanghelul
Mihail este îngerul care apãrã
sufletele oamenilor ºi dupã
moarte le conduce la Cer.
Legionarii au sãvârºit crime
abominabile cântând „Garda,
Cãpitanul ºi Arhanghelul din
Cer“. Nicolae Iorga, marele
specialist în finanþe, Virgil
Magearu, doi ºefi de stat, I.G.
Duca ºi Armand Cãlinescu au fost
niºte „putregaiuri“ de care þara
putea sã se lipseascã.
Pentru noi, românii ortodocºi
de azi, Sfântul Mihail este cel

care þine într-o mânã cumpãna
dreptãþii ºi în cealaltã, sabia de
foc, îndemnându-ne sã urmãm
învãþãtura creºtinã aºa cum au
procedat
strãmoºii
noºtri,
rezistând astfel tuturor urgiilor
Istoriei.

COMUNICAT

Ramona Lile: „Vrem sã dezvoltãm
colaborarea cu partenerii chinezi”
educaþional ºi de sãnãtate ºi în luna
decembrie 2016 cât ºi în prima jumãtate a
anului 2017, este planificatã o vizitã in
Arad a partenerilor chinezi” a detaliat Oana
Brânzan.
Prezent la conferinþa de presã, Zhao Yang,
participant al misiunii economice a confirmat
interesul pãrþii chineze pentru dezvoltarea
unor relaþii de colaborare cu mediul academic
arãdean.
„Suntem onoraþi de parteneriatele cu
cele douã instituþii. Ne bucurãm cã, prin
intermediul colegei noastre, Oana Brânzan,
au fost încheiate aceste douã noi
colaborãri care suntem convinºi cã în
viitorul apropiat vor fi dezvoltate ºi vor
deschide noi oportunitãþi atât pentru
universitatea arãdeanã de stat cât ºi pentru
comunitatea localã” a punctat rectorul UAV,
prof.univ.dr. Ramona Lile.
(B.P.)

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad se
deschide spre lumea chinezã. Douã noi
acorduri de colaborare cu douã instituþii din
R.P Chinezã au fost perfectate în timpul vizitei
pe care delegaþia românã condusã de
Asociaþia Centrul de Dezvoltare Arad –
partener Enterprise Europe Network, membru
al Consorþiului Ro Boost SME’S, a întreprins-o
în luna octombrie în China.
UAV a fost singura universitate din
România reprezentatã în delegaþie prin
conf.univ.dr. Oana Brânzan. „În provincia
Henan oraºul Kaifeng propunerile de
colaborare au fost finalizate cu douã
protocoale
de
colaborare
între
Universitatea Aurel Vlaicu din Arad ºi
Academia Militarã Shaolin junior, dar ºi cu
Spitalul de Medicina Tradiþionalã Chinezã
din Kaifeng Partea chinezã ºi-a declarat
interesul pentru a dezvolta cât mai multe
relaþii bilaterale în domeniu economic,

Ghiveci cu sâmburi de adevãr

Integrare socialã

municipal, ºi-a mai dat o demisie
la ordinul lui Falcã, a mai prins
niºte funcþii la nivel naþional, a
mai finanþat niºte campanii, dar
Noghiu? Vorba lui Dem Rãdulescu, ce-l recomandã?

Am citit pe undeva cã Primãria, adicã Falcã, vrea sã facã un
complex sportiv undeva în zona strãzii (pretenþios termen) Mãrului.
Adicã dincolo de Alfa, spre Ceala, ca sã fim exacþi. Clar, acest proiect
va avea triplu impact, pentru ajutorarea unor clase sociale. În primul
rând, votanþii lui Falcã. Ãia care pot din nou sã spunã: „se furã, se
furã, dar mãcar se face ceva”.
Apoi, o altã clasã socialã e cea a grupului de interese: studii de
pre ºi fezabilitate, proiecte tehnice, aprobãri, autorizaþii de
construcþie, licitaþii etc.. Mã rog, tot tacâmul necesar unui
prezumptiv jaf al banului public. ªi, nu în ultimul rând, acest proiect
va ridica standardul de viaþã al celor din zonã. Pãi, cu atâta schelãrie
ºi construcþii metalice, oamenii din zonã pot sã-i parafrazeze pe
coetnicii lor care au vãzut Parisul, implicit Turnul Eiffel: „Auã,
Doamne, ce de fer!”

www.newsar.ro

Ca la Bac
Multã lume e revoltatã pe
concursurile regizate de pe la
instituþiile din Arad. Sã luãm
exemplu Consiliul Judeþean.
Pentru funcþia de administrator
public a fost o singurã
candidaturã. Cea a fostului
administrator, cãruia i s-a încheiat
mandatul. Pentru funcþia de ºef al
„poliþiei lucrãrilor” iarãºi un
candidat înscris, tot cu legãturi
clare cu camarila politicã. Tot
atâtea motive, tot atâtea
suspiciuni, am zice chiar fondate.

Direcþia nou înfiinþatã a fost
inventatã special tot pentru un
apropiat al puterii locale, pentru
Andrei Ando.
Toate firele duc la politicã ºi
vin din zona Primãriei, asta e clar.
ªi, ca sã nu mai fie rost de
cârcoteli, de ce nu se pun la
concursurile de acest gen camere
de luat vederi. Ca la bacalaureat.
adicã, dacã avem suspiciuni la
copiii noºtri, de ce n-am avea la
Ando Nu ajutã mult, dar mãcar sã
înveþe rãspunsurile, dacã nu toatã
bibliografia.

C.D.

Citeºte azi ce scriu ziarele de mâine!
www.flacara-rosie.ro
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‘ai dã presa mea!
Acum doi-trei ani puteam
începe cu „...Tristan al nostru
cum o duce/ la Aradon i-au
cam pus cruce” – ca sã
parafrazãm. Da, e vorba de
Jurnalul arãdean (cu varianta pe
net aradon.ro), unde scopul
patronilor austro-ungari a fost
sã-i mazileascã pe vechii
mohicani de la Adevãrul de
Arad. L-am amintit pe Tristan
Mihuþa, ca fiind cel mai
semnificativ exponent al ºcolii
ziaristice (era sã spunem
ardeleneºti, ca sã fim în ton), dar
sunt mult mai mulþi. Acum, a
venit ºi rândul directorului
Mircea Þâºcã sã fie mazilit. Ceva
de genul „Dar bietul Mircea/Dus
ºi Mircea...”. Au mai rãmas
Gabriela Groza, la secretariatul
de redacþie ºi veºnic tânãrul Simi
Todoca.
ªi,
uºor-uºor,
componentã româneascã la
Jurnalul arãdean mai rãmâne
doar „.ro” de la aradon. Cicã,
vine în locul lui Mircea cineva
din sistemul bancar. De nentrebaþi pe noi, dacã e sã întãrim
zvonul, ne gândim c-o fi cineva
mai apropiat de OTP decât de
Banca Transilvania.
Trecem la specialiºtii noºtri din
presã, care nu iartã prilejul sã
ne lase crãcãnaþi. la figurat,
deocamdatã, dar nu se ºtie. Întro adevãratã lecþie de presã,
gãsim tot mai mult numele unor
politicieni în unele articole. Doar
cã articolele n-au nici o legãturã
cu personajele. sau invers. Citim
de un braconier din Lipova ºi,
hop, apare ºi numele lui Igaº.
Ne-am gândit cã de aia l-au
marginalizat pe Igaº, cã o fi
complice, ºef de reþea, victimã,
rudã sau prieten cu vreunul
dintre cei implicaþi. Da de unde!
Nici vorbã. La fel ca ºi Florin
Piersic, cu „castravechele”, cum
apare ceva de braconaj, c-o fi din
Lipova, cã din Delta Dunãrii sau
Alaska, hop cu „castravechele”.
ªi, baiu’ e cã specialiºtii noºtri
mai au ºi alte „dicotiledonate”
de presã: Ioþcu, Falcã etc.

La „specialiºtii” noºtri ne mai
nemulþumeºte ºi altceva. Pur ºi
simplu, de ceva vreme, nu mai
ºtim ce rezultate are cea mai
celebrã echipã din Arad.
Citizens, desigur. Acolo unde
jucau deopotrivã foºti de la UTA,
dar ºi Falcã, Moºneag sau Adi
Þolea. Prietenul Luci Dãnilã, pe
vremea când juca acolo, ne
spunea ºi cu ce revulsin se
dãdeau jucãtorii, cine fãcea
cinste dupã meci (exclus Falcã)
sau ce arbitru special a mai
delegat imparþialul Rãzvan Cadar
(ajuns consilier judeþean între
timp, pus tot de Falcã). E drept
cã nu ne-a spus cine plãteºte
cheltuielile de organizare, dar
probabil era secret de vestiar.
Revenind la prezent, acum nu
mai avem veºti. Asta cam de
când Special nu mai e în amoruri
cu Falcã. Of, sã ne privaþi de
asemenea informaþii de culise
tocmai voi?
O mutare puþin dezbãtutã, în
presa arãdeanã, este plecarea
lui Rãzvan Creþu de la ARQ
(dintre sânii puterii, Arq fiind
site-ul controlat de Falcã), la
livearad, ziarul online al lui
Cosmin Mihuþa (care are ca scop
principal tocmai cocoºarea lui
Falcã). Dincolo de pirueta de 180
de grade efectuatã de Rãzvan,
trebuie precizat cã cei doi au mai
lucrat împreunã ºi la Glasul
Aradului. Aºa cã, nu ne rãmâne
decât sã decretãm: Cosmin +
Rãzvan = Love. Sau Live, ca sã
fim concreþi.
Va avea loc ºi în acest an, dupã
o scurtã întrerupere, Balul
arãdenilor de la Bucureºti. E
bine, e foarte bine, în fond orice
prilej care adunã oamenii
împreunã fãrã constrângere este
binevenit. Problema e cã trebuie
sã fi tare atent cu protocolul în
asemenea ocazii, un bal e ceva
în care protocolul face parte din
esenþã, nu este ceva la
întâmplare, pe vremuri exista ºi
o ordine precisã a dansurilor,

Doamnele ºi Domniºoarele
dispuneau de un caieþel în care
notau ordinea si cu cine urmau
sã danseze.
Sigur,
în
zilele
noastre
protocolul nu mai este atât de
strict, ºi e bine sã fie aºa, în fond
acolo unde merg politicienii e
mai greu cu protocolul ºi cu
ordinea, organizatorii trebuie sãi înþeleagã ºi pe ei. Dar, mai sunt
ºi alþi arãdeni la Arad având
deprinderi
nu
tocmai
protocolare, iar aici nu ne
gândim neapãrat la Domnul
deputat Calimente sau la
Domnul
deputat
Cãprar,
dimpotrivã, ne întrebam oare ce
va face Ioan Gyuri Pascu sãracul,
având în vedere cã apare pe
afiºul evenimentului în calitate
de oaspete de onoare.
N-am face glume dintr-astea
macabre dacã afiºul n-ar fi
apãrut ºi în presa arãdeanã,
Gyuri Pascu fiind pentru noi, prin
relaþiile sale intime, un adevarat
arãdean, numai cã ni se pare cam
deplasat ca nimeni de la aradon
- Jurnalul arãdean sã nu fi
observat cã Gyuri, sãracul, fie-i
þãrâna uºoarã, n-are cum sã
onoreze evenimentul în mod
normal.
Nu excludem alte variante,
trãim în virtual iar filmele de
groazã sunt la mare trecere, nam vrea totuºi ca arãdenii nostri
de la Bucureºti sa aibã parte de
întâmplãri ezoterice tocmai la
balul lor care, nu-i aºa, de aici, de
la distanþã, este si balul nostru.
Mai bine îi urãm de aici ani mulþi
si linistiþi de pensie Domnului
Mircea
Tâºcã,
directorul
pensionat al Jurnalului arãdean aradon, un personaj de bazã al
jurnalismului arãdean chiar dacã a
excelat mai mult pe partea
administrativã, ultimele sale
încercãri jurnalistice mai serioase
datând cam de pe vremea când
Jurnalul se numea Flacãra Rosie ºi
nu eram noi aceia.

În locul sãu, din câte se pare, va
veni unul care n-are nici mãcar
atâta legãturã cu jurnalismul cât
a avut el, urmaºul venind din
mediul bancar, un semn cât se
poate de clar cã gruparea austroungarã la care s-a vândut
Domnul Zãvoianu este mai mult
o investiþie decât un produs de
presã. Bãnuiam cam de mult
acest fapt, modul în care au
prezentat Balul arãdenilor de la
Bucureºti ne-a întãrit bãnuiala, iar
împarþirea banilor de campanie
(în special PNL-ul lui Falcã!) în
presa localã ne-a transformat
bãnuiala în certitudine.
Se pare cã ºtirea de pe aradon
cu Balul arãdenilor la care
participa ºi Ioan Gyuri Pascu –
fie-i þãrâna uºoarã - a fost o
eroare de postare, cineva,
cumva a combinat stirea de
acum doi ani cu cea de anul
acesta, redacþia a revenit dupã o
vreme, anunþându-ne cã Gyuri
nu va fi prezent decât în spirit,
iar arãdenii adunaþi la bal vor
pãstra
un
moment
de
reculegere. E bine º-aºa, nu
înþelegem însã de ce nu a
mulþumit redacþia cititorului care
le-a atras atenþia asupra
redactãrii de mântuialã a unei
asemenea importante ºtiri.
Ne ºi gândim deja la
problemele pe care le vor avea
partidele care vor plãti
publicitatea electoralã de pe
sute-ul aradon – având în vedere
cã nu vor plãti nimic altor
publicaþii mai mãrunte – ar fi
neplãcut sã aparã dintr-o
greºealã de acest tip ca cea cu
Balul arãdenilor de la Bucureºti
vreo publicitate electoralã mai
veche în care, de exemplu,
Domnul Calimente sã aparã
liberal, iar liberalii de acum sã-i
atace la baionetã pe liberalii de
atunci.
Nu de alta dar liberalii de
acum, aºa cum s-a vãzut la
vizita
Ministrului
Trans-

porturilor
la
Arad,
sunt
tehnocraþi pur-sânge, nu mai au
nicio treabã nici cu promisiunile
lor de acum patru sau opt ani,
se-nghesuie dupã Cioloº si alþi
tehnocraþi care înþeleg situaþia
din punctul de vedere al
specialistului, înþelegând din
prima cã Aeroportul, pardon,
Aerogara din Arad nu mai are
niciun
rost,
modernizarea
realizatã nu de mult ºi atribuitã
gândirii geniale a Domnilor
Cionca, Falcã etc. a fost o eroare,
Aradul trebuie sã se uneascã ºi în
aer cu Timiºoara.
În aer, pãmânt si apã, sã se facã
navigabil din nou canalul Bega,
timiºorenii, sãracii, neavând un
râu ca lumea, trebuie ajutaþi
frãþeºte, exact aºa cum i-am
ajutat in anii cincizeci când am
devenit raion de al lor. Iar dacã
ziariºtii nu înþeleg mersul
lucrurilor, cu atât mai rãu lor,
oricum, cei care nu sunt amici cu
Andrei Ando fac doar mizerii,
vor sã puna întrebãri de parcã
asta ar fi cel mai important lucru
din lume ºi nu pasarelele care
stau în aer, precum legãtura
frãþeascã dintre Timiºoara ºi
Arad.
Ziaristii ãºtia recalcitranþi trebuie
odatã pusi la punct, trimiºi cât mai
departe de ministrul tehnocrat al
transporturilor, cel mai bine ar fi sã
fie trimiºi la Canal sau la ºantierul
Casei Poporului, pãcat cã astea nu
mai existã, poate totuºi tehnocratii
vor gãsi ceva si pentru ei, iatã, pot
merge la canalul Bega sau sã
lucreze ca pe vremuri în tabere de
tineret pe ºantierele minunate ale
autostrãzilor patriei.

Dascãl român din Ungaria,
aniversat la împlinirea celor 90 de ani
La data de 23 octombrie 2016, consulul general al României la Gyula,
ES Florin Vasiloni a participat la aniversarea a 90 de ani de la naºtere
a doamnei Maria Misaroº, dascãl ºi membru important al comunitãþii
istorice româneºti din Ungaria, vãduva regretatului preot Teodor
Misaroº, eveniment ce a avut loc la Catedrala „Sf. Nicolae” din Gyula.
Maria Misaroº s-a nãscut în 23 octombrie 2016 la Sãcal (Korosszakal,
jud. Hajdu Bihar). Dupã ce a terminat ºcoala generalã din satul sãu natal,
a absolvit Institutul de învãþãtori „Sfânta Ursula” din Oradea, iar în anul
1946 a primit post de învãþãtor la ªcoala Confesionalã Ortodoxã
„Sfântul Nicolae” din Gyula. Este unul dintre primii dascãli din
comunitatea româneascã din Ungaria. Dupã cãsãtoria sa cu preotul
Teodor Misaroº (fost vicar al Vicariatului Ortodox Român din Ungaria,
autorul monografie Istoricul Bisercii Ortodoxe Române din Ungaria) ºi
dupã repartizarea acestuia ca preot la Sãcal, Maria Misaroº se
reîntoarece în satul ei natal, devenind învãþãtoarea elevilor din clasele 1
- 4. Activeazã în ºcoala din Sãcal pânã 1963, când revine la Gyula,
devenind învãþãtoare la Liceul Nicolae Bãlcescu (LNB) pânã la
pensionare.
Aniversarea, organizatã de cãtre credincioºii ortodocºi români din
Gyula, s-a desfãºurat în catedrala episcopalã „Sfântul Nicolae” , dupã
terminarea Sfintei Liturghii. Maria Misaroº a fost felicitatã de cãtre ºeful
misiunii diplomatice româneºti la Gyula, consulul general Florin
Vasiloni ºi de cãtre membrii comunitãþii ortodoxe române din Jula. Dupã

urãrile transmise public de cãtre preotul Teodor Marc ºi Ion Budai (fostul
director al LNB), sãrbãtorita a mulþumit celor prezenþi pentru
participare, subliniind cã ceea ce a þinut-o în viaþã a fost „credinþa în
Dumnezeu ºi dragostea pentru neamul românesc”. La acest evenimet
au mai participat directorul LNB, Maria Gurzãu Czegledi, Eva Iova
ªimon, redactorul-ºef al publicaþiei „Foaia Româneascã”, ªtefan Oroian,
artist plastic, foºti elevi ºi colegi, membrii familiei º.a.
(B.P.)
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Manifestãri de „Ziua Armatei Române“, în Ungaria
Consulatul General al României la Gyula, Ungaria, reprezentat de
cãtre Excelenþa Sa, Florin Trandafir Vasiloni, consul general, a marcat, în Ungaria, prin manifestãri diverse, Ziua Armatei Române, sãrbãtoritã în fiecare an la data de 25 octombrie La data de 02 noiembrie 2016, Consulatul General al României, a organizat, cu ocazia
“Zilei Eroilor”, în cinci locaþii din cadrul circumpscripþiei consulare
de care rãspunde, ceremonii de cinstire a memoriei eroilor români
cu ocazia Zilei Armatei Române. Manifestãrile au inclus slujbe religioase ºi depuneri de coroane de flori. Asistenþa religioasã a fost
asiguratã de cãtre pãrintele Ionuþ Negrãu, preot misionar la SãcalUngaria, (judeþul Hajdu-Bihar), delegat al PS Siluan, episcopul
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria,
Oraºul
Debrecen
este
reºedinþa judeþului HajduBihar. Aici au fost depuse
coroane
la
monumentul
ostaºului roman, denumit în limbaj popular “Fecioara alba”,
monument aflat în Piaþa Bocskai,
din centrul municipiului, la care a
participat în calitate de reprezentant al Primãriei Debrecen, domnul Szentei Tamas, director în
cadrul primãriei locale, în
numele cãreia a depus o coroanã
comemorativã. În continuare s-a
fãcut deplasarea la cimitirul
municipal din Debrecen, unde la
"Monumentul ostaºului român
cãzut la datorie", situat în
“Sectorul românesc” al cimitirului, au fost depuse coroane si de
asemenea þinut un moment de
reculegere.
Ulterior acestora, delegaþia
Consulatului General al României
la
Gyula
s-a
deplasat
în oraºul Hajdúböszörmeny, un
de au fost primiþi de cãtre vicenotarul primãriei locale, dr.
Szathmari Anita. La ceremonia
desfãºuratã în "Cimitirul soldatului român", au participat

reprezentanþi ai autoritãþilor
locale. Au fost depuse coroane
la ambele monumente aflate în
aceeaºi incintã.
Tot în ziua de 02 noiembrie
2016, Consulatul General al
României la Gyula a organizat
la
Nagykereki
ºi
Sãcal (Korossakal), localitãþi din
jud. Hajdu-Bihar, ceremonii la
monumentele ostaºilor români
care ºi-au jertfit vieþile în aceste

locuri. La ceremonia de la
Nagykereki au participat un grup
de cetãþeni din localitate, dintre
care unii de origine româneascã,
stabiliþi aici dupa anul 1990. La
ceremonia de la Sãcal a participat
ºi Eva Boncza, preºedintele
Autoguvernãrii Rãmâneºti din
localitate.
Consulul general al României
la Gyula, Florin Vasiloni, a participat ºi la ceremonialul militar

româno-maghiar dedicat Zilei
Armatei Române, care a avut a
avut loc, marþi, 25 octombrie,
la Budapesta.
Au fost depuse coroane la
Monumentul Eroilor Români,
ridicat în memoria ostaºilor
români care ºi-au pierdut viaþã pe
teritoriul Ungariei, în timpul celui
de-al doilea rãzboi mondial.
Ceremonialul s-a desfãºurat
în prezenþa unor membrii ai

corpului diplomatic acreditat la
Budapesta, a reprezentanþilor
Ministerului
Apãrãrii
din
România ºi din Ungaria, precum
ºi a unor ataºaþi militari acreditaþi
în capitalã ungarã. Au participat
printre alþii Marius Lazurca,
ambasadorul
României
la
Budapesta, Florin Vasiloni, consulul general al României la
Gyula, Ioan Fodoreanu, consulul
general al României la Szeged.
Pãrintele Marius Maghiaru,
preºedintele Uniunii Culturale a
Românilor din Ungaria, a celebrat o slujbã religioasã în memoria eroilor români.
La eveniment a participat ºi o
delegaþie militarã românã, din
cadrul Diviziei 4 Infanterie
"Gemina" din Cluj-Napoca, condusã de generalul de brigada
Nicolae
Tonu,
Comandant
Adjunct. Manifestarea, care a
cuprins ºi defilarea soldaþilor
români ºi magiari, a continuat cu
o recepþie, organizatã de
Ambasada
României
la
Budapesta.

Eroii români, comemoraþi de ”Ziua morþilor" în Ungaria

Ceremonii la Micherechi, Sarkad ºi Gyula
La data de 28 octombrie 2016 Consulatul General al României, reprezentat prin
domnul Florin Vasiloni, consul general, a participat la ceremoniile desfãºurate în
localitãþile Micherechi, ªercad (Sarkad) ºi Gyula (jud. Bekes), cu prilejul sãrbãtorii
“Ziua morþilor “ (Sãrbãtoarea tuturor sfinþilor, tradiþionalã în creºtinãtatea
occidentalã).
La Micherechi, în prezenþa multor
localnici, reprezentanþi ai primãriei
locale, profesori, pedagogi, elevi ºi
preºcolari de la ºcoala ºi grãdiniþa din
localitate, au fost depuse coroane de flori
la monumentul ostaºilor români din
cimitirul localitãþii, cãzuþi în septembrie
1944 în luptele purtate dupã trecerea
frontierei
româno-ungare,
la
“Monumentul strãmoºilor”, (inaugurat în
acest an în centrul localitãþii, donaþie a pr.
N. Bordaºiu din Bucureºti)
ºi la
monumentul ostaºilor ungari, etnici
români din Micherechi, cãzuþi în cel de-al
doilea rãzboi mondial, aflat în centrul
localitãþii, lângã primãrie. Elevi ai ºcolii din
Micherechi au prezentat un program de
poezii în lb. românã.
Au depus coroane Florin Vasiloni,
consulul general al României la Gyula, Ioan
Fodoreanu, consulul general al României la
Szeged, primarul comunei Micherechi, Tat
Margit ºi viceprimarul localitãþii, Bertold
Netea,
prof. Gheorghe Petruºan,
,preºedintele Autoguvernãrii Române din
judeþul Csongrad, conducerea ºcolii ºi
grãdiniþei din localitate, reprezentanþi ai
altor instituþii locale. Preotul Ioan Bun,

Parohul Parohiei Ortodoxe Romane de la
Micherechi a oficiat slujbe de pomenire a
eroilor.
Consulul general Florin Vasiloni a fost
primit în mod oficial, în aceea?i zi, la
sediul Primãriei Sarkad, de cãtre
conducerea acesteia. Apoi, oficialii au
participat la o ceremonie religioasã,
urmatã de depuneri de coroane de flori la
monumentul
ostaºilor
români
neidentificaþi, ºapte la numãr, cãzuþi în
septembrie 1944 în luptele purtate dupã
trecerea
frontierei
româno-ungare.
Monumentul, ridicat în urmã cu câþiva ani
prin grija Autoguvernãrii Minoritare
Române din Sarkad în cimitirul orãºenesc
nou, este situate alãturi de un altul dedicat
soldaþilor ungari cãzuþi în zonã ºi de un
obelisc în cinstea soldaþilor sovietici
decedaþi, mutat dupã 1990 din centrul
oraºului Sarkad. Au depus coroane
domnul Florin Vasiloni, Istvan Mokan,
primarul
oraºului,
Tiberiu
Juhasz,
preºedintele Autoguvernãrii pe Þarã a
Românilor din Ungaria (AÞRU), Ioan Tat,
preºedintele Autoguvernãrii Minoritare
Române º.a. Preotul Ioan Bun, parohul
Parohiei Ortodoxe Romane de la

Micherechi a oficiat o slujbã de pomenire
a eroilor. La manifestare au participat ºi alþi
reprezentanþi ai primãriei locale, dar alþi
locuitori din ªercad, mulþi dintre ei
membri ai Autoguvernãrii Româneºti din
localitate.
În aceiaºi zi, în organizarea
Consulatului General al României la Gyula,
în cimitirul din cartierul “Oraºul mic
românesc din Gyula”, a avut loc un
serviciu religios comemorativ, cu
depunere de coroane de flori, organizat în
memoria Excelenþei Sale Simion Pop,
fostul ambasador al României în Ungaria,
în perioada 1990-1992. Slujba a fost
celebratã de cãtre pr. Petru Puºcaº,

parohul Bisericii “Sf. Parascheva” din
Gyula. Acesta a evocat memoria ilustrului
diplomat, decedat ºi înmormântat în
cimitirul din Gyula în luna mai 2008.
Simion Pop, jurnalist ºi scriitor, a fost
printre altele, redactor la Radiodifuziunea
Românã, redactor-ºef al revistei “România
pitoreascã”, vicepreºedinte al Uniunii
Scriitorilor. Din opera sa, care cuprinde
prozã ºi versuri, amintim volumele
“Paralela
45”,
“Amfora
sabinã”,
“Fotograful de îngeri” ºi “ Sinele-Câinele”.
Au depus coroane de flori Florin Vasiloni,
consulul general al României la Gyula ºi
Ioan Fodoreanu, consulul general al
României la Szeged.
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Premierã mondialã în alpinism realizatã de
Torok Zsolt ºi Vlad Cãpuºan!
Aradul lui Ghiþã Falcã sãrbãtoreºte tot felul de evenimente ciudate,
menite doar pentru a ieºi în faþa mulþumii ºi a se lãuda cu tot felul
de chestii aiurea. Dar lucrurile ºi persoanele care fac cu adevãrat
cinste oraºului nostru sunt trecute în plan secund. Unul dintre
oamenii cu adevãrat valoroºi ai Aradului este Zsolt Torok, cel care
reuºeºte performanþe extraordinare fãrã sã fie prea mult ajutat de
administraþia localã.
Acum douã sãptãmâni, Zsolt alãturi de Vlad Cãpuºan au reuºit sã
stabileascã o premierã mondialã, aceºtia escalandând (în munþii
Himalaya), vârful Peak 5 (6.374 metri) din zona Makalu, fiind primii
oameni care au pus piciorul pe acest vârf, reuºind sã urce pe o rutã
nouã, neexploatatã de nimeni pânã acum. Pentru a intra mai adânc
în toatã aceastã aventurã redãm mai jos povestea acestei escaladãri
povestitã chiar de cãtre Zsolt Torok pe pagina sa de Facebook.
„Când Divinitatea a creat aceºti
vãzut în realitate parcã am
munþi ºtia cã se vor gãsi
întinerit 10 ani ºi îmi fãceam
oameni care vor urca acolo sus,
planuri de ascensiune imediat
poate mai aproape de cer, poate
(nu cã nu am fi facut deja cu Vlad
mai aproape de Divinitate?
ore în ºir, chiar cu douã
Cineva pe net scria cã munþii
monitoare ºi imagini din satelit).
reprezintã locul unde îmi exercit
Chiar dacã am urcat mulþi pereþi,
religia. Eu aº zice munþii
asta a fost de mult, iar dacã
reprezintã locul unde îmi
admitem cã ºi secunda trecutã
regãsesc credinþa. Am avut
reprezinta deja trecutul acum ne
ºansa ºi privilegiul în viaþã sa urc
aflam în faþa unui nou examen,
pe mai multe vârfuri ºi am avut
iar experienþele din trecut sunt
ocazia sã vãd ºi sã fotografiez ºi
doar experienþe.
mai multe .
Muntele Kyajo Ri înseamnã
Entuziasmul însa nu mi-a
pentru noi o premierã naþionalã,
scãzut chiar daca pe unele vârfuri
astfel miza este cu atât mai
le cunosc metru cu metru
mare. Îl vom aborda din tabãra
(fiindcã aºa le-am urcat). Când
de la bazã (un cort micuþ, plantat
împreuna cu Vlad Cãpuºan am
pe gheþar) cu bivuacuri. Vremea,
urcat pe „nemarcate” deasupra
deocamdatã, se aratã a fi bunã,
aºezãrilor din zonã am vãzut
iar odatã cu obiectul muncii în
Ama Dablam, vârful pe care am
faþã nu ne rãmâne decât sã
urcat amândoi, dar în expediþii
trecem la treabã...
diferite. Vlad însa a venit cu un
Dragi Prieteni, pozele cu
nou proiect, iar eu ce puteam sã
Ama Dablam, care vã salutã, sunt
fac altceva decât sã accept. Un
pentru voi, cei cu care am fãcut
vârf tehnic înalt de 6189m,
marºul de apropiere ºi cu care
deosebit de tehnic ºi frumos,
am urcat acolo sus.
ceea ce corespunde curentului
Imaginaþi-vã cã vã caþãraþi în
actual în alpinism: dificultate la
Vadul Criºului, într-o zi frumoasã
altitudine.
de toamnã, versanþii sunt
„Specialistii”
spun
cã
încãrcaþi cu culorile toamnei, iar
seamãnã cu vârful Dru, din
din când în când trenul se înscrie
Franþa. Eu, acum când mã uit pe
în curbele din defileu. Imaginaþigeam îl vad cum se înalþã 2000m
vã cã sunteþi la Herculane,
din locul unde ma aflu ºi încerc
staþiunea în care miroase a
sã
îmi
dau
seama
de
primãvarã, a copaci infloriþi, e
dimensiunile
pasajelor,
a
Paºtele,
e
atmosferã
de
branelor . Când te uiþi la un astfel
sãrbãtoare, iar seara prietenii se
de gigant poþi avea douã
întalnesc pe o terasa la „bolta
sentimente. Una de chemare
rece”. Imaginaþi-vã cã sunteþi la
maximã ºi una de respingere,
Buces Vulcan, de unde din pereþi
fricã, spaimã.
se vede Retezatul, iar jos
Tot ce pot sa spun este cã
oamenii îºi cosesc fânul, iarba
abia aºtept sa abordez pasajele,
plinã de margarete...
fie de mixt, fie de stâncã.
Toate aceste cadre ºi încã
Când am ajuns în Dole ºi l-am
altele
fãceau
parte
din

momentele frumoase ºi dorite
weekend de weekend, sunt
momentele care mi le mai
doresc în viata de cât mai multe
ori...
Imaginaþi-vã cã vã instalaþi
bivuacul seara, iar de sub gluga
sacului de dormit urmariþi cum
se sting toate vârfurile din
Himalaya rând pe rând, doar
Everestul se scaldã în ultimele
raze. Imaginaþi-vã cã vã intindeþi
de sute de ori dupa prizele care
duc spre vârful dorit, iar giganþii
Himalayeni vã urmãresc toate
miºcãrile.
De pe vârf se vede toata
Himalaya. Cho Oyu, Pumori,
Everest, Lhotse, Nupstse, Lhotse
Shar, Makalu, Cholatse, Ama
Dablam, Tamsercu, Khantega ºi
încã alte zeci de vârfuri în toate
direcþiile.
Ascensiunea
se
compune din miºcari pe care leam exersat ºi am învãþat, dar de
data asta spectatorii de peste vãi
erau giganþii Terrei.
Cum aº putea sã descriu acest
sentiment. Poate nici nu se prea
poate, încãrcãtura e mult prea
mare. Momente trãite la înãlþime
ºi la propriu, ºi la figurat.
Ascensiunea pe Kyajo Ri este
premierã româneascã. Traseul pe
care am urcat este Creasta Sud
Esticã, o succesiune de pereþi ºi
creste expuse. Am folosit douã
bivuacuri. Dificultatea traseului

merge pânã în gr 7 - (gr de
escaladã) în condiþii în care
ascensiunea se desfãºoarã între
5000m ºi 6000m, adicã în
condiþii de oxigen limitat (la
5000m oxigenul este 50% din ce
avem la nivelul mãrii).
Mâine dimineaþa, la 8,
plecãm cu elicopterul in Tabara
de Bazã în zona Makalu.
Obiectivul este un vârf, înca
neurcat,premierã mondiala...
Tabãra este la 4200m, iar vârful
la 6400m. Datoritã cãderilor de
roca ni s-au distrus ambele corzi.
Asta îngreuneazã mult abordarea
urmatorului obiectiv, dar se pare
cã va fi rezolvatã situaþia.
Momente dincolo de grad!
Norii împart cele doua lumi,
dincolo de nori cerul este curat,
iar gândurile sunt mai simple ºi
mai adevãrate . Acoperiºul lumii,
pe care îl ºtim noi, se înalþã
dincolo de 8000m ºi este sub
9000m.
Paºii pe care îi faci acolo te
duc însa într-o alta lume unde îþi
aduci aminte cine eºti ºi de ce
eºti. Nu este uºor sã te urci însã
pe aceastã cãrare plinã de
oglinzi.
Oglinzi sunt peste tot, unele
se mai sparg, dar în cele din
urmã la toate întrebãrile vom
primi raspunsul.“
(va urma)

Final de Euroligã la judo cu doi arãdeni pe podium!
Oraºul croat Osijek a fost gazda ultimei etape de Euroligã la Judo la
Under 16, dupã ce Aradului, Szegedul (Ungaria) ºi Belgradul (Serbia)
le organizaserã pe precedentele. Din nou, Aradul a avut o participare
importantã ºi, în urma rezultatelor obþinute weekendul trecut, a
câºtigat locul 1 la echipe.
La individual, David Nagy (CSª Gloria) urcat pe prima treaptã a
podiumului, dar, pentru cã a ratat participarea la concursul din Serbia
(acesta a coincis cu „naþionalele”), la general a trebuit sã se
mulþumeascã cu locul 2. Tot „aur” la Osijek a luat ºi Dani Mraz (CS
UAV), în timp ce David Turc (CSM Arad) a ieºit al treilea. În afara
podiumului, mai precis pe locurile 5, s-au clasat sportivii CSª, Adrian
Boncea ºi Radu Stana.
La feminin, Kinga Bleicziffer a luat „argintul” ºi un loc 3 la general,
la rândul ei ratând participarea la o etapã. „Suntem mulþumiþi de
rezultatele obþinute de sportivii noºtri la toate etapele, de la anul vrem
sã împrospãtãm lotul cu copii nãscuþi în anii 2002 ºi 2003. E un mic
regret cã nu am luat medalii mai bune prin David Nagy ºi Kinga
Bleicziffer, dar asta numai cã s-au suprapus competiþiile naþionale cu
etapa din Serbia”, a menþionat Arpad Nagy, antrenor la CSª Gloria.

BÂRFE SPORTIVE
Anost, plictisitor
ºi fãrã rost!
ªtiþi momentele alea în care eºti
foarte plictisit ºi cauþi pe Youtube
toate prostiile? Exact printr-o astfel
de stare treceam în urmã cu ceva
timp ºi am gãsit o emisiune realizatã
de Adrian Creþa pentru TV Arad.
Invitat a fost celebrul Marcel Urban,
acest atotºtiutor de la BC ICIM Arad.
Am ascultat întreaga emisiune, care
a durat aproximativ o orã ºi nu am
înþeles nimic.
Omul vorbea despre începuturile
sale în baschet, despre cum a ajuns
sã lucreze în acest domeniu doar
pentru cã s-a cãsãtorit cu Bianca
Drãguº. Aºadar, nici vorbã de vreo
experienþã în management, în
domeniul sportiv, nimic, nimic. ªi
atunci ne mirãm de aceste rezultate?
Ne mai mirãm de faptul cã atâta timp
cât a primit bani cu nemiluita, a adus
rezultate, iar acum când ar trebui sã
demonstreze cã e un manager
bun… nu face nimic. Distractiv e cã
iar s-a plâns de lipsa de bani, dar a
preferat sã readucã trei jucãtoare
strãine, care costã ceva bãnuþi, doar
pentru cã se distreazã foarte fain cu
ele în week-end, la un anumit club.
De ce sã dai ºansa unor tinere
jucãtoare arãdene, când poþi sã îþi
aduci partenere de distracþie, iar
rezultatele sã fie dezastruoase pe
linie?
Când eºti praf,
mai ºi semnalizezi!
Cristian Pãcurar este un personaj
destul de cunoscut în oraºul nostru.
Antrenor de juniori, care a avut
performanþe cât de cât ok în urmã cu
ceva timp, dar despre care nu toatã
lumea are o pãrere bunã. Dacã
vorbeºti cu pãrinþi care au copii la care
acesta le-a fost antrenor, nu vei auzi
lucruri bune. Din contrã.

Pe lângã faptul cã este co-autor la
rezultatele dezastruoase pe care UTA
II ºi UTA III le au în liga a treia ºi a
patra, acolo unde încaseazã bãtãi pe
linie, a dat ºi un interviu în care a spus
o enormitate. Supãrat fiind – probabil
– cã nu a ajuns antrenor la echipa
mare ºi cã forma?iile sale au rezultate
extrem de slabe, Pãcurar s-a trezit sã
vorbeascã cu cei de la Libertatea
despre Denis Man. ªi cum cã familia
acestuia are o casã de pariuri ca
afacere de familie. Vã daþi seama cã
de aici a ieºit ditamai scandalul ºi cã
toatã lumea a privit cu suspiciune
faptul cã familia unui jucãtor din liga
întâi deþine o casã de pariuri.
Bineînþeles, nu are nicio legãturã una
cu alta, doar nu credeþi cã Steaua îºi
calculeazã paºii în funcþie de cum se
pariazã la casa de pariuri a lui Cristi
Man, tatãl jucãtorului. Dar de ce ai da
o astfel de declaraþie? De ce sã vrei
sã faci rãu în mod direct?
Pentru cã eºti bun doar la dat din
gurã ºi ca profesionist ai luat-o la
vale? Noi doar întrebãm …
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Vorba mea...

BÂRFE SPORTIVE
Marin „Regele bãlþilor“
Dugãeºescu ovaþionat!
Pe
lângã
antrenorii,
conducãtorii ºi jucãtorii care au
evoluat la UTA în ultimii ani,
administratorul bazelor sportive
din Arad a fost cel mai menþionat
nume de cãtre fanii fotbalului.
Asta pentru cã a reuºit
performanþa sã punã la pãmânt
orice infrastructurã sportivã ºi sã
îºi batã joc pur ºi simplu de
arenele sportive. Iar felul în care
aratã gazonul de pe Motorul este
opera sa sutã la sutã.

Dar pentru prima datã de când
îºi bate joc de gazonul arenei
arãdene, Dugãeºescu meritã sã
primeascã o primã de joc! Vorba
lui Dan Coita, la meciul cu
Clinceniul, cei mai buni jucãtori ai
UTA-ei BD au fost balta 1 ºi balta
2. Prima dintre ele a stopat de
vreo douã ori atacurile oaspeþilor,
iar a doua a oprit perfect o minge
trimisã la o pasã în spate, iar
Adrian Petre a reuºit sã înscrie.
Asta cu toate cã în sãptãmâna
premergãtoare disputei au venit
ceva mari specialiºti care au
plantat ceva iarbã minune pe
mulþi bani. Iar rezultatul acestei
munci a lor se poate vedea în
poza de mai jos (capturã Digisport
TV)!
Aºadar, Dugãeºescu are ceva
în comun cu celebrul Terente,
poate sã fie numit
„Regele
bãlþilor“, la câte a reuºit sã lase pe
gazonul de pe Motorul. Dar tot e
bine cã se investesc bani în acel
gazon care uºor, uºor, va deveni
centru terapeutic pentru bãi de
nãmol. În plus, am aflat ºi de ce
pe locaþia lui „Motorul“ nu s-a
deschis încã nici un supermarket:
deoarece nimeni nu îºi asumã
rãspunderea sã ofere avize de
construcþie pe aºa mlaºtinã!

Aradul bazelor
sportive! În Ungaria!
Mai þineþi minte cum se lãuda
Ghiþã Falcã cã el a sprijinit tot
timpul sportul din Arad ºi a
investit foarte mulþi bani în bazele
sportive? Nimeni din oraºul
nostru nu ºtie la ce s-o referit, dar
important e cã s-o lãudat ºi tot se
laudã cu prostiile astea. Aºa de
mult o investit în bazele sportive,
încât proiectul lui UTA BD se
vede nevoit sã se mute în…
Ungaria! Mai exact, utiºtii ºi-au
mutat
antrenamentele
la
Battonya, cã doar pe acolo au
gãsit o arenã cât de cât
acceptabilã.
Ne întrebãm de ce nu se mutã
ºi organizarea meciurilor oficiale
în þara vecinã ºi prietenã, de ce sã
se facã doar antrenamente acolo?
Cã oricum Codru Grãdinaru ºtie
bine limba maghiarã, doar a jucat
mult timp pe acolo, iar Alexandru
Meszar este un bilingv în toatã
splendoarea sa.

Dragoste cu forþa se poate!
Adrian DUMITRU
Proiectul început în urmã cu
aproape patru ani de zile de
Gheorghe Falcã ºi Alexandru
Meszar nu a avut niciodatã priza
la public aºteptatã. Asta pentru
cã cei care au iniþiat acest club
hibrid nu au înþeles greºeala
elementarã pe care au fãcut-o,
lãsând ca în acelaºi timp (un
retur de campionat) sã existe
douã echipe cu denumirea de
UTA.
Plus cã, cu timpul, s-a
demonstrat care a fost planul
adevãrat: falimentarea echipei
prezidate de Giovanni ºi lansarea
ca unicã soluþie salvatoare a
proiectul UTA Bãtrâna Doamnã.
S-a dovedit cã aceea ofertã pe
care Marius Þucudean ºi
Alexandru Meszar au lansat în
spaþiul public, oferind 500.000
de euro pentru preluarea
clubului din liga a doua, a fost
doar o perdea de fum.
Mutarea
pe
stadionul
Motorul, unul care tot nu pot sã
îmi dau seama cum primeºte
aprobare pentru liga a doua,
lipsa infrastructurii adevãrate,
repetatele
întârzieri
la
construiera noului stadion ºi

toatã mascarada cu conducerea
acestui club, au fãcut ca arãdenii
sã nu se apropie într-un numãr
foarte mare de aceastã formaþie.
Nu existã deocamdatã aceea
încredere în ce poate acest club,
mai ales cã existã în continuare
foarte multe greºeli în relaþia cu
publicul, iar aici mã refer la
acþiunile fãcute de conducere, nu
la
departamentul
de
comunicare. Iar ultima decizie
luatã de cãtre conducerea
clubului este una care dovedeºte
cã nu s-a învãþat nimic din
greºeli ºi cã se merge pe acelaºi
calapod, de greºeli în cascadã,
de lucruri care nu au nimic în
comun cu un club profesionist.
Conducerea
clubului
UTA
Bãtrâna Doamnã a luat decizia ca
biletele pentru meciul cu
Timiºoara sã fie vândute doar la
pachet cu biletele pentru alte
douã partide, ultimele din acest
an de pe teren propriu. Aºadar,
cine vrea sã meargã la meciul cu
Timiºoara va trebui sã plãteascã
30 de lei în loc de 10 lei ºi sã
meargã la trei meciuri, în loc de
unu.
Nu am trãit în vremurile

comunismului, dar din ce am
înþeles ºi atunci se fãceau astfel
de lucruri, oamenii erau duºi cu
forþa la evenimente la care nu
doreau sã participe. Exact la fel
se întâmplã ºi acum, cu aceastã
decizie.
Cei din conducere au anunþat
cã au fãcut acest lucru deoarece
doresc sã aducã lumea la stadion
ºi la partidele care nu au atât de
multã
importanþã
pentru
spectatorul de rând. Pãi ºi atunci
se iau decizii pentru a fi duºi cu
forþa? De ce nu se încearcã
aducerea spectatorului la stadion
printr-un joc frumos, prin diferite
campanii de publicitate?
Sunt ferm convins cã se vor
vinde toate biletele la meciul cu
Timiºoara, deoarece Aradul este
avid dupã o astfel de partidã.
Probabil vor veni ºi acei
spectatori care îºi aduc aminte
de fotbal doar la astfel de
partide, iar în rest stau departe.
Stadionul se va umple, cu
siguranþã. Dar sunt la fel de
convins cã la cele douã partide la
care se vând la pachet biletele,
stadionul va fi aproape gol.
Pentru cã nu toþi cei care vor sã

vadã duelul cu Timiºoara vor dori
sã vadã ºi celelalte douã dispute.
Iar prin asta, se interzice practic
accesul la acele partide celor
care vor dori sã meargã, dar nu o
vor face pentru cã nu vor putea
sã ajungã la disputa cu
Timiºoara. Conducerea clubului
nu a luat asta în considerare, ei
probabil considerã cã au fãcut un
mare lucru cu aceastã decizie.
Mã aºtept ca în perioada
urmãtoare sã fie aduºi cu forþa ºi
copii la stadion, poate ºi
pensionari sau chiar oameni care
primesc ajutor social de la
Primãrie.
Cã na, conducerea clubului
vrea sã vadã stadionul plin la
fiecare meci, nu conteazã cã
oamenii nu vor sã vinã la fotbal.
Sau, ºi mai probabil, vor fi
aduse
în
tribune
toate
persoanele care lucreazã la
cluburile care sunt susþinute de
Primãrie.
Mãcar
aºa
se
mulþumeºte toatã lumea. Dar,
oare, când se vor lua cu adevãrat
mãsuri profesioniste la acest
club? Atâta timp cât existã o
conducere sub acoperire, mã
tem cã niciodatã. Spre rãul lor.

Black&White

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN (l)
Gelu BOCI
Am fost tentat sã vorbesc despre
etimologia cuvîntului POLITICÃ, derivat din
latinul ''POLITICUS'', numai cã aveam de
strãbãtut o cale oarecum anevoiosã spre
înþelegere din partea dumneavoastrã ºi, mult
mai anevoiosã spre explicare din partea
mea... Aºa cã vã propun, varianta popularã,
aia mai puþin ortodoxã, cã „POLITICA NU-I
FATÃ MARE“...
Campania electoralã s-a pus pe roate,
tehnic unele „roþi“ pe jenþi de aluminiu, altele
pe jenþi de tablã... Conform bugetului. Numai
cã nu întondeauna conteazã investiþia, ci...
perspectiva performanþei.
ªi performanþã pentru un partid, indiferent
de orientare, înseamnã nemijlocit IDEI ªI
ACÞIUNI VIABILE CE POT AJUTA CONCRET

ªI COERENT LA BUNÃSTAREA TUTUROR
ELECTORILOR, INDIFERENT DE ORIENTAREA
LOR POLITICÃ, IDEI ªI ACÞIUNI SPRE BINELE
NOSTRU AL TUTUROR, PENTRU BINELE
ROMÂNESC AL UNEI ROMÂNII MAI
PROSPERE, MAI DEMNÃ ªI IMPLICIT MAI
FERICITÃ...
Da, pare o propoziþie lozincã, numai cã
alta mai scurtã ºi mai la subiect momentan nu
cunosc. Cu altã ocazie ºi-n alt context aºtept
ºi accept comentarii.
Pe articolul de faþã vã rog sã-l catalogaþi
drept un preambul la urmãtoarele care pînã la
alegeri VOR FI PRO PARTIDUL ECOLOGIST
ROMÂN, partid care m-a ales ºi pe care l-am
ales. Potrivire de carecter... PARTIDUL
„VERDE“ POATE FI VARIANTA DE BUN

www.newsar.ro

AUGUR, POATE ªI TREBUIE SÃ FIE
DESCHIDEREA SPRE NATURÃ, OAMENI,
FAUNÃ ªI FLORÃ. O deschidere spre tot ce
are mai frumos o þarã frumoasã cu oameni
frumoºi! Despre toate astea promit cã vom
vorbi mai în esenþã în urmãtoarele materiale.
ORICÎT DE FRUMOASE SUNT CUVINTELE,
DACÃ NU AU SPRIJIN ÎN REALITATEA
FAPTELOR, NU-S ALTCEVA DECÎT UN
ZGOMOT EFEMER, UN FALSET OARECARE
ÎNTR-UN CONTEXT DAT.
Aºadar, atenþie la nadele partidelor...
consacrate! Consacrate-n toate cele. Chiar cã
o putem pune de un foileton.

Sfîrºitul primei pãrþi

Citeºte azi ce scriu ziarele de mâine!
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Concertul lui Presser la Arad,
un eveniment neobservat
de cei mulþi
Notorius
Fiind un insider, nu voi insista prea mult pe
aspectele de organizare ºi alte cele, fiind însa unul
care traieºte la Arad fara sa faca diferenþa între
oameni în funcþie de limba pe care o vorbesc în
familie, am ramas din nou oripilat de prapastia care
desparte comunitatea majoritara româneasca de cea
maghiara din Arad.

Dintre primii nu mulþi ºtiu ca exista de cel puþin
de un deceniu un teatru maghiar, Kamaraszínház, în
oraº, este drept e vorba de o trupa minuscula,
miºcata de doi-trei oameni, însa deja cu notorietate
atât în lumea teatrala româneasca cât ºi in cea din
Ungaria.
Ajunge doar sa spun ca aceasta trupa a adus mai
multe premii în ultimii ani la Arad, atât de la
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festivaluri româneºti cât si ungureºti, decât teatrul
clasic Ioan Slavici, instituþie care o patroneaza de
ceva vreme la ordinele primariei.
Kamaraszínház realizeaza cam doua-trei
premiere pe sezon cu actori venind din alte parti –
vedeta trupei, Attila Harsányi, cetatean de onoare al
Aradului, are baza la teatrul din Miskolc –, iar în rest
îºi alcatuieste stagiunea prin invitarea unor producþii
pe masura din oferta de spectacole româneasca ºi
maghiara.
Duminica trecuta, în 30 Octombrie, sala mare a
teatrului a fost neîncapatoare pentru cei care au dorit
sa-l vada ºi sa-l auda pe monstrul sacru al poprockului maghiar, invitatul de la Kamaraszínház,
Gábor Presser, compozitorul de la Omega, LGT, o
personalitate încântatoare, cunoscuta, stiu din
experienþa, ºi de foarte multi melomani aradeni nu
neaparat unguri.
Numai ca prezenþa la Arad a lui Presser – dupa
concert a luat o cina la Transilvania, încântat de
ciorba de burta de acolo – a trecut neobservata de
presa ºi opinia publica româneasca informata a
orasului.
Sunt sigur ca daca aflau de acest eveniment
cultural de excepþie – aici sintagma este la locul ei –,
mulþi români veneau la concert sa-l vada la lucru pe
compozitorul care a dat lumii muzicale hitul
Gyöngyhajú lány(Fata cu parul de margele), asta ca
sa amintim doar cea mai cunoscuta melodie creata
de Presser.
Pacat!
PS Un scurt reportaj despre eveniment gasiþi în
interiorul ziarului la rubrica Provincialul.

Mara, 1 an, fluturaº
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„TE FAC!” Aºa i-ar fi aruncat, printre
dinþi, fostul ºef de la „Doi ºi-un sfert”
vicepreºedintelui CJA Sergiu Bîlcea
Halucinant. Sau, mai bine zis,
îngrijorãtor. Periculos, chiar!
Practici pe care le credeam
demult apuse au revenit în primplanul vieþii publice la sfârºitul
ªedinþei Consiliului Judeþean de
vineri (n.r. – 28.10.2016), când în
urma unor contre politice un
consilier PSD i-ar fi aruncat un „Te
fac!”, printre dinþi, vicepreºedintelui CJA Sergiu
(foto
dreapta) Bîlcea. Cel care a
proferat
ameninþarea
este
consilierul social-democrat Petru
Pãdurean (foto stânga), fostul ºef
al Departamentului de Informaþie
ºi Protecþie Internã de la Arad
(celebrul „Doi ºi-un sfert”).
„Cred cã nu este normal
ceea ce s-a întâmplat. Cred cã
reacþia domnului Pãdurean este
una total deplasatã. Consider
cã putem avea pãreri diferite,

Dupã Hitler, avem ºi Goebbels

cã putem polemiza sau cã
putem avea anumite conflicte
verbale, dar toate acestea sã se
axeze pe temele discutate în
ºedinþe, nu sã scoatem pe gurã
ce ni se nãzare nouã pe
moment ºi nu la modul acesta.
Acest domn a plecat în martie
din conducerea unui serviciu ºi
dupã câteva luni ne trezim cu el

pe listele unui partid politic, iar
mai apoi în postura de consilier
judeþean…”, a declarat Sergiu
Bîlcea.
Petru Pãdurean n-a rãspuns, la
telefon, încercãrii presei de a-l
contacta pentru a-ºi expune
public punctul de vedere. O
poate face oricând doreºte.
Noi suntem pe recepþie!

www.newsar.ro
se aprinde din prima!

dacã nu ne credeþi, uitaþi-vã la
ziarul scos recent de PNL, sub
oblãduirea cuplului amintit. Va
fi greu sã-l gãsiþi cã, de
principiu, acesta zace dosit pe
sub birourile primarilor PNL,
cãrora le e ruºine sã-l distribuie,
aºa de naºpa e.
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Mulþi l-au asemuit pe Falcã cu
Hitler. Pãstrând proporþiile,
desigur. Cã face ce vrea, cã e
virulent pânã la demenþã, pânã
ºi cã pozeazã în vegetarian.
Iaca, în anturajul lui Falcã a
apãrut ºi un mic Goebbles, pe
numele sãu Andrei Ando.
Acesta din urmã, mai nou, este
ºeful propagandei ºi, totodatã,
cenzorul ei. Totul trebuie vizat,
ca nu cumva sã se strecoare
vreo chestie care sã provoace
neplãceri. Bunãoarã, o idee
bunã, dar care sã nu aibã ca
sursã izvorul nesecat de idei al
cuplului „Hitler-Goebbles”. ªi
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