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Despre
flori ºi
altele
Teofil GRÃDINARU
Sunt grãdinar. Recunosc. Doar cu numele,
deºi-mi plac florile. Ca ºi grãdinar, pot – sau
încerc – sã-mi dau cu pãrerea despre cum stã
balanþa electoralã. Nu e vorba de deontologie –
cicã n-ar fi bine sã vorbim de politicã, în aste
vremuri –, dar doresc sã nu lovim clar ideea de
a vota, din moment ce suntem în campanie
electoralã. Hai, sã vorbim despre... flori!
Clar, trandafirul e la modã. Cã e unul, cã sunt
mai mulþi, trandafirul e la modã. Pe eºichierul
politic, trandafirii stau de ceva vreme la pândã.
Au fost ei scuturaþi ºi dezrãdãcinaþi de la
guvernare, de când cu tragedia de la Colectiv,
dar uite cã înfloresc din nou ºi se pregãtesc sã se
instaleze iar pe pervazurile de la Casa Poporului
ºi de la Palatul Victoria.
Cine mai stã la pândã? Iaca un buchet de
gãlbenele Unii vor spune cã gãlbenelele sunt
bune, or fi, alea clasice, dar nu astea, cam
veºtejite. Gãlbenelele de care vã spun sunt
genetic scurse din portocalele suculente pe
vremea crizei combinate cu lãmâile nemulþumite
din USL. Rãmâne galbenul veºnic promiþãtor,
dar în acelaºi timp care tot veºnic rãmâne la
stadiul de simplã promisiune.
A mai rãmas, ca idee, altoiul PUSR. Acolo
putem pune orice. Sau, de fapt, nu putem, dar...
e loc pentru toþi. Un buchet cu de toate: niºte
gladiole, care dau prestanþã, muºcate, care dau
ideea de ton critic, niºte gherbera made in
France, ca la Capitala E un fel de... ce-o fi: un
altoi între Soros ºi umbra lui Johannis. un pic
de... speranþã combinatã cu antisistem.
Mergând mai în jos, lalelele rãmân
conservate, poate cu niºte petale lipsã, dar tot
se-adunã de un buchet de 5 procente. Aºa cã ºi
tulipanul trebuie luat în calcul.
Desigur, mai sunt iriºii de un albastru inifinit,
ca un zid al plângerii marca Voroneþ, specific
PMP, adicã acelui ochi albastru, spãlãcit, fix,
emoþional, fix, expresiv, fix, poetic, fix,
atotcuvântãtor, totuºi fix. Clar, e vorba de
Bãsescu.
Poate cã i-am vãzut pe toþi, dar am uitat de
cea mai importantã floare. În limbaj cromatic, cel
mai maleabil partid este „Ghiocelul”, adicã
proaspãt nãscutul ALDE. Ãºtia, convinºi de
importanþa de a sta în poziþia „balama” ºi la fel
de convinºi cã e nevoia de ei, adoptã poziþia
ghiocelului faþã de cei care sunt la pupitru,
poate-poate prin buchetul ºi se „mãritã” la
guvernare.
Ar mai fi ºi alte flori, cu ºanse aproape nule
sã intre în „gãleata” politicã de la Casa Poporului.
Dar ideea e clarã: în decembrie avem ºansa sã
plivim flora noastrã politicã, sã ne alegem
buchetul care ne place.
Aºa cã, chiar dacã nu mã ºtiu la politicã, dar
la flori mã mai pricep. Sau, cel puþin, aºa cred!

Aradul arde, Primãria ºi Consiliul judeþean sunt tapate

Sifonarea banului public,
varianta „Capitalã Culturalã“

T

În numãrul trecut arãtam cu se sifoneazã banii prin sport.
Adicã, prin investiþiile din sport ºi, mai ales, din infrastructura
sportivã. ACUM, a venit rândul culturii.
Numai prin proiectul „Arad – Capitalã Culturalã 2021” s-au
scurs în buzunarele camarilei politice SUTE DE MII DE EURO!!!
Fãrã nici o exagerare, din moment ce în bugetul Asociaþiei
fabricate special în acest sens intrau anual 720.000 de lei, numai
de la instituþiile de culturã subordonate Primãriei ºi Consiliului
Judeþean. Câte 10.000 de lei „donau” lunar fiecare instituþie:
Teatrul, Filarmonica ºi Centrul Municipal de Culturã (Primãrie),
respectiv Biblioteca, Muzeul ºi Centrul Judeþean de Culturã
(Consiliul Judeþean). 10.000 x 6 instituþii x 12 luni = 720.000
lei!!! La un curs de 4,5 lei/euro, avem un buget anual de
160.000 de euro anual!!! Bani publici, cheltuiþi pe un proiect
eºuat, care a avut ca rezultat doar alimentarea cu bani a unor
firme ºi persoane fizice autorizate.
Iar cheltuielile au fost pe mãsurã: 3.500 de lei pe care
directorul Asociaþiei, Andrei Ando, le aproba (ºi deconta,
desigur) consultantului... Andrei Ando! ªi asta lunã de lunã! Sau,
tot lunã de lunã, 2.300 de lei pentru prestãri servicii pentru un
cameraman de la West TV, post de televiziune la care, printr-o
stranie coincidenþã, era director acelaºi Andrei Ando.
Cât despre deplasãri, Asociaþia „Arad Capitalã Culturalã
2021” s-a dovedit o adevãratã agenþie de turism, cu deplasãri la
Bucureºti, Bruxelles, Valladolid sau Craiova. Pãi, ce rost au mai
avut aceste deplasãri. Era suficientã o deplasare la Timiºoara ca
sã vedem cã proiectul „Arad Capitalã Culturalã” este un eºec din
start ºi toatã combinaþia a fost fãcutã pentru a satisface financiar
unele persoane.
Acum, pentru „merite deosebite”, aceluiaºi Andrei Ando i sa oferit un fotoliu cald în Consiliul Judeþean: Director al unei nou
înfiinþate Direcþii care cuprinde Comunicarea, Turismul,
Externele – adicã toate ingredientele pentru noi excursii. Totul
în numele unui proiect... Dar mai conteazã ce proiect?
Important e sã fie bani, publici desigur ºi ceva în zona culturalã.
Cã asta prinde!
P.S Vom reveni cu detalii despre aceste scurgeri de bani,
în care vom explica punctual pe ce s-au dus sute de mii de
euro, banii arãdenilor!

„Harnici” cum suntem am intrat în posesia unor documente oficiale. Despre cum ºi câþi bani s-au cheltuit pentru mega
proiectul cu Aradul - Capitalã Culturalã 2021. Un fiasco total. Dar pe banii arãdenilor. ªi nu puþini bani. Astãzi vã punem la
dispoziþie documente cu cheltuielile pe care le-a fãcut Andrei Ando, ºãful pus de Falcã sã pãrpãdeascã bani, în anul 2015 pe
lunile ianuarie, februarie (pag.1), martie ºi aprilie (pag.2). Cu alte documente ºi substraturi ale mega hoþiei, în numãrul viitor
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Hai sã mâncãm ceva, a sãrit Nelu din peisaj, ºtiu un loc
fain, nu-i departe. De altfel, a completat el dupã ce aþi
pornit, aici nimic nu e foarte departe. Oraºul e mic, întro orã, douã n-ai ce face. Aþi luat-o pe o stradã dreaptã,
hotãrâtã, umbroasã din cauza copacilor bogaþi ºi relativ
deºi pe ambele direcþii de mers. Cãsuþele fãrã etaj de la
început arãtau bine chiar dacã nu erau neapãrat întreþinute
ºi cele mai multe aveau acoperiºul din tablã. Dupã o vreme
locul lor a fost luat de construcþiile mai noi, pãtrãþoase ºi
cu muchiile indefinite. Cu decoraþii mai mult de cãrãmidã
aparentã, nu erau neapãrat blocuri, dar n-aveai cum sã le
numeºti altfel. Aþi ajuns dupã câteva minute într-o piaþã în
care vechiul se îmbina straºnic cu noul, vile cu un turnuleþ
în care se afla balconul se aflau faþã-n faþã cu verticalitatea
butucãnoasã a noilor clãdiri. Asta este, a arãtat Nelu spre
cea mai înaltã. Hotel ºi restaurant ºi nelipsitul bar. Se
mãnâncã bine, te-a liniºtit, observând probabil nehotãrârea
din privirea ta, hai, poate dau de Gigi. Un chelner de aici,
a precizat în treacãt în timp ce intraþi în restaurant printre
imensele uºi de sticlã incastrate în cornier ruginit.
Gigi nu mai era, dar îl cunostea ºi pe Costi de care
uitase complet. O ciorbiþã, pentru început, dupã care un
cotlet de porc, ce zici, i s-a adresat acesta direct cu aceea
politeþ agresiv-unsuroasã cu care începeai sã te
obiºnuiesti. Merge, dar înainte ne aduci douã vodci ºi
cafele, i-a zâmbit Nelu ferm, dupã care a mai adãugat: ºi
dacã se poate nu piºwasser. Ce?, a devenit brusc
ameninþãtor Costi. Mai scurte si mai tari, dacã aþi avea la
nisip, ar fi perfect. Nu avem, i-a întors-o chelnerul, dar
avem la filtru. Nelu a râs: aþi evoluat, deci, scurte ºi tari.
Înþeles, ºefu, a revenit Costi la zãmbetul mieros
dintotdeauna, încheiând ceremonia cu o plecãciune jucatã
în amãnunt la miºto. Sunt cu toþii niºte ºnapani, a început
Nelu descrierea situaþiei dupã ce s-a îndepãrtat Costi. Te
taie unde pot ºi cu cât pot, iar dacã te simt dezorientat sau
fraier te lasã pur si simplu în curul gol dupã ce au bãgat în
tine ceva mizerii de doi lei.
Era evident stãpân pe situaþie, în elementul sãu,
hotãrât sã nu scape frâiele din mânã. De aici mergem
înapoi la Nucet. Ajungem pe la cinci, de bilete n-avem
nevoie, e a doua oprire, luãm pulsul, mergem pânã la
Movila, nu-i departe, e prelungirea la Nucet, dacã avem
noroc dau de Câine, poate stãm la el peste noapte, bem
un vin ºi gata. Mâine la aceeaºi orã suntem la Bucale din

nou. Era simplu, pãrea simplu, lumea strãlucea sub soarele
de Septembrie în timp ce voi, în timp ce suflaþi în lingura
cu ciorba de vãcuþã, vã uitaþi prin vitrinele prãfuite spre
blocul de peste drum.
Era doar o stradã. Nu-i vedeai capãtul, iar în anumite
porþiuni nici marginea. O stradã care se transforma pe
nesimþite în piaþã, redevenind la fel, un pic mai încolo, din
nou stradã. Mergând agale spre clãdirea internatului
Liceului agricol din Nucet, ceva îþi lipsea în mod evident.
Încã nu-þi dadeai seama ce, ºtiai doar cã nu e ceva concret,
ceva palpabil. Aveai în schimb spaþiu din belºug. Pãrea cã
te afli într-un loc în care nimic nu începe, nu se terminã,
doar este, existã de când e lumea.
Internatul era o clãdire nouã, un paralelipiped perfect
dacã ar fi avut liniile paralele. Un coridor cât casa, expresia
aici exprima realitatea de pe teren, din care se deschideau
dormitoarele. La cele douã capete se aflau niste scãri cu
treptele denivelate de mozaic aproximativ, delimitate de
o balustradã din fier la fel ca în orice construcþie de acest
tip. Peste ani, în armatã, cazarma nouã era la fel cu
diferenþa cã avea patru etaje.
Aþi dat repede de bãieþi. Întâlnirea a fost aºa cum a
prevãzut Nelu ºi cum þi-ai imagint-o tu: gãlagioasã ºi
dinamicã. Se bãteau pe umeri, încercau sã parã de gaºcã.
Hai, sictir, au zis aproape la unison când au aflat cã tu eºti
ungur. Nu se vede, a zis unul pe care ceilalþi îl apelau Calu.
Se pare cã aveau cu toþii porecle de animale, formau un fel
de trib cu rãdãcini zoomorfe. Aþi aflat repede despre Cãine
cã nu mai venise la ºcoalã de trei zile, avea ceva probleme
fizice, ceva legat de un pescuit ratat în balta din apropiere
care s-a lãsat cu bãtaie. E umflat rãu de tot, mânca-þi-aº, a
râs tare de tot unul numit Curca. Da, reveniþi seara si
dormiþi la noi, a stabilit întrebând cel care pãrea ºeful,
singurul de altfel care nu avea nume de animal. Îi ziceau
cu respect ºugubãþ Moºul. Si nu pentru cã pãrea mai în
vârstã ca ceilalþi, dimpotrivã: era un puºtan mai mititel, cu
oasele ieºind prin toate încheieturile. Avea însã o privire
obraznicã ºi hotãrâtã, calmã în acelaºi timp. O privire de
bãtrân care a vãzut multe, pentru care via?a este o carte
deschisã. Sau închisã pentru totdeauna, depinde de ce-þi
convine mai mult. Bineînþeles, mon ami, i-a rãspuns Nelu
Moºului, avem treabã, n-avem timp acum de chefuri,
venim la internat cel târziu la miezul nopþii, sper sã aveþi
douã paturi ºi pentru noi. Ce vorbeºti, i-a rãspuns oarecum

sumbru Moºul, patul tãu este neocupat, cine sã aibã curajul
sã se punã în locul tãu. Þi se pãrea cã între cei doi existã
ceva de care sunt conºtienþi toþi ceilalþi în afarã de tine.
Încercai sã-þi dai seama dacã e de bine sau de rãu.
Movila era în prelungire la Nucet pe drumul ce duce
spre Mircea Vodã. Un drum strãjuit de case joase, cu
garduri doar pe ici-colo, printre care zãreai câmpia care se
pierdea doar la orizont. La Nucet era o mãnãstire aflatã la
marginea unei urme de pãdure, urme care se prelingeau
pe marginea de nord ale localitãþii, Movila în schimb se
deschidea în câmpia presãratã de nenumãrate bãlþi, numite
oficial crescãtorii. Heleºtee?, am întrebat eu la un moment
dat doar ca sã mã aflu în treabã, fãrã sã realizez atunci
provenienþa maghiarã a cuvântului.
Câinele n-avea nici pe dracu, caftul a fost unul minor
dupã cum ne-a povestit hohotind fãrã întrerupere, au fost
în fiecare searã la baltã, au prãjit peºte ºi au bãut vin ieftin
de Dealul Mare pânã-n zori, cum sã te duci dupã toate
astea la scoalã. Corect, a conchis Nelu, mon ami, mã poþi
ajuta cu banii ãia, ºtii tu? Nicio problemã, i-a întors-o
Câine, iar dupã ce a aflat de intenþia noastrã de îmbarcare
la Constanþa, a devenit ºi mai darnic: mã, fraierilor, vã mai
fac rost de câteva sute-n plus, sã aveþi. Nu-i o problemã?,
s-a interesat politicos Nelu vãdit satisfacut de primire, de
imaginea pe care aceastã deschidere, mai largã decât
câmpia din faþã, o putea sãdi în tine. Banii, mânca-þi-aº,
niciodatã, a ºarjat Câine, iar în seara asta mâncãm niste
peºte ºi bem un vin de-þi dai palme singur. Omule, de ai
ºti, ce fãrã sens ºi fãrã chef sunt aici toate de când ai plecat,
s-a adresat direct lui Nelu, lovindu-l tandru cu pumnul în
burtã.
Seara a fost ca în poveºti. Peºtele s-a prãjit puþin mai
încolo de baltã sã nu fie atâþia þânþari. S-au adunat vreo
zece de toate vârstele, era acolo ºi bunicul lui Câine, o
mãtuºã mai tânãrã ºi încã câþiva despre care habar n-avea
în ce relaþie de rudenie se aflã. Peºtele a fost senzaþional,
iar vinul mai bun ca de obicei, aºa cum ne-a asigurat Câine.
Ce dracu, mãi, odatã vine Moºul la Câine acasã, doar n-o
sã-i dãm poºirca pe care o bem noi zilnic. Aºa-i, a fost de
acord bunicul, vãdit transpus de apusul de soare care sentindea peste câmpie de parcã ar fi fost aburul sângeriu
ieºit din pestii puºi nu de mult peste grãtarul improvizat
dintr-o lamã de plug.

NEWSAR

Cioloº, ce dezamãgire!
Alãturarea dintre PNL ºi Dacian Cioloº nu ar
trebui privitã altfel decât ca o stare de disperare
care i-a cuprins pe ambii parteneri în ajunul
alegerilor parlamentare. Privit cu încredere ºi
speranþã de foarte mulþi români, Dacian Cioloº
pare cã s-a lãsat alterat de putere. Sau, e mai mult
decât atât!
Sã ne aducem aminte cã guvernul tehnocrat a
fost instalat imediat dupã valul de proteste care a
urmat tragediei din Colectiv. Ieºiþi în stradã, zeci
de mii de oameni au spus atunci un NU hotãrât
clasei politice ºi întregului sistem care a
îngenunchiat România de 25 de ani încoace.
Venit în chip de salvator, Dacian Cioloº a fost pe
placul multor români, protestele au încetat, iar
guvernul tehnocrat a trecut la treabã. Cu rezultate
mai mult sau mai puþin notabile. Dacã-i ascultãm
pe pesediºti, atunci e „Guvernul Zero”. Dacã-i
ascultãm pe liberali (dispuºi, acum, sã spunã ºi sã
facã orice i-ar aduce la putere), atunci Guvernul
Cioloº este plin de realizãri mãreþe. Adevãrul, ca
întotdeauna, e undeva la mijloc. Cert e cã, în
rãstimpul scurs de la instalare ºi pânã acum,

Guvernul Cioloº nu putea face minuni. ªi tot cert
este cã a fost, la prima vedere, cel mai puþin
corupt guvern al României postrevoluþionare.
Acesta este ºi motivul pentru care impresia bunã
lãsatã atâtor români s-a transformat ºi continuã sã
se transforme în dezamãgire: Cioloº a venit pe un
val de nemulþumire la adresa clasei politice ºi
sfârºeºte în cloaca acesteia. Explicaþiile pot fi mai
multe, dar douã îmi par mai apropiate de
realitate: Ori Ciloº s-a lãsat prins în mrejele
puterii, ori a fost, din start, reprezentantul
sistemului de care a venit sã ne „salveze”. Aº
înclina spre cea de a doua variantã, pentru cã
altfel nu-mi explic cum e dispus sã stea, atât de
uºor, la masã cu PNL (în care regãsim, în
proporþie mare, urmaºii PDL-ului, un partid care a
furat România la concurenþã mare cu PSD). Dacã
ar fi fost valabilã prima variantã, atunci Cioloº ar fi
optat mai degrabã pentru USR sau ANP, douã
partide care se pretind anti-sistem.
Acestea fiind spuse, privim cu neîncredere
spre actorii angrenaþi în cursa electoralã. Câþi
dintre ei sunt ceea ce pretind a fi?

Urmare din pagina 1
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Aradul, o mare micãlacã

O Chestie de speþã
Avem douã chestii! Una cã
Cionca – prin voia sorþii,
preºedinte al Consilului Judeþean
– vrea o Poliþie a Lucrãrilor. A
doua cã lucrãrile sunt de cãcat,
atât în judeþ, cât mai ales în
municipiu. Asta o spunem noi.
Baiu’ e cã Cionca – o fi Falcã, o fi
Ando, Cionca rãspunde – e pe
cale sã-l punã ca ºef al Poliþiei
lucrãrilor pe un angajat al
Primãriei. Desigur, prin concurs.
Nu dãm din casã, dar cum un
angajat mediocru al Primãriei
poate sã devinã ºef de lucrãri?
Mai ales cã lucrãrile de la
municipiu sunt de tot rahatul.

O Gospodarul judeþului
Unul dintre cei mai aleºi politicieni ai judeþului este, fãrã
îndoialã, Mihai Calimente (foto
stânga). Mihãiþã, cum îi spun educatoarele, îngrijitoarele ºi cuplul

Basarabia ºi iar Basarabia
Horia MEDELEANU
Amânarea „sine die“ a
basarabenilor de a reveni în
„Patria Mamã“, ne întreisteazã,
iar pe unii îi supãrã. Desigur,
nouã, celor de dincoace de Prut,
ne este greu sã-i înþelegem.
Pierdem din vedere cã douã
secole (cu un „intermezzo“ din
1918-1940), basarabenii au avut
o istorie aoarte, care i-a marcat
ºi, aº zice, i-a remodelat. Sã
menþionez doar lunga stãpânire
þaristã ºi cea sovieticã.
Între acestea, s-a produs un
miracol. În urma Primului Rãzboi
Mondial, basarabenii au renãscut
ca pasãrea Phoenix ºi ne-au dat
cea mai mare lecþie de iubire de
neam din istoria noastrã. Sã nu
uitãm, ei s-au unit primii cu
„Regatul României“. Au avut, din
fericire, lideri remarcabili, dar
UNIREA au înfãptuit-o masele de

români, care, în 28 martie 1918,
într-un
entuziasm
de
dimensiunile unei legende, au
strigat „Noi vrem sã ne unim cu
ÞARA!“ Sã ne imaginãm ce tãrie
ºi ce curaj au dovedit
basarabenii, în condiþiile unei
revoluþii
bolºevice
care
convinsese întreaga Rusie.
Aº spune, ca istoric, Unirea
Basarabiei cu Vechiul Regat a
avut
o
motivaþie
strict
sentimentalã. A fost „un fapt de
suflet“. Dar, din nefericire ºi din
pãcate, experienþa româneascã
din perioada interbelicã a
însemnat o mare ºi dureroasã
dezamãgire pentru basarabeni.
Guvernarea „frãþeascã“ s-a
dovedit un prilej de spoliere
„legalã“ a „bunurilor“ oferite de
aceastã provincie bogatã. În anii

60-70 ne-am bucurat de
simpatia domnului colonel Iustin
ªeredan, fostul comandant al
„Gãrzilor naþionale“ în anul
1918, din Valea Mureºului ºi
Valea Criºului, iar dupã Marea
Unire, primul prefect român la
prefectura din Chiºineu. De câte
ori îl provocam, începeam aºa:
„Domniºorule Horia (aºa îmi
zicea el), mi-e ruºine ºi nu pot sã
uit cum ne-am comportat noi. O
armatã de funcþionari, cei mai
mulþi din Bucureºti, oameni puºi
pe cãpãtuialã, care dupã 2-3 ani,
dupã ce îºi fãceau plinul,
plecau!” Aveam douã camioane
la Prefecturã. În preajma
Crãciunului ºi a Paºtilor, „liota”
asta de funcþionari le foloseau
pentru a transporta acasã, în þarã,
uneori te miri ce! Mi-a rãmas în

amintire cã un funcþionar a trimis
soacrei, la Bucureºti, de Crãciun,
un butoi cu castraveþi muraþi.
Unirea din 1918 a fost un act
sentimental, dar basarabenii de
azi sunt total schimbaþi faþã de
cei din trecut. Azi nu mai
acþioneazã
sub
impulsul
sentimentelor.
Experienþele
contradictorii cu care i-a
„blagoslovit” istoria i-a fãcut
prudenþi, au un înalt grad de
luciditate, sunt mult mai
raþionali, îºi cântãresc cu grijã
oportunitãþile, în demersurile lor
triumfã
realismul
care
îi
determinã sã-ºi punã la „rece”
întrebarea: „Ce le poate oferi
România de azi lor?”
Dacã suntem sinceri, trebuie
sã recunoaºtem cã aceastã
întrebare suntem obligaþi sã neo punem nouã înºine.

ACTUAL

Filiala Arad a Patronatul Român, îngrijoratã de
lipsa de viziune a partidelor asupra viitorului þãrii
Gâdea-Badea. Ca sã aducã noi
argumente, Mihãiþã sare la beregata tuturor. O chestie normalã,
politic vorbind. Dar... aceste argumente ne doare... pentru cã în
timp ce ne vrea binele tuturor,
Calimente nu-ºi are grijã de binele
propriu. ªi nu glumim.
Ca sã fim expliciþi, la imobilul
pe care (parþial) îl deþine, troneazã
niºte pancarte mari cu... „Atenþie,
cade tencuiala!” ªi, mai mult, a
apãrut ºi o groapã riveranã, camuflatã cu un fel de podeþ metalic,
de pe vremea când trotuarul
respectiv a vãzut primul asfalt.
Întrebarea vine de la sine: cum
sã fie Calimente gospodarul
judeþului când nu poate fi gospodarul propriei sale case.

O Maitre d’judeþ
Despre preºedintele Consiliului Judeþean ºi activitatea lui profesionalã, numai de bine. Dar nu
ne-a cãzut bine sã aflãm cã domnul preºedinte e de acord sã dea
– pur ºi simplu – Aeroportul altora. respectiv timiºorenilor. Parcã-l
vedem, cu cãmaºã albã ºi papion,
întinzând Timiºoarei tot Aradul,
ca pe un platou garnisit cu de
toate.
Sigur, Cionca o sã ne spunã cã
nu-l
dã
Timiºoarei,
ci...
Bucureºtiului, cã Aeroportul va
rãmâne în Arad, cã doar nu face
nimeni pista sul ca pe un covor
dus la spãlat ºi tot din astea...
Realitatea e alta: la butoane
vor fi alþii. e ca ºi cum ai o maºinã,
e pe numele tãu, plãteºti impozit,
RCA ºi toate cele, iar de plimbat
cu ea se plimbã vecinul sau
administratorul blocului.

Dupã douã decenii ºi jumãtate
partidele politice continuã sã se prezinte
în faþa electoratului cu aceleaºi planuri
de guvernare nerealiste. În aceste
condiþii, atât la nivel local prin vocea
preºedintelui de filialã, Ioan Marin
Criºan, dar ºi la nivel naþional prin vocea
domnului preºedinte Gheorghe Naghiu,
Confederaþia Patronatul Român vrea sã
facã anumite precizãri .
Mediul de afaceri autohton nu mai poate
asista nepãsãtor la lipsa de strategie, de
perspectivã, de responsabilitate ºi de
onestitate în relaþia conducãtorilor þãrii cu cei
care asigurã, într-o foarte mare mãsurã,
salariile bugetarilor, ajutoarele sociale ºi
celelalte cheltuieli fãcute din banul public.
Niciuna dintre formaþiunile care se confruntã
pe scena politicã pentru locuri în viitorul
Parlament nu a convins mediul de afaceri cã
are o strategie eficientã, acþiuni pe termen
scurt ºi mediu care sã scoatã antreprenoriatul
român din blocajul nefast în care se zbate de
prea multã vreme.
Oamenii de afaceri români îºi doresc ca þara
sã fie condusã pe principiul meritocraþie iar
rãspunderea sã fie statuatã pentru toate funcþiile
din instituþiile statului ºi din deconcentrate, sã se
termine, odatã pentru totdeauna, cu propunerile
politicianiste, cu proiectele niciodatã duse la
capãt, uitate imediat dupã preluarea puterii în
stat, cu permanentele modificãri, pe toate
planurile, odatã cu fiecare schimbare a
componenþei Legislativului ºi a Executivului.
De asemenea trebuie ca odatã pentru
totdeauna, sã fie instituitã responsabilitatea
directã: ai greºit, rãspunzi, deoarece pânã acum
aproape nimeni nu a rãspuns pentru cheltuirea
nechibzuitã sau cu rea intenþie a banului public,
pentru înstrãinarea resurselor de toate felurile,
pentru lichidarea unor unitãþi care – bine
administrate – ar fi putut aduce plus valoare.
Oamenii de afaceri români doresc
încetarea
abuzurilor ºi a presiunilor
instituþiilor statului asupra mediului de afaceri
autohton.
În acest moment existã 67 de instituþii cu

atribuþii de control calibrate la nivel naþional,
dar acþioneazã doar asupra a 30 la sutã din
mediul de afaceri, adicã asupra firmelor
autohtone, prea mici ºi prea slabe în
comparaþie cu multinaþionalele ºi corporaþiile
mereu ºi cu ostentaþie intangibile.
„Viitorul României depinde de deciziile
legislative ºi de mãsurile Executivului, motiv
pentru care mediul de afaceri cere partidelor
care vor participa la alegerile din decembrie
un semnal hotãrât cã lucrurile nu vor mai
continua ca pânã acum iar decidenþii de la
nivel naþional îºi vor asuma ºi vor rãspunde
punctual de aplicarea celor mai bune soluþii
economice ºi sociale pentru ieºirea din starea
catastrofalã în care se aflã mediul de afaceri
autohton. Partidele au fãcut ºi fac, în aceastã
perioadã, nenumãrate propuneri, au diverse
iniþiative în numele antreprenorilor, dar fãrã
sã-i consulte, fãrã sã le cearã pãrerea tocmai
celor care se confruntã zi de zi cu realitatea
economicã. Filiala Arad a Confederaþiei
Patronatul Român a fost ºi este mereu
deschisã dialogului cu toate forþele politice ºi
toþi factorii decidenþi care au drept obiective
dezvoltarea capitalului autohton, reducerea
fiscalitãþii, debirocratizarea, descurajarea

abuzurilor ºi a presiunii inadecvate a
organismelor statului asupra producãtorilor
români de bunuri ºi servicii, prezervarea ºi
creºterea numãrului de locuri de muncã,
institurea unui dialog social real ºi constructiv
în cadrul unui sistem tripartid cu reprezentanþi
a cãror legalitate este doveditã ºi confirmatã.”
este mesajul transmis pentru politicienii de
toate orientãrile de cãtre Marin Criºan (foto
stânga), preºedintele Filialei Arad a
Confederaþiei Patronatul Roman.
În completare, vicepreºedintele Filialei
Arad a Confederaþiei Patronatul Român,
Marcel Mãinescu (foto centru) a adãugat cã:
„Nu mai avem timp ºi nici starea necesarã ca
sã constatãm, dupã alþi patru ani, cã ne-am
ales din nou cu promisiuni deºarte. Liderii
partidelor trebuie sã înþeleagã cã doar
asumându-ºi prevederi legislative logice,
numai îndreptând urgent ceea ce a fost
legiferat greºit, pot cãpãta încrederea
populaþiei ºi, în special, pe cea a mediului de
afaceri autohton. Fãrã acestea ºi fãrã
demnitate naþionalã, un stat de drept nu
poate funcþiona”.
D.M.

www.flacara-rosie.ro

OBLOCU’ ARADULUI

21 Noiembrie 2016

Pag. 4

‘ai dã presa mea!
Vorbim în presa arãdeanã
despre deontologie cam cum
vorbeau apostolii de Hristos. O
vedem
–
deontologia,
carevasãzicã – dar o considerãm
o minune. ªi iaca am rãmas cu
molarii
crãcãnaþi
ca
la
ginecologiea dentarã. Cicã existã
un conflict deontologic prin
faptul cã judecãtorul Lãzãrescu ar
fi protejat-o pe doctoriþa Podea,
dându-i o încadrare mai blândã.
Asta ca „rãsplatã” cã judecãtorul
i-a fost pacient doctoriþei. Da, e
o formã de conflict de interese,
dar... Pãi, decizia judecãtorului e
de a o þine în arest preventiv sau
la domiciliu pe doctoriþã.
Indiferent de acuzaþii, care
rãmân sã se judece. Iar
judecãtorul oricum are sau nu
circumstanþe pentru cã a fost la
tratament, indiferent de cine a
fost doctor. Cine ºtie speþa,
înþelege. Dar, oricum, n-am
înþeles cum de vorbeºte Jurnalul
(Hirlap, cum s-ar spune) de
deonotologie. Ca stâlp civic,
Jurnalul ar trebui sã mai scuture
administraþia localã, adicã pe
Falcã. Dar cum sã-l scuture pe
dom’ primar când redacþia
Jurnalului arãdean, implicit a
portalului Aradon (ambele
amândouã ale ungurilor de la
Informmedia Oradea), stau în
gazdã
într-unul
dintre
apartamentele lui Falcã, sediul
ziarului (vis-a-vis de Biserica
Roºie)
fiind
proprietatea
primarului ºi a (ex?) soþiei sale –
Ela, pe numele ei de scenã.
Dacã tot vorbeam de Jurnalul,
vã oferim altã mostrã de
„profesionalism”. Acum vreo 3
sãptãmâni – scuzaþi de retardul
informaþiei – se punea problema
scoaterii la concurs a postului de
manager al Spitalului de
psihiatrie de la Mocrea.
Redactorul în speþã dãdea sfoarãn þarã ca sã gãseascã un
manager, deºi managerul în
funcþie era acolo, doar cã i s-a
gãtat mandatul. Poate n-o fi fost
bun, poate trebuia schimbat, dar
rãmâne un semn de întrebare:
oare e chiar atât de solicitantã
meseria de ziarist? Sau, mai
direct: Probleme Aline?

iarnã, ne-am propus astãzi sã
vedem cum se raporteazã presa
arãdeanã online la cele douã
evenimente paralele dar care
strâns interactioneazã. Chiar
dacã târgul lui Mos Crãciun þine
dublu faþã de campanie, aproape
douã luni, adicã începând de
acum ºi pâna în 8 Ianuarie. Pânã
la Boboteazã, se pare, de parcã
dupã Revelion ar mai avea
cineva, în afarã de organizatori,
bani sã mai cumpere cadouri de
Boboteazã.

Culturã. Lacustrã. Aºa vã întâmpinã Falcã, cu Capitala lui
culturalã cu tot, sã intraþi în Piaþa Avram Iancu, la târgul de
Sãrbãtori. Care cum v-a lãsat Falcã: în chiloþi, în sutien, cu cizme
de gumã, cu barca etc. Da’ dupã ce v-aþi plãtit impozitele. Da’
poarta de lemn, cât a costat poarta? Mii de euro, vã spunem noi
Pe vremuri, când conferinþele
de presã erau... conferinþe de
presã, nu ºuete personale,
aveam
vreo
trei,
patru
povestitori. Care, sub forma unor
întrebãri de fapt, dãdeau niºte
rãspunsuri la niºte alte întrebãri
nepuse încã. Aºa erau Emil
ªimãndan, Vasile Blidar sau –
încã în cursã, ce sã spunem –
eternul Nelu Weisl. Acum, cum
spuneam, conferinþele de presã
sunt o formã de socializare, „off
the records” - dacã vreþi, nu un
act prefesional. ªi totuºi... am
redescoperit frumuseþea dezbaterilor gen „ºtiu eu mai bine”.
Asta prin prezenþa lui „critic”
Nicu Vasile Mureºan, cunoscut în
mediile
politico-jurnalistice
drept «Sfântu’ Basil». Apãi, Basil
ne spune ce-ar face de-ar fi Fifor,
de-ar fi Falcã, de-ar fi... Basil.
Totul în numele presei. Numa’
sã-l þinã... ºi dupã alegeri.

Hotãrât lucru, Cionca e
cantitate neglijabilã. Majoritatea celor care au relatat
fiasco-ul PSD – adicã ºedinþa
extraordinarã pin care încercau
social-democraþii sã-l debarce pe
Cionca de la ºefia Consiliului
Judeþean – au relatat cã la
respectiva ºedinþã au fost 11
consilieri. De fapt, erau 11+1,
adicã ºi Cionca – preºedinte de
Consiliu, dar consilier prin voia
votului – prezent ca þintã,
precum Ceauºescu la Târgoviºte.
Dreptu-i cã viaþa de preºedinte e
grea – Kennedy ºi Indira ne stau
martori – dar sã-l uiþi de la
numãrãtoare pe cel care numãrã
banii e, cumva, ciudat. Asta e
dedicaþie celor care nu ºtiu sã
numere. Sau nu vor sã numere.
ªi pentru cã începutul campaniei electorale coincide
aproape cu cel al Târgului de

Concluzia e simplã, marele
strateg Falcã, încearcã sã scoatã
tot ce poate din dorinþa fireascã
a omului în Decembrie. Adicã sã
se simtã cât se poate de bine, sã
mânce ºi sã bea mai mult dacã se
poate, sã-ºi bucure copiii,
nevasta, soacra, pe toþi care îi fac
zilele amare în restul anului.
Marele Strateg a fãcut-o deja de
oaie cu afiºul PNL Bucureºti
realizat în faþa grupului statuar
inspirat din personajele lui
Caragiale, iar cu postãrile pe FB o
dã în barã regulat prin renunþarea
sã mai facã distincþia dintre plural
ºi singular.
Lumea proastã nu realizeazã ca
aceste greºeli, în opinia sa, nu
sunt greºeli, sunt de fapt
mesaje subliminale menite sã-l
facã pe bizon sã ajungã sã voteze
PNL de parcã l-ar vota pe Moºul.
Un Moº mai din topor, nu
neapãrat premiat sau tobã de
ortografie ºi punctua?ie, unul ca
el, ca tu, ca noi toþi pânã la urmã.
Având toate acestea în vedere,
Moºul penelist, regizat de
Marele Strateg din Brad, aduce
cadouri doar la copiii cuminþi,
ce-i care îl ascultã de parcã ar fi
mama ºi tata într-o singurã
persoanã cu blugii mulaþi ºi
geacã de ºmecher.
Ca sã fie foarte clar, în spaþiul
online, publicitate primeºte
doar redacþia ascultãtoare,
disciplinatã, serioasã ºi de
încredere. La Arad, Vestic ºi
Aradon, primul devenind în
ultima vreme un fel de Monitor
Oficial PNL Arad ºi Falcã.
Strategia Marelui Strateg e pe

mãsurã: publicitatea electoralã
PNL Arad nu se încurcã în
subtilitãþi, atacând frontal PSD-ul
fiforos, fãcându-l oale ºi ulcele
pe toþi de-a valma. Oricum,
realizãrile fãlciene vorbesc,
promisiuni în luna cadourilor,
hai, mai lãsaþi-ne, ºi mai vedeþi
publicitatea de pe actualitãþiarad.
ªi cu asta basta. Ceilalþi,
cârtitori ºi neascultãtori, sã se
descurce cu mizilicul de la
opoziþia calicã. USR e gãzduit la
special, PSD cam peste tot unde
nu e Moºul numit în acest an
pentru presã Ghiþã, Live-ul lui
Mihuþa junior nu se încurcã cu
alþii, PSD-ul fiind pe primul loc,
cel mai liberal – observaþi
subtilitatea -, nu-i aºa, din acest
punct de vedere fiind Newsar-ul
lui Orlando Toader, cel care pe
lângã PSD, PMP ºi ALDE oferã
spaþiu generos de publicitate ºi
pentru UDMR.
În maghiarã desigur, din care
aflãm cã UDMR va face totul
pentru ca autostrãzile viitorului
din Ardeal sã nu fie din hârtie, ci
din asfalt. Grandios program, am
zice liber dupã Charles De Gaulle,
dacã nu ne-ar pieri cheful de tot
vãzând politicianismul agresiv ºi
vulgar prin care Marele Strateg
contribuie la otrãvirea aerului
arãdean, distrugerea presei
locale (nu numai a celei online!)
ºi primitivizarea discursului
public. Sperãm, totuºi, ca Moº
Nicolae, cel care vine la sfârºitul
de campanie, sã-i aduca un
cadou de aºa naturã încât Moº
Craciun, preocupat cu târgul de
iarnã care þine anul acesta ºi anul
viitor, sã nu mai aibã aceastã
grijã. Cum, necum, aºa sã fie!

Newsar

Rãzboiul celor douã roze, în varianta electoralã arãdeanã
La Arad, bãtãlia electoralã pentru alegerile
parlamentare se duce, aºa cum este normal,
ºi între reprezentantele sexului frumos. De
voie, de nevoie, principalii competitori
electorali (partidele politice) s-au vãzut în
situaþia de a le pune pe liste. Cele rãmase pe
dinafarã n-au dezarmat ºi au pornit la luptã pe
cont propriu. În acest sens, la Arad o avem
candidat independent pe Lia Ardelean.
Independent de PSD sau de orice alt partid, sã

www.newsar.ro

ne-nþelegem! Doamna Lia oricum ar fie ea,
numai de dreapta nu e. Deci...
Singura problemã a Liei Ardelean e aceea
cã „þinteºte” voturi pe „terenul de vânãtoare”
al unei alte amazoane: Claudia Boghicevici.
Cum ambele merg pe latura socialã, rezultã
cã-ºi vor împãrþi ºi voturile provenite din zona
respectivã.
Rãmâne de vãzut cine va lua mai multe ºi
care dintre ele va face pasul spre Parlament!

Citeºte azi ce scriu ziarele de mâine!
www.flacara-rosie.ro
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Concert aniversar - Corul "Pro Musica" din Gyula a împlinit 25 de ani
În data de de 5 noiembrie
2016, Consulatul General al
României la Gyula (Jula), a
organizat, împreunã cu Fundaþia
„Pentru Musica” din Gyula, o
manifestare amplã, care a
cuprins un concert aniversar, o
expoziþie ºi recepþie, cu ocazia la
aniversãrii a 25 de ani de la
înfiinþarea corului „Pro Musica”
din Gyula (Jula).
Programul festivitãþii, a
început cu un scurt istoric al
corului, prezentat de preotul
Florin Olteanu din Chitighaz,
protopop de Jula, în Catedrala
Ortodoxã Românã „Sfântul
Nicolae”. Pr. Olteanu a spus
printre altele cã, „Pro Musica”
este un cor românesc cu un
repertoriu variat, care a încercat
de-a lungul timpului sã aducã o
notã de unicitate în peisajul
muzicii corale româneºti, fiind
considerat ºi „ambasadorul
cultural al românilor din
Ungaria”, pentru prezenþa sa de
fiecare datã la cele mai
importante evenimente culturale
româneºti din aceastã þarã.
Dirijorul arãdean, Gheorghe
Flueraº a înfiinþat Corul „Pro
Musica”, punând bazele unui
grup solid în urmã cu un sfert de
secol. Din cor fac parte fost etnici
români din Ungaria, intelectuali,
profesori, preoþi ortodocºi dar ºi
oameni de rând, iubitori de
muzicã coralã româneascã ºi
internaþionalã. Timp de aproape
20 de ani, dirijorul corului a fost
Gheorghe Flueraº, emeritul
director al Filarmonicii de Stat

din Arad. În prezent, dirijorul
corului este tot arãdean, în
persoana
tânãrului
Adrian
Bughi., un discipol al fostului
dirijor. De la înfiinþare, coriºtii se
întâlnesc regulat la repetiþii în
câte douã ore o datã pe
sãptãmânã. Corul a participat la
însemnate concerte în þarã ºi
peste
hotare,
la
diferite
festivaluri (Grecia, România,
Serbia). Au avut concerte la:
Pécs (1994), Lipova (1994),
Argos Orestico, Grecia (1995),
Argeº
(1997),
Hódmezõvásárhely (1998), Arad
ºi ªiria (1998), Piteºti (2000),
Oradea (2001), Lugoj (2001,
2008, 2014, 2016), Csongrád
(2003), Budapesta (2004),
Orãºtie (2004), Vârfurile (2005),
Baia Mare (2005), Covãsânþ
(2007, 2008), Seghedin (2013,
2014, 2015), Szentendre (2015),
Vârºeþ, Serbia (2016). În oraºul
Jula, corul a organizat mai mulþi
ani consecutiv ºapte festivaluri
de muzicã sacrã ºi opt festivaluri
de muzicã laicã.
În cadrul concertului jubiliar,
corul „Pro Musica” a prezentat în
prima parte cântece religioase,
apoi au urmat o selecþie din
muzica româneascã ºi universalã.
Dupã concertul care a durat douã
ore,
consulul
general
al
României la Gyula, ES Florin
Vasiloni, a felicitat corul,
înmânând diplome de excelenþã:
„ Cu prilejul împlinirii a 25 de ani
de înfiinþarea corului Pro Musica,
pentru contribuþia la pãstrarea
valorilor culturale româneºti în

cadrul comunitãþii româneºti din
Ungaria”,pentru ªtefan Oroian,
mentorul ºi conducãtorul corului
(artist plastic din Jula), Adrian
Bughi, dirijorul actual al corului,
maestrul Gheorghe Flueraº,
fondatorul ºi dirijorul corului
timp de 20 de ani ºi pentru
întregul cor „Pro Musica”.
Consulul general a adresat public
un apel tinerei generaþii din
cadrul comunitãþii româneºti din
Ungaria, de a se alãtura corului
„Pro Musica”, pentru ca acesta
sã existe ºi în viitor.
Consulul general al României
la Szeged, Ioan Fodoreanu a
felicitat corul cu acest prilej,
înmânând un buchet de flori.

Întâlnire transfrontalierã
româno-ungarã la Pecica
În data de 17 noiembrie 2016, la iniþiativa
Consiliului Judeþean Arad, a avut loc, la sediul
primãriei oraºului Pecica, jud. Arad, o întâlnire
transfrontalierã a primarilor din judeþele Arad ºi
Bekes (Ungaria). Întâlnirea a avut loc în contextul lansãrii programului Interreg VA RO-HU,
care are ca scop derularea de proiecte transfrontaliere comune, sub egida „Parteneriat pentru un viitor mai bun” la Oradea, în data de 10
noiembrie 2016.
La aceastã manifestare, au adresat cuvinte de salut
Florin Vasiloni, consulul general al României la
Gyula; Iustin Cionca, preºedintele Consiliului
Judeþean Arad, Sergiu Bîlcea, vicepreºedintele CJ

Arad; Petru Antal, primarul oraºului Pecica; Traian
Cresta, purtãtorul de cuvânt al comunitãþii româneºti
din Ungaria în Parlamentul Ungariei; Varfi Andras,
vicepreºedintele CJ Bekes. La întâlnire au participat
consilieri judeþeni, primari ºi responsabili de la 17
primãrii din cele douã judeþe, dar ºi din jud.

Csongrad (Ungaria). Din Ungaria, au participat printre alþii Maria Kalcso, primarul loc. Chitighaz; Maryai
Janos, primarul oraºului Bãtania; Nagy Bela, primarul
oraºului Medgyesegyhaza; Laszlo Pluhar, primarul
oraºului Aletea (Elek); Kovacs Sandor, primarul
oraºului Csanadpalota (jud. Csongrad), localitãþi în
care locuiesc ºi membri ai comunitãþii româneºti din
Ungaria.
La aceastã manifestare au fost prezenþi membri ai
biroului BRECO Oradea, care au prezentat detaliat
programul de colaborare Interreg VA RO-HU: Livia
Banu, director; Monica Terean, ºef secretariat comun
InterregVA; Luminiþa Toderaº, Sebastian Sturz ºi
Paul Lazarov.

În cadrul programului a fost prezentat un scurt
film al momentului deschiderii punctului de trecere
a frontierei Turnu-Bãtania, din anul 1991.
Participanþii au vizitat „Muzeul digital” ºi Ferma de
bivoli de la Pecica, obiective realizate prin fonduri
europene.

Preºedintele Uniunii Culturale a
Românilor din Ungaria, (UCRU),
pr. Marius Maghiaru a adus
cuvinte de mulþumiri pentru
activitatea corului ºi a înmânat
un buchet de flori.
La manifestare au participat
în jur de 200 de persoane, foºti
coriºti, preoþi ortodocºi, români
din Jula ºi alte localitãþi, etnici
maghiari din Jula etc. La
manifestãri au participat Jozsef
Kovacs, parlamentar din jud.
Bekes,
Peter
Tolnai,
vicepreºedintele
Consiliului
Judeþean Bekes, Gheorghe
Ardelean, consilier judeþean în
CJ Bekes (etnic român din
Chitighaz), Ramona Lile, rectorul

Universitãþii „Aurel Vlaicu” din
Arad, Margareta Tat, primarul
localitãþii Micherechi, Bertold
Netea, viceprimarul localitãþii
Micherechi, Eva Iova redactor –
ºef
la
publicaþia
„Foaia
Româneascã” etc.
Programul artistic a fost
urmat de o expoziþie de
fotografii, la sediul UCRU, care
reliefeazã activitatea corului „Pro
Musica”, Expoziþia a fost
vernisatã de cãtre mentorul
corului,
ªtefan
Oroian.
Participanþii au participat la final
la recepþia oferitã de cãtre
Consulatul General al României
la Gyula.

Operaþiunea „REGAZONAREA“

Apelul INCREDIBIL
al administraþiei FALCÃ
cãtre suporterii utiºti
Imaginile ruºinoase de pe stadionul Motorul, unde UTA ºi Poli s-au
luptat sâmbãta trecutã în mocirlã, au determinat administraþia Falcã sã
ia mãsuri urgente ºi extreme.
Astfel, potrivit unor informaþii, Gheorghe Falcã, primarul municipiului
Arad, aflat în campanie electoralã cu PNL, a urmãrit partida la televizor,

suferind realmente la fiecare plonjon al jucãtorilor în noroi. Puternic
afectat de cele întâmplate, dar ºi de faptul cã UTA, echipa sa de suflet,
nu a reuºit s-o batã pe Poli, Gheorghe Falcã ar fi dat dispoziþie sã se ia
mãsuri urgente. Astfel, stadionul Motorul va fi regazonat de urgenþã, iar
capacitatea tribunelor va ajunge la 5000 de locuri pe scaune.
Pentru a reduce cheltuielile, administraþia Falcã face apel la suporterii
care au primit astã varã caserole cu gazon de pe stadionul „Francisc
Neuman” sã-l aducã înapoi, sã poatã fi folosit la regazonarea stadionului
„Motorul”.
(newsar.ro)
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Premierã mondialã în alpinism
realizatã de Torok Zsolt ºi Vlad Cãpuºan! (II)
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.
În urmã cu câteva sãptãmâni, cum aþi putut citi ºi în ziarul nostru,, 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.

e o artã, iar dacã ne folosim de zeci de obiecte
în scopul unei ascensiuni, practic toate se pot
folosi în beneficiul nostru, sã avem un mic
confort in plus.
Cortul pe care vedeþi este cel mai uºor din
lume ºi cântãreºte 1 kg, este foarte mic ºi
rezistã la furtuni datoritã construcþiei speciale.
Sacul de dormit este produs românesc,
dezvoltat în timp pentru ascensiuni extreme.
Nahanny Timiºoara produce aceºti saci care
fac diferenþã mare în bagaj de volum ºi
greutate .

Peak 5 First Ascent (premierã
mondialã, ruta Romanian Flame
Himalaya regiune Makalu)
Mai erau câþiva metri pânã în tabãra de
bazã, ºtiu cum e, am mai trãit aceste
momente dupa ascensiuni... Însa acum era
diferit. Bucãtarul ne ruga sã înconjurãm stupa
pe partea stângã ºi când am ajuns în faþa ei
toþi din BC erau aliniaþi ºi ne felicitau. Au
aprins câteva beþiºoare parfumate ºi am
aruncat cu orez catre micul altar construit.
Puja dupa ascensiune (puja de mulþumire).
Bucuria era foarte mare, Ghandai de câteva
ori, adicã de nenumarate ori a repetat cã
nimeni încã nu a reuºit (adica în cele 7
expediþii de dinaintea noastrã) ºi ca noi
suntem primii, trãia alãturi de noi aceasta
bucurie. Mã tot uitam în sus dar muntele, ca
de obicei, dupa amiazã nu se mai vedea.
Acolo sus, acum, era ca în fiecare zi: vânt
vijelios, norii se izbeau de versanþi ºi creste,
iar noi, cu sufletul încãrcat de imaginile ºi
momentele ascensiunii, stãteam în siguranþã
în BC. Nu am momentan capacitatea sã
descriu cele simþite ºi trãite, iar ca sã scriu am
fost acolo, am urcat atâþia metri, am fãcut aºa
ºi aºa, ar fi prea banal.
Alpinismul este artã, iar partea sportivã
este doar o unealtã ajutãtoare în scopul
exprimãrii. Eram in Machermo, mica localitate
sub Kyajo -Ri. Tocmai coboram ºi am trecut
pe lângã un post de crucea roºie. Cei de la
crucea roºie ne-au invitat înauntru unde
surpriza era sã vedem o fotografie cu
fondatorul acelui punct: Dougg Scott, marele
alpinist englez. Doug Scott este unul din
primii alpiniºti care a introdus stilul alpin în
Himalaya, iar pe lângã ascensiunile
formidabile pe care le-au realizat britanicii au
ºi cartografiat zona pe unde treceau. Dupã
multe expediþii în Nepal, la fel ca Sir Edmund
Hillary, ºi Doug Scott a revenit în Nepal sã îi
ajute pe localnici. Prin intermediul unei
fundaþii a înfiinþat spitale pentru serpaºi ºi
porteri - cei care duc greul expediþilor.
Vlad a ºi intrat in contact cu Doug Scott
care ne-a zis ca ne invidiazã pentru cã ne
ducem în acea zonã minunatã, unde el in
tinereþe a reusit atâtea ascensiuni (fiecare om
are perioada când sângele explodeazã în
vene ºi ambiþiile se completeazã cu forma
fizicã maximã, tehnicã ºi stil. Cei care au urcat
odinioarã acum nu mai trebuie sa urce, însã

sufletul lor ºi dragostea lor este prezentã
peste tot în vãile ºi pe vârfurile Himalayene).
Doug ne-a dat niºte hãrþi fãcute de
expediþiile britanice pe baza cãruia s-au fãcut
hãrþile moderne, însã hãrþile moderne sunt
greºite ºi de asta ne-am dat seama doar la
faþa locului. Surpriza era în momentul în care
cautam BC sub Peak 5 cu elicopterul, iar dupã
câteva încercãri nemaiavând suficient
combustibil elicopterul trebuia sã aterizeze ºi
sã ne lase pe undeva. Dupã o cãutare de 3 ore
Vlad a gasit echipa rãtãcitã (echipa de suport
s-a luat dupa hãrþile moderne care nu au
respectat hãrþile britanicilor, cei care au
cartografiat zona initial) ºi a organizat
transpunerea taberei de bazã de pe o altã
vale, sub obiectivul nostru principal - Peak 5.
Într-o zi, când cercetam posibilitãþile de
urcare am descoperit rãmãºiþele taberelor de
bazã din care au încercat cei dinaintea noastrã
vârful.
Care a fost secretul ascensiunii noastre
face parte dintr-o alta poveste.
Mulþumim lui Lopsang Sherpa (din
Machermo), Passang, Ghanday, ºi toþi porterii
care ne-au transportat echipamentul. Departe
de forfota ºi nebunia din Everest toþi nepalezii
cu care am intrat în contact au dat dovada de
maximum de respect amabilitate ºi
ospitalitate.

Una din cele mai frecvente
întrebãri la prezentãri este
cum dormi, cum mãnânci,
ce mãnânci?
Oamenii îºi dau seama cã aceste lucruri
sunt cele mai grele acoo unde nu ai condiþii.
Este greu de imaginat cã atunci când acasã
funcþioneaza centrala, mâncarea este ori pe
masã, ori în frigider, unii pot supravieþui intrun cort micuþ, undeva departe, la o înãlþime
de mii de metri. Tot spun ºi repet, alpinismul

În sac cãldura este mare datoritã corpului
care produce energie, astfel inclusiv ºi
gândurile bune conteazã, însã afarã dupã cum
vedeþi respiraþia se depune zub forma de
zãpada.
Momentul critic este acela când urmeaza
trezirea. În Expediþia Nanga Parbat am
descoperit conceptul recompensei. Cafea 3 in 1
ºi deja motivaþia creste 50%. Restul se împarte
în ruºinea faþã de coechipier „cum adicã, nu te
trezeºti la timp...” ºi între motivaþia personalã.
Oamenii de munte se trezesc devreme pentru
cã psihic este greu de dus o întoarcere pe
întuneric, astfel pe cât posibil mai degrabã se
urcã într-o luminã care tot creºte ºi se evitã
coborârea dupa apus.
Practic, în cort mediul este suficient de ostil
ca sã tragem ºi mai mult „plapuma peste noi“
ºi sã ne creeem propriul climat în interiorul
sacului, dar asta nu duce nici la succes, nici la o
continuare a vieþii. Sacul ºi cortul ne ofera
protecþie, dar este o iluzie.
În exterior sunt gheþari, pereþi, obstacolele
vieþii care urmeazã sã fie trecute. Bunã
dimineaþa... e timpul sã plecãm ...
Dupa ce îþi iei pioleþii, adicã Guns n Roses, îþi
aduci aminte de Bon Jovi pe vârf, te poþi da la
vale cu The Rolling Stones ºi la bazã poþi striga: I
wanna rock (Twisted Sisters). Acasã, iei avionul
pilotat de Bruce Dickinson (Iron Maidean) ºi în
liniºtea unei seri în locul numit „acasa” pui o
piesã a lui David Gilmour, Coming Back to Life,
iar dupã ce ai stat prea mult îþi aduci aminte de
strigãtul lui Falco, Out Of The Dark...

În curând, la Arad, voi proiecta filmul
„Himalaya - Vis º Destin”, o sintezã a
expediþiilor „Everest 2015” ºi „Ama
Dablam”, ascensiunea pe cel mai frumos
munte din lume, împreunã cu premiera
româneascã pe Cholatse. Proiecþia o
propunem pe ziua de 24 noiembrie, dar voi
reveni cu detalii exacte.

Erectoralã

Micul Lenin ºi inconsecvenþa
Aþi ghicit, este vorba de
veºnicul ºi incomparabilul Florin
Remeþan, pe care vicisitudinile
politicii anului 2016 l-au prins în
postura de preºedinte al
organizaþiei judeþene a PMP sau,
cum este cunoscutã formaþiunea
„partidu’ lu Bãse ºi-al Lenuþei”.
Prin acest partid, Florinel a reuºit
sã se autopropulseze în Consiliul
Judeþean ºi, acum, cã a crescut
mare, partidul la- blagoslovit ºi
cu primul loc pe lista candidaþilor
pentru Camera Deputaþilor.

Pe scurt, Remeþan este un
politician consecvent, de mare
valoare
ºi
fidel
valorilor
doctrinare. Aºa pare, dar...
Marele Lenin s-ar rãsuci-n
Mausoleum dac-ar ºti ce face...
micul Lenin. recte, cât de
consecvent este.
Marele Lenin a fost comunist
ºi atât. Micul Lenin a fost ºi el
comunist, dar l-a surprins
Revoluþia din Decembrie ºi aºa a
aflat Florinel cã pot fi mai multe
partide. ªi au fost... Florinel a

început politica aºa cum era
normal. Adicã, la PSM – pentru
profani, Partidul Socialist al
Muncii, partidul lui Ilie Verdeþ,
continuatorul
real
al
comunismului în România. Apoi,
ca un utecist veritabil, a trecut la
varianta democratã a partidului,
la Partidul Socialist, condus pe
acea vreme de Tudor Mohora.
Prin fuziuni ºi calcule, a ajuns la
un veritabil – ºi democratic –
partid de stânga: PSDR-ul lui
Cunescu. ªi, apoi, printr-o
fuziune a ajuns la partidul de
suflet – continuatorul de facto al

comunismului –, la PSD! care
partid l-a fãcut subprefect!
Viaþa ºi luptele politice l-au
adus, cum spuneam, la PMP. ªi,
cu mari ºanse sã ajungã deputat.
Ce þi-e ºi cu consecvenþa asta,
Lenine!

BÂRFE SPORTIVE
O Zona crepuscularã
de la Cermei
Echipa nou promovatã în liga a
treia a susþinut mereu acelaºi
lucru, de la începutul proiectului.
Faptul cã se bazeazã pe un grup
foarte unit, cã jucãtorii, antrenorii
ºi conducerea sunt un tot unitar ºi
pe acest fond au venit rezultatele
care au dus la promovarea în liga
a treia. Doar cã dupã acest fericit
eveniment,
au
apãrut
ºi
necazurile. Rând pe rând, din lotul
formaþiei au dispãrut jucãtori
importanþi care au anunþat cã nu
mai vor sã continue acolo. Fãrã a
da motive în public, fãrã a spune
lucrurilor pe nume. Mircea Aslãu
(foto) are la dispoziþie un lot tot
mai puþin numeric, dar se scoate
în faþã tot aceaºi poveste cu
grupul unit. Sã nu fie grupul aºa
de unit de sã mai rãmânã numai
antrenorul
ºi
conducerea
executivã …

O La cursuri e bine sã taci
ªtim cu toþii cã nu ne-a prea
plãcut sã stãm atenþi la ºcoalã, fie
cã a fost primarã, gimnaziu, liceu
sau facultate. Cã mai mereu în
timp ce profesorul vorbea ºi noi
aveam acelaºi instinct, sã mai dãm
o poveste cu colegii din jur. Sau,
ne mai trezeam în timpul clasei sã
mai punem câte o întrebare

stupidã profesorului, de ne
trãzneau colegii câteva cuvinte
dulci.
Na, ºi acum povestea. În urmã
cu câteva zile, într-un oraº din
Vestul þãrii a avut loc un interesant
curs þinut pentru antrenori. A
venit un nene dintr-o þarã
occidentalã sã explice cum se face
treaba în mod profesionist. ªi,
acolo prin salã, printre mulþi
antrenori, era ºi un conducãtor de
club. Nu prea ºtim ce cãuta pe
acolo, dar mã rog, e bine cã omul
s-a documentat. Dar s-a trezit la
un moment dat sã îl întrebe pe
nenea câtã rãbdare ar trebui sã
aibã conducereaunui club cu un
antrenor pânã sã îl demitã. Ei bine,
în acel moment, un antrenor care
a lucrat cu acel conducãtor s-a
ridicat de pe scaun ºi a fost cu
greu þinut în frâu de cãtre colegii
din jur sã nu îl altoiascã pe cel cu
întrebarea. Cã amintirile încã sunt
proaspete în memorie. În rest,
arãdenii prezenþi la acel curs s-au
simþit foarte bine ºi au învãþat
multe lucruri...
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BÂRFE SPORTIVE
O Þineþi de bilet
ca de buletin!
Am mai spus cã decizia de a
vinde trei bilete la pachet pentru
partida cu Timiºoara a fost una
neinspiratã a conducerii clubului
UTA Bãtrâna Doamnã. Singurul
avantaj a fost obþinerea de bani în
plus, în rest nimic deosebit. Partea
interesantã vine acum însã. A
doua partidã din pachetul de
bilete care a fost vândut, ºi anume
disputa cu CS Baloteºti, nu se va
mai disputa, deoarece aceastã

formaþie s-a retras din campionat.
Dupã aceea, confruntarea cu
Suceava este posibil sã fie
amânatã pentru anul viitor,
datoritã stãrii jalnice în care aratã
gazonul (mai bine spus e stãrii
foarte bune a mocirlei) de pe
Motorul. Aºadar, cele douã bilete
pot fi fructificate doar la anul, de
prin luna martie încolo. Astfel,
arãdenii care ºi-au cumpãrat acele
bilete trebuie sã le punã foarte
bine la pãstrare, sã nu care cumva
sã le piardã.
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Vorba mea...

Când sunã Împãrãþia,
uitãm ce spunem!
Adrian DUMITRU
UTA a avut în ultimii 20 – 25
de ani mereu probleme în
ceea ce priveºte conducerea
clubului. Cu greu s-a putut gãsi
un investitor adevãrat, care sã nu
aibã interese ascunse ºi care sã
îºi doreascã doar binele clubului.
Iar atunci când un astfel de om a
ajuns în fruntea echipei – vezi
cazul Nicolae Bara – dificultãþile
ºi piedicile au fost puse de la
kilometrul zero al oraºului.
Practic, Gheorghe Falcã s-a
implicat activ în viaþa UTA-ei. A
fost
un
pion
activ
în
retrogradarea echipei în liga a
treia ºi renaºterea în primul
eºalon, graþie celor de la Liberty
Salonta. A repetat scenariul în
perioada Giovanni, împingând
clubul spre faliment pentru ca
dupã aceea sã scoatã din joben
salvarea UTA Bãtrâna Doamnã.
Nu e de uitat nici momentul
dupã partida cu Dunãrea
Cãlãraºi, când a fãcut un live pe
facebook
împreunã
cu
Alexandru Meszar, ca sã se
laude cu acest proiect. Dupã care

a dispãrut ca acel animal în
porumb, cã doar s-a terminat
campania electoralã. Iar dupã
ruºinea pe care am simþit-o
fiecare arãdean în parte la
partida cu Timiºoara, primarul a
acþionat din nou, atât din umbrã,
cât ºi direct.
La câteva zile dupã aceea
bãtaie în noroi de pe Motorul,
clubul UTA a emis un comunicat
de presã. Unul normal în aceste
condiþii, în care spunea negru pe
alb cã nu mai poate sã continue
în aceleaºi condiþii de joc ºi cã se
vede nevoitã sã se mute din
localitate, poate chiar sã schimbe
judeþul pentru a disputa
meciurile oficiale. Oricum,
echipa face antrenamentele în
Ungaria, deci un prim pas a fost
fãcut. Pentru a întãri poziþia
clubului, Codru Grãdinariu a citit
acel comunicat ºi în conferinþa
de presã. Totul profesionist ºi
normal, aºa cum e logic. Doar cã,
dupã
o
zi,
schimbare
schimbãtoare. Acelaºi personaj a
dat o declaraþie pentru un site de

ºtiri arãdean în care spunea cã
nici vorba ca UTA sã plece din
Arad, cã împreunã cu autoritãþile
locale se vor gãsi soluþii pentru
echipa de fotbal sã aibã condiþii
bune de pregãtire. Ce condiþii
pot sã faci în timp de iarnã, nu
prea pot sã îmi dau seama.
Deranjeazã
însã
maxim
schimbarea cu 180 de grade a
atitudinii lui Codru Grãdinariu.
Care, tot el, a mai precizat
pentru acelaºi site, cã acel
comunicat de presã a fost
speculat, cã nu e adevãrat cã
echipa se va muta. Culmea e cã
acel comunicat încã existã pe
site-ul clubului, în timp ce
declaraþia sa total opusã nu
apare. Pentru mine cel puþin, dar
sunt convins cã ºi pentru mulþi
arãdeni, este clar ce s-a
întâmplat. Codru sau un alt om
din conducerea UTA-ei a primit
un telefon în care au fost
urecheaþi pentru acel comunicat
de presã. ªi li s-a ordonat o
schimbare de atitudine, pentru
cã altfel se va schimba foaia.

Black&White

O Marºul timiºorenilor,
cu sau fãrã autorizaþie?
Palme dupã palme primite de
arãdeni de la disputa cu echipa
Timiºoarei susþinutã de fanii albvioleþi. Toate acestea acordate cu
largul condus al autoritãþilor
locale din Arad, lucru care nu ar
trebui sã ne mire. Pãi nu vrea Falcã
sã dea aeroportul oraºului vecin,
nu a susþinut el cã vrea sã se facã
un spital regional tot acolo, în loc
sã se facã la noi? ªi atunci de ce
ne mirã faptul cã cu o zi înainte de

meciul cu Poli, clãdirea Primãriei a
fost luminatã în mov? De ce sã ne
mire faptul cã cei 300 de
timiºoreni au fost escortaþi de
jandarmi din acelaºi oraº, care au
lovit fãrã milã în fanii UTA-ei? De
ce sã ne mire cã aceiaºi jandarmi
au lãsat la porþile stadionului mulþi
utiºti ce aveau cu bilet, pe
motivaþia cã arena e prea plinã?
De ce sã ne mire cã timiºorenii au
fost plimbaþi prin tot oraºul, în loc
sã fie coborâþi la gara din Aradul
Nou ºi duºi pe un drum mai scurt?
De ce sã ne mai mire faptul cã
toatã circulaþi în Arad a fost
blocatã datoritã acestui marº? De
ce sã ne mire faptul cã timiºorenii
au fost lãsaþi sã se ducã în faþa
Primãriei sã îºi facã poze? Dar,
oare, au avut autorizaþie datã de
autoritãþile noastre locale pentru
toatã aceastã mascaradã?

Practic, acelaºi discurs pe care
Gheorghe Falcã l-a avut într-o
intervenþie live pe Facebook. Sã
fie o simplã coincidenþã? Îmi
este greu sã cred aºa ceva.
Dar, pe lângã confirmarea
faptului cã unele persoane îºi
schimbã declaraþiile precum bate
vântul, alt lucru este ºi mai
îngrijorãtor. Cã UTA depinde de
toanele unui primar care în
repetate rânduri a precizat cã nu
este interesat de acest club, cã
face totul doar cu scop electoral.
E dezamãgitor faptul cã oamenii
încã îºi pun încrederea într-un
astfel de personaj care a
demonstrat de n ori cã minte ºi
cã îºi urmãreºte doar scopul
personal.
UTA a ajuns jucãria personalã
a lui Falcã iar oamenii din
conducere nu au tupeul de a i se
opune. Pentru cã ºtiu cã depind
în totalitate de banii care sunt
aruncaþi de la kilometrul zero,
pentru cã nu au cunoºtiinþele
manageriale pentru a se putea
desprinde de sub aceastã tutelã.

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN (lI)
Gelu BOCI
ADEVÃRATELE VALORI ªI INTERESE
NAÞIONALE, trebuiesc promovate ºi
implicit susþinute necondiþionat DE TOT CE
MIªCÃ ªI RESPIRÃ în politic, social ºi
economic. Numai cã, aceastã susþinere este
tributarã unui sentiment nobil, unul pe care,
din nefericire unii îl ascund cu sfialã,alþii nu-l
înþeleg sau alþii din ignoranþã ori
cosmopolitism îl neagã nejustificat. Vorbim
despre PATRIOTISM. Un sentiment pur ºi
simpu natural, ancestral, sentiment pe post de
afet ºi catapultã la bine ºi la rãu în existenþa
oricãrui popor care-ºi respectã trecutul ºi îºi
doreºte un viitor adevãrat ºi-n adevãr pentru
urmaºi. Multã lume confundã patriotismul cu o
relicvã comunistã,cu umilinþa defilãrilor
obligatorii,cu hidoasele grandioase manifestãri
de adulaþie pentru... „siniºtri“ conducãtori etc.
Nimic mai fals. Comuniºtii s-au folosit de
cuvîntul „patriotism“ în interes politic, de
constrîngere ori promovare al doctrinei ce nea þintuit în beznã mai bine de patru decenii...
Dragi cititori, nu vã încruntaþi. A fi patriot

nu înseamnã sã IUBIÞI PENALII POLITICI, NICI
PLAGIATORII ªI NICI „OPERLE LOR“...
Patriotism, pe lîngã iubirea de þarã ºi popor
poate fi ºi abilitatea de a discerne între bine ºi
rãu,în interesul tuturor.
Am vãzut ºi apreciat ieºirile în stradã dupã
drama „#COLECTIV“ sau moartea absurdã a
poliþistului Bogdan Giginã pe altarul orgoliului
unui grandoman, Oprea, fost ºi ex tartor,
factor, ministru ºi aºa mai departe... Am vãzut
voinþã pentru schimbare, am vãzut
încrîncenare dar, ºi mai de þinut minte, am
vãzut ºi TEAMÃ ÎN COMPORTAMENTUL ªI
DECIZIILE ACTUALEI PUTERI.
Corupþia aduce compomisuri, iar
compromisurile aduc obligaþii, care obligaþii
se convertesc în noi compromisuri ºi aºa la
infinit, într-o perpetuare pãguboasã pentru
noi, cei care am ales drumul lung dar corect
spre UN TRAI DECENT.
Alegerile din decembrie ar trebui sã
confirme dacã convulsiile sociale ce au speriat
CORUPTA CLASÃ POLITICÃ ACTUALÃ, au
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fost tresãriri de moment sau VOINÞA DE A
SCHIMBA ceva în viitor. De asta scriu azi acest
material, din convingerea cã TINERETUL, CU…
„BAC“ SAU FÃRÃ „BAC“, FUMÃTOR SAU
NEFUMÃTOR, CU LOC DE MUNCÃ ORI
ªOMER, are sã înþeleagã din prima, cã-n
ROMÂNIA LOR DE MÂINE doar ei decid sã
ducã-n spinare gunoiele de azi sau
nu. PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN, prin
definiþie poate însemna mult ºi multe, þinînd
cont de orientarea sa pro-europeanã,
modernã, POATE FI VARIANTA CELOR
CURAJOªI, AL CELOR CE S-AU SÃTURAT CU
ADEVÃRAT DE TRECUT ªI PRIN VOTUL LOR
CONFIRMÃ ASTA. Poate m-am dezmorþit
uºor cu întîrziere, dar, tot ce se petrece în jurul
nostru a devenit strigãtor la cer. Asta m-a
fãcut sã mã alãtur P.E.R., partidul în care
patriotismul este la el acasã, în casele noastre,
ale voastre, susþinãtorii noºtri, aºa cum sperãm
sã fie ºi-n casele tuturor românilor adevãraþi.
Nu zîmbiþi, nu suntem o buturugã micã, ci
butaºul DORINÞEI VOASTRE DE MAI BINE!

Citeºte azi ce scriu ziarele de mâine!
www.flacara-rosie.ro
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Vizita Bãtrânei
Doamne la Bãtania
Notorius
Ultimele ºtiri sunt de-a dreptul catastrofale.
Nu e vorba neapãrat de victoria lui Trump sau
campania PNL condusã de al nostru primar.
Nici mãcar previziunea sumbrã a lui Stephen
Hawkins dupa care omenirea mai are cam o mie de
ani la dispoziþie.
Cea mai cruntã ºtire pentru arãdeanul obiºnuit mi
se pare a fi zvonul cã UTA nu va mai juca la Arad o
vreme. Nu ºtim cât, depinde de multe, nu în ultimul
rând de bunãvoinþa lui Dumnezeu de a ocroti Aradul
de ploi. Pe de alta parte nici asta n-ar fi bine, încã
suntem sensibili la agriculturã, nici seceta care ar
asigura jocul pe Motorul nu ne-ar conveni în grãdina
din spatele casei din Grãdiºte sau Pârneava.
Asta ca sã nu vorbesc de Gai sau Glogowatz.
Cu alte cuvinte cu privire la ploaie suntem cam
între ciocan ºi nicovalã, oricum niþel mai bine decât
de am fi între ciocan si secerã.
Sunt unii, cârcotaºi, cum le e firea, care susþin cã
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ploaia n-ar trebui sã fie un impediment pentru UTA.
Uite, de exemplu, la englezi, la ei plouã în fiecare zi
ºi au cele mai tari echipe de fotbal, mai mult decât
atât: au cele mai bune gazoane din lume.
ªi uite, de exemplu, la Bãtania. Ãia n-au nici
macar echipã de fotbal divizionarã – sau dacã au
totuºi, trebuie sã fie în ultimul eºalon –, au în schimb
gazon practicabil ºi pe vreme de ploaie.
Oricum e bine: jumãtate din Bãtania sunt mai nou
arãdeni, drumul pâna acolo nu face mai mult de 20
de minute, ce ar fi dacã UTA ar susþine jocurile de
acasã la Bãtania?
Antrenamente au fãcut deja acolo, se simt bine ºi
ar fi ºi ceva absolut ieºit din comun: o echipã cum
este UTA sã-ºi primeascã adversarii într-o altã þarã
decât România.
V-am spus de la început cã ultimele zvonuri sunt
catastrofice...

„Voinicii” de pe Voinicilor
Victor, 8 ani, pianist

Gheorghe Falcã îºi bate joc în continuare de locuitorii Aradului, într-un mod sistematic, fredonând acelaºi
refren ca o moarã stricatã: PSD e de vinã! Aflat la al patrulea mandat de primar, orice scuzã e deja ridicolã.
Circulaþia e una dintre bubele Aradului. Oraºul e efectiv sufocat, în timp ce Falcã bagã bani – banii noºtri, din
împrumuturi pe care le vom plãti 30 de ani de-acum înainte – ca sã facã strãzile exact aºa cum au fost
proiectate acum 30-40 de ani.
Sã luãm strada Voinicilor, unde „voinicii” cu tiruri zgâlþâie, la propriu, casele localnicilor. ªi nu oricum, ci
dupã un plan dinainte stabilit. De principiu, pe Voinicilor – recte ºi strãzile de legãturã – e o circulaþie fãrã
comparaþie. Maºini grele – la greu. Normal, n-ar trebui ca aceste maºini sã tranziteze strãzile din Micãlaca.
N-ar trebui, dar o fac. ªi, o fac cu maxim de eficienþã, barã la barã. Autoritãþile? Instituþiile abilitate? Existã ºi
ele, dar în schimburi... Adicã, atunci când noi controlãm, voi nu circulaþi. ªi, când voi circulaþi, noi verificãm
dacã pãrinþii parcheazã la kilometru atunci când îºi duc copiii la ºcoli sau grãdiniþe.
Din pãcate, aºa cum spun mai ales micãlãcenii, totul e o afacere. Ãia de la Primãrie se fac cã controleazã
(cu tot cu cacofonie), ãia din trafic se fac cã respectã legea ºi... strãzile ºi casele se surpã cu zile...
Ca sã nu existe echivoc, vã oferim niºte poze, cu tiruri cu numere de Sãlaj sau Dâmboviþa, cu tiruri cu
numere mânjite de noroi, cu tiruri cu alte numere decât remorcile, cu tiruri supraîncãrcate ºi exemplele pot
continua.
ªi, dacã tot aminteam de Voinicilor, iaca un videoclip de pe vremea când Falcã promitea celor de-acolo
marea ºi sarea. Un videoclip viral, din 2009, când un riveran vroia sã-i ia grumazu’ lui Falcã:
https://www.youtube.com/watch?v=OdRMzD15tW8.
Sau, dacã tot vorbim de trafic, un alt video clasic, când Marin Criºan, preºedintele Patronatului Român, din
Arad, l-a invitat pe acelaºi inculpat Falcã sã dirijeze traficul în zona industrialã nord-vest:
https://www.youtube.com/watch?v=bL1r6L4XMGY.
(mai multe foto ºi film pe newsar.ro)

Un ºofer de la CTP a transformat
o stradã în parcare pentru autobuz
Nu e glumã. Se întâmpla în Zimandu Nou, acolo unde un ºofer de la
Compania de Transport Public (CTP), pe numele sau Vasile Beuca, a
transformat o stradã în parcare. Dincolo de faptul cã distruge terenul
din jurul caselor vecinilor, mai încurcã ºi circulaþia pe o bandã de mers.
C-aºa-i în Aradul unde CTP e stat în statul PDL!

se aprinde din prima!
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