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Mã bucur de privilegiul de a fi cel mai
vechi colaborator al ziarului „Flacãra
Roºie“, am debutat în anul 1964. Aº
împrumuta cuvintele unui strãmoº, poetul
Horaþiu („Ode“): „Ehem, fugaces ...
labutuns anni!“ („Vai, cum zboarã anii!“).
De ce am scris atât „amar“ de ani ºi de
ce continui? Rãspunsul este simplu:
„Flacãra Roºie“ (în ciuda titlului) a fost un
ziar bun ºi este un ziar bun. Dar, ce este
un ziar bun? Vã rog sã-mi scuzaþi
comparaþia: Un ziar bun este ca un medic
de familie, care îºi viziteazã din când, în
când, pacienþii, pentru a le lua pulsul.
Mutatis mutandis, schimbând ceea ce-i
de schimbat, Flacãra Roºie a înregistrat
cu onestitate pulsul acestui oraº de
graniþã. Nu a fost întotdeauna uºor, ºtim
cu toþii, nu-i aºa?
Astãzi, „colegii mei“, animaþi de un
profesionalism veritabil, scriu în libertate,
urmând îndemnul lui Tacit, istoricul latin
(55 – 120): „Sine ira et studio“ (Fãrã urã ºi
pãrtinire), numai aºa afli adevãrul ºi eviþi
senzaþionalul ieftin.
La acest moment, aniversar, cel care a
semnat o jumãtate de veac în ziarul
arãdenilor adreseazã colegilor de azi
felicitãri, dorindu-le tãria de a oferi
cititorilor numai adevãrul, oricât de
incomod, deoarece aºa îºi va putea
îndeplini ziarul rolul sãu în construirea
unei societãþi sãnãtoase, pe care o dorim
cu mult timp.

Sfintele Sãrbãtori de Paºti
sã vã aducã liniºte în suflete,
multã bucurie, sãnãtate,
fericire ºi puterea de a dãrui

Hristos a Înviat!
Manager general, Sandu ION

PRIMÃRIA VLADIMIRESCU
Fie ca lumina
Învierii Domnului nostru

IISUS HRISTOS
sã pãtrundã în sufletul tuturor
creºtinilor!
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Colonelul ºi Cãprarul
Teofil GRÃDINARU
Nu-mi place sã dau exemple.
confirmat predicþiile sau…
Nu-mi place sã dau verdicte.
postdicþiile. În toatã activitatea
Nu-mi place sã fac analize
mea jurnalisticã, stând în cur, dar
excesive. Dar…
judecând cu capul, îmi dau
Sunt în politicã, atât ca „activist”,
seama cã m-am întâlnit cu
cât mai ales ca ziarist, de mai
parlamentari PSD de Arad de
bine de 20 de ani. Cu bune ºi
excepþie, fie cã era vorba de
rele, desigur, dar cu o capacitate
Avram Crãciun sau Dãnuþ
analiticã relativ competentã
Ungureanu – materie loco – fie
(iertaþi-mi lipsa de modestie).
Florian Bercea sau Sergiu
Nicolaescu – importaþi prin voia
Am cunoscut „mareele” politice
sorþii.
ºi am simþit cã PSD (PDSR sau
Acum, mi-a dat soarta sã vãd
cum s-o fi numind) nu are prizã
un alt „material de import”, în
la arãdeni. Iar rezultatele mi-au

persoana actualului senator
Mihai Fifor. Sincer, iniþial m-a
deranjat însuºi faptul cã vine un
stranier sã candideze. Apoi, m-a
deranjat cã e oltean. Poate cã
reminiscenþele scorniºtenºiene
au stat la subconºtient, dar era
oricum ciudat. Dar…
Fifor are minte. Am stat, de
vreo douã ori, e drept, la mese
diferite, într-un dialog indirect,
cu Mihai Fifor. Trec peste pilele
lui, trec ºi peste ale mele, dar am
vãzut cã vorbeºte cu „pe care”

NEWSAR

PNL Arad, între normalitate,
teoria conspiraþiei
sau liniºtea de dinaintea furtunii
Orlando TOADER
Fãrã doar ºi poate, alegerea lui Sergiu Bîlcea în
fruntea Organizaþiei Municipale PNL Arad este
salutarã. E un prim semnal cã noul PNL, rezultat în
urma fuziunii dintre vechiul PNL ºi PDL, devine un
tot unitar, ceea ce s-a ºi dorit, de la bun început.
Faptul cã Sergiu Bîlcea provine din vechiul PNL ºi sa impus într-o organizaþie municipalã în mare parte
croitã pe moºtenirea rãmasã de la vechiul PDL este
cu atât mai remarcabil. Ce este în spatele jocurilor de
culise e greu de ºtiut cu exactitate, speculaþiile care
se fac pe marginea alegerilor din PNL Arad fiind
multe ºi, pe alocuri, de-a dreptul fanteziste.
Una dintre ele ne-a atras, însã, în mod deosebit
atenþia, pentru cã e o adevãratã teorie a conspiraþiei
care pare a se derula într-o liniºte prevestitoare de
furtunã. Pe scurt, aceasta sunã (cam) aºa: Geanina
Pistru a acceptat sã fie înlocuitã atât de uºor de
Sergiu Bîlcea în fruntea Organizaþiei Municipale PNL
Arad nu de dragul viitorului PNL, ci ca o mutare –

parte a unui plan îndrãzneþ, menit sã ducã la
înlãturarea lui Gheorghe Falcã din fruntea partidului.
Geanina, trup ºi suflet alãturi de Falcã pânã acum, ar
fi acceptat miºcarea pentru a-ºi ajuta soþul, pe
Eusebiu Pistru, sã ajungã preºedinte al organizaþiei
judeþene. Din postura de prim-vicepreºedinte al
Organizaþiei Municipale, Geaninei Pistru îi va fi mult
mai uºor sã dirijeze voturile „supuºilor” spre Eusebiu
Pistru. Nu e ea preºedinte, ci Sergiu Bîlcea, deci nu
ei o sã i se reproºeze schimbarea de macaz.
Desigur cã Eusebiu Pistru nu ºi-a anunþat,
deocamdatã, candidatura, dar mai are timp. Cu
Organizaþia Municipalã de partea sa, plus oamenii
din judeþ loiali lui Igaº ºi Ioþcu (din vechiul PDL), la
care se adaugã cei proveniþi din vechiul PNL, drumul
spre ºefia filialei judeþene devine din ce în ce mai
facil (ºi tentant, totodatã!).
E, desigur, aºa cum spuneam, doar o teorie a
conspiraþiei. În plus, deocamdatã e liniºte...

Gunoierii lui Obi One aduºi de Jitzã Falcã
iau pâinea de la gura Bulumacilor
Întãiul gospodar al urbei, dar
ce zic eu, al þãrii, nu a dormit
toatã noaptea dupã ce a cetit pe
feisbuc
cã
bulumacii
se
mobilizeazã miercuri seara sã
adune ei gunoaiele de prin
centrul aradului ºi sã-l facã (din
nou) de râsul þãrii.
Aºa cã, dis-de-dimineaþã au
apãrut pe centru gunoierii lui Obi
One ( nu Kenobi cã ãlã era cu
cavalerii Jedi) Ardelean, deputat
penele de cimiº ºi boss la firma
de gunoierit Rogera, care s-au
pus pe treabã ºi se pare cã le ia
pâinea de la gurã civicilor
useriºti. Uniunea Somnoroºilor
Rezist au început deja sã-l cultive
pe Sebi (nu Ghitzã cã ãla îi ascuns
bine) Bulumac pentru o viitoare

candidaturã la Primãrie. Era
binevenitã o publicitate la ceas
de searã, sã-i vezi cu mãnuºi ºi
saci ecologici filmându-se pe
centru ºi taguindu-se pe
transmisia live … dar poate sã se
adune pânã desearã gunoaie ºi

sã iasã totuºi acþiunea. Vom fi cu
ochii pe ei!
Altfel, fãrã pesede cam greu
sã mai apuci tu Sebi dragã sã iei
cheile oraºului de la Jitzã!
foto: feisbucu lu jurma
CÃLIN FLORINESCU

PRIMÃRIA GHIOROC
Fie ca Sfintele Paºti sã vã
lumineze sufletul ºi casa, sã vã
aducã numai bucurie ºi
sãnãtate, iar Dumnezeu sã vã aibã
în pazã!
Primar, Corneliu POPI-MORODAN
Consiliul local Ghioroc

în loc de „care”, face distincþie
clarã la plural – adicã nu are
exprimãri gen este multe –, plus
cã mai are ºi substanþã. Oltean
care mã reprezintã pe mine,
arãdean, dar mãcar ºtie ce vrea,
ce spune. Tot nu mi-e la rânzã,
dar dacã am primar oltean, de ce
n-aº avea ºi senator oltean!?!
Ceea ce vreau sã subliniez e
cã am auzit cã, mai nou,
senatorul Fifor nu mai e în graþiile
deputatului Cãprar! Adicã domn’
Cãprar, „subofiþer” prin nume ºi

rezultate,
se
rãsteºte
la
„colonelul” Fifor, cel care a reuºit
dupã aproape 25 de ani, sã aibã
cel mai bun rezultat din judeþ.
Nu sunt adeptul internetului,
prefer propria-mi memorie, dar
la nivel de alegeri parlamentare,
PSD – sau cum s-o fi numind dea lungul timpului – n-a câºtigat
în Arad din ’92!!! A fãcut-o
„colonelul” Fifor, în 2016. Iar
„subofiþerul” Cãprar s-a trezit sãl conteste.
Probleme, Dorele, mo?

PRIMÃRIA CHIªINEU-CRIª
Fie ca Sfintele Sãrbãtori de Paºti sã vã aducã
lumina ºi pacea în
suflete, iar Învierea
Mântuitorului
bucurie ºi speranþã.

HRISTOS A
ÎNVIAT!
Primar, ec. Gheorghe BURDAN
Viceprimar, ing. Ioan TRIPA

E de la ei

Cât la sutã aveþi?
De fapt, întrebarea e simplã! Cât la sutã are SRI din presa arãdeanã.
Ca influenþã, ca ciochism, ca tot. Promit sã aflu, mãcar din statutul de fost
coleg de ºcoalã al lui Florian Coldea, fost mai marele SRI-ului din
România.
Deci… Avem sau nu articole comandate? Avem sau nu direcþii?
Nu pot sã nu mã întreb cum un actual consilier judeþean (sereistul

Noaptea pã’ntunericu’ prinde mâþa ºoarecu’

Pãdurean, pe numele lui de buletin), ieºit la pensie în minutul doi a fost
partizan politic în minutul… doi ºi-un sfert? Cum de ºeful de la
Inspectoratul de Jandarmi Arad a fost impus loco, ºtim la cine facem
referire, ºi a rãmas de vreo câþiva ani aici pentru cã… ochii vãd, inima
cere, conºtiinþa DA ºi DA! Nu intru în amãnunte.
Cum la ISU (Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã), tot la Arad,
vine sã candideze cineva de la Cimiºoara!?! ªi, dupã cum bãnuiesc va fi
veritabil câºtigãtor impus.
Deci, cine ne controleazã? Promit sã venim ºi cu documente reale ºi
în timp optim.
ªi, ca sã nu mã ascund dupã corcoduº, sunt Tifi, nu „Crina”,
„Spiridon” sau alte pseudonime de toatã jena… rãspândite prin prea
arãdeanã. Aºa zisa presã arãdeanã.

TIFI

www.flacara-rosie.ro
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Rubrica lu’
undercoavãru’
Statuia Marii Uimiri
Nimeni n-a priceput de ce
Falcã face tot posibilul ca sã nu se
instaleze la Arad Monumentul
Marii Uniri, pânã la împlinirea
centenarului. Motivele le-am înþeles, ba cã nu vrea sculptorul sã se
amplaseze monumentul pe lac
(automat, a mai fãcut falcã niºte
studii de fezabilitate, cã doar e
reþetã consacratã), ba cã monumentul e ciobit, ba cã nu vrea
Videscu (colegul nostru, secretar
de stat tocmai la instituþia care se
ocupã de organizarea Centenarului), ba cã lipseºte semnãtura
de la ProArhitectura ºi alte rahaturi.

Pânã la urmã, noi ne-am prins
primii: Falcã vrea sã punã propria
lui statuie, ca simbol al Centenarului Marii Uniri!!!

Parlament sau tatami
V-am mai spus de coincidenþe
cu iz de ciudãþenii, despre parlamentarii Aradului. De exemplu,
cel mai tânãr e Varga, cel mai în
vârstã Pistru. Între ei sunt fix 20
de ani. Nu 20 ºi o zi, 20 fãrã o zi,
ci fix 20. Ambii sunt nãscuþi la
aceeaºi datã: 25 mai, primul în
’86, cel de-al doilea în ’66.
O altã coincidenþã este cã
primii deputaþi ai Aradului – capii
de listã electoralã de la PSD ºi PNL
–, Dorel Cãprar ºi Glad Varga, au
aceeaºi pasiune sportivã: judo-ul.
Bine cã nu se ceartã, altfel am
asista la votarea legilor în kimono,
iar votul în plen s-ar încheia prin
ippon.

Chemare în judecatã
Dosar nr.1223/238/2016.
Miclea Eva este chematã la
Judecãtoria Gurahonþ, pentru
datã de 09.05.2017, ora 9, în
calitate de pârât în Dosar nr.
1223/238/2016, având ca
obiect prestaþie tabularã, în
proces cu Herbel Pãtruþ Rãzvan.
PFA pierdut trei (3) certificate
constatare originale:
37374/09062010;
5 6 3 9 5 / 1 8 0 8 2 0 9 ;
37374/09062010.
Se declarã nule.
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De la Arad la Cambridge

Excelenþã în învãþãturã,
matematicã, cercetare ºi... pian!
Într-o lume tumultoasã, o lume în
care tinerii sunt priviþi cu scepticism,
acuzaþi de indolenþã ºi nepãsare, apar
acele exemple care vin sã infirme multe
dintre „acuzaþiile” aduse.
La Arad, la Colegiul Naþional „Moise
Nicoarã”, am întâlnit una dintre elevele
premiante nu doar la învãþãturã ci ºi la
Olimpiadele de Matematicã ºi Fizicã.
Mai mult, una dintre elevele admise în
acest an la cinci universitãþi din Anglia,
iar în România trei universitãþi de
prestigiu i-au trimis deja oferte,
sperând sã o aibã studentã. Este vorba
despre Andreea SZÖCS, o adolescentã
draguþã ºi prietenoasã, o adevãratã
domniºoarã, care a avut amabilitatea sã
ne vorbeascã despre ea, despre visurile
ei, ºi, ascultând-o, sã ne gândim cã...
Da, se poate!
Rep: Te rog sã ne spui ceva despre tine,
lucruri care te definesc, care ºi-au pus
amprenta pe ceea ce eºti tu astãzi.
Andreea SZÖCS: Am crescut într-o familie
minunatã, de ingineri, profesori, matematicieni,
muzicieni ºi pictori, care mi-au îndrumat cu
dragoste paºii copilãriei. Fiecare dintre cei dragi
mie mã provoca spre diverse activitãþi, în funcþie
de profesia pe care o avea. Bunica spre artã, iar
mama ºi mãtuºa mea spre matematicã. Pornind
de la aceste provocãri, am ajuns sã îndrãgesc
foarte mult matematica. Cu toate cã au vãzut de
timpuriu pasiunea pentru matematicã, pãrinþii
mei nu au fãcut niciodatã presiuni asupra mea,
lãsându-mi libertatea de a-mi alege calea. De
aici a pornit visul meu sã fac ceva valoros. Mi-a
luat ceva timp sã înþeleg cã istoria este scrisã în
mare parte fãrã public, cã cele mai mari realizãri
sunt fãcute în tãcere. Aceastã idee a crescut
împreunã cu dorinþa mea de a deveni un om de
ºtiinþã, aplecat spre matematicã.
Rep: Când ai început efectiv sã realizezi cã
matematica va fi domeniul în care vei excela?
A. S.: Curiozitatea pentru matematicã s-a
dezvoltat din ºcoala primarã. Matematica
învãþatã la ºcoalã nu a fost suficient de dificilã
pentru mine, aºa cã am început sã lucrez în
particular cu profesor, începând din clasa a IV-a.
În clasa a V-a, m-am calificat la Olimpiada
Naþionalã de Matematicã, performanþã pe care
am repetat-o de-a lungul anilor de ºapte ori,
câºtigând trei medalii de bronz. Am urmat
multe concursuri, unde am câºtigat premii
extraordinare, cele mai deosebite fiind la
„Evaluare în educaþie”, organizate sub egida
Academiei Române.
Rep: Care a fost apogeul celor 12 ani de
ºcoalã, ºi când ai aflat cã poþi intra fãrã
examene la facultãþi în România, ºtiut fiind
cã, pentru performerii din anumite domenii,
universitãþile româneºti oferã locuri fãrã
examen, încã din perioada liceului.
A. S.: În clasa a XI-a am atins apogeul, a fost
„anul meu”, un an distinct, plin de satisfacþii. Pe
lângã bronzul de la Olimpiada Naþionalã, am

câºtigat Premiul I la Concursul interjudeþean de
matematicã „Traian Lalescu”, Premiul I la
Concursul naþional de matematicã „Valeriu
Alaci”, organizat de Universitatea Politehnicã
Timiºoara, Premiul I la Concursul Facultãþii de
Matematicã-Informaticã a Universitãþii de Vest
din Timiºoara, ºi Premiul I la Concursul
internaþional de Matematicã ºi Informaticã
„Caius Iacob”, organizat de Universitatea „Aurel
Vlaicu” din Arad. Rezultatele mi-au asigurat un
loc în anul I la toate cele trei facultãþi, fiind
admisã fãrã examen.
Rep: Ai spus cã provii dintr-o familie care
are nu doar ingineri ºi matematicieni, ci ºi
pictori ºi muzicieni. Aceastã laturã artisticã
nu ºi-a lãsat cumva amprenta asupra ta?
A.S. Ba da, am ºi acea laturã sensibilã,
moºtenitã de la artiºtii familiei. Am cântat la
pian timp de zece ani, ºi am participat la
concursuri, atât în þarã, cât ºi în Ungaria,
concursuri unde am fost premiatã. Deci, am
reuºit sã îmi exploatez la un nivel major inclusiv
latura artisticã.
Rep: Care a fost cea mai mare provocare a
ta în ceea ce priveºte matematica, mai ales cã
incã din clasa a XI-a ai primit oferte de la
universitãþi, atât din þarã, cât ºi din afarã?
A.S.: Perioada cea mai interesantã a fost
atunci când am decis sã particip la examenele
STEP I ºi STEP II cu un an mai devreme, deci nu
în clasa a XII-a, ci în clasa a XI-a.
STEP-urile, sunt examene de matematicã
concepute pentru a testa candidaþii care vor sã
devinã studenþi la Universitatea din Cambridge
sau la alte universitãþi de renume, întrebãrile
fiind la nivelul examenelor de matematicã
pentru licenþã. A fost o altã provocare, deoarece
am avut doar o lunã timp pentru pregãtire
pentru o materie specificã clasei a XII-a, pe care
nu o învãþasem, iar rezultatul a fost unul pe
mãsurã, deoarece am primit la cele douã
examene calificativul unu, adicã „foarte bine”.
Acum mã pregãtesc sã dau examenul STEP III.
Rep: La finalul clasei a XI-a aveai deja
oferte de la trei universitãþi din România, dar
ai primit ºi oferte de la cinci universitãþi din
Marea Britanie. Cum ai reuºit acest lucru?
A.S.: Am dorit foarte mult sã studiez în
Marea Britanie, deoarece sunt convinsã cã pot
creºte foarte mult într-un mediu internaþional,
axat pe cercetare ºtiinþificã ºi inovare. Am ales,
analizând programele de studii, cinci univesitãþi
de top ºi am urmat procesul de aplicare online,
pe UCAS. Prima ofertã am primit-o de la King's
College London. A urmat oferta de la University
of Bristol. Am fost apoi invitatã la interviu la
Imperial College London ºi la University of
Cambridge. Acolo, am detaliat performanþele
personale, în matematicã, participãrile la
programele extracurriculare din domeniu ºi am
fost evaluatã ºi pe baza unor „interviuri”, de fapt
examene, prin rezolvarea unor probleme
dificile, „la prima vedere”. În decembrie am
primit oferta de la Imperial College London, iar
anul acesta, în ianuarie am primit ºi oferta de la
University of Cambridge. A urmat apoi oferta de
la University of Edinburgh. Am deci cele cinci

Locuitorilor comunei

ZÃBRANI
ºi satelor aparþinãtoare:
Chesinþ ºi Neudorf
le urãm o primãvarã plinã de
soare, bucurii ºi împliniri

PAªTE FERICIT!

PRIMÃRIA VÂRFURILE
ureazã tuturor cetãþenilor
comunei

SÃRBÃTORI FERICITE!
Primar, Radu GIURGELEA

Primar,
Marian TOADER

Viceprimar,
Dãnuþ CODREAN

oferte, toate de la universitãþi de top din lume,
unde o sã încerc ºi sunt sigurã cã voi ºi reuºi sã
îmi urmez visul. Cu siguranþã, voi alege
University of Cambridge, ca primã opþiune.
Rep: De ce University of Cambridge, în
detrimentul celorlalte universitãþi?
A.S. University of Cambridge, este cotatã ca
locul întâi modial în pregãtirea matematicienilor.
Acolo cred cã o sã mã simt în elementul meu,
deoarce toþi cei care aleg sã studieze acolo îºi
doresc sã devinã cei mai buni. O sã fie din nou
o provocare, o competiþie, ºi atunci nu ai timp
sã te pierzi, sã leneveºti, sã te dai bãtut. Apoi, a
contat foarte mult faptul cã am fost printre cei
câþiva elevi aleºi, dintre cei 32 de participanþi la
interviu, ºi ei selectaþi din multitudinea de
aplicanþi. Mai am un singur hop, examenul de
bacalaureat, unde trebuie sã obþin note mari la
matematicã ºi fizicã, ca sã pot deveni studentã
cu acte în regulã. Deci mai am încã de muncit, ºi
sunt sigurã cã munca mea va fi rãsplãtitã.
Rep: Ce vei face dupã absolvire?
A.S.: Îmi doresc sã fac cercetare. La celebrul
institut de cercetare CERN, la Lausanne, sau, de
ce nu în România, dacã se vor schimba
vremurile ºi cercetarea româneascã îºi va
recâºtiga prestigul avut cândva.
Rep: Ai o familie care te-a susþinut ºi te
susþine. Cine a mai avut încredere în tine ºi în
performanþele tale? Mai existã o persoanã pe
care ai simþit-o aproape în toatã acestã
perioadã?
A.S. Da. Doresc sã îi mulþumesc doamnei
profesoare Octavia Potocean, care a fost
mentorul meu în aceºti ani ºi m-a susþinut,
fiindu-mi aproape în pregãtirea mea.
Recomandarea domniei sale a fost parte
integrantã a aplicaþiei mele ºi sunt convinsã cã a
contat enorm în reuºita mea la Cambridge.
Trebuie sã îi amintesc ºi pe prietenii ºi colegii
mei, care mi-au fost alãturi ºi m-au încurajat,
bucurându-se alãturi de mine de reuºitele mele,
ºi cãrora le mulþumesc.
Rep: Îþi dorim mult succes!
D.M.

Sfintele Sãrbãtori
de Paºti sã vã aducã
liniºte în suflete,
multã bucurie,
sãnãtate, fericire
ºi puterea de a dãrui.

Hristos a Înviat!
Letiþia ATANASIU
Manager
H o t e l „A R A D “
www.flacara-rosie.ro
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‘ai dã presa mea!
Mulþi ne-au felicitat pentru cei
zece ani de activitate. Unii neau urat prosperitate, putere de
muncã, sã o þinem sus ºi tare. Lea plãcut în special faptul cã dãm
în stânga ºi-n dreapta, în special
multã mu... e conducãtorului
iubit. Cã aºa suntem noi,
comuniºtii de rit nou, dãm tare
acolo unde alþii au... pupat!
Dar avem o altã dilemã! Ne
întreabã lumea de unde sã ne ia,
adicã nu pe noi, ci ziarul! Pãi, noi
le-am spus cã de la Falcã, de la
birou, sã ia fiecare ziarul, cã de
altundeva, de unde...
Uite, de-aia ne-am îndreptat
spre on-line! Cã Falcã – de-aia vam îndreptat spre el – a
desfiinþat chioºcurile, ca voi,
dragilor, sã nu mai aveþi de unde
lua ziarul. Naivul de el...
ªi iar au fost premiile Arq. Sau
Falq, mai precis. Cu standardul
sus, ca de obicei. Cheful, la
etajul XII, deci sus, la Continental
Astoria!!! Unde nu oricine ajunge
(la preþurile practicate...). Aºa au
ajuns ºi „angajaþii” (tot mai
puþini) Arq sã mai stea la un ªpriþ
(cu º mare), la un whiscan, la o
sãrãþea, la un rulou cu ºuncã. Cã
în rest, dacã e sã stea dupã
salarii, e mai greu. Chiar aºa,
cum dracu’ nu-þi plãteºti
angajaþii la timp, dar ai bani de
fiþele de la Continental. Sau
altcineva a plãtit daravela?
Russmedia, pe butuci? Aºa se

spune prin târg, cã Russmedia –
pe înþelesul tuturor, firma
maghiarã care stã în spatele
Jurnalului arãdean ºi a portalului
aradon – nu va mai scoate ediþie
tipãritã a ziarului. mai mult, nici
pe online nu va mai publica în
limba românã, ci doar în...
maghiarã. De fapt, cam aºa e. O
spunem de... zece ani. Ziarul a
fost cumpãrat pentru a fi stors,
apoi închis. ªi asta pentru cã o
populaþie neinformatã e o
populaþie manipulabilã.
Din ce în ce mai mult, în presa
arãdeanã se scrie dupã ureche.
Adicã informaþia e atât de
spãlãcitã, precum femeia violatã
care a rãmas „puþin gravidã”.
Mai ales titlurile, alea dau tot
farmecul. Sunt ca-n filmele în
care un cowboy se rãtãceºte întro staþie spaþialã. În viitorul
apropiat, vom face o selecþie a
acestor „bombe” de presã,
siliconate ºi hrãnite cu viagra
consumatorului: senzaþionalul!
Obligaþii, obligaþii dar sã ºtie ºi
pulimea. De unde, mai nou,
atâta opacitate din partea
Poliþiei Arad? Ce au, sau mai
bine zis cine are de ascuns
anumite fapte de naturã penalã
(sau nu neapãrat) care se
întâmplã în Arad? De ce nu se
fac publice, pe buletinul de
informare emis zilnic de cãtre
departamentul de presã al IPJ

Vocea cetãþeniei autohtone!

Arad, toate evenimentele la care
au fost sesizaþi politistii? Ca sa nu
zicem ca anumite fapte se scurg
pe
cai…
secundare,
cu
dedicatie.
Concret, despre evenimentul
deosebit de grav care a avut
loc zilele trecute lânga
abatorul vechi, acolo unde un
fost fotbalist l-a spulberat cu
autoturismul din dotare pe
încornoratul
fost
vameº
(Marginean/Petruþ),
„Miliþia”
Arad a tãcut mâlc. Între timp,
dupã ce am fãcut public
evenimentul, transformat într-o
posibilã infracþiune de tentativã
de omor din partea lui
Mãrginean… tot liniºte deplinã
din partea IPJ Arad. Nici da, nici
ba! A fost sau nu a fost ceea ce
s-a întâmplat deja. Sau se
doreºte muºamalizarea cazului?
Din partea unei pãrþi interesate
din IPJ Arad, sã fim bine înteleºi.

Brain la cap. Interesat

Semnul întrebãrii noastre.

Discriminare la Spitalul Judeþean Arad
Bolnavi cum suntem (cu capul, dar asta
e altã problemã) vizitãm tot mai des
Spitalul Judeþean Arad. Nu neapãrat din
cauzã de bolile de vârstã, dar, deh, efectul
„placebo” îºi spune cuvântul. Stând la
cozile infernale de la cardiologie ºi nu
numai, nu micã ne-a fost mirarea când am
vãzut cã în incinta „judeþeanului”,
ATENÞIE! în incinta Spitalului Judeþean
Arad, adicã o instituþie subvenþionatã din
banii Consiliului Judeþan Arad (adicã ai
noºtri, ai tuturor arãdenilor plãtitori de
taxe ºi impozite), ºi-au fãcut cuib douã
firme private!!!!. Da, privaþii au pãtruns în
spitalul judeþean. Nu cã am avea ceva
împotriva privaþilor, însã când vezi o
farmacie privatã ºi un cabinet de
cardiologie, la fel de privat ca ºi farmacia,
nu poþi sã nu te întrebi oare de ce ºi, mai
ales, OARE CUM? Probabil veþi spune ºi ce

PRIMÃRIA SÃVÂRªIN
Minunea Învierii sã vã aducã
în suflet împãcare, armonie ºi
iertare. Priviþi cu seninãtate
înainte ºi bucuraþi-vã de un
nou început alãturi de tot
ceea ce conteazã pentru
dumneavoastrã
HRISTOS A ÎNVIAT!
Primar, Ioan VODICEAN
Viceprimar, Ioan MARC

dacã, sau cã e de multã vreme situaþia,
însã cum nimeni nu s-a sesizat, haideþi sã
punem noi, comuniºtii de la Flacãra roºie,
niºte întrebãri.
Cum dracu, Doamne Iartã-ne!, au ajuns
douã firme private, farmacia Sensi Blu ºi
Cardio Life din Timiºoara sã prindã locuri
cãlduþe (a se citi spaþii) tumnai în buricul
Spitalului Judeþean? Atâta vreme cât
aceste douã, cum sã le zicem?, fac
concurenþã, pe banii pacienþilor, serviciilor
oferite GRATUIT de cãtre Spitalul
Judeþean? Ne-am documentat ºi am aflat
cã acele douã spaþii au fost scoase la
licitaþie, vorba vine, de cãtre fostele
conduceri ale Consiliului Judeþean. Care a
fost motivul? Suntem siguri cã bãnuiþi ºi
dumneavoastrã. Nu putem spune pe faþã
cã au fost cu dedicaþie, cã ne dau
miliardarii de la cele douã firme în

judecatã. Nu cã nu am mai fi avut procese
penale, de calomnie ºi insultã, în speþã.
Însã, pânã acum nu am pierdut niciunul,
nici mãcar cele de conºtiinþã.
Oare chiar aºa de tâmpiþi suntem noi,
arãdenii, încât sã-ºi batã joc toatã lumea de
noi? Sã ne oblige, la noi acasã, sã apelãm
la servicii medicale plãtite din banii noºtri
de buzunar unor firme private atâta vreme
cât le plãtim din taxe ºi impozite?
De ce nu sunt traºi la rãspundere cei
care au dat cu „dedicaþie” spaþiile
respective, spaþii publice, ºi ce au fãcut
(sau nu au fãcut) nimic cei care trebuiau sã
se sesizeze în astfel de situaþii? Or’ fi ºi
sunt pãrtaºi la astfel de discriminãri? Ca sã
nu le zicem mârºãvii.

Farmacistu’ ce (le) are cu herþu’

PRIMÃRIA SEBIª

MIRACOLUL ÎNVIERII DOMNULUI NOSTRU
IISUS HRISTOS SÃ VÃ DESCHIDÃ DRUMUL
SPRE CREDINTÃ, FERICIRE ªI ÎNCREDERE ÎN
TOT CE A FÃCUT MÂNTUITORUL PENTRU
NOI. TUTUROR CREDINCIOªILOR
LE URÃM SÃNÃTATE,
PACE ªI BUCURII.
Primar,
Viceprimar,
GHEORGHE FEIEª
RADU DEMETRESCU

www.flacara-rosie.ro
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Falcã e solo?
Nu ne referim la situaþia lui
sentimentalã, care chiar nu ne
intereseazã, ci în perspectiva
viitoarelor alegeri interne, de la
PNL Arad. Pânã acum ºi-au
anunþat candidatura Falcã –
faraonul, cum s-ar spune – ºi
Cãlin Abrudan, primarul oraºului
Ineu. Unii spun cã în cursã ar
intra ºi deputatul Eusebiu Pistru.
Poate, dar doar ca sã-l ajute pe
Falcã, sã mai rupã din voturile
lui Abrudan.
Dar, staþi liniºtiþi. Dincolo de

ACADEMICA

Cu acte în toatã regula, Universitatea
„Vasile Goldiº” din Arad este o instituþie de
învãþãmânt superior (vorba vine) de doi bani!
Una dintre cele mai profitabile
afeceri dupã 1990 încoace a
fost ºi este învãþãmântul superior privat. Adicã, Universitãþile particulare gen Spiru Haret
din Bucureºti (care a funcþionat ºi
la Arad, printr-o aºa zisã filialã –
ne apucã râsul când ne gândim
ce comedie s-a jucat aici) ºi, cu
aceptul dumneavoastrã, Universitatea de Vest „Vasile Goldiº”. Sau „Banca Ardelean”, cum
este cunoscutã în folclorul local.
Adevãrate fabrici de bani aceste
universitãþi private ºi adevãrate
surse de diplome scoase pe
bandã rulantã. Cu studenþi
români dar, mai ales strãini
(taxele pentru acestea sunt
uriaºe, mai ales la medicina
italienilor care, culmea, nu ºtiu
limba românã dar nici majoritatea profesorilor care predau la
Medicinã nu cunosc limba

speculaþii, vã spunem cã
Abrudan (foto) va renunþa la
candidaturã, dacã n-a ºi fãcuto. Aºa cã revenim la vechea
întrebare: va fi Falcã solo la
alegeri? Fireºte, o întrebare
retoricã!!!

400? Cu tot cu
compania Mosquito
Consiliul Judeþean a anunþat,
cu surle ºi trâmbiþe, cã a luat
contact cu 400 de companii aviatice pentru a purta negocieri
privind atragerea unor curse
pentru Aeroportul din Arad.
400!!! Nici Heatrow sau de
Gaulle nu au atâtea companii.

Sau dacã au, e o construcþie în
timp. Noi, pe lângã cã mâncãm
o groazã de bani pãstrând
Aeroportul viu – angajaþi de la
Aeroport, de la Vamã, de la
Poliþia de Frontierã, de la SRI –
mai vrem ºi 400 de companii
aeriene, brusc. Care sã fie?
Poate aia a consilierilor Mariº ºi
Barbeº, zisã Mosquito, cu avion
utilitar, care împrãºtie hranã
pentru þânþari (dupã stropit,
þânþari-s mai virgonþi)! Sau Piroº
Air, a lui Pavel.

Întrebare-ntrebãtoare

Ce a cãutat Cãprar în China? Trafic?
Da! Vrem sã facem trafic… pe site
Dragi tovarãºi ºi pretini, cu adâncã
satisfacþie în suflete vã anunþãm cã distinsul
nostru preºedinte de partid PSD Arad,
tovarã?ul Dorel Cãprar, tocmai ce a efectuat o
vizitã tovãrãºeascã în Republica popularã
China, sora noastrã cea mai… sora noastrã. Cu
Acest prilej distinsul preºedinte Dorel Cãprar
s-a întâlnit cu… s-a întâlnit cu cine a vrut el.
Sau cu cine i-a dictat interesul. Stând drept ºi
judecând strâmb sau invers, nu înþelegem în
ruptul capului ce a cãutat Dorel de Arad în
China. Din câte ºtim, nu ne-am dumirit nici
pânã acum cine dracu’ l-a pus preºedintele
Comisiei de Apãrare din Camera Deputaþilor?
Pe ce criterii? Cã merite pe linie de partid…
canci! Dacã nu era Mihai Fifor, organizaþia din

Arad tot pe ultimul loc era. Nu cã acuma ar fi
cu mult mai sus. Revenind, ce a cãutat
preºedintele Comisiei de Apãrare din Camera
Deputaþilor din România în vizitã în China? Din
câte ºtim, ºi credeþi-ne cã ºtim, a fost vorba
despre o vizitã, dacã nu privatã, economicã. Ce
are „apãrarea” din Camera Deputaþilor cu
economia?
Poate ºtiþi, sau nu, în România cea mai mare
evaziune fiscalã (descoperitã) este cea a firmelor
chinezeºti. Deci, sã fie vorba despre o
eventiualã aºa zisã protecþie? Ce spuneþi
Doamna Ministru a Internelor, subalterna pe
linie politicã a lui DorelCe a cãutat Cãprar în
China? Trafic? Da! Vrem sã facem trafic… pe site
Dorele, ne-ai adus ºi nouã ceva din China?

i

Bucuria Învierii Domnului sã
umple sufletele locuitorilor din
Pecica, Turnu, Sederhat ºi
Bodrogul Vechi cu credinþã,
pace ºi bucurie!

HRISTOS A ÎNVIAT!
Primar,
Petru ANTAL

italianã. Asta în parantezã fie
spus, dacã ne veþi întreba cum se
înþelege dascãlul cu studentul).
Dar, cu alte astfel de aspecte
vom reveni.
Astãzi vã invitãm sã vã
delectaþi cu Raportul ARACIS
România (Agenþia Românã de
Asigurare a Calitãþii în Învãþãmântul Superior) în care se
spune clar (vezi facsimil), la
capitolul
Calificativ
acordat: „Consiliul ARACIS acordã
Universitãþii de Vest „Vasile
Goldiº”
din
Arad
calificativul LIPSÃ DE ÎNCREDERE în
ceea priveºte managementul
instituþiei în materie de asigurare
a clitãþii programelor de studii ºi
de respectare a standardelor
academice de acordare a
diplomelor de absolvire.”
Cu alte cuvinte, mai ca pe la
noi, Goldiºul este o universiate
de doi bani.

Viceprimar,
Miodrag STANOIOV

Mãcar niºte creioane cu gumã de ºters în
capãt sau stilouri, ca pe vremea noastrã, dar
tu nu ºti de astea, cã în loc de ºcoala ai fost la
judo. Apropo, ºi la Banca Ardelean, unde þi-ai
luat diploma de jurist.

Dubãþ Romulus Sorin

www.newsar.ro

Ghiveci cu sâmburi
de adevãr
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PRIMÃRIA ªIRIA
Sunt zile când trebuie sã ne
reamintim sã fim mai buni,
mai plini de dragoste, cu inima
caldã ºi mai deschisã,
când lumina sfântã coboarã
în casele ºi în inimile noastre.

HRISTOS A ÎNVIAT!
Primar,
Valentin BOT

PRIMÃRIA INEU
ÎN PREAJMA SFINTEI
SÃRBÃTORI A ÎNVIERII
MÂNTUITORULUI
NOSTRU IISUS CRISTOS,
DORIM TUTUROR
CREªTINILOR CARE
SÃRBÃTORESC MARELE
EVENIMENT,
SÃRBÃTORI FERICITE,
BUCURII, SÃNÃTATE, ÎMPLINIRI!

Primar, Cãlin ABRUDAN
Viceprimar, Ionel ALB
Consiliul Local Ineu
www.flacara-rosie.ro
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Ziua Francofoniei la Gyula, Ungaria
În data de 29 martie 2017, Consulatul
General al României la Gyula, în
colaborare cu Uniunea Culturalã a
Românilor din Ungaria (UCRU), a organizat
o manifestare culturalã, intitulatã „Ziua
Francofoniei la Gyula”, la sediul UCRU,
situat în oraºul de pe Criºul Alb, din
Ungaria. Ziua Francofoniei, care este
sãrbãtoritã anual în 20 martie, sau la o
datã apropiatã, de zeci de þãri, care fac
parte din Organizaþia Internaþionalã a
Francofoniei (OIF), la care a aderat ºi
România, din anul 1993. Evenimentul s-a
organizat sub patronajul E.S. d-lui Florin
Trandafir Vasiloni, consulul general al
României la Gyula.
Manifestarea s-a bucurat de prezenþa
Preasfinþitului Pãrinte Siluan, Episcopul
Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria,
care a fost însoþit ºi de alþi clerici din cadrul
Episcopiei: pr. Marius Maghiaru, protopop de
Budapesta ºi preºedinte al UCRU, cel care a
fãcut ºi prezentarea programului, pr. Florin
Olteanu, protopop de Gyula, pr. Aurel Becan,
protopop de Szeged, pr. Ioan Bun, parohul
Micherechiului º.a.
La eveniment au participat invitaþi din
Gyula, Micherechi, Chitighaz, Otlaca-Pustã ºi
alte localitãþi unde trãiesc membri ai
comunitãþii româneºti din Ungaria, dar ºi
oaspeþi din România. Au fost prezenþi printre
alþii E.S. Amb. Igor Furdík, consulul general al
Slovaciei la Békéscsaba (Bichiºceaba),
Ramona Lile, rectorul Universitãþii „Aurel
Vlaicu” din Arad, Speranþa Milancovici,
reprezentant al Universitãþii de Vest „Vasile
Goldiº” din Arad, Florin Didilescu, directorul
Bibliotecii Judeþene „Alexandru D. Xenopol”
ºi
al
Asociaþiei
„AMIFRAN”
din
Arad („Association Roumaine pour la Defense
et l’Illustration de la Langue Française”),
Laszlo Pluhar, primarul oraºului Aletea (Elek),
Maria Gurzãu Czegledi, directorul Liceului
„Nicolae Bãlcescu” din Gyula, Eva Bocsor,
reprezentantul Autoguvernãrii Româneºti din
jud. Bekes, Eva Iova ?imon, redactorul-ºef al
publicaþiei „Foaia Româneascã”, Bertold

Netea, viceprimarul din Micherechi, Adrian
Ardeþ, directorul Muzeului Judeþean de
Etnografie ºi al Regimentului de Graniþã din
Caransebeº, Romulus Barbesc, primarul
comunei Bãuþar (jud. Caraº-Severin) º.a.
Programul manifestãrii, oferit de elevi ºi
artiºti din Ungaria ºi România a început cu
cuvântãrile de bun venit, rostite de dl. Florin
Trandafir Vasiloni ºi pr. Marius Maghiaru.
Imurilor naþionale ale Ungariei, României ºi
Franþei au fost interpretate de cãtre Corul „Pro
Musica”, din Gyula, condus de maestrul
?tefan Oroian ºi dirijat de prof. Adrian Bughi.
Aceastã coralã a susºinut ºi un concert, care a
cuprins atât cântece religioase („Tatãl nostru”,
„Pre Tine Te lãudãm”), cât ºi alte melodii în
românã ºi francezã.
Un grup de elevi de la Liceul „Nicolae
Bãlcescu” din Gyula, au prezentat un montaj
literar cu versuri aparþinând unor autori
francezi. Un moment cultural a fost prezentat
bilingv, în românã ºi francezã, de cãtre un alt
grup de elevi, din trupa de teatru „Amifran”(
formatã din elevi de la liceele „Moise
Nicoarã”, „Elena Ghiba Birta”, „Adam Muller
Guttenbrunn” sau Liceul German ºi de la
Liceul Pedagogic din Arad) aflatã sub
conducerea d-lui Florin Didilescu, care a ºi
vorbit
publicului
despre
proiectele

remarcabile ale acestei echipe, care a luat
fiinþã în Arad, sub îndrumarea sa în urmã cu
26 de ani ºi din care au fãcut parte generaþii
întregi de elevi, despre participãrile grupului,
începând din anul 1993, la un Festival de
Teatru în limba francezã, organizat anual la
Pecs (Ungaria), dar ºi despre Festivalul de
Teatru Internaþional, organizat anual, la
Teatrul de Stat din Arad, sub egida aceleaºi
Asociaþii, la care participã anual în jur de 300350 de elevi ºi tineri din aproximativ 10 þãri.
Tot cu acest prilej, a fost vernisatã ºi
expoziþia de fotografie, intitulatã „Franþa, mon
amour!”, aparþinând artistului ºi jurnalistului
Virgiliu Jireghie, din Arad, care va putea fi
admiratã vreme de o lunã, la sediul UCRU, din
Giula.
Cuvinte de salut ºi felicitare au fost rostite
de cãtre PS Siluan, Ramona Lile ºi Speranþa
Milancovici, reprezentate ale celor douã
universitãþi din Arad, „Aurel Vlaicu” ºi „Vasile
Goldiº”.
Un cuvânt de mulþumire adresat tuturor
participanþilor, artiºti sau spectatori, a fost
rostit în încheiere de consulul general Florin
Trandafir Vasiloni, care i-a invitat pe toþi
participanþii la o recepþie, cu produse din
bucãtãria francezã.
B.P.

BÂRFE
Pentru bani,
Falcã „cordeºte”
ºi pe… Aurel
(RectoRelu) Ardelean
Dã-i la prost putere
ºi (alt) loc de… luat bani
O ºtire aprarent banalã a fost
preluatã cu surle ºitobe de cãtre
mass media locale ºi nu numai.
Cã, cicã, Falcã ar mai vrea o
universitate la Arad, paraºutatã de
cãtre Fundaþia SOROª tocmai de
la Budapesta. De acolo de unde,
Viktor Orban, premierul Ungariei,
om cu „apararaturã” în zona
inghinalã, a interzis-o. Jiþzã a
nost’, amuºinând miros de lovele
grase s-a gândit ºi a emis judecãþi
de valoare cum cã ar prelua-o el la
Arad!? Unde mai sunt douã
universitãþi, una privatã – Banca
Ardelean – adicã „Vasile Goldiº”,
cea care are calificativul de„LIPSÃ
DE ÎNCREDERE” acordat de cãtre
ARACIS România, ºi cea de stat –
Universitatea „Aurel Vlaicu”. În
plus, Jiþã promite sã-i acorde
universitãþii, haideþi sã-i zicem
ºoroº (cu litere mici), mii de metrii
patraþi, spaþii în (ruina) Cetãþii
Aradului, bla, bla, bla. Frecangealã
totalã. Penalul de Jiþã Falcã nu ºtie
cum sã mai facã rost de bani (ºi,
colateral, imagine) ºi promite pe
banii arãdenilor marea cu sarea.
Concret, cum ai bãga într-un
grajd, cum e Aradul lui Falcã, pe
lângã UVVG (de „LIPSÃ DE
ÎNCREDERE”) ºi UAV o altã
universitate privatã expulzatã din
Ungaria. Oare, ãia de proºti au
expulzat-o?
Asta e altã treabã. O întrebare
ne macinã. Rãu, al rânzã, ca sã vã
daþi seama de fariseul de Falcã ca

Eveniment

Patronatul Român Arad, la Budapesta
La invitaþia Ambasadorului Românie în Ungaria, E.S Marius
LAZURCÃ, Ioan Marin CRIªAN în calitate de Preºedinte al Filialei
Judeþene Arad a Confederaþiei Paronatul Român însoþit de Marcel
MÃINESCU vicepreºedintele aceleiaºi instituþii au participat la o
întâlnire de afaceri la Budapesta.
Au fost prezenþi Consulul României la Gyula E.S. Florin VASILONI,
preºedintele ROCHAM România-Ungaria, János
TAKÁCS,
Ambassador Peter KRAFT, MBA – Hardvar University, CEO of Kraft &
Associates Tourism Development, oficiali ai ROCHAM ºi oameni de
faceri din cele douã þãri.
Au fost discutate oportunitãþi de afaceri ºi dezvoltarea cooperãrii
între România ºi Ungaria.
„Ca bucovinean nãscut la Timiºoara ºi stabilit la Arad am multe
motive sã am o percepþie pozitivã despre Ungaria, un stat de care
ne leagã nu doar vecinãtatea geograficã ºi istoria comunã, ci ºi
suprapunerile culturale ºi civilizaþionale vizibile cu ochiul liber
Cetãþenii unguri reprezintã unii dintre cei mai numeroºi turiºti
strãini care viziteazã România iar aceastã realitate va deveni din ce
în ce mai vizibilã, din motivul cã interesul pentru România va creºte
constant în anii urmãtori. Fãrã sã ocupe unul din locurile fruntaºe,
investiþiile ungureºti în România sunt totuºi semnificative (peste
900 de milioane de euro). Câteva companii cunoscute în Ungaria au
decis sã îºi extindã operaþiunile ºi în România în domeniul energiei
(MOL), bancar (OTP), medicamentelor (Gedeon Richter) ºi imobiliar
(TriGranit). Aceste investiþii nu sunt speculative, ci vizeazã o
prezenþã stabilã pe piaþa noastrã. Cred de asemenea cã existã
potenþial de creºtere în domeniile turismului, agriculturii ºi
industriei prelucrãtoare conexe.
Sunt convins cã aceste relaþii vor creºte pe mãsurã ce
infrastructura de interconectare se va consolida. A doua legãturã pe
autostradã, la nivelul Oradiei, gazoductul Arad-Szeged, o nouã

Marin Criºan, preºedintele Patronatului Român Arad, împreunã
cu E.S. Marius Lazurcã, ambasadorul României la Budapesta

conexiune electricã transfrontalierã, legãturi prin reþele de fibrã
opticã, conducta de apã între judeþele Arad ºi Bekes - toate aceste
proiecte în lucru au vocaþia de a impulsiona raporturile noastre
economice, a declarat E.S. Marius LAZURCÃ, ambasadorul României
în Ungaria.
„Participarea la acest gen de evenimente nu poate decât sã ne
deschidã noi orizonturi, noi oportunitãþi de afaceri, noi perspective,
ºi mai ales noi lecþii în ceea ce priveºte abordarea afacerilor, este
declaraþia fãcut de Ioan Marin Criºan, preºedintele Filialei Arad a
Confederaþie Patronatul Român.

D. Muntean

sã nu-i zicem ecsroc cu acte în
regulã. Falcã predã la UVVG
(banca Ardelean, cea care are
calificativul de „LIPSÃ DE
ÎNCREDERE” acordat de cãtre
ARACIS România), adicã ia bani
de la aceastã instituþie!!!!!!. De ani
buni de zile. Ce predã, vorba vine,
vã vom spune cu altã ocazie. Ceea
ce vrem sã accentuãm este faptul
cã pentru bani (ºi nu puþini) Jiþã
mai vrea sã dea un tun cu o (h)altã
universitate în Arad, de parcã
ambele amândouã existente ar
geme de studenþi! Un sat, cum
este Aradul, ce nu a avut pe
vremea lui Ceauºescu nicio
instituþie de învãþãmânt superior,
brusc s-a trezitã cã vrea TREI (3)
universitãþi!!!! Asta în condiþiile
care în judeþul Arad s-a
înjumãtãþit populaþia.
Falcã,
cum
rãmâne
cu
„Goldiºul”
(cea
care
are
calificativul de „LIPSÃ DE
ÎNCREDERE”acordat de cãtre
ARACIS România) de unde îþi iei
banii lunã de lunã?

Prof.univ.dr. Jitzã de la Brad-ul
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SPORT

10 Aprilie 2017

BÂRFE SPORTIVE
ªi vina a cui e totuºi?
ICIM-ul are parte de un nou
sezon de „vis“, la fel cum a tot
avut în ultima perioadã. Nu s-a
prins play-off-ul iar din Cupã s-a
ieºit din nou destul de repede. Nu
cã asta ar fi o surprizã, având în
vedere la cum merg treburile de
câþiva ani încoace la echipa de
baschet feminin. La finalul partidei, celebrul manager Marcel
Urban (foto) a încercat sã explice

eºecul echipei pe care o conduce
(???), spunând cã formaþia clujeanã a avut dubluri pe fiecare
post, în timp ce ei nu. Na, ºi neam pus sã ne uitãm ºi noi peste
fetele care au jucat în acel meci. ªi
am vãzut cã clujencele au avut
cinci jucãtoare strãine de
România, în timp ce ICIM-ul opt.
No hat, da ce e aici? Mai are rost
sã reluãm povestea pe care o
spunem aproape de zece ani de
zile, cã se tot dau bani pe jucãtoare strãine, timp în care s-ar fi
putut face o academie pentru
tinerele din Arad? Nu mai are rost
cã ºi aºa Urban e ca Falcã, mereu
rãmâne pe post!

Roºu’! Pentru Roºu…
Laurenþiu Roºu a adus ceva în
plus pentru UTA. Dar, dupã o
serie bunã – normalã am zice – au
aparut sincope. La Brãila, acasã cu

Braºovul. Deloc întâmplatoare!
Jucãtorii sunt blazaþi, toti se cred
Messi sau Ronaldo. Peste asta,
mai vine ºi Laurenþiu Roºu sã ne
spunã cã sã nu ne gândim la promovare! Pãi, pentru ce ai mai
venit, nea Roºule? Indiferent ce-ai
vrut, poate sã elimini presiunea
de pe jucãtori, dar o asemenea
declaraþie a lui Roºu e de… roºu!
Adicã eliminare. Ca sã evitãm promovarea n-avem nevoie de
antrenori plãtiþi cu j’demii. Mai
ales cã jucãtorii sunt plãtiþi de noi,
din bani publici, nu de Roºu.

Roº’, Galben ºi Albastrã

PAªTE FERICIT!
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Vorba mea...

De zece ani incomozi.
Tot aºa s-o þinem!
Adrian DUMITRU
Trebuie sã recunosc cã prins
fiind cu rutina zilnicã am fost
surprins în momentul în care
Romi m-a sunat ºi mi-a spus cã
aniversãm zece ani de „Flacãra
Roºie“. Þin minte momentul în care
mi s-a propus colaborarea, chiar de
la primul numãr (mersi Cãline!) ºi
eram uimit cã se dorea o altfel de
presã în Arad. Fiind ºi începãtor în
ale jurnalismului (nu cã acum aº fi
altfel, dar mã rog ...) am intrat întrun anturaj pentru care nu pot sã fiu
decât mândru: Romi Dubãþ,
Orlando Toader, Teofil Grãdinaru,
Ovi Balint, Lajos Notaros. Oameni
care au fãcut ºi fac istoria în presã ºi
de la care am avut ºi încã am de
învãþat foarte multe.
Pe partea de sport am încercat
mereu sã scriu altceva decât se scria
deja în Arad. Am învãþat repede cã
toþi cei care se ocupau de sport în
acest oraº au afinitãþile lor. ªi cã nu
tot ceea ce se întâmplã în peisajul
sportiv al oraºului nostru ajungea ºi
la public. Nu mi s-a pãrut ºi nu mi

se pare nici acum normal acest
lucru. Dacã tot existã un interes
crescut pentru sportul din acest
oraº, de ce sã nu fie acest interes
rãsplãtit cu toate amãnuntele? De
ce în presã sã aparã doar ce doresc
anumiþi oameni, care „apreciazã
efortul“ ziariºtilor prin ciorbe ºi
bãuturi sãnãtoase?
Astfel, de-a lungul anilor s-au
creat niºte imagini care nu sunt
tocmai corecte. Anumite personaje
care în realitate sunt mult mai slabi
valoric decât sunt prezentaþi chiar ºi
acum în presã. Am încercat, pe cât
posibil, sã fiu cât mai echilibrat ºi
echidistant. Decât o minciunã, mai
bine un adevãr, chiar dacã este
deranjeazã ºi supãrã. Mai ales cazul
cu UTA Bãtrâna Doamnã este
exemplul cel mai bun pentru acest
lucru. Nu puþini sunt cei care mã
acuzã cã nu vãd interesul oraºului ºi
al celor care o iubesc pe UTA,
atunci când scriu într-un mod
negativ despre tot ceea ce se
întâmplã la acest club.

Noa, bine cã am schimbat
frizeru’ cu borbilu’!
În toamna care tumnai a trecutãrã, dupã câteva meciuri mai moi
jucatee, aºa, ca la UTA, sau nejucate, ãia care zâc ei cã decid l-or
schimbat pã Roly Nagy dân fruntea echipei fanion a Aradului, cã, cicã,
iel o fost eã vinã cã echipa, UTA, adicã, nu joacã nimic. Cã ãia, dã pã
teren, în izmene, nu pot fuji, cã mulþi dântre ei beau (beuturã alcoolicã)
de sã rupe masa!

Noa, bun! Pânã aci îi cam adevãrat tãt! Da’ dacã tãt îl schimbi pã Roli
dã la cârma UTA-ei macar schimbã-l cu unu’ mai bun, dacã tãt vrei sã
schimbi macazu’! Aceia ce îs la conducerea UTA-ei, provizorii – ca apa
dã pã Murãº, l-or adus pã unu’ ce-l cheamã Roºu, Laurenþiu sã fim bun
înþeleºi. O fost pã la Steaua (mai mulþi or fost pã acolo ºi nu musai or’
fost ipene!). L-or adus cu tãt cu preparateur fizic, or’ psihic, pã bani mulþi
din bugetul local, adicã pe banii arãdenilor plãtitori de taxe ºi impozite,
cu fanfarã în tãtã regula. Amu’, iarna, ãia de UTA – cu Roºu în frunce – or
ºi fãcut cantonament în ªpania, cã la Moneasa nu era de ranga lor, ºi tãþi
jucãtorii au banii la zi, cum se zice. Mai mult, or mai adus la echipã ºi alþi
izmãnari mai acatãrii, vorba vine – ca sî nu le zicem rataþi. ªi aºa se face
cã dupã câteva luni UTA noastrã, a arãdenilor, joacã la fel de prost, vorba
regelui Hagi „lungã ºi pe a doua”. Fãrã alergãturã ºi fãrã niciun fel de
alergãturã în plus.
Pentru suporterii adevãraþi, suporterii de sacrificiu!, cel mai grav este
faptul cã de 20 de ani echipa nu joacã mai nimic! Indiferent cine este
antrenor (mai ales „vinituri”) ºi cine este la conducere!
Azi, a tusea! Mâine, junghiul! Apoi, frizeru’ ºi barbilu’(barbier, pentru
novici) ºi ….. ªi anii trec, ºi bucurii de la UTA, echipa de suflet a
Aradului, CANCI!

Debut 40 plus!

Realitatea este însã una foarte
clarã, dacã vrei sã o vezi. UTA nu
mai existã în acest moment,
oricât încearcã unii sã o învie. Nu
vorbesc
acum
despre
schimbãrile de formã ale
societãþii, cã ONG, cã societate
comercialã, nu e vorba despre
aºa ceva. Clubul care acum
evolueazã în liga a doua, a luat
naºtere în urmã cu patru ani. În
aceeaºi perioadã exista clubul lui
Gio ºi Marþian, care activa în al
doilea eºalon fotbalistic ºi care îºi
trãia ultimele rãsuflãri. Aºadar,
logica e cea care spune cã
actuala echipã nu are nimic în
comun cu adevãrata UTA, cea
care a fãcut glorie ºi istorie
acestui oraº. Sigur, ne putem
minþi singuri, putem sã trãim
într-o iluzie permanentã, dar
adevãrul ºi logica ne va bate
mereu la fundul gol. Nu mai bine
terminãm povestea asta cu
continuitatea, afirmãm cã acest
club e unul nou ºi încercãm sã

atragem pe toatã lumea spre
acest proiect?
Au trecut zece ani în care am
învãþat foarte mulet despre
presã, chiar dacã acum nu mai
activez în permanenþã în acest
domeniu. „Flacãra Roºie“ a
depãºit stadiul de loc de muncã,
a devenit deja un hobby, o
plãcere, o mare familie. Au
trecut zece ani de zile dar parcã
ieri lucram cu toþii pentru a
scoate pe piaþã primul numãr.
Au fost multe momente
extraordinare, dar ºi momente
grele. Peste toate însã am rãmas
aceiaºi „nebuni“, pentru care
redactarea acestui sãptãmânal a
devenit un bun prilej de poveºti
ca între prieteni.
Aºa cum au trecut zece ani
de zile, sper sã mai treacã cel
puþin încã zece. Sãnãtoºi sã fim,
cã oricum tot Ghiþã Falcã va fi
primar ºi la urmãtoarea noastrã
aniversare!

De pe la judeþean...

Marius Þucudean l-a lãsat pe
ªoani Meszar sã joace singur
la Atletico… Textila
Un nou episod din Atletico Textila a început furtunos, cu Marius
Þucudean în atac. Driblinguri, ruperi de ritm etc., dar pe când sã
ajungã la poartã, majoritatea a fluierat offside. Omu’ s-a resemnat ºi
a fãcut pasul înapoi, astfel cã ªoani Meszar rãmane singurul vârf împins.
Împins de „luceafãrul½ sportului arãdean (este vorba despre Jitzã Falcã),
fãrã de care nu mai poate sã se existe nimic în urbea în care un baron a
construit ºi altu’ a demolat. Fãrã suticile (de mii), servite de baronul
contemporan, cei doi copii de suflet ai tãticului sportului arãdean,
Atletico ºi UTA ar pierde loptele în porumb prin satele din judeþ.
Ce nu a cãzut bine fostului fotbalist al UTA-ei se pare cã ar fi calitatea
profesionalã scãzutã a unor diriguitori de prin club ºiiii, acel fifty-fifty
stabilit de ªoani la cashul încasat pe vedetele care au zburat ºi vor mai
zbura spre echipele cu caºcaval. Cum ªoani vrea sã bea lapte ºi de la
vãcuþa Atletico ºi nu vrea sã mute toþi tãuraºii la UTA, sã îi îngraºe acolo,
nu a mai fost cale de împãcare.

Ce va fi, vom vedea. Deocamdatã, ceva ne spune cã ªoani o gândito bine ( pentru el): decât codaº la Liga 1 ºi sã nu poþi juca cu mulþi tinerei
ca sã prezinþi marfa pentru vânzare, mai bine stai frumuºel la matineu,
bagi la înaintare tineretul bovin ºi la târgurile de iarnã ºi de varã mai dai
câte unul ºi mai trãieºti un an.
Dezamãgiþi vor fi cei care au prins campionii anilor 70 ºi cei care au
mai prins ultima echipã bunã a anilor 90. Generaþii de sacrificiu.
Tinereii care scandeazã „Viaþã de utist, noaptea vesel, ziua trist½ mai
au timp sã aºtepte ºi sã creadã în suporterii fruntaºi care îi conduc cu
diploma primitã de la Bara prin care acesta din urmã a înregistrat pe
persoanã fizicã numele UTA ºi care zic ei, þine loc de palmares ºi istorie,
pe care federalii never-ever nu o vor recunoaºte. Am zis-o!

Cãlin Florinescu
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10CE!!!
Zece. Am zice Nadia.
Am spune absolutul!
NU, în fapt e vorba de
ZECE ani de Flacãra
Roºie! Zece ani de
apariþie permanentã,
zece ani de prezenþã
permanentã. Zece ani
de
ziaristicã
permanentã (tipar!!!),
pe print, pe hârtie, pe
fâºâitoare, pe „material
de budã”, pe ce vreþi
voi.
Iaca, Flacãra a ajuns
la zece ani. Privind
retrospectiv, zece ani
nu înseamnã mult, nu
înseamnã nici puþin,
dar înseamnã enorm.
Dacã aº da timpul
înapoi, ºi tocmai îl dau,
îmi aduc aminte cum
era
atunci.
Eram
implicat într-un alt
proiect jurnalistic –
relativ de succes, din
moment ce existã –
când
am
vãzut
publicaþia ce se mula
pe modul meu de a

gândi, pe modul meu
de a scrie. Aºa m-am
conjuncturat cu Flacãra,
aºa am ajuns sã scriu la
aceastã foaie.
În timp, Flacãra

care aveau (ºi au ºi
acum) pixul ascuþit.
Oameni care atunci
când scriau, erau citiþi,
iar când nu scriau, unii
rãsuflau uºuraþi.

Roºie a avut un singur
ºi mare caracter: a
deranjat! Eu am marele
merit cã, în aceastã
perioadã, am scris.
Glumesc, desigur, dar
m-am simþit la fel de
bine, la fel de ciudat, ca
pe
vremea
Observatorului, tot la
începuturi. Adicã sã
stau la masã, în ziar, cu
oameni de excepþie.
Oameni, adicã ziariºti,

Îmi place sã scriu
aici, descorsetat, sau
fãrã sutien, cum s-ar
zice. Îmi place, nu
neapãrat sã scriu, cât sã
fiu citit. De multe ori,
articole pe care nu leam scris, articole pe
care uneori nu le-am
citit,
mi-au
fost
atribuite. Ce sã fi fãcut?
Mi le-am asumat.
De alte multe ori,
articole pe care eu le-
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am scris au fost
atribuite altora. Dacã
nu intervenea acea
culpabilitate juridicã,
lãsam
lucrurile
sã
decurgã în modul lor
firesc. Dacã era bai,
întotdeauna
mi-am
asumat intenþia ºi
conþinutul articolului.
Ideea de front comun.
Aºa cum a fãcut
întotdeauna
ziarul
Flacãra Roºie!
Termin, cu douã
chestii frumoase, altele
decât cele uzuale.
Un prieten de-al
meu citeºte Falcãra în
week-end! Asta chiar
dacã apãrem luni.
Mulþumesc Mircea!!!
Alt prieten mi-a
sugerat sã trec titlu: 10
ani! #rezistãm! Sincer,
oscilam, ce titul sã pun,
dar,
oricum,
mulþumesc Marine!!!
De
fapt,
vã
mulþumesc tuturor!!!

Cezar, 9 ani, fotbalist

Teofil Grãdinaru

Dorel ºi dictatura: mein Kempf... Feri Kempf!
Dorel Cãprar, încã preºedinte la PSD Arad,
se laudã peste tot cu noua faþã pe care o
are formaþiunea sa. Omiþând cã recentul
succes al PSD Arad, de la parlamentare, se
datoreazã nu lui, ci pe de o parte (o mare
parte) lui Mihai Fifor, iar pe de altã parte
unor consilieri - locali ºi judeþeni - care i-au
fãcut toatã treaba, Dorel Cãprar începe sã-ºi
bombeze pieptul, ca ºi culturiºtii anabolizaþi.
Adicã se laudã fãrã motiv, cu realizãri ale
altora.
De fapt, noua faþã a PSD este reflectatã
clar de aceste poze. Persoana din imagine,
pentru cei care nu ºtiu, este noul lider al PSD
Vladimirescu. Nou, adicã mai nou, cã
persoana în cauzã e deja „consacratã” în
comunã.

Ca sã concluzionãm, în întreaga sa
activitate, Dorel Cãprar s-a remarcat tocmai
promovând astfel de oameni, care sã nu-i
zdruncine cariera megalomanicã. Când a
gãsit oameni mai buni sau mai capabili ca el,
a urmãrit fie sã-i elimine, fie sã-i vândã. Cam
cum încearcã ºi acum sã facã cu Fifor.
Sau, Cãprar preferã sã facã pact cu
duºmanul, aºa cum a fãcut cu Falcã, la Arad.
ªi asta în ciuda faptului cã alþii duc
dezinteresat un rãzboi dur ºi de lungã duratã
cu Falcã, tocmai pentru binele arãdenilor
Revenind la Vladi, PSD îºi vede
imaginea, reflectatã perfect în pozele celui
care, pus de Cãprar, se declarã lider al al
partidului, la Vladimirescu: Feri Kempf.

A se FERI de foc

Pe lacul … Kogãlniceanu au venit raþele sãlbatice
În anul de graþie 2008, administraþia
arãdeanã a luat un credit DEXIA de 33
de milioane de lei pentru modernizarea
unor strãzi. Au trecut anii, s-au plãtit rate ºi
dobânzi ºi au mai rãmas de platã vreo 6
milioane de lei anul acesta. Lucrãri bune,
bãnoase pentru unii, garantate de
inginerul numãrul unu al Aradului.
Iatã cã astãzi, dupã o micã ploaie de
primãvara, o stradã modernizatã a devenit
micul lac Kogãlniceanu unde s-au ºi aciuit
câteva rãþuºte sãlbatice. Poate la ploile ce
vor urma vor avea parte de un ditamai
lacul Kogãlniceanu plin cu lebede ºi gâºte,
ºi hidrobiciclete în locul tramvaielor.

Mihail de pe Kogãlniceanu
se aprinde din prima!
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