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Reportaj legat la ochi
Totul a fost întuneric și aromă, burice de 
degete și aproximarea distanțelor, pipăit, 
miros și auz, rană și lecție. În rest, o mare  
și oarbă tăcere. Din seminția lui Homer… »pag. 5

La „Gaura Dulce” se preparau  
cele mai bune flechii
Conform unor statistici ale vremii, în 1920,  
la Brașov funcţiona o crâșmă la 200 de locuitori. 
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Unirea, dincolo de cuvinte
Acesta este și simbolul pe 

care doresc să îl readucem, 
împreună, în față. Și în pri-

mul rând, în fața conștiinței noas-
tre. Să reflectăm împreună asupra 
sa. Pentru că, dacă ne aplecăm cu 
onestitate asupra cuvântului, asu-
pra semnificației sale, este impo-
sibil a nu ne pune legitima între-
bare: suntem noi, românii, uniți? 
Uniți cu adevărat? Răspunsul este 
categoric o negație.

A fost o vreme, până mai acum 
un sfert de veac, în care regimul 
comunist s-a străduit din răspu-
teri să țină România împărțită în 
categorii și pături sociale pentru a 
le manipula, la nevoie, una împo-
triva alteia. „A dezbina” este pre-
mergătorul sintagmei „a conduce 
cu ușurință”. Regimul politic s-a 
schimbat. Agresarea simbolului 
UNIRE nu. Iar rezultatul este că 
noi, românii, sîntem mai dezbi-
nați ca oricînd. Mai învrăjbiți unii 

cu alții ca oricând. 
Am învățat chiar să 
ne urâm între noi. 
Îl urâm pe cel de 
lîngă noi pentru că 
e bugetar. Sau toc-
mai pentru că nu 

e. Pentru că e șomer. Sau pentru 
că e agricultor. Pentru că ține 
cu alt partid sau cu altă echipă 
de fotbal. Pentru mii de motive. 
Am uitat complet de UNIRE, de 
SOLIDARITATE. Ne-am con-
fecționat cuști ale egoismului și 
ale invidiei și ne-am izolat în ele. 

Mai există momente în care unii 
dintre noi – dar nu majoritari, nici 
măcar mulți – ne solidarizăm pen-
tru câte o cauză: Colectiv, Roșia 
Montana. Și cam atât. Obosim (ne 
plictisim?) repede, și momentul 
este preluat de profitori. Noi nu 
suntem, nu mai suntem în stare a 
rămâne solidari. Cehii au dărâmat 
un regim totalitar ieșind uniți în 
locurile publice și zornăind cheițe. 
Noi nu știm a declina substantivul 
UNIRE. Nu mai știm.

Acesta este peisajul gri pe 
fondul căruia demarează seria 
nouă a publicației GAZETA 
BRAȘOVULUI. O facem pentru 
că noi, echipa redacțională, cre-
dem că tărie că acum, mai mult ca 
niciodată, românii au nevoie de 
unire și de solidaritate. De aceea și 
lansăm astăzi, de Ziua Națională 
a României și a românilor, de 
Ziua Marii Uniri, noua serie a 

publicației. Pentru a sublinia și 
în acest mod că este nevoie de 
UNIRE și de SOLIDARITATE 
dacă dorim ca noi și cei ce ne 
vor veni în urmă să trăim în 
normalitate. 

Ne propunem să unim clasa 
politicienilor într-o mare familie a 
celor care doresc mai binele comu-
nității noastre. Să fim alături de cei 

care generează idei și proiecte fa-
vorabile comunității, brașovenilor, 
României și să bușim de toți pere-
ții cu cei care vor să continue cu 
marasmul, ticăloșia și furăciunea.

Ne propunem să unim membrii 
comunității brașovene într-o mare 
familie a demnității și orgoliului de 
a fi brașovean adică al uneia dintre 

cele mai respectabile familii din 
această parte a lumii. O familie năs-
cută în creuzetul multiculturalității 
și interetnicității, într-un creuzet 
în care culturile română, germană, 
maghiară, evreiască, bulgărească 
chiar, s-au amestecat, s-au modelat 
reciproc și au născut, cu veacuri 
înainte de modelul lui Schiller, ac-
tualul și modernul spirit european.

Aceasta este, pe scurt, filo-
sofia cu care vede lumina tipa-
rului – și continuă și în mediul 
online – noua serie a GAZETEI 
BRAȘOVULUI: unirea și solida-
ritatea în bine, în frumos, în etic, în 
dezvoltare comună. Am zis!

La mulți ani, România,  
la mulți ani, români!

Unirea. Marea Unire. 
1 Decembrie 1918. 
De fapt, acum, 1 
Decembrie, adică Ziua 
Națională a României. 
Și a românilor. Dar nu 
despre istorie doresc a 
vorbi în rîndurile de față. 
Nu despre semnificația 
istorică a datei care avea 
să redefinească ziua 
națională a României.  
Ci despre o altă 
semnificație, despre un 
alt simbol. Istoric vorbind 
– nu pot evita, totuși, 
palierul – Ziua Națională 
a României, a românilor, 
înseamnă, mai înainte 
de orice, UNIRE. Și, pe 
1 Decembrie, de Ziua 
Națională, ne adunăm 
să sărbătorim, mai 
înainte de orice, UNIREA 
românilor într-un stat 
național, indivizibil. 

Cornelius POPA

GAZETA BRAȘOVULUI își propune 
să unească. Într-un peisaj în care presa 
dezbină și învrăjbește, la comenzi 
politice îndeobște, noi ne propunem 
să unim. Ne propunem să unim bresla 
ziariștilor în interesul comun al creșterii 
profesionalismului și al respectării eticii 

fundamentale până dincolo de oridinele „stăpânilor”, 
să o unim în demnitate și verticalitate.

Se distribuie gratuit
gazetabrasovului.ro
     /gazetabrasovului
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Salvați groapa!
Trei persoane în fața 

unei gropi. Prima își 
pune mâinile în cap 

și începe să înjure primăria 
care ar fi trebuit să astupe 
groapa. A doua își face ra-
pid un selfie, o postează pe 
facebook și o etichetează 
#groapa #brasov. În două-
zeci de minute are 200 de 
like-uri, 50 de share-uri și 
prietenii săi tocmai au cre-
at un grup numit „Salvați 
groapa brașoveană” pe care 
se distribuie poze cu pisici, 
tratamente minune de slă-
bit și se discută despre ți-
ganii care sparg becurile de 
pe stradă. Al treilea dispare 
pentru vreo cinci minute, 
după care apare cu o lopa-
tă și o găleată de pietriș cu 
care astupă groapa. 

„Groapa” este doar o 
metaforă pentru multitudi-
nea de probleme care sunt 
de rezolvat prin Brașov. Ai 
zice că un oraș european 
nu are prea multe de re-
zolvat, dar o vizită la pas 
prin orașul coroanei ne va 
demonstra exact contra-
riul. Ne-am săturat de cât 
discutăm de infrastructura 
rutieră, de giratorii, siste-
matizare sau piste pentru 
bicicliști. De parcări sau 
spații verzi. De poves-
tea-fără-sfârșit-a-nesimțirii 
intitulată Tetkron și priete-
nul ei, Bepco. De cultura fi-
ravă care se manifestă doar 
în centru și de incultura 
cartierelor. De poluare de 
toate felurile. De bazele 
sportive insuficiente. Și lis-

ta poate continua, căci 
nu are rost să intrăm în 
subiecte mai sensibile 
precum egalitate de 
gen, educație, corup-
ție șamd... Din păcate 
discuțiile nu prea au fi-
nalitate din mai multe 
motive.

Primul ar fi că spiritul 
civic este frumos dar lip-
sește cu desăvârșire... O 
parte din problemele care 
ne înconjoară pot fi rezol-
vate chiar de noi, de cei 
care ne lovim de ele zi de 
zi. Dar fie am ajuns prea 
leneși, fie nu știm cum să 
procedăm, fie nu ne pasă 
suficient. Inițiativele ce-
tățenești nu sunt suficient 
promovate, voluntariatul 
este considerat fie caritate, 
fie o prostie fără număr. De 
aceea cred că atunci când 
dăm de o problemă ar tre-
bui să ne întrebăm: Cum 
o pot eu rezolva? Cine mă 
mai poate ajuta? De ce am 
nevoie să rezolv problema 
respectivă? 

Al doilea ar fi că nu exis-
tă o dezbatere publică reală 
și din această cauză, nicio 
ordonare a problemelor. 
Este evident că nu poți re-
zolva toate problemele ora-
șului în același timp și ace-
lași moment, adică acum. 
Dar le poți rezolva pe rând, 
începând cu ce este urgent 

și/sau solicitat de cetățeni. 
Și acum, răspundeți sincer: 
câți consilieri locali v-au 
bătut la ușă în ultimul an 
să vă întrebe ce probleme 
ar putea rezolva? Câți v-au 
cerut opinia pe facebook, 
că tot suntem toți o mare 
de prieteni virtuali... 

Al treilea, că ne-am 
obișnuit să ne lăudăm sin-
guri, chiar și atunci când 
puțină modestie ne-ar 
face mai bine la sănătate. 
Suntem orașul verde, în 
timp ce spațiile verzi dispar 
mai repede decât zacusca 
din frigiderul meu, ne ve-
dem deja Capitală cultura-
lă europeană în condițiile 
în care vine weekendul și 
mori de plictiseală, că nu 
ai unde te culturaliza. Oraș 
de poveste, ce mai! 

Dar să nu disperăm, 
orice problemă are o solu-
ție. Spiritul civic se cultivă 
în primul rând în familie, 
apoi la școală și în societa-
te. Dacă vrem să fim mân-
dri de Brașovul nostru, 
trebuie să ne educăm. Pe 

noi, pe cei mai mici, și pe 
cei mai mari. Concomitent 
cu a ne învăța drepturile și 
responsabilitățile cetățe-
nești, e musai să învățăm 
să îi tragem de mânecă pe 
politicieni. Pentru că i-am 
ales să ne reprezinte intere-
sele. Interesele noastre, ale 
tuturor celor din comuni-
tate, nu interesele lor pri-
vate. Putem să le trimitem 
un mesaj pe email sau pe 
rețele sociale, putem să îi 
vizităm la partid, putem să 
îi oprim pe stradă. 

Brașovul este într-o 
continuă schimbare, de-
pinde însă de noi toți care 
va fi direcția în care se va 
dezvolta. Și dacă vom aco-
peri groapa împreună. Sau 
picăm cu totul în ea.

Claudia POPA

Răspundeți sincer: câți consilieri 
locali v-au bătut la ușă în ultimul an 
să vă întrebe ce probleme ar putea 
rezolva? Câți v-au cerut opinia pe 

facebook, că tot suntem toți o mare de 
prieteni virtuali...? 

Am urmărit cu maximă sim-
patie ascensiunea doamnei 
Cecilia Doiciu, ceva func-

ționar pe la primărie, o „cucoană”, 
cum se spunea la mine în cartier. 
De la cărat cafele la Direcția „ex-
terne” la ceva șef pe la cultură deși 
calitatea sa principală e că poate 
să țină tava drept, să nu se miște, 
să nu cadă picătura de cafea pe 
farfuriuță. 

E o minciună, despre ce vor-
bim, cafeaua servită de Cecilia 
Doiciu este ceva modest, la filtru, 
sau la expresor, o poșircă ce o poți 
găsi în toate cafenelele brașovene. 
Dacă ar fi șefă la cultură, dacă ar 
avea vagă idee despre cultura bra-
șoveană, ar ști exact care este gus-
tul cafelei, cum ungurii din zona 
asta țineau câteva boabe de cafea 
în bucătărie, pentru miros, cum pe 
la finalul secoului trecut ritualul ca-
felei includea și un măcinat, că era 
complet, întâi mirosul, apoi fiertul, 
apoi aroma, apoi discuțiile. Un în-
treg ritual pentru cucoană, ea nu-l 
știe, că e doar o cucoană.

Dar nu-l știe mai nimeni în 
Brașov de-aia continuați să beți 

Salut Brașovule, cum te simți?
Contraeditorial

Ovidiu EFTIMIE

Cât promovează amicul Mace imaginea 
Brașovului în lume? Fix pix, nemții 
apreciază corectitudinea, nu scamatoriile 
lui Mace care a folosit o marcă înregistrată 
să-și facă un pic de reclamă și când a fost 
vorba de bani a măcănit „n-am”.

poșirca de expresor crezând că e 
mare cafea. Și între timp corporatis-
mul de București v-a halit și pe voi. 
E o bătălie între două forțe de figu-
ranți, pe de o parte îl avem pe ne-
obositul Macedonschi, un tip ce se 
pretinde sas, se pretinde liberal și, 
mai ales, se pretinde un om intere-
sat de sufletul Brașovului și promo-
varea lui în lume. Cât promovează 
amicul Mace imaginea Brașovului 
în lume? Fix pix, nemții apreciază 
corectitudinea, nu scamatoriile lui 
Mace care a folosit o marcă înregis-
trată să-și facă un pic de reclamă și 
când a fost vorba de bani a măcănit 
„n-am”. Știu asta, pentru că eu sunt 
proprietarul mărcii folosite ilegal 
de Macedonschi. Un ciurliburli 
care n-are bani de niște drepturi de 
autor, ce campanie de publicitate 
credeți că vă face vouă în lume, să-
răntocilor? Probabil fură săpunuri 
prin hotelurile de lux pe unde pre-
tinde că merge. 

Sau aveți pe noii experți de 
promovare, gen Ionuț Țața, care 
promovează profesionist. E ceva 
șef la ProDemocrația, dacă mai ți-
neți minte ce este aia. O editură de 

pliante. Când nu editează pliante 
despre cum e bine să fim și să tră-
im în democrație, editează pliante 
despre cum să câștigi fonduri eu-
ropene și, probabil, puterea politi-
că în oraș. 

Știi care ar fi cel mai bun acum? 
Ăștia de au fost și până acum. 
Arestarea lor a scos la iveală tot 
felul de împiedicați: sărăcuța cu 
capul Doiciu, sărăcuțul la materi-
al Macedonschi, sau sărăcuțul la 
soluții Țața. Mai bine merem pru-
dent, pe moldoveanul care a avut 
soluții și pe bănățeanul care, între 

două scamatorii, nu se făcea de 
căcat când ieșea în Europa ca cei 
doi comici vestiți din ultima vre-
me, doamna și vagabonconsilierul 
local. 

Spuneți care din impotenții 
ăștia ar găsi o soluție pentru taxi-
metriștii țepari de la gară sau taxi-
metriștii țepari de la 2 noaptea de 
la Modarom. Că poate iese la zar 
și iese Brașovul Capitală Culturală 
Europeană și o să avem ocazia să 
fim făcuți de toată jena de mult 
mai mulți oameni decât inofensivii 
Cici și Mace.
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Sorin VLAD

Prin liceu, îmi înflorea în cre-
ierii daţi în clocot de atitudi-
nea vârstei, o idee a naibii de 

creaţă.
Se făcea că în orice situaţie de dis-

pută, sau chiar conflict între oameni 
de diverse condiţii, trebuie să încerc 
aplanarea ei susţinând – sus și tare, 

desigur – că înainte de a ne fi născut 
bărbat sau femeie, om cu pielea albă 
sau neagră, cu ochii mai mult sau 
puţin oblici, ortodocși sau budiști, 
de naţie română, tătară sau peruvia-
nă...  cu mult înainte de asta ne naș-
tem OAMENI pur și simplu. Egali, 
în pielea goală. Și că nu contează 
celelalte și că de acolo pleacă totul, 
orice-ul care ne iese sau nu în viaţă.

Nu era o rezultantă a marxis-
mului din societatea de atunci, nici 
nu avea cum fi la un rebel fără cau-
ză care nu a reușit să-și depășească 
statutul de pionier și a trăit „ruși-
nea” de a nu fi primit în U.T.C.

Era mai degrabă o frondă, greu 
de spus împotriva a ce. Poate fron-
dă faţă de familia prea religioasă, 
poate faţă de regimul prea restric-
tiv cu niște puberi plini de avânt... 

Cu ideea asta creaţă în cap 
și pe baza ei, parvenind apoi 
din sudul mitíc înspre Ardealul 

multicultural, multietnic și mul-
ti-multe, am pus prea puţin preţ pe 
noul 23 august al naţiunii, marcat 
în calendar la 1 decembrie. 

O zi demnă de tocit câteva lecţii 
de istorie, de multe ori incomplet 
sau făţarnic prezentate în manu-
ale, dar care niciodată nu  mi s-a 
părut cea potrivită, reprezentativă 
pentru bâlciurile specifice cu care 
se bate o naţiune-n piept o dată pe 
an – parade militare, cântări patri-
otic-înălţătoare, ceaune publice de 
fasole-cu-ceva și multă preoţime 
care să-i sfinţească sărăcia.

Da, nu...  Da, nu am trăit  nicio-
dată cu fiori 1 decembrie ca pe o zi 
a mea, ci ca pe orice altă zi de bâlci 
naţional instituit prin lege, apreci-
ind de altfel entuziast de câte ori 
regia a ieșit bine.

Însă ceea ce în accepţiunea ge-
nerală a regizorilor și figuranţilor 
se presupune a trăi, în nervul său 

primordial, orice român verde, 
am trăit. Nu o dată pe an și nu cu 
ochii în calendar. Am trăit acel 
fior pe care unora degeaba în-
cearcă să li-l insufle un rând din 
Constituţie fără să-l afișez de pa-
radă, la paradă. Poate de ţ ori pe 
an. Când am văzut pentru prima 
oară vârful Moldoveanu. Nu pur-
tam rucsac, eram în avion, pără-
seam ţara să-mi caut de lucru.

Când am trecut Valea Prahovei 
cu ochii pe Cruce. De multe ori 
am trecut-o, mereu navetist. Fie 

între Prahova și Brașov, fie între 
aeroport și... tot Brașov.

Când la Jocurile Olimpice, la o 
oră complet nepoliticoasă, imnul, 
așa cum e el, a răsunat din fereastra 
mea până-n secţia de poliţie de la 3 
străzi distanţă, în cinstea gimnaste-
lor noastre.

Când, subiect al unei verificări 
stradale de rutină fiind, Bobby 
(acest Garcea insular) m-a întrebat 
dacă știu să fac sar-ma-li, menţio-
nând că-s preferatele lui din bucă-
tăria... nevestei.

Când mi-am pierdut 
telefonul în aeroport, 
iar ofiţerul de la Security 
mi-a condiţionat retur-
narea lui de intonarea 
tonului de apel, fără vreo 
altă formalitate, de altfel 
imperios prevăzută în 
scripte.

Când la serviciu mai am de a 
face cu câte o Dacie, cu volanul pe 
partea corectă evident, iar la mo-
mentul semnării hârtiilor clientul 
– iniţial grăbit - observându-mi 
numele de familie, pornește o lun-
gă discuţie despre ţara de proveni-
enţă a automobilului.

Când colegul Shaun lasă munca 
pentru a redescoperi pe telefonul 
meu locurile care l-au vrăjit în cele 
3 escapade carpatine acum câţiva 
ani.

Când vecinul Gabi, student la 
Academia de Film din Manchester, 
își asumă provocări masochiste fă-
când teze despre filmul românesc 
contemporan, în condiţiile în care 
pentru profesorii lui obiectivul devi-
ne mat când trece Canalul Mânecii.

Și câte și mai câte când-uri, mul-
te și mărunte...  În mărunţeniile 
astea stă măreţia lui 1 Decembrie, 
oricând i-am marca trăirea  în ca-
lendar. Restul e... paradă.

Când e 1 Decembrie
O zi demnă de tocit câteva lecţii de istorie, 
de multe ori incomplet sau făţarnic 
prezentate în manuale, dar care niciodată 
nu  mi s-a părut cea potrivită, reprezentativă 

pentru bâlciurile specifice cu care se bate o 
naţiune-n piept o dată pe an – parade militare, 
cântări patriotic-înălţătoare, ceaune publice 
de fasole-cu-ceva și multă preoţime care să-i 
sfinţească sărăcia.

Fasolea  
să fie cu sau 
fără ciolan?

Îmi place tricolorul românesc. 
Unde îl văd este frumos. Chiar dacă 
au fost idioți care l-au dus în ridicol 

vopsind băncile din parcuri în culorile 
roș-galben-albastru. Alți idioți voiau 
să vopsească așa chiar și colacele de la 
veceuri. Cam același lucru, tot cu curul 
se așeza omul. Minți înflăcărate! Amu, 
de ziua asta este plin de steaguri. Nou 
nouțe. Nici unul nu are patina timpu-
lui. Proaspăt scoase de la magazie. Și 
au așa un miros special. Înainte miro-
seau mai puternic a veteran, a naftalină. 
Veteranii s-au cam rărit și izul lor, aerul 
nostalgic s-a rarefiat. A rămas mirosul 
de fasole. Cu afumătură, scăriță și cio-
lan. Și ciolanul s-a cam rărit. Prea mare 
împărțeala. Prea multe furculițe. Peste 
câțiva ani o să miroasă numai a fasole. 
Poate cu un iz de ceapă călită în ulei 
rânced. Vremuri grele.

Cândva, mă uitam cu jind la caza-
nul armatei, simțeam mirosurile, prin 
steaguri le simțeam. Au cam trecut ani 
de atunci. Și ciolanul a trecut. De la o 
mână la alta. Inepuizabil de gustos. Vor 
spune unii că e post. Că fasolea trebu-
ie făcută fără cârnăciori și afumătură. 
Serios? Ăsta să fie cel mai mic păcat al 
nostru! Așa că zic: să fasolim bine!

Alexandru  PETRESCU

Esențial

Presa liberă este pentru so-
cietate precum acel prieten 
din gașcă ce-ţi spune mereu 

verde în faţa ceea ce crede și ceea 
ce simte. Acel personaj detestabil 
pe moment, dar pe care ajungi să-l 
îndrăgești pentru că știi ce te poţi 
baza mereu pe părerea lui sinceră 
și nefardată.

Dar cât de liberă mai este presa 
în România anului 2015? Cât din 
ceea ce citim și considerăm echilibrat mai 
este de actualitate sau de interes într-o lume 
dominată de viteză și de internet?

Câţi dintre cei ce scriu și vor să o facă din-
tr-o perspectivă neutră reușesc să bifeze în-
tr-un articol sau într-un editorial acele criterii 
ce definesc un articol de calitate?

Sau câţi dintre jurnaliștii și editorialiștii ce 
se doresc independenţi mai au timp să verifi-
ce o informaţie din 3 surse diferite și reușesc 
să iasă primii în public cu un articol sau o 
știre? 

Pentru că da, dragi prieteni, și jurnaliștii se 
comportă în proporţie covârșitoare precum 

atleţii la o probă de 
sprint: vor să fie pri-
mii! Nu banii, nu 
puterea și nu mediul 
politic influenţează 
cel mai mult com-
portamentul unui 
jurnalist, ci dorinţa 
de a fi primul, de a 
oferi o exclusivitate 
sau de a acoperi un 
eveniment special.

Atenţie, aici ne 
referim la jurnaliști 
și nu la diverși inter-

puși ce își oferă serviciile celui care dă mai 
mult! Aceștia nu sunt interesaţi de calitate, 
ci doar de preţ, precum o gospodină într-un 
târg de haine second-hand.

Presa liberă suferă cu adevărat în special 
din cauza vitezei cu care se propagă informa-
ţia. Nu ai timp să verifici, să iei interviuri, să 
încrucișezi opinii sau să cercetezi cauze. Dacă 
le faci pe cele de mai sus, când tu ești gata, 
știrea este de ore pe internet, suferă distorsi-
unile la care este supusă pe reţelele de socia-
lizare și trend-ul este setat. Mai simplu spus, 
părerea este formată sau mai grav, știrea este 
deja istorie. Până se dă adevărul jos din pat, 

minciună a străbătut jumătate de glob și este 
cam greu s-o prinzi din urmă.

Viteza, și nu oprobiul public, a ajuns ina-
micul numărul 1 al gazetarilor bine intenţi-
onaţi. Pentru că dacă aversiunea publică ce 
poate urma un articol dur, dar corect, ţi-o 
poţi asuma, ca jurnalist adevărat vrei neapă-
rat să prinzi vârful valului, precum un surfer.

Nici presa independentă nu este scutită 
de subiectivism, dar este unul personal, nu 
unul bazat pe interes de grup. Gazetarii sunt 
persoane cu simpatii, iar asta se simte în opi-
niile lor, jurnalismul independent fiind unul 
savuros tocmai pentru că se bazează pe stil 
mai mult decât pe orice altceva.

De ceva timp, presa liberă începe să se așe-
ze într-o antiteză evidentă cu jurnalismul de 
tip „copy/paste” și „share” practicat în special 
pe reţelele de socializare, atât de răspândite 
în mediul online. Este poate drumul cel mai 
anevoios spre o presă responsabilă, care să 
rămână “prietenul detestat” al celor ce do-
resc să afle adevărul oricât de tare i-ar putea 
deranja acesta.

Până la urmă ce soluţie are o societate 
sănătoasă? Să citească știri scrise de compu-
tere? V-aţi putea imagina cum arată o știre 
scrisă de computerul care face traducerile de 
pe „google translate”?

Presa liberă,  acest  
 „prieten detestat” al democraţiei

Ciprian STERPU
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Domnule Doctor Patriciu 
Achimaș-Cadariu,

Nu ne cunoaștem personal, dar va 
fi surprinzător să aflați că viața 
ne-a plasat pe orbite surprinză-

tor de asemănătoare, conferindu-ne o oa-
recare sinonimie a evoluției personale. Și 
Dumneavoastră și eu suntem, în două mo-
duri, produsul acelorași două entități: pe de 
o parte, a școlii medicale clujene, pe de alta, 
a interrelației cu cei doi oameni care vă sunt 
părinți, iar mie, dascăli dragi. Deosebirea, 
pe acest palier, este reprezentată de cei 15 
ani diferență (o generație și jumătate) cu 
care am terminat facultatea. Ați putea spune 
că această distanță în timp este importantă, 
poate chiar hotărâtoare, pentru că ne pot 
despărți convingeri diferite, experiențe di-
ferite. Se poate. Dar, pentru a considera că 
demersul pe care l-am inițiat prin această 
scrisoare deschisă este unul care vine de 
la cineva onest, puteți cere referințe de la 
două personalități care mă cunosc suficient 
de bine și pe care sunt convins că le stimați 
și prețuiți: Prof. Dr. Alexandru Irimie, rec-
tor al UMF Cluj și Prof. Dr. Ștefan Florian, 
președintele Senatului UMF Cluj. Numai în 
acest fel veți fi ferit de greșeala de a consi-
dera că această scrisoare ar fi altceva decât 
o încercare disperată de a vă atrage atenția 
asupra unei erori majore pe care sunteți 
pe cale să o faceți, (fără intenție, cred eu) 
și care v-ar putea marca negativ, încă de la 
început, mandatul de Ministru al Sănătății.

Este vorba despre un subiect despre care 
ați afirmat, la finalul întâlnirii cu Corina 
Crețu, comisar european pentru Politică 
Regională, în care ați discutat despre sta-
diul implementării proiectelor cu finanțare 
europeană pentru dezvoltarea infrastruc-
turii în sănătate și, în mod special, despre 
demararea construcției celor trei spitale re-
gionale din Iași, Craiova și Cluj-Napoca, că 
doriți „să constituie una dintre prioritățile 
mandatului.”

Domnule Ministru, la Brașov este mare 
fierbere de când, în urmă cu exact două 
luni, predecesorul Dumneavoastră, Nicolae 
Bănicioiu, a nominalizat Craiova ca sediu al 
unui nou spital regional. Am demonstrat, nu 
în stradă, ci cu argumente, că această decizie 
nu se justifică în nici un fel, nici ca priorita-
te, nici ca argumentație strategică. Ci doar 
politică! În Brașov, oraș universitar medical 
performant (printre alte multe argumente), 
sunt mii de oameni reali și responsabili care 
au înțeles că am dreptate și care susțin aduce-
rea acestui subiect în dezbatere publică. Noi 
considerăm că este, în sfârșit, momentul ca, 
la nivel de Guvern, de Minister al Sănătății, 
să se admită și să se afirme public faptul că 
Brașovul este SINGURUL oraș din țară de 
această categorie în care sistemul spitalicesc 
(cu precădere cel de urgență) funcționează 
de 45 de ani cu o infrastructură total insufici-
entă față de necesitățile populației beneficiare 
(autohtone și vizitatoare). Nu mai contează 
deloc faptul că în 1970, din dorința de a es-
camota prostia și indolența șefilor politici ai 
orașului și județului, Brașovului i s-a aprobat 

construirea unui model de spital județean 
destinat municipiilor cu până la 150.000 de 
locuitori (care acum poate găzdui 500-550 de 
paturi). Nu mai contează că de aproape jumă-
tate de secol pacienții brașoveni sunt tratați 
într-un un spital de urgență care nu cuprinde 
toate specialitățile OBLIGATORII (cum ar fi 
obstetrica-ginecologia, asigurată, în disperare 
de cauză, de un spital de „monospecialitate”), 
iar cele existente sunt organizate într-un sis-
tem pavilionar împrăștiat în întreg orașul, cu 
clădiri vechi de peste 100 de ani, plombate 
fiecare cu câte o „extensie” considerată acum 
40 de ani ca fiind „modernizare”! Nu mai 
contează... Ceea ce contează este că Brașovul 
medical și universitar se sufocă din lipsă de 
spații, din lipsă de circuite, din lipsă de per-
spective. Craiova, nu! Ați văzut vreodată 
(măcar și numai în fotografii) cele două spi-
tale, când admiteți public 
că programele începute 
de Nicolae Bănicioiu sunt 
bune și vor continua “fără 
doar și poate”? Craiova be-
neficiază de o mega-struc-
tură (identică cu cea de la 
Constanța), care, spațial, 
este de circa 6 ori mai mare 
decât a „spitalului-cămin 
de nefamiliști” de la Brașov 
și care poate fi adusă la 
standarde de spital regio-
nal prin utilizarea de fon-
duri europene pe proiecte 
de renovare și dotare. Doar 
că trebuie scrise! Brașovul 
are nevoie de o structură 
corespunzătoare, constru-
ită de la zero, care nu se 
poate finanța decât în vari-
anta fondurilor structurale 
europene prinse în buget 
pe Programul Operațional 
Regional de care vor bene-
ficia, pe bună dreptate și 
Iașiul, și Clujul.

Domnule Ministru,
Cred că, din păcate, sunteți în perico-

lul de a scoate castanele din foc cu mâna 
Dumneavoastră, atât timp cât nu veți fi de 
acord că decizia luată la Ministerul Sănătății 
și asumată de Nicolae Bănicioiu este una 
profund abuzivă și incorectă conceptual, 
din punct de vedere al modului în care a 
fost luată, adică ÎN SECRET, netranspa-
rent, în lipsa oricărei dezbateri publice, în 
lipsa oricăror argumente puse la dispozi-
ția opiniei publice! Acest mod nu se poate 
traduce decât în sintagma: „pentru că așa 
vrea mușchii mei!” Eu înțeleg rolul deciziei 
politice, dar doar în situația unor argumen-
te egale sau măcar apropiate ca valoare. În 
cazul spitalului de la Craiova, decizia poli-
tică are la bază un abuz stratosferic, pentru 
că nu ține seama decât de interesul politic 

al conducătorilor Craiovei 
și apropiaților lor și nu de 
interesul suprem al paci-
entului, cetățean în aceeași 
măsură al acestei țări, ori-
unde s-ar afla el din punct 
de vedere regional.

În urma audierii în co-
misiile parlamentare de 
specialitate, ați primit, 
aproape în unanimitate, 
aviz favorabil, probabil și 
pentru că ați afirmat că: 
„Pacientul a rămas în cen-
trul preocupărilor mele” și 
că vă doriți ca activitatea 
Dumneavoastră să fie des-
fășurată „cu transparenţă 
și colaborare”. E momen-
tul să dovediți că sunteți 
cinstit și cu noi, dar, mai 
ales, și cu Dumneavoastră 
înșivă, punând în practi-
că aceste deziderate, pe 
care eu aș vrea să le con-
sider ca stând la baza unei 

concepții de viață, nu fiind doar declarații 
politice. Iată cum ați putea începe: simplu, 
reluând analiza modului național de dez-
voltare strategică a sistemului de asistență 
spitalicească de urgență de nivel regional, 
incluzând și Brașovul printre centrele nomi-
nalizate. Noi, brașovenii (pacienți și cadre 
medicale) nu mai suntem de acord să nu 
mai fim parte a procesului de analiză în lu-
area deciziei strategice de construire a celor 
trei noi spitale regionale de urgență, noi, cei 
direct interesați în asigurarea unei asistențe 
spitalicești publice decente, de care nu am 
avut și nu avem parte de atât de mulți ani! 
Nu mai suntem de acord ca, din nou, în afa-
ra oricăror argumente sustenabile, să fim 
dați la o parte în singurul moment istoric de 
după 1990, acela al construirii primelor spi-
tale publice de referință în România post-
decembristă. Credem că a venit momentul 
ca orice ministru responsabil să ia decizii 
numai după ce s-a convins personal de re-
alitățile care stau la baza lor, nu după cum 
i se prezintă de către cei din subordine, fie 
ei rău intenționați sau, din păcate, ignoranți 
ai acestor realități concrete. De aceea, vă 
rugăm să vă consumați câteva ore din man-
datul încredințat de Parlamentul României 
(pe care și noi, brașovenii, vi l-am validat, 
prin reprezentanți) și să ne faceți o scurtă 
vizită la Brașov. Deși sunt convins că vă veți 
convinge repede de adevăr, pentru a vă sen-
sibiliza la argumentele noastre, insuportabil 
de multe pentru a fi cuprinse într-o scrisoa-
re ca aceasta, vă punem la dispoziție mate-
riale suplimentare, pe care le puteți accesa 
pe grupul Facebook „Mediciniștii de Brașov 
susțin Noul spital al Brașovului”. Veți avea 
șansa de a constata nu doar că avem drepta-
te, dar și că există soluții pentru ca, cu struc-
tura de finanțare pe care ați „moștenit-o”, să 
ridicați 4 spitale regionale, nu 3, ceea ce vă 
va putea plasa în galeria miniștrilor care au 
lăsat ceva în urmă și nu a celor care au fost 
lăsați în urmă!

Sistemul spitalicesc din Brașov 
funcționează de 45 de ani cu o 
infrastructură total insuficientă

Dr. Dan Grigorescu, medic  
primar chirurgie plastică,  
iniţiator şi unul dintre cei  
62 de membri fondatori  
ai Asociaţiei Noul spital  
al Braşovului

Noi, brașovenii 
(pacienți și cadre 
medicale) nu mai 

suntem de acord să 
nu mai fim parte 
a procesului de 

analiză în luarea 
deciziei strategice 

de construire 
a celor trei noi 

spitale regionale 
de urgență, noi, cei 

direct interesați 
în asigurarea 
unei asistențe 

spitalicești publice 
decente, de care nu 
am avut și nu avem 

parte de atât de 
mulți ani! 
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Am fost două ore orb
Cătălin BĂDULESCU
brasovorasmagic.ro

Este ajunul Zilei Bastonului 
Alb, ziua mondială a orbilor. 
Asociația Nevăzătorilor din 

Brașov și Lions Club România au 
organizat la restaurantul Stradivari 
din Piața Sfatului o cină în … orb. 
Pentru a putea trăi măcar câteva ore 
ceea ce simte, atunci când mănân-
că, cel ce nu simte. Cu ochii. Totul 
a fost întuneric și aromă, burice de 
degete și aproximarea distanțelor, 
pipăit, miros și auz, rană și lecție. 
În rest, o mare și oarbă tăcere. Din 
seminția lui Homer…

Mâna furculiță  
și „norocul” bătut de masă

Lume multă, selectă, caritabi-
lă, curioasă, lume. Masă lungă cu 
blat de sticlă în beci săsesc boltit. 
Lumină difuză, muzică în surdină, 
vesela și tacâmurile potrivite ca la 
un mare dineu. Atmosferă roman-
tică de „creme de la creme” pentru 
cei care o văd încă.

Apar eșarfele negre. Rând pe 
rând suntem legați la ochi și ne  
cufundăm în beznă. Nu a minții, 
doar a ochilor care nu zăresc nimic 
decât negrul. Din lume, din sine, 
din tot. Șocul este cumplit pentru 
cei care și-au pierdut vederea acum 
10 secunde. Retina a înregistrat 
poziționarea paharelor, farfuriei, 
tacâmurilor. Pipăi pentru a avea 
certitudini. Mi-e sete! Nimeresc 
sticla de apă plată, paharul. Bag 
gâtul sticlei ajutându-mă de toate 
cele zece burice de degete, undeva 
înăuntrul paharului. Încep să torn 
și mă opresc imediat. Nu știu când 
va da pe afară! Încerc să aproximez 
și torn puțin, foarte puțin. Reușesc 
să beau o gură, maxim două. Mi-e 
sete și îmi vine să îmi scot eșarfa 
neagră pentru a putea zări măcar 
o secundă limanul potolirii de 

sete. Nu o fac, de dragul gazdelor 
noastre nevăzătoare care, oricât 
și-ar dori și oricât ar încerca, nu 
au cum să-și scoată eșarfa care, 
doar textil, la ei nu există. Auzul 
înregistrează pași care coboară pe 
scări. Chelnerii aduc aperitivul la 
masă. Aud, simt, intuiesc, că am 
o farfurie plină în față. Miros, mai 
degrabă, aromă de pește aburind 
cumpătat. Cumpătat de la cumpă-
nă. Mi-e foame și frică. Frică de a 
nu da pe mine, de a nu nimeri pof-
talnica gură. Decid să abandonez 
codul bunelor maniere odată cu 
cuțitul și furculița. Încerc bucuria 
și disperarea mâinii atotvăzătoare, 
mâinii arhetip, mâinii ancestrale 
a omului peșterii, mâinii furcuil-
ță. Doar că homo sapiens vedea. 
Constat că tartinele sunt așezate 
simetric. Unele sunt mici, taman 
bune de înghițit dintr-o îmbucă-
tură, altele mai mari. Mult prea 
mari. Ba mai este și ceva rotund, 
roșie după textură, precis umplută. 
Încep să mănânc. Papilele gustative 

devin ochii din gură, pupilele de pe 
limbă. Mă ajută să recunosc gustul 
somonului, crevetelui și al codului 
pane, cred. Parcă și ceva icre. Cel 
puțin după cum mânjesc degetele. 
Cu roșia e mai complicat, dar mușc 
din ea cu poftă, ca dintr-un măr ru-
men. Vinetele cu care este umplută 
îmi curg prin barbă, pe babețică, 
pe masă. Pipăi după șervețele, răs-
torn suportul, dar izbutesc să iau 
unul și să mă șterg la gură. Torn 
puțin vin în pahar. Aș da noroc cu 
cei de lângă mine, dar nu am curaj 
să încerc. Este momentul în care 
aud un zgomot de picior de pahar 
bătut de masă. De parcă ar fi văzut 
ce vreau să fac, Virgil Lazăr, pre-
ședintele Asociaței Nevăzătorilor 
din Brașov, spune: „Noi așa dăm 
noroc, batem cu paharul în masă”! 
Bat și eu și mi se răspunde din toate 
colțurile mesei…

Pauză de taifas în… orb
Virgil Lazăr povestește că nu își 

mai amintește culorile, și-a pierdut 
vederea când era foarte mic, dar 
culorile le vede în vis pentru că nu 
prea visează alb-negru. Sorin este 
pasionat de literatură. Are un mic 
etu cu carduri de memorie. Pe acest 
tip generos de suport media are 
înregistrată o adevărată bibliotecă 
de literatură română și universală. 
Evident, vorbită. De la Shakespeare 
la Pleșu, via Ovidiu Drimba. Are și 
o colecție de piese memorabile de 
la teatrul radiofonic. Pentru a-și pu-
tea asculta comoara a cheltuit sute 
de euro pe aparatură audio specială 
pentru nevăzători adusă tocmai din 
Canada.

Pași pe scări. Felul doi sosește la 
masă. Aici nasul nu mă ajută prea 
tare. Orice poate fi în farfurie, de la 
pui la porc, vită sau țestoase Ninja. 
Adică nu Ninja, că și alea sunt lega-
te la ochi. Pipăi și mă aplec pentru 
a mirosi mai bine. Habar nu am 
ce voi mânca deși aromește bine. 

Papilele mă ajută încă o dată. Sunt 
felii de ruladă din carne de pui, 
curcan și porc asezonate cu un sos 
excelent. Excelent, excelent, dar 
greu de mâncat, așa invizibil cum 
este. Rup un dumicat de pâine și 
încep să ling cu el farfuria. Farfuria 
se termină și șterg blatul mesei. 
Deja m-am obișnuit cu starea ne-
stării. Aș vrea să amân momentul 
în care voi vedea din nou pentru a 
mai mânca cu buricele degetelor 
imaginându-mi festin rabelesian cu 
ochii papile și limba pupile. În în-
tuneric celelalte simțuri devin laser 
și E=mc². Am fost două ore orb și 
abia acum cred că Homer și-a tras 
geniul poetic descriptiv, cumplit 
de precis descriptiv, din imaginația 
celui care nu putea să vadă. Și mai 
cred că, dacă ar fi văzut, în realitate, 
tot ce a zugrăvit în Iliada, ori înebu-
nea, ori se lăsa de scris.

După două ore de întuneric, 
suntem dezlegați, rând pe rând. 

Lumina nu este puternică dar îmi 
intră în ochi ca un șiș. Strâng pleoa-
pele instinctiv și chiar nu îmi vine 
să zic și să mă bucur că lumină se 
făcu. Am fost două ore orb și greu 
m-am reobișnuit cu lumina. Acum 
îi pot vedea bine pe cei care nu au 
fost actori în filmul acesta. Ei, nevă-
zătorii sau slab văzătorii mei amfi-
trioni: Virgil Lazăr, Sorin, Teodora 
Țigănaș. Prietenii mei!

În drum spre casă am ascultat,  
în mașină, Ray Charles și Stevie 
Wonder. La „I just called to say I 
love you” am fost convins că atunci 
când fac dragoste, orbii pot vedea 
toate frumusețile lumii, altfel decât 
le vedem noi…

?
Apar eșarfele negre. 

Rând pe rând suntem 
legați la ochi și ne  

cufundăm în beznă. 
Nu a minții, doar a 

ochilor care nu zăresc 
nimic decât negrul. 
Din lume, din sine, 
din tot. Șocul este 

cumplit pentru cei care 
și-au pierdut vederea 

acum 10 secunde.
Retina a înregistrat 

poziționarea paharelor, 
farfuriei, tacâmurilor.

Apar eșarfele 
negre. Rând pe 
rând suntem 
legați la ochi și ne  
cufundăm în beznă. 
Nu a minții, doar 
a ochilor care nu 
zăresc nimic decât 
negrul. Din lume, 
din sine, din tot. 
Șocul este cumplit 
pentru cei care și-
au pierdut vederea 
acum 10 secunde. 
Retina a înregistrat 
poziționarea 
paharelor, farfuriei, 
tacâmurilor.

De acum înainte vor ști că am fost printre ei și că 
m-au așezat la masa lor ca o rană și ca o lecție. În 
întuneric este o lumină intensă, care vine din adâncul 
nostru și care merită văzută măcar o dată în viață. 
Puteți încerca o cină în … orb. Abia apoi veți reuși să 
repriviți soarele dintr-o parte. Din ce parte vreți voi…

Puteți încerca o cină în … orb
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Ovidiu VRÂNCEANU
bizbrasov.ro

Brașovul a fost recunoscut mai me-
reu pentru o forță de muncă bine 
pregătită, pentru calitatea produse-

lor pe care le livra, atât pe plan intern, cât 
și extern. În ultima vreme, însă, firmele se 
plâng de faptul că găsesc tot mai greu per-
sonal, că cel pe care îl au este îmbătrânit, 
iar „din spate” nu mai vine nimic. 

Oricum ar încerca să arunce vina pe 
sistemul de educație, și nu negăm că și 
acesta are o vină, poate că ar fi bine să se 
uite puțin și la ce oferă ele. Or, se vede cu 
ochiul liber, că în timp ce majoritatea an-
gajaților sunt susținuți la limita supravie-
țuirii, cu salarii „decente”, spun patronii, 
dar de fapt cu lefuri care abia își permit să 
trăiești cât de cât, majoritatea celor care 
conduc aceste business-uri se plimbă în 
mașini luxoase și au grijă ca nici măcar vii-
torilor lor strănepoți să nu le lipsească nici 
măcar un capăt de ață. Mai exact, dacă nu 

îți plătești angajatul la un nivel cât de cât 
decent, acel om își poate pune mâinile în 
buzunar și să plece. 

Iar când vede că așa este tratat și de 
un alt angajator, își pune hainele în gea-
mantan și pleacă încotro vede cu ochii. 
De obicei spre vest, acolo unde speră 
să nu mai audă niciodată limba româ-
nă. Sistemul limitării lefurilor aplicat de 
multe companii brașovene care cad la o 
înțelegere în acest sens nu este străin nici 
celor din alte zone. Și atunci ne facem 
că nu înțelegem de ce ne pleacă oamenii 
buni dincolo. Și ajungem să ne plângem 
la televizor că nu găsim forță de muncă 
bine calificată și că o să facem noi cumva 
să aducem din Moldova. Dar nici acolo nu 
îi mai găsești, pentru că și acei oameni văd 
cum se comportă angajatorul român cu 
personalul său. 

Iar răspunsul la întrebarea din titlu este 
că angajații de altă dată sunt acolo unde 
sunt plătiți astfel încât să își poată permite 
o pâine mai bună decât cea pe care o pot 
cumpăra din salariul oferit aici. 

6 SOCIAL

Unde sunt angajații 
de altă dată? Ciulama de ciuperci  

cu pulpe de pui

   Ingrediente: 

   500 g ciuperci champignon
   200 ml smântână
   2 linguri ulei
   2 cepe potrivite
   1 legătură pătrunjel verde sau marar
   sare, piper
   2 pulpe de pui (se vor tăia pe jumătate)
   1 morcov

  Mod de preparare:
  

  Se va curăța ceapa și se va tăia mărunt iar apoi împreună 
cu morcovul ras se va căli în uleiul bine încins pâna se înmoaie.
Se vor adăuga ciupercile curățate, spălate și tăiate felii subțiri și 
se vor căli până ce va scădea zeama lăsată, apoi se toarnă smân-
tâna peste ciuperci și se lasă la foc mic să dea într-un clocot iar 
dacă mai este necesar și compoziția este prea groasă se mai com-
pletează cu un pahar de apă călduță și se va condimenta cu sare 
și piper după gust, iar la sfârșit după ce sosul obținut s-a mai în-
groșat un pic se va adăuga pătrunjelul verde sau mărarul.

  Se va servi cu mămaliguță caldă. 
   Poftă bună!

Chef Mugurel Stroie
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Poveştile crâşmelor Braşovului de altădată

La „Gaura Dulce” se preparau  
cele mai bune flechii

Brașovul interbelic era un oraș vesel, în care localnicii mergeau destul de des  
la o cârciumă sau la o terasă pentru a se distra. Centrul Vechi era plin de localuri 
de lux, dar și de tot felul de cârciumioare, care avea, fiecare, clienţi fideli.

Sebastian DAN
newsbv.ro

Toată lumea mânca și bea pe 
săturate, fără a goli prea tare 
pungile. În cartierele margi-

nașe funcţionau așa-zisele „bombe”, 
unde muncitorii își înecau amarul 
în alcool ieftin. Conform unor sta-
tistici ale vremii, în 1920, la Brașov 
funcţiona o crâșmă la 200 de locu-
itori. Aici se făcea politică, se co-
mentau „ultimele știri” și oamenii 
de afaceri băteau palma sau pur și 
simplu încingeau câte o partidă de 
cărţi. Multe aveau statut de club, 
unde bărbaţii se relaxau la o friptură 
și la un pahar cu vin bine răcit. 

Recomandări din ghidul 
Brașovului de la 1891 

Ghidul de la 1891 era intitulat 
„Călăuz al străinului prin Brașov 
și regiuea dimprejur”, realizat de 
Editura Comitetului oficial de in-
formaţie pentru străini. Ghidul 
a fost reditat cu grija istoricilor 
Nicolae Pepene și Bogdan Florin 
Popovici. „Brașovul posedă un nu-
măr mare de localităţi (a se citi lo-
curi - n.a.). Mâncărurile și băuturile 
ce se servesc oaspeţilor în ele sunt 
bune în calitate și moderate în pre-
ţuri”, își îmbiau oficialii vremii tu-
riștii poposiţi în urbea de la poalele 
Tâmpei. Renumite erau cafenelele 
A. Drechler, Cetate, strada Vămii 
33 (azi Recotratul Universităţii 
Transilvania) sau cafeneaua de pe 
Promenadă. Dintre restaurante, 

amintim Brezelmaier Cetate, Altes 
Rathaus, Târgul Mare 3 (azi Piaţa 
Sfatului nr.1), strada Orfanilor 3 
(azi Poarta Șchei nr.1), str. Porţii 
7 (unde azi e Modarom), „Zum 
Gambrinus”, Schwartzburg sau 
restaurantul din localul de tir - 
Shutzenhaus (ridicată în 1865, 
distrusă de un incendiu în 1916 și 
reconstruită ulterior, unde astăzi 
funcţionează Grupul Școlar Silvic 
Dr. N. Rucăreanu). 

Care erau obiceiurile 
clienţilor 

Cărturarul brașovean Sextil 
Pușcariu scria, în „Brașovul de 
altădată”, despre obiceiurile din 

crâșmele Brașovului, atunci când 
se mergea la cârciumă: „Lăutarii 
cântau în birturi cu vin bun și în 
grădini cu copaci umbroși. Ţiganii 
știau ce cântări îi plac fiecăruia 
dintre noi. Conducătorul tarafului 
pleca capul pe vioară, se apropia 
de tine și, fără să ceri, îţi cânta la 
ureche cântecul favorit”. „De obi-
cei, vinul se bea cu borviz (apă 
minerelă, în limba maghiară - n.a.) 
de Borsec, de Vâlcele sau din alt 
izvor din Carpaţii estici. Jumătate 
și jumătate. Dacă lăsai acest ames-
tec mai multă vreme în pahar, se 
înnegrea. De aceea, el se servea în 
pahare mici, pe care le goleai din-
tr-odata. Vinul greu și vechi din 
Ardeal era numai de desert”.

Coroana și Aro, localurile 
de lux ale Brașovului 
interbelic 

Pe strada Republicii funcţi-
ona restaurantul Coroana, unul 
dintre cele mai vechi localuri de 
lux, inaugurat în 1910. Până la 
apariţia restaurantului Aro, în 
1939, Coroana era considerat 
de mulţi cel mai select din oraș. 
Mulţumiţi de servire și delicate-
sele oferite, clienţii lăsau un bacșiș 
care mergea până la 10 la sută din 
nota de plată. În perioada comu-
nistă, Coroana a fost rebotezat 
în Postăvarul, pentru că vechea 
denumire aducea aminte de mo-
narhie. După 1990, și-a reluat 
prima denumire. În 1939, cel mai 
de fiţe în materie de restaurante a 
devenit Aro, care făcea parte din 
complexul hotelier Aro, proiectat 

de către arhitectul Horia Creangă, 
nepotul îndrăgitului povestitor 
din Humulești. Restaurantul era 
un simbol al gastronomiei și al 
divertismentului de înaltă clasă. 
Seara, cânta orchestra condusă 
de Jean Sibiceanu. Preparatele din 
pește erau renumite, dar nu erau 
de lepădat nici ghiveciurile, mu-
sacalele sau tocăniţele. Inspiraţia 
culinară venea de la celebrul 
Capșa din București. Bineînţeles, 
și preţurile erau pe măsură. Vinul 
pentru clienţi venea direct din 
pivniţa hotelului, care își ademe-
nea mușterii cu anunţuri în ziare: 
„Pivniţele Aro care primeau vinuri 
«de la mama lor» aveau deviza: 
«Pentru sănătatea și economia 
dumneavoastră, încercaţi vinurile 
noastre!»”. În Piaţa Sfatului era 
restaurantul elitelor, dar și o vino-
tecă în pivinţa vechii Primării În 
inima vechii Cetăţi, unde se află 
acum restaurantul Chinezesc, era 
pe vremuri un loc select de întâl-
nire a elitei Brașovului, restauran-
tul Luther. Era localul opreferat de 
intelectualitatea Brașovului: avo-
caţi, medici și profesori. Patronul 
de la Luther era un comerciant 
vestit, Ioan Moșoiu, considerat 
un adevărat fiu al Brașovului, da-
torită donaţiilor pe care le făcea, 
în special pentru liceul Șaguna. Și 
Casa Sfatului adăpostea odinioa-
ră, în pivniţă, o vinotecă extrem 
de apreciată. Modelul a fost pre-
luat din Austria, unde funcţionau 
„Rathauskeller”. Vara, în subsol 
era întuneric și răcoare, iar aburii 
vinului pluteau în aer. Mai greu le 
era clienţilor când ieșeau la lumină 
și căldură. 

Delicatese: Tuzlama  
regală și flechii 

Lângă Aro, pe colţ cu actuala 
stradă Mureșenilor (în superbul 
palat Czell) se afla un alt local că-
utat - Ursu. Era un restaurant ele-
gant, care avea însă și o braserie, 
unde era deschis de la 5-6 dimi-
neaţa. Cheflii de la alte cârciumi 
care închideau în zori veneau cu 
sufletul la gură la Ursu, pentru a se 
drege cu ciorbă de potroace. De la 
ora 7, era gata și ciorba de burtă, iar 
pe la 8 se puteau ghiftui cu celebra 
tuzlama regală-bucăţi fragede de 
burtă în sos cu smântână și usturoi. 
Peste drum, la parterul clădirii de 
azi a Rectoratului, era un alt local 
de prestigiu: Transilvania. Aici își 
organizau nunţile românii. 

Grătarele sfârâiau  
non-stop la Gaura Dulce

În spatele restaurantului Cerbul 
Carpatin, din Piaţa Sfatului, se afla 
celebra Gaura Dulce (acum funcţi-
onează două restaurante în această 
locaţie, dintre care unul a preluat 
vechea denumire). Odinioară, la 
acest birt se servea o specialitate a 
Brașovului - flechii. Cele mai fru-
moase bucăţi de carne din măce-
lărie erau cumpărate dimineaţa, de 
birtaș. 

Carnea friptă se aducea pe un 
fund mare de lemn, numit cârpător, 
iar chelneriţa o tăia cu mare iuţeală 
în formă de tăieţei, peste care se pre-
sărau sare și piper, dând naștere la 
delicioșii flechi. Delicioasele flechii 
se stropeau din belșug cu vin cu 
borviz. Circula prin oraș și o glumă 
pe seama acestui local. Când cine-
va întreba unde este Gaura Dulce, 
i se răspundea s-o caute în fundul 
Cerbului. Dacă voiai să te distrezi 
până în miez de noapte într-un bar, 
animatoarele te ţineau treaz cu dan-
suri speciale, fetele dându-și chiar 
și poza la ziar. Pe lângă diverse re-
staurante se știa că funcţionau case 
de toleranţă, prostituţia fiind legală 
până la venirea comuniștilor. 

La bodega 
Eremias 

se găseau 
vinuri 

bune 
înfundate și avea, a 
doua zi, murăturile 

și sărăturile cu 
care te puteai 

drege, castraveţi, 
scrumbii, sardele  

și alte pescării, care 
la rândul lor cereau 

băutură, ca să 
stingi focul intern.

Toţi ţineau ca gulerul să fie întreg, semn că berea nu era 
stătută. Şi temperatura berii trebuia sa fie potrivită. Unii 
suflau în spuma albă şi groasă, ca să o dea la o parte şi să 
nu-şi umple mustăţile cu ea. Alţii ştergeau paharul unde 
puneau buzele, iar alţii beau de lângă toartă, unde ştiau 
că nu se obişnuieşte să se pună gura.

Berea se bea mai mult ziua
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1 Decembrie 1918. Marea 
Adunare Națională de la Alba-Iulia 
proclama dreptul neamului nostru 
de a trăi în întregul său teritoriu. 
Dar, conform relatării lui Vasile 
Goldiș, în Rezoluția adoptată atunci 
de peste o sută de mii de români, se 
mai vorbea și despre “deplina liberta-
te naţională pentru popoarele conlocu-
itoare, deplina libertate confesională, 
înfăptuirea unui regim curat demo-
cratic pe toate terenurile vieţii publice, 
reforma agrară radicală, legislaţia de 
ocrotire a muncitorimii industriale. 
Adunarea naţională se închină cu 

smerenie înaintea acelor bravi români 
care şi-au vărsat sângele în acest război 
pentru libertatea şi unitatea naţiunii 
române şi exprimă mulţumirea şi ad-
miraţia sa tuturor puterilor aliate care, 
prin luptele purtate împotriva duşma-
nului, au scăpat civilizaţia din gheare-
le barbariei. La ceasurile 12 din ziua 
de 1 decembrie, prin votarea unanimă 
a rezoluţiei, Unirea Transilvaniei cu 
România era săvârşită...”

Reîntregirea era un nou început. 
Era o condiție și un mijloc pentru 
crearea unui stat democratic și mo-
dern. Era o împlinire care obliga 

la con-
strucție; 
u n i r e a 
era nu 
doar împlinirea unei dorințe legiti-
me, ci și momentul începerii lucru-
lui împreună.

Frumos omagiul adus clipei, as-
tăzi. Dar știind și înțelegând ce ni 
s-a tot întâmplat în ultimul veac, 
suntem obligați să dăm copiilor 
noștri țara pe care eroii au vi-
sat-o pentru noi. O țară întreagă, 
modernă și puternică. 

La mulți ani, România!

1 Decembrie este cea mai 
mare sărbătoare a neamului româ-
nesc. În această zi, cinstim unirea 
Transilvaniei cu România, act al 
unor patrioți vizionari, sprijiniți de 
întreg poporul de dincolo și din-
coace de Carpați, și ne plecăm cu 
respect în fața luptei și jertfelor în-
aintașilor pentru constituirea sta-
tului național român. 1 Decembrie 
este ziua care încununează lupta 

pentru unitate națională, prin cre-
area României Mari. A fost un mo-
ment unic în istoria noastră, po-
sibil datorită unei conjuncturi de 
care oamenii de stat de atunci au 
știut să profite, realizând astfel un 
ideal pentru care au luptat multe 
generații de români.

Marile lecții pe care ni le-au lă-
sat acești înaintași ai noștri este că 
niciodată nu trebuie să renunțăm 

la a lupta 
p e n t r u 
un ideal, 
că tre-
buie să 
valorificăm conjuncturile interna-
ționale favorabile țării și că, atunci 
când este vorba despre a servi 
România și interesele neamului 
nostru, orice adversitate politică 
trebuie să dispară.  

Acum 97 de ani, la Alba Iulia 
răsuna din pieptul a mii de ro-
mâni, ca într-un singur glas, 
dorinţa unirii. Glasul născut 
din jertfe și lacrimi răsună și 
astazi. Flacăra iubirii de pace 
și de unitate arde în vatra 
românilor. 

Noi, cei ce suntem, avem da-
toria morală de a păstra vie în 

memoria noastră jertfa pentru 
ţară, plătită de moșii și strămo-
șii nostri pentru neamul româ-
nesc, dar și obligaţia de onoare 
de a transmite generaţiilor vii-
toare rodul jertfei străbune, cul-
tura și tradiţiile acestui pământ 
binecuvântat de Dumnezeu.

LA MULŢI ANI, ROMÂNI, 
LA MULŢI ANI, ROMÂNIA!

Actul unor patrioți vizionari

La mulți ani, țara mea!

Dragi români!
Fiecare naţiune, fiecare ţară 
din constelaţia politică a lumii își 
are propriile momente de strălucire 
istorică pe care le rememorează ca 
elemente de reper și idealuri sacre 
din generaţie în generaţie. Unele 
sărbătoresc independenţa, insti-
tuirea regalităţii, reușite religioase, 
căderea unui sistem, descoperirea 
geografică etc. Alte naţiuni – prin-
tre care și cea românească – au sfin-
ţit în calendarul propriu ziua când, 
cu toţi membrii lor, au devenit ce-
tăţeni ai aceleiași ţări, parte ai ace-
leiași comunităţi, după o dezbinare 
seculară. În cazul românesc, reali-
zarea unităţii a fost considerată a fi 
actul de căpătâi care a stat la baza 
formării naţiunii române.

Marea Unire din 1918 a fost și 
rămâne pagina cea mai sublimă a 
istoriei românești. Măreţia ei stă în 

faptul că desăvârirea unităţii naţio-
nale nu este opera unui singur om 
politic, a unui guvern, a nici unui 
partid; este fapta istorică a întregii 
naţiuni române, realizată într-un 
elan ţâșnit cu putere din străfundu-
rile conștiinţei unităţii neamului, 
un elan controlat de fruntașii poli-
tici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă 
politică remarcabilă spre ţelul do-
rit. O necesitate istorică – naţiunea 
trebuie să trăiască într-un stat na-
ţional – s-a dovedit mai puternică 
decât orice guvern sau partid, cul-
pabil de egoism sau incompetenţă, 
și, punând în mișcare naţiunea, i-a 
dat acea forţă uriașă ca peste toate 
adversităţile să dea viaţă aspiraţiei 
sale: statul naţional.

Sfârșitul Primului Război 
Mondial avea să aducă românilor 
împlinirea visului de reîntregire a 

neamului. În conflict au murit circa 
335.000 de soldaţi, care împreună 
cu populaţia civilă ucisă în timpul 
luptelor, reprezenta o zecime din 
populaţia României. Un sacrificiu 
greu de suportat pentru mamele, 
surorile si soţiile care îi așteptau 
acasă. În fiecare an aducem un 
omagiu ostașilor care s-au sacrifi-
cat în lupte. În Brașov se odihnesc 
aproape 1500 de militari care și-
au pierdut viaţa în Primul Război 
Mondial. Din păcate în perioada 
comunistă 650 de eroi care au lup-
tat în Tranșeele Morţii au ajuns sub 
asfalt și calea ferată din Bartolomeu. 

Aniversăm cu respect în fiecare 
an Ziua Naţională a României la 1 
Decembrie, prilej de rememorare 
a jertfei înaintașilor și a luptei pen-
tru constituirea statului naţional 
român. 

1 Decembrie 1918  
– Cum s-a făcut Marea Unire

8 POLITIC

Mihai MOHACI, prefect de Brașov

Istoria ne-a învăţat că nu trebuie 
să așteptăm nimic de la fiii altor 
neamuri, ci de la propriile noastre 
puteri. Adevărul ce ne călăuzește 
acum e că singura noastră forţă 
care ne poate ţinea în viaţă e aceea 
provenită prin unirea tuturor 
românilor.

Iuliu MANIU

Florin-Aurelian NISTOR,  
purtător de cuvânt Uniunea Junilor  
din Șcheii Brașovului și Brașovul Vechi

Cătălin LEONTE, consilier local

Adrian OPRICĂ, consilier local

Dragi Brașoveni, 
1 decembrie 1918 reprezintă 

momentul Marii Unirii. Pe lângă 
împlinirea acestui vis, care a în-
semnat reîntregirea teritorială a 
statului nostru, putem vorbi de o 
dorință comună la care a contri-
buit întreaga națiune română.

Momentele cheie ale istoriei 
unui neam răzbesc din glasul și 
conștiința generală a întregului 
popor. Poporul este acela care s-a 
pus în mișcare, a avut forța nece-
sară să dea viață celei mai impor-
tante file din istoria românilor.

Sărbătorim istoria acestei țări 
și tradițiile neamului nostru, dar 
având in vedere că în comunism 
s-au folosit atât de mult elemen-
te ale patriotismului încât cei doi 
termeni pare că s-au sudat între 
ei, spun că trebuie să ne aducem 
aminte că patriotismul înseamnă 
iubire de țară și respect pentru 
toți locuitorii ei.

Patriotismul mai înseamnă, 
mai cu seamă în aceste momente, 
solidaritate, solidaritate în con-
strucția unei Românii moderne, 
a unei Românii care să aparțină 
în primul rând românilor, a unei 
Românii a fiecăruia dintre noi, a 
unei Românii din care să dispară 
sintagmele ”a noastră” și ”a lor”.

În prag de centenar am speran-
ța că toți românii vor avea curajul 
și încrederea să continue să lupte 
pentru valorile care stau la baza 
unei construcții sănătoase atunci 
când vine vorba despre dezvolta-
rea României, îmi doresc să nu își 
piardă acea inteligență vie care 
face din poporul român unul atât 
de binecuvântat.

Cu această ocazie urez brașo-
venilor și tuturor românilor LA 
MULȚI ANI!

Iubesc România și respect în-
semnele naționale „Romania este 
patria mea, restul sunt doar tari!” 
(Octavian Paler)

Prin activitatea mea profe- 
sională sper să-mi aduc aportul 
la dezvoltarea si evoluția Țării 
Noastre.

LA MULȚI ANI ROMÂNIA!

Împlinirea 
unui vis

Claudiu GRUSEA,  
Președinte PSR Brașov

Sorin SUSANU

ediție specială, 1 decembrie 2015
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Dragi brașoveni,
Nu vreau să ocup un spațiu 

media respectabil, explicându-vă 
semnificațiile zilei de 1 decem-
brie. Asta fac toți politicienii astăzi, 
erijându-se în mari profesori de is-
torie și de simțire românească. Le 
mulțumesc însă jurnaliștilor pen-
tru această oportunitate de comu-
nicare. Lecții și emoții false primiți 
anual, de Ziua Naționă a României, 
de la partide și instituții, așa că pre-
fer să vorbesc despre altceva.

Folosesc ocazia să vă spun doar, 
că sunt mândru să fiu parte din 
comunitatea brașovenilor, să fiu 
român din Brașov. În primul rând, 
pentru că aici oamenii au înțe-
les, poate mai repede decât în alte 
zone, că a fi de ispravă înseamnă a 
face ceva concret, că a fi moral în-
seamnă să nu corupi sau să te lași 
corupt, a fi civilizat înseamnă să nu 
murdărești orașul și să pui umărul 
chiar la curățarea lui acolo unde 
locuiești. Aici oamenii au înțeles că 
a fi solidar nu înseamnă doar sa-ti 
exprimi sustinerea ci sa fii efectiv 
langa cel care are nevoie de tine.

Știu că avem și probleme. Dacă 
și administrația ar fi avut aceleși va-
lori, poate că azi orașul și oamenii 
ar fi avut o viață mult mai bună, mai 
civilizată.

Dar anul acesta, chiar de Ziua 
Națională, privesc cumva cu 
mai multă încredere în viitorul 
Brașovului și al României. De ce ? 
Pentru că anul acesta, pentru pri-
ma dată, de la evenimentele din 
decembrie 1989, am simțit că ce-
tățenii ies în stradă și le spun po-
liticienilor: Gata, afară cu politica 
din instituții, să intre în ele profe-
sioniștii!” Anul acesta, simt și eu 
că a venit vremea competențelor și 
că se va putea face ceva în această 
țară și mai ales, aici, la noi acasă, în 
Brașov.  

Noi împreună, brașovenii avem 
forța să schimbăm lucrurile în 
bine. Să nu mai trăim, în primul 
rând, într-un oraș scump, cu salarii 
mici. Sunt multe lucruri de reali-
zat.  pentru că avem nevoie de mai 
multe locuri de muncă bine plătite, 
de mai multe investiții, de parcări 
civilizate, de trotuare, de șosea de 
centură și de autostradă. Avem ne-
voie și de un aeroport, dacă vrem 
ca dezvoltarea turismului să fie un 
obiectiv realizabil, nu doar un dezi-
derat. Și, nu în ultimul rând, avem 
nevoie de spitale noi și moderne, 
de școli adaptate la vremurile noi. 
Acolo, la școală trebuie să învețe și 
istoria, de la dascali, nu de la politi-
cieni falși.

Dar trebuie să ne unim forțele, 
să ne auzim unii pe alții, să scoatem 
politica din comunicarea noastră și 
interesele mici, de grup și să avem 
grijă, unii de alții, ca într-o familie..

Orașul nostru are nevoie de 
fapte bune, de o administrație co-
rectă, eficientă și performantă, care 
să poată face din Brașov orașul pe 
care dorim să-l lăsăm moștenire co-
piilor noștri. Împreună putem face 
asta. Trăim vremuri bizare și pe 
plan internațional și pe plan intern. 
E păcat să nu înțelegem că, măcar 
la noi acasă ne putem uni pentru a 
schimba lucrurile în mai bine.

Rămâne să dovedim că prin 
eforturi personale  și solidaritate 
civică suntem în stare să facem mai 
mult pentru comunitate și oraș, de 
ce nu, în spiritul ideilor civilizatoa-
re, care au animat și generația Marii 
Uniri. 

La mulți ani, brașoveni!  
La mulți ani, România!

La mulți ani mai buni,  
brașoveni, aici în România!  

Ziua Națională a României 
este, în fiecare an, un moment 
unic, marcat de solemnitate, dem-
nitate dar și speranță. 1 Decembrie 
este o zi a noastră, a românilor, 
oriunde ne-am afla. În această zi, 
românii de pretutindeni își afirmă 
identitatea, se mândresc cu țara 
lor, devenind astfel mai uniți.

Cinstind memoria înaintașilor 
și comemorând sacrificiile pe care 
eroii le-au făcut pentru țară, pu-
tem privi cu încredere spre viitor. 
În ultimii 26 de ani am parcurs un 
drum greu, cu sacrificii, ajungând 
însă să implementăm o democra-
ție consolidată și un stat de drept. 
Toate acestea au fost posibile da-
torită dorinței românilor pentru 
progres.

1 Decembrie 2015 este, în opi-
nia mea, o zi mai aparte pe lângă 
celelalte zile naționale din ultimii 
26 de ani. Este o zi care va rămâ-
ne, inevitabil, marcată de apelul 
românilor pentru solidaritate, pen-
tru unitate, dar și pentru reformă. 
Tinerii au devenit mai activi și mai 
implicați ca niciodată, iar românii 

au înțeles că avem împreună un 
obiectiv deosebit de important, 
acela de a ne asigura, nouă și ge-
nerațiilor ce vor veni,  o viață mai 
bună aici, acasă.

Codlenii au conștientizat im-
portanța zilei de 1 Decembrie, 
încă de acum 97 de ani, când au 
fost implicați în evenimentele ace-
lor vremuri.

345 de persoane din Codlea 
au semnat în noiembrie 1918 
actul numit HOTĂRÂREA 
NOASTRĂ, prin care își afirmau 
susținerea pentru unirea terito-
riilor românești, sub stăpânirea 
Majestății Sale, Regelui Ferdinand 
I, iar 20 de familii din Codlea au 
participat efectiv la marea sărbă-
toare a Unirii de la Alba-Iulia. 

De asemenea, doresc să oma-
giez memoria celor peste 100 de 
ostași eroi din Codlea, care au lup-
tat pentru pentru idealul de unita-
te națională. Prin jertfa lor a fost 
posibilă nașterea României Mari, 
reîntregirea unei națiuni demne și 
puternice. Dumnezeu să îi odih-
nească !

Am convingerea că, în 2018, 
când vom aniversa 100 de ani 
de la Marea Unire, vom trăi în-
tr-o Românie și mai puternică, o 
Românie în care fiecare cetățean se 
poate regăsi. Este drumul la care au 
visat toți cei care s-au jertifit pen-
tru crearea statului național unitar 
român.

Cu ocazia acestei zile cu o în-
cărcătură emoțională deosebită, 
doresc să transmit tuturor româ-
nilor cele mai bune gânduri și îi 
îndemn să fie întotdeauna mândri 
de țara lor !

La mulți ani România!

Florian Staicu

Ziua de 1 Decembrie ne adu-
ce aminte de multe, nouă români-
lor. Dacă e s-o iau în ordinea cro-
nologică, de modul în care ne-am 
format ca naţie, de oamenii pe ca-
re-i preţuim, pentru că am învăţat 
că au făcut lucruri bune pentru ca 
noi să ajungem aici, cei din cărţile 
de istorie. Ne gândim, mai recent, 
la cei care au luptat pe front, în 
Primul Razboi Mondial, ca să facă 
România Mare, dar și că au fost 
și niște politicieni care au lucrat 
pentru acest deziderat. Ne gân-
dim și la cei care în a doua mare 
conflagraţie au mers pe front pen-
tru Ţară, ca s-o refacă, tot Mare. 
Ne amintim și de revoluţionarii 
din 1989. Apoi ne amintim de 
noi, că suntem români. Un lucru 
care nu s-a schimbat, dar acum 
ni-l amintim, îl trăim parcă din 
nou. Scosul tricolorului pe la fe-
restre e un bun exemplu. E ceva 
frumos, dar îl facem doar o dată 
pe an, când ne amintim. Ne amin-
tim și cum suntem ca români, ve-
seli, harnici, calzi...

Sărbatătoarea aceasta ne 
găsește uniţi, în 1 Decembrie 
știm mai mult asta. Din păca-
te, de foarte multe ori am (re)

descoperit unitatea doar la necaz 
și de Ziua Naţională. Doar când a 
fost o ameninţare din afară, doar 
când ni s-a întâmplat ceva, sau 
când a fost vremea unei sărbători.

E bine și așa, important e să fim 
unii cu alţii. Am putea face acest 
exerciţiu, de acum, zilnic, sau 
măcar săptămânal. Să ne redes-
coperim ca mare familie care sun-
tem. Să uităm ce au încercat să ne 
convingă alţii, că nu suntem buni 
ca neam, că domnitorii noștri au 
fost mai puţin eroi, că n-am avut 
Revoluţie etc. Să ne iertăm lucru-
rile care ne-au supărat unii pe alţii. 
Să ne unim din nou, așa cum vom 
face în această seară. Să fim împre-
ună, ca români. La mulţi ani!

Stimați cetățeni ai muni-
cipiului Codlea, dragi români! 
Mă simt onorat să transmit me-
sajul meu, acum când se împli-
nesc 97 de ani de când ziua de 
1 Decembrie este cinstită de în-
treaga națiune română.  Atunci, 
prin hotărârea întregului popor 
se împlinea un vis secular pen-
tru îndeplinirea căruia au lup-
tat și au suferit multe generații. 
Unitatea național statală a ro-
mânilor a fost hotărâtă pentru 
totdeauna de Marea Adunare 
Națională de la Alba Iulia  în 
sfânta zi de 1 decembrie 1918 . 
Ziua tuturor românilor uniți în 
rugăciune și cu sentimente de 
un patriotism autentic este ziua 
în care în care ne sărbătorim țara 
și strămoșii, ziua în care prin vo-
ința populară comună unitatea 
tuturor românilor înlăuntrul 
acelorași hotare s-a împlinit. 

Avem datoria să înțelegem că 
trebuie să fim mai uniți, mai încre-
zători unii în ceilalți și speranța că 

ziua națională să fie pentru noi 
toți o zi a bucuriei împărtășite.

Avem dreptul să sperăm ca 
măcar în această zi românii au 
o voință comună pentru binele 
patriei. Vă doresc din toată ini-
ma o zi națională în care să fiți 
mândri că sunteți români și să vă 
bucurați alături de cei dragi, cin-
stind memoria și sacrificiul ce-
lor care au desăvârșit visul unei 
întregi națiuni. Dumnezeu să ne 
ajute pe toți și să ocrotească po-
porul român! 

La Mulți Ani, România!  
La Mulți Ani, români!

Cătălin George Muntean,  
Primar Municipiul Codlea

Să fim mai uniți,  
mai încrezători unii  
în ceilalți

1 Decembrie este o zi a noastră,  
a românilor, oriunde ne-am afla

Maria GRECEA, deputat de Brașov

Marius COSTE,  
senator de Brașov

Ziua Națională trebuie  
să ne aducă aminte 
că suntem români

ediție specială, 1 decembrie 2015
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Asistăm astăzi la o perioadă de 
resetare a configurației de putere 
de pe scena relațiilor internațio-
nale dublată de testarea maximală 
a rezistenței tuturor structurilor 
Uniunii Europene în chiar esența 
principiilor sale funcționale și in-
direct a modalităților de acțiune 
convergentă a mecanismelor alian-
ței Nord-Atlantice. 

Sunt vremuri în care clasica 
politică mioritică de tip tergiver-
sativ-evazivă nu mai poate fi uti-
lizată fără să afecteze ireversibil 
traiectoria viitoare a țării noastre în 
competiția pentru un loc onorabil 
între statele civilizate ale lumii și ale 
Europei în mod deosebit. Noi ca 
națiune riscăm să fim (oare a câta 
oară?) în contratimp cu șansele pe 
care istoria ni le scoate în față și în 
pericolul de a asista la cristalizarea  
unei paradigme a eșecului în ceea 
ce privește coerența, știința și mai 
ales voința politică de a alege și a ac-
ționa în sensul ,,interesului istoric”. 

Iar dacă vorbim de șanse istori-
ce și maturitate politică amintesc 
că, spre exemplu, începând cu anul 
1866 Statele Unite ale Americii, 
după un devastator război civil, au 
început o nemaipomenită ascensi-
une economică și tehnologică care 
avea să o aducă încă de atunci pe 
primul loc între statele lumii mo-
derne pe când noi abia reușeam 
să punem la punct o Constituție 
după un model belgian mult an-
terior anului de referință 1848! 
De asemenea, cu cât ne apropiem 
de prezent, există suficiente mo-
mente care, cumulat, pot zugrăvi o 

așa-numită ,,vocație a ratării” gene-
rată de politicile de țară prezente 
sub diferite forme în platformele 
program a mai tuturor partide-
lor postdecembriste. Revoluția 
din ‘89, Mineriadele, tergiversa-
rea aderării la NATO și Uniunea 
Europeană, reforme neconcluden-
te și un cadru socio-politic sufocat 
de corupție și incompetență, toate 
acestea au făcut să pierdem viteză 
și timp prețios în concurența cu 
statele dezvoltate ale Europei dar 
mai ales cu cele aflate în vecinăta-
tea noastră geografică. Azi, după 
alte câteva proiecte de politică 
externă, inițial bine conduse dar 
inabil continuate sub ultima gu-
vernare, nu suntem într-o situație 
mai fericită. Cu un Președinte mai 
degrabă discret și lipsit de ,,nerv 
contextual”, cu un executiv care a 
pornit cu stângul într-o aventură 
a guvernării, cu un corp politic re-
ciclat din 4 în 4 ani, ineficient, lax 
și profund contestat de societatea 
civilă, cu instituții ale statului care, 
prin mișcarea centrifugă generată 
de acțiunile unor grupuri de in-
terese politico-economice, se află 
într-o stare maladivă cronicizată, 
cu un DNA de tip „teatral-robes-
pierrist”, România lui 2015, după 
patru ani de guvernare USL, se 
prezintă mai mult ca o țară negu-
vernabilă. Ce este de făcut? Este 
oare Romania astăzi în stare de a 
juca inteligent un rol diplomatic 
consistent în conjunctura externă 
generată de criza refugiaților, ame-
nințarea permanentizată a teroris-
mului islamic, conflictul înghețat 
din Ucraina, soluționarea parțială 
și temporară a colapsului financi-
ar grec sau oscilațiile politice din 
Republica Moldova? În sensul ce-
lor afirmate mai sus răspunsul ar fi 
că țara noastră este ,,condamnată” 
să reușească în acest demers, ști-
ut fiind faptul că doar în perioade 
istorice de criză generalizată și nu 
doar regională, se pot realiza vechi 
idealuri naționale așa cum este 

unirea Basarabiei cu Patria Mamă! 
Obiectivul unionist este singurul 
obiectiv major de politică exter-
nă realist în aceste timpuri. Dacă 
în ciuda oricăror eforturi, spațiul 
Schengen este ceva care eventu-
al ,,ni se oferă”, proiectul unirii cu 
Republica Moldova este un obiec-
tiv care stă în puterea noastră să-l 
materializăm.  Pe plan intern, un 
,,obstacol istoric”, în mod para-
doxal, am putea fi chiar noi înșine 
prin modul superficial și fugitiv de 
a reforma clasa politică și de a crea 
în sfârșit o legătură organică între 
elitele politice reale și societatea 
românească, pe toate nivelurile 
sale de manifestare. 

Soluția care ne poate salva 
de noi înşine este repre-
zentată, în accepțiunea 
mea, de o reală şi radicală 
asanare a clasei politice 
actuale prin crearea unui 
sistem al performanței 
politice care să urmăreas-
că, individual, activitatea 
fiecărui politician care 
ocupă o demnitate publică 
şi care să fie public, un fel 
de raport de activitate ex-
plicit asumat şi permanent 
actualizat. 

Astfel ne vom putea asigura că 
scena politicii românești nu va fi 
doar o arenă a jocurilor politicia-
niste ci un spațiu sănătos al exer-
cițiului elitelor sociale. Și aceasta 
nu doar pe plan central ci și local. 
În încheiere doresc să urez compa-
trioților mei un călduros „La mulți 
ani!” și să-i asigur că nu voi înceta 
să-i reprezint cu dăruire și ones-
titate, să promovez și în viitor, cu 
hotărâre neclintită, interesele co-
munității locale și ale țării.

La mulți ani, România!
La mulți ani, români!

Au trecut aproape 150 de 
ani de când vedea lumina tipa-
rului una dintre cele mai emo-
ţionante și mai îndrăgite poezii 
din literatura româna: „Ce-ți 
doresc eu ție, dulce Românie”. 
Într-o zi atât de importantă pen-
tru România simt nevoia să fac 
un apel la redescoperirea și re-
întoarcerea la valorile naţionale. 
Românii trebuie să fie mândri că 
ne putem ridica la nivelul măre-
ţiei înaintașilor.

Sărbătoarea Națională de la 1 
Decembrie reflectă solidaritatea 
și unitatea românilor și mai ales 
lupta noastră pentru un țel co-
mun. Acum 97 de ani, românii 
au fost mai uniţi  decât oricând 
și, datorită celor de atunci noi 
suntem astazi aici, cu bune și cu 
rele.

Îmi doresc să avem înţelep-
ciunea celor care, la 1918, au 
înţeles cât de important este să 
fim solidari, să fim uniţi într-o 
singură naţiune. Îmi doresc să 
privim spre viitor, să depășim 
ura și dezbinarea, să ne simțim 

mândri de istoria noastră și de 
numele de ROMÂN, să ne amin-
tim să fim mai buni, să fim uniţi, 
să respectăm și să păstrăm valo-
rile și tradițiile pentru care stră-
moșii au luptat și pe care ni le-au 
lasat moștenire.

Le doresc din suflet tuturor 
românilor, și în special brașo-
venilor, ca anul care vine să fie 
unul mult mai bun. Să le dea 
Dumnezeu înțelepciunea să îi 
aleagă pe cei care îi vor conduce 
astfel încât să fim mândri de ceea 
ce putem deveni!

La mulţi ani!

Marea Unire de la 1 Decembrie 
1918 a fost o necesitate istorică. 
O necesitate mai presus de vic-
toriile militare sau de interesele 
vreunui partid sau guvern “cu-
pabil de egoisme sau incompe-
tență”, după cum scria istoricul 
Florin Constantiniu în Istoria 
sinceră a poporului român. 

Unirea a fost un act de vo-
ință a neamului nostru, un mo-
ment al descătușării unor mari 
energii care au depășit hotarele 
politicianiste. 

Să cinstim cum se cuvi-
ne Ziua Națională, să punem 

drapelul pe casele noastre și să ne 
rugăm lui Dumnezeu să ne dea 
puterea și înțelepciunea înainta-
șilor noștri! 

De Ziua românilor dacă vorbim  
de Unire nu trebuie să uităm Basarabia

Mihai COSTEL

Aceaste rânduri scrise cu prilejul aniversării Zilei Naționale a 
României se doresc a fi mai puțin o serie  de constatări și încercări de 
răspunsuri la unele realități și întrebări dure pe care prezentul  istoric 
le ridică, fără să ne ceară voie, ci mai degrabă un apel la conștiința 
națională greu încercată de evoluția  evenimentelor de pe plan intern 
dar și extern din ultima perioadă de timp. 

Ciprian BUCUR  
viceprimar Brașov

Este momentul să ne simțim 
mândri de istoria noastră și 
de faptul că suntem români

1 Decembrie  
nu are culoare politică

Cristian PANAIT  
consilier local, Săcele
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1 decembrie 1420, Henry al 
5-lea al Angliei intră în Paris. 

1 decembrie 1640, Portugalia 
se rupe de Spania și îl încoronează 
rege pe Joao al IV-lea

1 decembrie 1822 , Pedro I devi-
ne împăratul Braziliei.

1 decembrie 1835, Hans 
Christian Andersen publică prima 
sa carte de povești.

1 decembrie 1906, Parisul in-
augurează prima clădire destinată 
unui cinematograf „Cinema Omnia 
Pathe”.

1 decembrie 1915, București. 
Siguranța Statului reușește să de-
joace un atentat îndreptat, în pri-
mă fază, împotriva prim-minis-
trului Ion I.C. Brătian și a lui Take 
Ionescu, pentru a se ajunge în cele 
din urmă la Nicolae Filipescu și 
Emil Costinescu.

Să ne oprim.
XXL-ul purtat de cămașa Marii 

Uniri, a exclus din calendar orice 
alt eveniment  petrecut în această 
zi. Dar ce te faci cu lucrurile întâm-
plate înainte de Unire, î.M.U. cum 
ar trebui să zică istoricii? Pe ele cui 
le lași?

Să ne concentrăm la 1 decem-
brie 1917, când Marea Unire 
trăia embrionar doar în mințile 
câtorva politicieni, cum ar fi con-
servatorii Nicolae Filipescu și Emil 

Costinescu, țintele atentatului cu 
bombă de la 1 decembrie 1917 
“pus la cale de unguri“, așa cum zice 
dosarul de la Arhivele Naționale.

Teroriștii sunt artistul de circ Ilie 
Ștefănescu și comicul Ileș Rabb, 
supuși maghiari cu pașaport de 
Budapesta și geamantane grele. Ei 
sunt arestați chiar în ziua de 1 de-
cembrie iar Bucureștiul intră în fier-
bere. Studenții se strâng în grupuri 
la intersecția dintre Calea Victoriei 
și bulevardul Regina Elisabetha 
și protestează împotriva “îngădu-
irii în țară a unor agenți germani”. 
Se pornește în căutarea spionilor 
Puterilor Centrale care vor să lo-
vească fruntașii țării. 

Raportul unui căpitan de la 
pulberăria Dudeşti concluzi-
onează despre încărcătura 
valizelor: “Valizele au fost 
concepute în ansamblul lor 
de oameni versaţi”, piese-
le “nu sunt improvizate”, 
adaptările făcute “trădează 
opera unor oameni expe-
rimentaţi”. În ansamblu, 
dispozitivul “nu putea da 
greş”! (Arestați, cei doi tero-
rişti explică întortocheatul 
drum care i-a adus în beciul 
Siguranței.

“Băieţi, băgaţi de seamă, nu vă 
perdeţi cumpătul. Acesta este un 
lucru de nimic, care-l poate face 
și un copil de zece ani.  Aceasta 
se cheamă ecrasită, uitaţi-vă ce 
jucărie, ce lucru de nimic, trageţi 
sfoara și gata. Voi după cum văd 

sunteţi băieţi deștepţi. Cunoașteţi 
Bucureștiul destul de bine, știţi 
unde este casa lui dl Filipescu și 
a dlui ministru Costinescu” -așa 
au fost instruiți Iles Rabb (aka Ilie 
Roth) și Ilie Ștefănescu (aka Ion 
Babeș sau Baboș) de către autorită-
țile din Budapesta. Avocatul Jakob 
Offenberger urma să le indice care 
sunt casele celor doi lideri pe care 
trebuiau să le arunce în aer. Acesta 
le ține o alocuțiune care ar trebui să 
le dea curaj:

„Băeţi nu trebue să uitaţi că avem 
sânge de ungur în noi. Nu trebue să 
ne lăsăm la o așa ţară de nimică în 
lumea asta, care nu-și vede lungul 
nasului și vor să ne nimicească pe 
noi. Nu trebue să-i lăsăm în pace și 
trebuie să-i aducem în stare să mear-
gă contra rușilor și cei din urmă să 
fim noi câștigătorii războiului. Aţi 
înţeles? Foarte bine. Atunci mâine 
vă dau bani de voiaj și veţi merge cu 
numele lui Dumnezeu”.

După ce cheltuiesc banii dați de 
unguri și trec în România, vizân-
du-și pașapoartele la Predeal, cei 
doi atentatori se hotărăsc să-l anun-
țe pe Filipescu de pericol și să se 
predea autorităților române.

Ziarele, lipsite de informații, 
încep să delireze. Se vorbește că 
în camera celor doi teroriști erau 
sume uriașe în aur, zeci de kilogra-
me de ecrasită. Se scrie că despre 
ambasadori austro-ungari și nemți 
complotând să ucidă fruntea politi-
cienilor unioniști români.

Poliția cercetează, se fac in-
terogatorii, se trag sfori pentru 
scoaterea din pușcărie a lui Jakob 
Offenberg-un influent traficant de 

aur și nu numai, cu conexiuni înal-
te, care declară că totul este o „mis-
tificațiune” (a reușit să scape doar 
cu o condamnare de 1 an pentru 
contravenție la legea pașapoartelor 
și la legea vămilor).

Se trag chiar și concluzii. 
Creierul atentatelor nu a fost 

niciodată găsit. Dar complotiș-
tii erau „înzestraţi, dispunând de 
mari sume de bani, de multiple 
conexiuni, complotiștii erau obiș-
nuiţi ai Bucureștilor, frecventând 
hoteluri și cafenele în vogă (Royal, 
Frascati, High-Life, Bulevard, 
Athénée-Palace, Majestic, Princiar, 
Gambrinus) și având îndeletniciri 
care le permiteau o bună acoperire.” 

1 decembrie 1918, Marea 
Unire a Transilvaniei cu 
România
1 decembrie 1920, Consiliul 
orăşenesc al oraşului Braşov 
a donat Castelul Bran 
Reginei Maria a României, 
ca semn de recunoştință față 
de contribuția sa la înfăp-
tuirea Marii Uniri de la 1 
Decembrie 1918.
1 decembrie 1987, Braşov, 
se dârdâie în case reci, 
într-un oraş pedepsit şi lăsat 
singur în fața urgiei.
1 decembrie 1989-la o 
săptămână de la fuga 
Nadiei şi de lucrările celui 
de-al XIV lea Congres, țara 
e unită sub talpa partidului. 
Românii îl sărbătoresc pe 
Hans Christian Andersen, 
citind Fetița cu chibriturile şi 
murind, la un loc, de frig.

1 Decembrie 
și Fetița cu chibriturile

1 decembrie 1918, Marea Unire a Transilvaniei cu România. 1 decembrie 1920, 
Consiliul orășenesc al orașului Brașov a donat Castelul Bran Reginei Maria a 
României, ca semn de recunoștință față de contribuția sa la înfăptuirea Marii 
Uniri de la 1 Decembrie 1918. 1 decembrie 1987, Brașov, se dârdâie în case 
reci, într-un oraș pedepsit și lăsat singur în fața urgiei. 1 decembrie 1989-la o 
săptămână de la fuga Nadiei și de lucrările celui de-al XIV lea Congres, țara e 
unită sub talpa partidului. Românii îl sărbătoresc pe Hans Christian Andersen, 
citind Fetița cu chibriturile și murind, la un loc, de frig.

Raluca FEHER

Surpriza 
omulețului 
cu bască 
roșie de 
La Casa de 
Turtă Dulce

Cu siguranță ai auzit de 
tipul ăsta sau poate chiar 
l-ai întâlnit prin oraș.

Omulețul ăsta este, cum să-ți 
spun este... ALTFEL!

Venit dintr-o lume corpo-
ratistă și având bine creionat 
în minte visul său, a deschis 
un laborator de cofetărie 
unde se prăjiturește numai 
cu INGREDIENTE 100% 
NATURALE.

El nu s-a oprit aici și a înce-
put să livreze aceste delicatese 
direct la domiciliu/sediul clien-
tului și culmea... fără niciun cost 
de transport. Și asta doar pentru 
a-i fericii pe cei din jurul său.

Dar stai să vezi 
SURPRIZA...

Începând de astăzi persona-
jul cu pricina îți oferă posibili-
tatea de a vizita Casa de Turtă 
Dulce la propriu

Chiar de Ziua Națională 
omul nostru a inaugurat cofetă-
ria care care poartă numele „La 
Casa de Turtă Dulce”, în Brașov 
pe str. Lungă nr.148.

Aici te poți îndulci cu minu-
natele lor preparate și îți poți 
contura în cele mai mici detalii, 
partea dulce a celor mai fru-
moase evenimente din viața ta.

Dacă preferi totuși ca omu-
lețul cu bască roșie să îți aducă 
bunătățurile direct în fața ușii, 
atunci nu ezita și contactează-l 
la telefon 0766609990, pe face-
book.com/lacasadeturtadulce 
sau www.lacasadeturtadulce.ro
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Dorin DUȘA 

Brașovul a avut mereu tra-
diţie în sporturile de iarnă. 
Asta, pentru că natura a fost 

darnică dar și pentru că sportivii și 
antrenorii au avut mereu dorinţa de 
performanţă. De la Brașov au apă-
rut mereu valori ale schiului alpin, 
așa cum se întâmplă și astăzi, graţie 
eforturilor secţiei de schi alpin de 
la Corona Brașov, o secţie care a 
împlinit recent trei ani de la înfiin-
ţare, dar care deja se poate mândri 
cu rezultate foarte bune, pe plan 
intern și internaţional. Președintele 
secţiei de sporturi individuale de 
la Corona Brașov, Cătălin Leonte, 
a dorit să-i aducă în faţa publicu-
lui pe cei care, legitimaţi la secţia 
de schi Corona Brașov, fac acum 
performanţă și pot asigura viitorul 
în acest sport, menţinând totoda-
tă tradiţia Brașovului. De aceea, a 
pus la punct o manifestare de mare 
impact, pe scena de la Coresi Mall. 
Într-o ambianţă deosebită, secţia de 
schi alpin de la Corona Braşov şi-a 
prezentat sportivii, care au îmbrăcat 
noul echipament, pus la dispoziţie 
de club, cu ajutorul sponsorilor. A 
fost primul eveniment de acest gen, 

organizat de o secţie de sporturi 
individuale. Secţia este condusă de 
Cătălin Leonte, care a anunţat că 
nu mai puţin de 12 sportivi sunt 
componenţi ai loturilor naţionale. 
Vârful de lance al secţiei este Ionuţ 
Achiriloaie, sportivul cu cele mai 
bune rezultate din istoria schiului 
alpin din România. Rând pe rând, 
sportivii au urcat pe scenă şi au 
fost prezentaţi publicului, care a 
apreciat efortul lor şi i-a aplaudat. 
Componenţa secţiei de schi alpin de 
la Corona Braşov este următoarea:    
Antrenori: profesor Dan Iliescu 
–antrenor coordonator, pro-
fesor Emilian Focşeneanu, 

profesor Cristiana Ghişoi, iniţiere 
performanţă 

Sportivi: Seniori : Achiriloaie 
Ioan Valeriu-născut în1990 

Juniori: Renate Cseh-1997, 
Mihnea Olteanu - 1999, Laurentiu 
Martac-1999 

Cadeți: Sebastian Dudaş-2000, 
Erika Andrei - 2001, Bordi Ioan 
Alexandru - 2001, Horea Olteanu - 
2001, Robin Feder - 2001 

Copii: Tea Leonte-2002, Diana 
Renţea-2002, Szidonia Laszadi - 
2002, Filip Ilinca-2003, Maroşan 
Andra - 2004, Irina Ghiţoc - 2004, 
Hunor Szoke - 2002, Totoescu 
Petru - 2002, Găină Dragoş 

- 2002, Vlad Iordache - 2002, Mart 
Robert-2003, 13. Luca Dumitru - 
2004, 14. Alex Prunea - 2005

Cele mai importante 
rezultate din 2015 sunt :

Achiriloaie Ioan Valeriu:  parti-
cipare la Campionatele Mondiale 
de la Beaver Creek, SUA, calificare 
la Jocurile Olimpice din Coreea de 
Sud, 2018, cel mai bun punctaj FIS la 
coborâre, pentru un sportiv român;

Mihnea Olteanu: campion naţi-
onal la slalom uriaș, participant la 
Campionatul Mondial de copii, de 
la Val D’Iseres

Tea Leonte: Locul 1 la Slalom 
la Sarajevo la Cupa Prietenia (fos-
ta Balcaniadă), la care au partici-
pat sportivi din 6 ţări, locul 5 la 
Gerlitze, Austria, la slalom uriaș la 
Raiffeisen Cup

Diana Reţea: campioană nați-
onală la slalom uriaș și locul 4 la 
Zauchansee, la ,,Kids Trophy”

Dan Iliescu, antrenor coordo-
nator: ,,Am pornit în 2012 acest 
proiect, cu 16 sportivi,iar în prezent 
avem 22 de sportivi legitimaţi, plus 
grupa de iniţiere. Am avut sprijinul 
primăriei, legat de pârtia de concurs, 
am avut sprijinul clubului, ne-am 
procurat tot ce trebuie, ne antrenăm 
bine şi pot să spun cu mâna pe ini-
mă că activăm la un club de nivel 
european”

Cătălin Leonte, președintele 
secţiei: ,,Suntem bucuroşi, pentru 
că avem o adevărată familie la secţia 
de schi alpin de la Corona Braşov. 
Avem sportivi de excepţie, la toate 
categoriile de vârstă, inclusiv com-
ponenţi ai loturilor naţionale. Ne 
bucurăm de sprijinul sponsorilor, 
dar şi al unor persoane care ne aju-
tă, de la psiholog , la preparator fizic. 
Antrenamentele sunt conduse de an-
trenori de excepţie, care sunt şi peda-
gogi de excepţie.” 

12 SPORT

Schiorii de la Corona Braşov continuă tradiţia 

www.cramagirboiu.rowww.cramagirboiu.ro
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