
Desigur, dacă ajungi la Tîrgu 
Jiu, vei constata că nu este 
fără de sfîrșit. Nici vorbă: 

Coloana Infinitului are și punct de 
început, și punct de sfîrșit. Este o 
bucată de metal, impresionantă ca 
operă de artă și ca metaforă. Dar 
este absolut finită. Nu opera genia-
lului Brîncuși este fără de sfîrșit în 
România. Dar asta nu înseamnă că 
România este lipsită de așa ceva. 
Doar că nu este monumentul de 

la Tîrgu Jiu. Coloana infinitului 
există printre noi. Nu e concepută 
de vreun Brîncuși, ci de noi toți. Nu 
e din piatră sau metal. Materialul de 
construcție este mult mai preten-
țios. Și mult mai dureros. Autentica 
noastră coloană infinită rezidă din 
suma prostiilor pe care le-am comis 
de-a lungul istoriei. Din suma deci-
ziilor stupide luate în momentele de 
răscruce ale alegerii conducătorilor. 
Cu rare excepții, alegerea a fost sau 

proastă sau ticăloșită. Oricum, efec-
tul a fost același: noi suferințe aduse 
în rîndul celor mulți. Că doar greșe-
lile trebuie plătite, nu? 

De-a lungul anilor, românii, cei 
mulți, au ales doar emoțional. Cei 
puțini – strict meschin, cu gîndul 
doar la punga și mațul lor. Prețul, 
de fiecare dată, l-au plătit cei mulți. 
Anii au trecut, succesiunile neferi-
cite de lideri ne-au copleșit.

continuare în pagina 2 
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De ce 62% din 
președinții de consilii 

județene se află 
pe aceleași trasee; 

de ce peste o treime din 
primarii României sînt, 

la rîndul lor, penali?

Serie nouă, Numărul 21, 13-19 mai 2016

Se distribuie gratuit
www.gazetabrasovului.ro
www.facebook.com\gazetabrasovului

» pagina 2

Gabor, blatul și liberalii

Partidul Național Liberal  
s-a mândrit cândva cu 
numele Brătienilor. De 

acest partid, înființat în 1875, se 
leagă modernizarea României. 
Interzis sub comuniști, cu mem-
bri marcanți uciși și torturați 
în pușcăriile politice, partidul 
a renăscut după Revoluția din 
1989. Dar acum, pas cu pas, sub 
atenta îndrumare a președintelui 

Klaus Iohannis, profesor cu 
multe case dobândite ilegal, se 
îndreaptă spre deces.

La dispariția liberalismului 
contribuie din plin gașca por-
tocalie a pedeliștilor. În Brașov, 
candidații importanți ai acestui 
partid se numesc Adrian Gabor 
și George Scripcaru. Primarul 
în funcție nu poate candida din 
partea PNL pentru că e trimis în 

judecată pentru fapte grave de 
corupție. Pentru funcția de pri-
mar a fost nominalizat Adrian 
Gabor. George Scripcaru s-a 
făcut independent. Dar cei doi 
sunt înțeleși. Independentul va 
fi ajutat de partid să câștige pri-
măria, iar pedelistul Gabor de la 
PNL candidează doar de formă. 
Nu apare nici măcar pe lista 
de consilieri locali. Lista PNL 

de candidați pentru Consiliul 
Locale este a pedeliștilor care nu 
au făcut niciodată nimic pentru 
comunitate și nici nu au capaci-
tatea să facă ceva. 

Paradoxal, dezinteresul lui 
Gabor pentru primărie merge 
până acolo încât e pe lista de can-
didați la... Consiliul Județean. 
Cei doi joacă mincinos ca să câș-
tige la toate nivelurile.

Pe materialele electorale, 
în public și pe Internet, libe-
ralii brașoveni îi fac campanie 
independentului cu probleme 
penale. Un blat rușinos care 
dezonorează adevăratul PNL și îi 
jignește pe alegători. Acești can-
didați își imaginează că votanții 
sunt o simplă masă de manevră, 
bună de păcălit la fiecare 4 ani. 
Așa o fi?!

Gabor, Scripcaru, Oprică, Gantz. Toți din neamul Brătienilor, nu-i așa? 

» pagina 2
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Contraeditorial

Junii Brașovului și activitățile electorale

Calul e imens, negru și ner-
vos, merge într-o parte, 
de parcă un magnet uriaș 

i-a prins în raza tractoare tona de 
oțel pe care a halit-o dimineață și 
îl târăște spre trotuar, iar el, nepu-
tincios, grăbește pasul cu picioarele 
din spate dar cele din față rămân în 
urmă. Ferește-te că nu știi ce-i în 
mintea lui!!

Călărețul încearcă să-l îndrepte, 
din spate vine coloana Junilor 
Roșiori, poate dacă îi vede pe cei-
lalți cai cum curg, ordonat ca o flo-
tilă germană, se va liniști.

Hristos a înviat! urlă un june 
cu părul alb și cămeșă sclipitoare, 
roșu-galben.

Adevărat a înviat! răspunde mul-
țimea, sute, mii, aliniind trotuarele.

Câinii stau în brațele stăpânilor, 
clipind des, figuri umile sau uimite. 

Nu latră unul, amuțiți la vederea 
matahalelor care bocăne transpi-
rate pe asfaltul patinoar.

-E o chestie cu veche semnifica-
ție, de sute de ani junii Brașovului 
coboară și…

-Da` de ce de Paște, care e treaba 
cu Duminica Tomii?

Chestie veche de sute de ani. 
Uite, George Barițiu a scris de ei 
la 1839, asemuindu-i călușarilor 
iar cronicarul sas Julius Teutsch a 
descoperit urme de daci în tocă-
nița precreștină afișată de sărbă-
toarea junilor. Exact ca dacii, spune 
Teutsch, junii sărbătoresc reînvie-
rea naturii, victoria soarelui, înce-
putul vieții noi.

Cristos a înviat!
Adevărat a înviat!
-Dar caii de unde i-au luat?
-Păi de unde? I-au închiriat de la 

țăranii ăștia care au prin zonă ferme 
și animale.

-Da, dar asta nu costă bani?
-Nu cred, că oamenii or fi fericiți 

să îi dea pentru paradă.
Fericiți cei săraci cu duhul.
Anul ăsta nu a prea fost iarnă și 

mai sunt și alegeri locale cu 5 can-
didați independenți, unul din ei 
actualul primar. 140.000 de lei au 
zburat de la bugetul local direct 
la Uniunea Junilor din Schei și 
Brașovecheni care acum 3 zile a 

primit și sediu, căci nu se mai putea 
fără.

70.000 de lei au fost folosiți 
pentru organizarea Coborârii 
Junilor în Cetate, zice presa. Asta 
înseamnă 15.600 de euro. Costă 
mult caii. Mai costă și măturătorii și 
plasticele ăstea care închid traseul 
costă de înebunești, sunt din aur și 
argint, cum să nu coste.

Mai departe, avem 61.000 de 
lei care vor fi folosiţi pentru orga-
nizarea activităţilor tradiţionale ale 
Uniunii Junilor.

????????
Ar trebui să scriu un șir de 829 

de semne de întrebare ca să simt 
că am reușit să redau semnele de 
întrebare pe care mi le ridică for-
mularea: organizarea activităţilor 
tradiţionale ale Uniunii Junilor.

Uniunea Junilor există numai 
din 2011. Despre ce acțiuni tradi-
ționale vorbesc edilii? 13.600 de 
euro ca să …își lase mustață?

Și mai avem 9.000 de lei pentru 
evenimentele care vor avea loc în 
perioada septembrie – octombrie. 
Zice articolul: “În acest an, junii 
și-au propus să realizeze, pe lîngă 
evenimentele specifice, și cîteva 
materiale de promovare a tradi-
ţiilor, respectiv o broșură, pliante 
și un film documentar care vor fi 
oferite cu titlu gratuit cetăţenilor și 

turiștilor.”
Cetățeanul Feher nu a găsit 

broșură. Nu a primit cu titlu gra-
tuit pliant. Cetățeanul Feher se 
întreabă unde va fi difuzat cu titlu 
gratuit filmul documentar și cine îl 
va produce. Ce tipografie va tipări 
broșurile și pliantele și care or fi 
evenimentele specifice. Dar asta 
s-a mai întrebat deja cetățeanul 
Feher așa că să trecem la ce crede 
cetățeanul Feher, paranoic fiind. 
Feher crede că 140.000 de lei pen-
tru conservarea tradițiilor și eveni-
mente specifice (120.000 în 2015) 
sună mai degrabă a ”you scratch 
my back and I`ll scratch yours”.

Între timp Muzeul Primei 
Școli Românești are cancer în 
metastază. Vasile Oltean, directo-
rul-preot al Primei Școli, a mers cu 
basca în mână după bani la Rotary 
Kronstadt. Oltean e unul, jde juni 
cu familiile lor sunt, matematic, 
mai multe buletine, mai multe 
șanse de câștig. La care adăugăm 
cetățenii de la care se închiriază 
caii, măturătorii, ăștia de bagă în 

buzunar cei 15.600 de euro, dintr-o 
lovitură.

Și mai e vizibilitatea.
Păi câtă lume ar vedea investiția 

de la Prima Școală Românească 
și câtă lume cască gura la parada 
Junilor?  Trei speriați versus câteva 
mii de oameni. Dacă nu zeci de 
mii. Localnici și turiști veniți din 
Constanța și Buhuși, Călărași și 
Brăila care invidiază brașovenii, 
zic: uite mă că la ăștia se fură dar 
se și fac activități specifice tradiției 
dacice, nu ca la noi unde doar se 
fură.

Edilul a mizat bine.
Ascuns bine sub o cușmă de 

June, dosarul penal al lui Scripcaru 
nu o să mai pută.

Cristos a înviat!
Adevărat a înviat!
PS. Junii se duc la Pietrele lui 

Solomon să arunce cu buzduganu 
în cer, după vârcolaci, să nu înghită 
soarele. Dacă ar fi mai atenți, și-ar 
da seama că vârcolacii conduc ora-
șul. Soarele nu e așa gustos ca buge-
tul local.

urmare din pagina 1

Viața, în țara asta, s-a ticălo-
șit tocmai prin vrerea celor 
aleși de noi. La modul 

bolnav, ștampila „votat“ pare a-i 
căta predilect pe corupți. Sau a-i 
accepta cu stoicism. Iar asta nu 
a făcut decît să adauge noi piese 
în coloana infinită a suferințelor 
acestui neam. Tiparul este asemă-
nător celui al maestrului Brîncuși: 
te mai strînge, te mai lasă să respiri, 
iar te sugrumă, iar te lasă. Doar că 
de aici lipsește categoric sublimul. 
Spun asta pentru că nu mi se pare 
absolut nimic sublim în a accepta 
cu stoicism și a căuta masochistic 
noi suferințe. Noi renunțări. Partea 
a mai proastă este că, deși conști-
entizăm toate acestea, perseverăm 
în a ne da singuri cu ciocanul peste 
dește. Este drept, în ultima vreme 
ne-am europenizat și noi. Acum 
o comitem cu ștampila și buleti-
nul de vot. Dar o comitem ciclic, 

ritmic. Și am mai adăugat ceva: 
pentru a nu ne mai acuza singuri 
ori cu ajutorul binevoitorilor, că 
iarăși am comis una lată, cînd vine 
momentul de a alege, adoptăm 
tactici de struț. Ne băgăm capul 
în pămînt, apoi ridicăm din umeri, 
trîmbițăm că nu noi suntem auto-
rii tîmpeniei și chiar arătăm, acu-
zator, cu degețelul bondoc spre cei 
ce au votat. Uitînd cu bună știință 
că, de fapt, suntem una și aceeași 
plămadă: suntem cei ce căutăm 
infinitatea suferinței. Așa că, pri-
eteni, în numele propriei noastre 
coloane a infinitului, cînd puneți 
mîna pe ștampila aia pe care scrie 
„tatoV“, gîndiți-vă la următoarea 
problemă de aritmetică: de ce 50% 
din parlamentari se află în diferite 
etape procesuale; de ce 62% din 
președinții de consilii județene se 
află pe aceleași trasee; de ce peste o 
treime din primarii României sînt, 
la rîndul lor, penali?

Cornelius POPA

Coloana infinitului penal
Așa că, prieteni, în numele propriei noastre coloane  

a infinitului, cînd puneți mîna pe ștampila aia pe care  
scrie ”tatoV”, gîndiți-vă la următoarea problemă  
de aritmetică: de ce 50% din parlamentari se află  

în diferite etape procesuale; de ce 62% din președinții  
de consilii județene se află pe aceleași trasee.

Editorial

Lupta anticorup-
ție. Un concept, în 
fapt o acțiune care 

depinde de fiecare dintre 
noi. Purtăm această luptă 
înca de la prima ediție a 
Gazetei, seria veche. Nu am 
dat niciodată înapoi, nu am 
făcut niciodată compromis 
cu adevărul. Am scris, am 
expus faptele de corup-
ție. Am fost amenințați, 

chemați la dreaptă judecată. Unde am câștigat 
mereu, chiar de două ori. O dată în justiție, a 
doua oară prin faptul că cei de care am scris au 
fost condamnați sau trimiși în judecată. Azi, anul 
acesta, un an greu în care corupția generalizată 
ne afectează pe toți am accelerat această luptă. 
Dacă am fi militari am spune că am deschis noi 
fronturi. De fapt luptăm în aceleași condiții 
ca și până acum. În urmă cu mai bine de două 
luni am pornit noua campanie numită „Nu vota 
corupți“. Pentru că este an electoral și pentru că 
avem candidați supuși cercetării și chiar trimiși 
în judecată. Pentru că în mintea mea simplă, 
corectă, un cercetat penal, un trimis în jude-
cată ar trebui să stea să aștepte dreapta judecată. 
Lucru care nu se întâmplă. Această luptă antico-
rupție a fost extinsă prin inițierea unei campanii 
la nivel național unde am început prin ampla-
sarea unor panouri publicitare cu acest mesaj. 
Simple panouri publicitare care deja au atras ură, 
amenințări, sesizări. Unul dintre cei care deja 
au reclamat apariția acestui mesaj este Partidul 
Național Liberal. Acest partid a reclamat la 
Biroul Electoral Municipal că aceste panouri 

sunt deranjante. De ce? Se simt cumva cu mus-
culița pe căciulă? Mai mult, la Poliția Locală a 
fost deja pusă în mișcare o acțiune împotriva 
noastră. Acțiuni  inițiate de cei care au un can-
didat mascat, trimis deja în judecată și încă cer-
cetat penal în mai multe dosare despre care vom 
face vorbire în următoarele numere. Și aici fac 
vorbire despre George Scripcaru. În această acți-
une  am încercat să aducem lângă noi mai multe 
firme care coordonează publicitatea si panotajul 
din Brașov. Unele precum City Add SRL, Free 
Media SRL, Fort, Notorius nu au răspuns. Altele 
au fost cinstite în comunicare și ne-au spus că 
nu ne pot ajuta pentru că le este frică. Frică să 
nu deranjeze. Și nu le-am cerut decăt să ne ajute 
și să ne pună la dispoziție panourile pentru care 
deja plătesc taxe dar nu sunt ocupate. 

Frică de cine? De PNL-ul care reclamă 
că luptăm împotriva corupției?  

Sau frică de cei care conduc acest 
oraș după bunul lor plac?

Oricum, noi vom continua această 
campanie, inclusiv la nivel național. 

Pentru că noi credem în justiție și 
pentru că noi apreciem DNA-ul. 

Pentru că noi credem într-o viață 
curată pentru noi și copiii noștri. 

Toleranță zero la corupție,  
asta suntem noi!

Anticorupția nu este opțională

Raluca FEHER

Edilul a mizat bine.
Ascuns bine sub o cușmă de June, dosarul penal al lui 
Scripcaru nu o să mai pută.
Cristos a înviat!
Adevărat a înviat!

Alexandru 
PETRESCU
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Ani de zile, o echipă de poli-
ticieni a dominat Brașovul 
având un singur scop: 

satisfacerea intereselor perso-
nale. Sigur, Brașovul arată bine. 
Administrația a făcut multe lucruri 
concrete – asfalt, sensuri giratorii, 
flori, parcări. Dar în spatele aces-
tei înfățișări frumoase, s-au adunat 
neîmpliniri de neimaginat. De Paște, 
10.700 de familii au rămas fără apă 
caldă. Primăria Brașov, care deține 
aproape jumătate din Compania 
Apa, a îngăduit ca brașovenii să 
plătească un preț uriaș pentru apă 
și canalizare. Spitalele sunt praf și 
pulbere. De vârstnici nu are grijă 
nimeni. Competiția pentru statutul 
de Capitală Culturală Europeană a 
fost un eșec. Aeroportul este un alt 
eșec, dar e pus din nou pe tapet. Și 
nimeni nu și-a cerut măcar scuze 
pentru toate acestea. 

Brașovul  
nu este moșia nimănui

Alegerile din acest an vor fi o 
bătălie între cei care se cred stăpâ-
nii orașului, cei care au prosperat, 
care și-au făcut vile și hoteluri, care 
conduc mașini de lux și brașovenii 
cinstiți. Brașovenii care trăiesc sub 
apăsarea zilei de mâine și ai căror 

copii au plecat la muncă în străi-
nătate. Cetățeni care muncesc zi 
de zi ca să își poată plăti facturile, 
pensionari care strâng din dinți 
ca să își poată cumpăra medica-
mente. Tinerii care își caută un loc 
de muncă și vor să își întemeieze o 
familie și se întreabă când vor avea 
și ei posibilitatea să își cumpere o 
locuință.

Înscriși direct sau prin interme-
diari, stăpânii orașului vor din nou 
să controleze tot ce mișcă în Brașov. 
Nu le ajunge. Nu le ajunge nici 
măcar faptul că sunt în diverse faze 
de cercetare la DNA, ca inculpați, 
sau sunt chiar trimiși în judecată 
pentru că au furat din banii publici. 
Banii noștri, ai tuturor. Faptul că au 
furat, dar au și făcut nu ține de cald.

Soarta orașului este  
în mâinile celor cinstiți  

Majoritatea brașovenilor sunt 
cinstiți. Cei mai mulți membri ai 
partidelor sunt oameni cinstiți și 
muncitori. Membrii cultelor religi-
oase, tinerii sau pensionarii, români 
sau maghiari sau germani sau 
orice altă etnie – toți sunt oameni 
corecți. Nimeni nu vă poate cere să 
fiți armata regulată care furnizează 
voturi, nimeni nu poate profita de 

voi. La 5 iunie, nu ei, ci Brașovul are 
nevoie de votul vostru. Brașovul 
nu mai poate fi captiv intereselor 
caractiței transpartinice care l-a 
dominat până acum.

Alegerile din acest an vor fi o bătălie  
între stăpânii orașului și brașovenii cinstiți

Alegerile din acest 
an vor fi o bătălie 
între cei care se cred 
stăpânii orașului, cei 
care au prosperat, 
care și-au făcut vile și 
hoteluri, care conduc 
mașini de lux și 
brașovenii cinstiți.

Cătălin 
Leonte, 
candidat 
independent 
la Primăria 
Brașovului:

Cod Unic AEP 24160219

99,99 la sută dintre membrii partidelor politice 
sunt oameni serioși și muncitori. Munca voastră a 
fost călcată în picioare și s-a transformat în profit 
pentru o mână de șefi care au ajuns, iată, pe mâna 
DNA. Mă adresez vouă cu încredere: veniți alături 
de mine! Contați pe mine, așa cum și eu contez pe 

voi. Partidul, așa cum este el acum, nu vă merită. Dar 
Brașovul are nevoie de voi, doar împreună îl putem 
elibera, doar împreună îl putem crește. În cabina de 
vot nu vă poate controla nimeni. Votați conform 
conștiinței voastre. Spre deosebire de cei care se 
cred veșnici stăpâni, conștiințele voastre sunt curate.

Apel către membrii partidelor politice

Doamnele, în fruntea listei Partidului Ecologist Român

Organizația Județeană 
Brașov a Partidului 
Ecologist Român este 

cea  care a lansat prima femeie 
în cursa pentru Primăria Brașov 
din istoria orașului.  Pe jurnalista 
Mariana Sebeni. Însă aceasta nu 
este singura premieră înregistrată 
de ecologiștii brașoveni, care sunt 
singura organizație de partid care 
a pus doamne pe primele două 
locuri pe lista pentru Consiliul 
Local și o alta pe poziția 5 de pe 
listă. În felul acesta, PER a demon-
strat, încă o dată, că este un partid 
deschis, un partid în care criteriile 
ce țin de competență primează în 
luarea oricărei decizii.

Candidata PER la Primăria 
Brașov, jurnalista Mariana Sebeni 
deschide lista consilierilor locali, 
iar Adina Donosă, funcționar 
public și specialist în administrație 
publică europeană completează 
lista de pe poziția a doua. „PER 

vine în fața brașovenilor cu o nouă 
abordare în ceea ce privește admi-
nistrația publică locală. Consider 
că, după 12 ani sub conducerea lui 
George Scripcaru, orașul are nevoie 
de altceva, de o nouă viziune, de un 
management profesionist, european, 

pro-cetățean. Brașovul are nevoie 
acum, în mandatul care se va încheia 
în 2020, de o conducere creativă, 
transparentă, coerentă și corectă. Nu 
mai este timp de pierdut!“- spune 
Mariana Sebeni, candidatul PER 
la funcția de primar al Brașovului.

Aceasta le propune brașoveni-
lor un oraș prietenos cu locuitorii 
lui. „Dacă acest oraș a fost gândit, 
în ultimii ani, pentru mașini și pen-
tru a da bine la turiști, atunci poate 
că ar trebui să-l regândim și să-l 
redăm oamenilor. Brașovenilor le 
propun un oraș pentru oameni. 
Cu zone verzi. Cu arbori. Cu iarbă. 
Cu parcuri adevărate. Cu proiecte 
în favoarea lor, nu a unor grupuri 
mici de politicieni învechiți în 
funcții și abonați la banii publici“, a 
mai declarat Mariana Sebeni.

La rândul ei, Adina Donosă, 
candidat PER pentru Consiliul 
Local Brașov vine cu aceeași abor-
dare nouă pentru viitorul legislativ 
local. „Este timpul ca acest oraș să fie 
condus de oameni onești, de profesi-
oniști care să lucreze pentru oameni. 
Am 39 de ani și un copil și nu mai 
pot accepta lucrurile așa cum sunt. 
Cum e posibil ca un oraș ca Brașovul 
să fie codaș la spații verzi? Normele 

europene prevăd 26 de metri pătrați 
de spațiu verde pe cap de locuitor, iar 
Brașovul are doar 5 metri pătrați. 
Mai mult, Brașovul este un adevărat 
focar de poluare, după cum reiese din 
evaluările făcute de specialiștii UE!“, 
ne-a declarat Adina Donosă.

PER Brașov vă 
propune pentru 
alegerile din 5 iunie 
cea mai bună echipă, 
cei mai buni, onești 
și profesioniști 
candidați, o echipă 
formată din oameni 
nepătați și imposibil 

de corupt.
Biroul de presă al PER Brașov

Cod Unic AEP 21160076 

 PER este singurul partid care a lansat femei atât în cursa pentru Primărie,cât  și pe locurile eligibile din Consiliul Local
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Şerban Şovăială: Este aberant ca braşovenii 
să plătească apa mai scump ca în deşertul Nevada!

Apa. Acel element esențial vieții – fără 
mâncare un om poate supraviețui 
până la 40 de zile, fără apă moare după 

maxim șapte. Apa. Acel element pentru care 
cineva a făcut profeția că se vor duce toate 
războaiele viitorului. Apa, în același timp sub-
stanță existentă în cantitate mai mare decât 
orice altceva pe Terra.

Civilizația, și mai ales evoluția civiliza-
ției, a fost legată de apă. Romanii construiau 
apeducte prin care aduceau apa de la sute de 
kilometri distanță către orașele lor. Civilizația 
modernă a fost esențialmente legată de apa 
adusă la robinet în interiorul caselor – de aici 
nivelul de igienă mai ridicat, cu șansele elimi-
nării surselor de contagiune date de mâinile 

murdare, de hrana nespălată corespunzător, 
dar și confortul inimaginabil pe vremea când 
toaleta era o gaură în fundul curții (da, știu, 
astăzi circa 40% din români au „privata“ tot în 
fundul curții, asta explică probabil și opțiunile 
lor la momentul alegerilor, nu?)

Când eram copil, apa se plătea în sistem 
paușal. Oricât consumai, plăteai o cantitate 
fixă, la un preț aproape ridicol de mic. Așa 
se face că stăteam câte o oră să ud grădina de 
legume și partea cu gazon, aproape în fiecare 
zi. Apoi cineva s-a gândit că se pot face bani 
frumoși din apă, și prețul acesteia a crescut. 
S-a justificat creșterea de preț prin investițiile 
necesare, făcute cu împrumuturi imense. Și 
am ajuns să avem aceeași apă, venind pe ace-
leași țevi, dar de data asta negarantată potabi-
litatea ei, la prețuri  exorbitante. În ultimii 20 
de ani, în topul creșterilor de prețuri, pe pri-
mul loc se află serviciile de apă canal. 

Imaginați-vă, însă, surpriza mea când, aflat 
în vizită în Las Vegas, la un prieten brașovean 
care lucrează în poliție acolo, mi-a arătat factu-
rile lui de apă și, respectiv, servicii de canal și 
gunoi, pentru că la ei sunt cuplate canalul cu 
gunoiul, nu cu apa.

Prețul pe care iî plătește un locuitor al 
deșertului, deoarece Las Vegas este un oraș 
aflat în deșertul Nevada, este de 3,5 lei metrul 
cub. Știți cât este prețul aceleiași ape în 
Brasov? Patru lei și 5 bani. Mai scumpă decât 
în deșert!!!  Dacă la asta adăugăm, însă, și cei 
3,08 lei pentru serviciile de canal, situația 
devine și mai supărătoare. Pentru că prietenul 
meu din deșert plătește 21$ pe lună pentru 
gunoi plus canal. Și în luna aceea, conform 
facturilor, consumase 60,6 metri cubi de 
apă – are și el, ca toți vecinii lui, o piscină în 
curte. Un brașovean ar fi plătit numai pentru 
canalizarea celor 60 de metri cubi de apă 187 
de lei, echivalentul a 48 de dolari. Iar omul 

din deșert plătește 21 de dolari pentru canal 
PLUS ridicarea gunoiului!

Sa recapitulăm – apa în deșert este cu 14% 
mai ieftină, iar canalizarea plus gunoiul (apro-
ximând gunoiul la 35 de lei pe lună pentru 
o familie medie de brașoveni) este de 3 ori 
mai ieftină!!! Nu mai spun aici nimic despre 
salariile americanilor în comparație cu ale 
brașovenilor, dar CUM ESTE POSIBIL CA 

ÎN DEȘERT APA SĂ COSTE MAI PUȚIN 
DECÂT ÎN BRAȘOV???

Asta este România pe care ne-au constru-
it-o EI, politicienii de mucava ai ultimilor 26 
de ani. Este și meritul nostru, pentru că noi 
i-am ales. Haideți să alegem mai bine pe 5 
iunie 2016!

Cod Unic AEP 24160906
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Dacă nici pentru Clujul natal nu a făcut 
nimic, este mai mult decât explicabil că nouă, 
cetăţenilor Braşovului nu ne-a adresat nici 
măcar o replică, verbală sau scrisă, referitoare 
la multele semnale, neoficiale, dar, mai ales, 
oficiale, prin care i-am cerut atenţia şi sprijinul. 
Chiar dacă aceste apeluri de urgenţă veneau 
din partea societăţii civile, organizate spontan 
şi natural în jurul unei probleme a unei părţi de 
Românie, pentru Braşov, ministrul sănătăţii nu 
a existat decât în măsura în care şi-a antrenat 
aroganţa pe traseul săptămânal aerian Bucureşti-
Cluj. Problema acestei probleme este aceea că 
devenise deja, pe cât de insuportabil dureroasă, 
pe atât de îngrozitor de periculoasă, fiind vorba, 
evident, despre situaţia la limita acceptării de 
către profesioniştii în domeniul sănătăţii publice 
a stării precare a sistemului de spital şi, mai ales, 
a celui de urgenţă. 

HEXI-mandatul lui Patriciu 
Achimaş-Cadariu

Din păcate, prin scurta 
trecere, de nici 6 luni, la 
„cârma“ corabiei sănă-

tăţii (deși, eu cred că noţiunea 
de „cârmă“ este o metaforă fără 
susţinere în realitate, pentru că 
Dr. A-C nu a dovedit că ar fi fost 
nici cârmaci, și, cu atât mai mult, 
nici căpitan!), fostul ministru nu 
a făcut decât să scadă valoarea 
mediei de 1 an și 6 luni pe care 
foștii miniștri au petrecut-o în clă-
direa aceea macabru de stalinistă.

Din păcate pentru proiec-
tul Noului spital al Brașovului, 
reprezentanţii și membrii ANSB 
trebuie să o ia de la capăt cu 
eforturile de a-și face cunos-
cute argumentele, din a doua zi 
după numirea noului Ministru al 
Sănătăţii, încă necunoscut! Asta 
dacă nu cumva urmează un lung 
interimat al prim-ministrului 
Cioloș, dacă tot declara că prio-
ritatea restului mandatului său va 
fi SĂNĂTATEA! Poate chiar asta 
l-o fi determinat pe Dr. Achimaș 
să plece. Ce, îi permitea orgoliul 
să accepte o supervizare perma-
nentă din partea unui specialist în 
agricultură? 

Momentul demisiei  
a venit mult prea târziu

Pentru noi, cei care trudim pe 
„câmpul“ muncii din domeniul 
sanitar, momentul acestei demisii 
a venit mult prea târziu, raportat 
la faptul că fostul ministru a gesti-
onat total inadecvat toate crizele 
de sistem care i-au explodat în 
faţă în timpul mandatului, con-
stituindu-se într-o trilogie a unor 
tragedii succesive, toate având 
ca numitor comun MOARTEA: 
a tinerilor de la „Colectiv“ din 

București, a bebelușilor din spi-
talele din Argeș și, ultima până 
în prezent (dar și cea mai îngro-
zitoare), a „incubatoarelor“ de 
infecţii nosocomiale create în 
spitalele din întreaga Românie 
de mafia dezinfectantelor care au 
avut preţ, dar nu și eficacitate.

Dacă ar fi să luăm în conside-
rare doar criteriul etimologic, 
adică dacă am porni de la sem-
nificaţia prefixului HEXA, care, 

(provenind incert din greacă/
latină/franceză?), înseamnă 6 
(șase), obstinaţia ministrului de a 
rezista măcar 6(șase) luni înche-
iate în fruntea ministerului (adică 
până în 17 mai) este explicabilă. 
Dacă luăm însă în considerare 
faptul că Dr. A-C și-a încheiat 
mandatul în mai puţin de 6 (șase) 
luni, și, mai ales, dacă privim 
cauza (aparentă sau reală) a aces-
tei auto-ejectări din stratosfera 
exerciţiului public, ei, bine, toate 
acestea ne permit să-l etichetăm, 
pe bună dreptate, ca fiind titula-
rul unui HEXI - mandat!

După şase luni  
nu sunt finalizate  
nici măcar studiile  
de fezabilitate

Ar fi suficient de generoasă 
această perioadă de aproape 
șase luni ca să fim îndreptăţiţi să 

facem o analiză nepărtinitoare a 
evoluţiei lui Patriciu Achimaș-
Cadariu, nu atât în fruntea 
Ministeruluii Sănătăţii, ci, mai 
ales în fruntea noastră, a lucră-
torilor din sistemul de sănătate 
publică? Eu cred că da! Și voi 
începe cu ceea ce fostul ministru 
declara imediat după învestire că 
ar fi una dintre prioritățile man-
datului său, respectiv demararea 
construcției celor trei spitale regi-

onale de la Cluj, Iași și Craiova. 
Iată că după șase luni nu sunt fina-
lizate nici măcar studiile de feza-
bilitate! În schimb, purtătorul de 
cuvânt al Guvernului, Dan Suciu, 
ne liniștea deunăzi,  asigurân-
du-ne că proiectele de finanțare 
europeană ale acestor trei spitale 
vor fi accelerate! Dacă nici pentru 
Clujul natal nu a făcut nimic, este 
mai mult decât explicabil că nouă, 
cetăţenilor Brașovului nu ne-a 
adresat nici măcar o replică, ver-
bală sau scrisă, referitoare la mul-
tele semnale, neoficiale, dar, mai 
ales, oficiale, prin care i-am cerut 
atenţia și sprijinul. Chiar dacă 
aceste apeluri de urgenţă veneau 
din partea societăţii civile, orga-
nizate spontan și natural în jurul 
unei probleme a unei părţi de 
Românie, pentru Brașov, minis-
trul sănătăţii nu a existat decât 
în măsura în care și-a antrenat 
aroganţa pe traseul săptămânal 
aerian București-Cluj. Problema 
acestei probleme este aceea că 
devenise deja, pe cât de insupor-
tabil dureroasă, pe atât de îngro-
zitor de periculoasă, fiind vorba, 
evident, despre situaţia la limita 
acceptării de către profesioniștii 
în domeniul sănătăţii publice a 
stării precare a sistemului de spi-
tal și, mai ales, a celui de urgenţă. 
Deși însuși prefectul judeţului s-a 
mobilizat la un moment dat, tot 
parte a eforturilor comunităţii 
brașovene, Achimaș a considerat 
că dacă se scufundă la adâncime, 
bulele rezultate din respiraţia lui 
subacvală se vor confunda cu 
cele emise de mlaștina nepăsării 

guvernamentale și nu vom ști 
cine este responsabil de această 
ignorare abuzivă a problemelor 
oamenilor de rând. Cred că dacă 
ar fi fost posibil să deschidă hub-
loul avionului cu care își făcea 
naveta, și-ar fi aruncat pumnul 
de coji de seminţe peste Brașov, 
ca să ne dea un semn clar că nu 
contăm.
În răstimpul  
mandatului  
nu a rezolvat  
nicio problemă

Medicii, din al cărei breaslă 
face parte și fostul ministru, au 
toate motivele să-l acuze că în 
răstimpul mandatului nu le-a 
rezolvat nicio problemă, din mul-
tele aflate pe agenda acestui corp 
profesional. În batjocură parcă, 
Dr.A-C a fost părtaș la tergiver-
sarea finalizării statutului medi-
cilor din spitale, în spatele cărora 
(chiar și ministrul recunoaște 
implicit prin preocupările sale) 
stă greutatea funcţionării siste-
mului de sănătate publică.

Și mai grav, din păcate, nu 
atât pentru CV-ul său, ci, mai 
ales, pentru prezentul și viitorul 
cadrelor medicale și al pacien-
ţilor, deopotrivă, ex-ministrul 
nu a înţeles că a avut șansa să se 
lupte, cu toate resursele de cadru 
didactic și specialist în manage-
ment de care se presupunea că 
este capabil, pentru a-i convinge, 
argumentat, pe ceilalţi colegi din 
Guvern, că a sosit momentul de 
a investi în sănătate, ca formă 
supremă a investiţiei în popor. 

A ales să folosească  
eschiva şi fuga  
de răspundere

Cel mai grav însă este faptul 
că, prin încercările lui disperate 
de a escamota adevărurile crude 
ale sistemului, relevate atât de 
des în ultimele 6 luni atât de 
pacienţii nemulţumiţi, cât și de 
specialiștii exasperaţi ai sistemu-
lui, fostul ministru a răpit tuturor 
cadrelor medicale reprezentate 
de brancardieri, infirmiere, asis-
tenţi medicali și medici, siguranţa 
de a putea fi ei înșiși, fără a le fi 
teamă că orice ar face, tot ei ar fi 
vinovaţi. 

Această limpezire a conștiinţe-
lor era marea așteptare din partea 
unui tânăr medic care a avut șansa 
uriașă de a încerca măcar de a face 
ordine în sistem. Dar nu, din ceea 
ce s-a văzut, el s-a mulţumit ca, în 
loc să folosească dezinfectanţii cu 
adevărat ucigași ai germenilor cu 
care este infectat sistemul pe care 
îl conducea, a ales să folosească 
eschiva și fuga de răspundere, 
dublate de lipsa curajului refor-
mator. Adică, mai pe înţelesul 
tuturor, pentru a nu supăra pe 
aceia a căror supărare conta pen-
tru el, a ales să-și dilueze decizia 
chiar mai mult decât au făcut-o 
cei de la HEXI-pharma.

Păcat că a sacrificat încrederea 
noastră, a celor din sistemul de 
sănătate! Pentru că era singura 
care conta cu adevărat.

Dr. Dan Grigorescu
medicul și pacientul,  

în aceeași măsură

Din păcate pentru proiectul Noului spital al Braşovului, 
reprezentanţii şi membrii ANSB trebuie să o ia de la 

capăt cu eforturile de a-şi face cunoscute argumentele, 
din a doua zi după numirea noului Ministru al Sănătăţii, 
încă necunoscut! Asta dacă nu cumva urmează un lung 
interimat al prim-ministrului Cioloş, dacă tot declara că 

prioritatea restului mandatului său va fi SĂNĂTATEA! 

 Prin recenta sa demisie, Dr. Achimaş-Cadariu contribuie (cu siguranţă, 
fără să vrea), la confirmarea a ceea ce eu numeam, nu demult, „Blestemul 
Galeriei Miniştrilor Sănătăţii“, (Gazeta Braşovului din 15.04.2016), blestem 
care bântuie cu mare eficacitate prin zona „crepusculară” a ministerului.
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Suculenta
Karla TITILEANU
decorator

Pe vremuri o găseai întinzându-se 
la soare peste tot. Prin grădini, pe 
acoperiș, pe marginea drumurilor 

și deseori prin cimitire, parcă atrasă de 
liniște. Scăpai greu de ea, pentru că prin-
dea rădăcini, deși firave, cam pe peste tot 
și de la an la an, parcă mai apărea câte 
una pe lângă ea tocmai ca să-i țină com-
panie. Fără îngrijiri și atenție deosebite, 
suculenta asta, câștiga ușor ușor teren, 
deși nimeni n-o băga în seamă. De ceva 
vreme însă, popularitatea ei a adus-o în 
prim plan, astfel că unde te duci, unde 
te întorci, dai de ea. Apariții cu adevărat 
juicy, excentrice, pline de culoare, înflo-
rate sau nu, unele mai fițoase, altele mai 
puțin, cu parfum sau fără, ea este cu atât 
mai apreciată cu cât vine în combina-
ții suculente. Acum toată lumea o caută 
peste tot, toată lumea o vrea și se vorbește 

despre suculentă ca despre o vedetă.
Suculenta asta fără pretenții, care nu 

are nevoie nici măcar de apă toată ziua, 
ar putea acompania chiar și cel mai negli-
jent și neîndemânatic burlac, aducând în 
viața lui, un strop de viață, de culoare, de 
feminitate (fără să-l transforme într-un 
efeminat). 

În grădină, pe pietre, în nisip, la fereas-
tră, pe pereți, în bucătărie, în baie sau pe 
birou, suculenta este exact ce ai nevoie 
atunci când n-ai chef de complicații, dar 
parcă ar merge să ai ceva aproape, delicat, 
interesant, necotropitor, dar totuși plin 
de viață și culoare în același timp.

Suculenta este pe undeva și așteaptă 
alăturarea potrivită, căci îi place să stea 
în companie, indiferent că lângă ea apar 
parfumuri mai tari, mai urâte, esențe 
invazive, demoralizatoare, mai umbroase 
sau răutăcioase. Îi place căldura, dar nu 
se dă omorâtă nici în cele mai năpraz-
nice friguri de pe la noi, iar asta o face 

partenera perfectă. Puțină dragoste și 
poți avea noroc ca suculenta să înflo-
rească sub ochii tăi atunci când te vei 

aștepta mai puțin, căci așa este ea. Mereu 
surpinzătoare, deși nu pare.  Va fi o sur-
priză frumoasă!

www.cramagirboiu.rowww.cramagirboiu.ro

Chef Mugurel Stroie 

Tocăniță de vită 
   Ingrediente: 

 800 gr. carne de vițel fragedă tăiată cubulețe 
mici
 500g ardei gras verde/galben
 500g ardei capia
 8 roșii (se vor coace înainte pe plita încinsă cu 

sare după care se vor curăța de coajă)
 2 morcovi tăiați rondele
 2 cepe tăiate julien
 1 dovlecel mic tăiat cubulețe
 ¼ radacină de țelină
 3-4 linguri de untură
 8-9 căței de usturoi
 1 legatură mare de pătrunjel verde
 500g supa vită/legume sau supă de pui
 sare, piper după gust
 1 pahar de vin alb sec

   Preparare: 

Carnea de vițel fragedă se vă tăia în cubulețe 
mici, ardeiul gras și capia se va tăia în fâșii 
late, morcovul în rondele, țelina și dovle-

celul se vor tăia cubulețe, cepele se vor tăia julien, 
roșile se vor zdrobi după ce au fost coapte și cură-
țate de coajă iar pătrunjelul se va toca mărunt și 

cățeii de usturoi se vor tăia în rondele subțiri.
Într-un ceaun se pune untura la topit, apoi adă-

ugăm bucățile de carne care se prăjesc bine, întor-
cându-se pe ambele părți, până își schimbă culoarea 
și adăugăm ceapa până când aceasta începe să sti-
clească ușor, adăugăm un praf de sare și piper plus 
paharul de vin alb, se lasă câteva minute să fiarbă, 
adăugăm morcovul, dovlecelul și se amestecă toate 
după care se lasă câteva minute să fiarbă până când 
acestea încep să se înmoaie. Peste legume adăugăm 
apoi ardeii, se amestecă, se va turna un pahar din 
supa de vită/legume sau supa de pui și se va aco-
peri ceaunul cu un capac și se lasă să fiarbă acope-
rit 10-15 minute la foc mediu, până când ardeii își 
schimbă ușor culoarea și sunt pe jumătate fierți, iar 
apoi adăugăm restul de supă de vită/legume sau 
supă de pui și se lasă să fiarbă acoperit în continuare 
până când ardeiul și carnea sunt fierte. Se vor adăuga 
roșiile, jumătate din usturoiul mărunțit, se ames-
tecă, se condimentează cu sare și piper după gust 
și se lasă pe foc în continuare, până când tocănița 
capătă consistența dorită. Se ia de pe foc, se potri-
vește de sare și piper dacă mai este cazul, se adaugă 
restul de usturoi, se amestecă, se presară pătrunjelul 
tocat și se acoperă cu un capac pentru 4-5 minute 
pentru ca tocănița să își ia aromele din pătrunjel și 
usturoi. Poftă bună!



Brașov Story 7
numărul 21, 13-19 mai 2016

La  fel  ca  scandalurile politice 
din ziua de azi, certurile can-
didaţilor interbelici  aveau  

multă  sare  și piper. Chiar dacă nu 
existau televiziuni de știri, ziarele 
erau  pline  de  atacuri  și demascări.  
Bătăi  cu  bâta, pietre aruncate de 
ţărani în capetele  studenţilor,  frip-
turi   pentru   potenţialii alegători 
și articole calomnioase, așa s-ar 
putea descrie  în  câteva  cuvinte 
întâmplările de acum 70 de ani  
de  pe  scena  politică brașoveană.  
Pe  vremea bunicilor,     politicienii 
brașoveni  erau  la  fel  de mârșavi 
ca în zilele noastre.

Rivalităţi între partide 

După  Unire,  în  Brașov, par-
tidele  cele  mai  importante   au   
fost   Partidul Naţional  Român,  
Partidul Social Democrat, Partidul 
Naţional Ţărănesc, Partidul Liberal 
și Partidul Poporului.  Populaţia  de  
etnie maghiară și germană votau 
de  obicei  cu  candidaţii propuși    
de    Partidul Maghiar și de Partidul 
German.  Românii  aveau  o mare 
simpatie pentru Partidul Naţional 
Român din cauza că membrii aces-
tuia au  fost  în  fruntea  luptei pen-
tru unitatea naţională. 

Capete sparte   
şi picioare rupte 

Întrunirile politice se terminau 
nu de puţine ori cu picioare  rupte  și  
capete sparte. De exemplu, în anul 
1926,   la   o   întrunire organizată 
de dr. Aurel Dobrescu în comuna 
Porumbacu  de  Jos  (Făgăraș), dis-
cuţiile  n-au  fost  deloc pașnice. 
Ba chiar amintesc de  mineriadele  
de  după Revoluţie.  Studenţii și 
intelectualii  au  fost  puși  pe fugă 

de pietrele ţăranilor. Nu  puţini  
au  fost  tinerii care s-au trezit cu 
capetele sparte.  După  spusele  pri-
marului,        deputatul brașovean  
al  Partidului Naţional  îi  inci-
tase  pe ţărani  acuzând  Guvernul 
Averescu  că  „a  pus  dări grele pe 
ţărani și a scumpit beutura“. 

Tocăniţa liberală 

În campaniile electorale, la 
restaurantele Mielul Alb, Coroana  
și  Liess,  politicienii   îi   invitau   pe 
brașoveni la masă. La fel ca politi-
cienii din zilele noastre  care  îmbie  
electoratul cu  mici  și  bere,  în  
1928, liberalii  i-au  servit  pe alegă-
tori  cu  bucate  gustoase udate din 
belșug cu vin, în speranţa că aceș-
tia vor    ștampila  căsuţa „corectă“. 
„Gazeta de Transilvania“ comenta 
ironic în articolul  „Tocana  liberală 

de la Brașov“: „În ajunul adunării  
vor  ajunge  la Brașov cu mic cu 
mare la tocană de miel și la cur-
cani în frigare. Veniţi cu turle și cu  
surle,  că  a  sosit  ziua mare“.   După   
congres, același ziar scria cum le-a 
stat unora mâncarea în gât. „La  
mijlocul  mesei  s’au lansat liste de 
subscriere de membri în Partidul 
Liberal și de a participa la congres. 
Multora li s’a aplecat, alţii au rămas 
cu tocana în gât când li s-a comuni-
cat rostul blidului de linte“.

„N’au oamenii  
cu ce să cumpere“

Problemele  sociale  și econo-
mice erau exploatate din plin. În 
1924, ţărăniștii îi  aratau  cu  degetul  
pe guvernanţii   din   1924. „Vedem 
coșuri de fabrici, dar  prea  puţine  
cu  fum, cea mai mare parte din ele 
nu lucrează. Lucrează una singură 
pentru toate, căci fabricile sunt 
cartelate ca să  nu  se  concureze  
între ele. Dar nici nu vând, căci 
preţul e prea scump, nici ţăranii  nu  
cumpără,  căci n’au  oamenii  cu  ce  
să cumpere“,   critica   un fruntaș 
ţărănist în „Gazeta Brașovului“, 
promiţând că partidul  lor  va  pune  
treburile la punct. Dupa 80 de ani 
de la apariţia acestui articol, coșu-
rile tot nu scot fum, iar politicienii 
se bat cu pumnii în piept că vor  
pune  fabricile  pe roate.

Lupu pupăcios

Nici  mutările  dintr-un partid 
în altul nu sunt un obicei   nou.   
Migratiile politice erau practicate 
cu sârg  și  de  politicienii brașoveni  
interbelici.  Dr. Nicolae  Lupu  se  
făcuse membru, pe rând, în patru 
partide:  liberal,  socialist, ţărănesc    
și naţional ţărănesc. Din acest 
motiv răutăcioșii  considerau  că 
este   neserios   și   prea pupăcios.  
„De  remarcat este că dl. dr. Lupu, 
care sufere de mania pupatului, a  
sărurat  pe  dl.  ministru Duca în 
gură, declarând că nu se va des-
părţi niciodată de partidul liberal. 
Numai să se ţină de cuvânt!!!“.

Pamflete şi atacuri de presă

„Dl. viceprimar Pușcariu este  
cel  mai  nevinovat cetăţean al 
Brașovului. Infantil până la descon-
siderarea  spaţiului.  Dacă  nu-l dai  
jos  din  autobuz,  uită adresa     casei     
unde locuiește“, scria în „Gazeta 
Brașovului în 1924. Ca și în ziua de 
astăzi, nici primarul  nu  era  scutit  
de „amabilităţile“  presei. „Zilele tre-
cute era cât pe ce să rămânem fără 
primar, pe motivul că dl. Dumitrescu 
Pârvu e prea tânăr și lipsit de experi-
enţă. Ce infamie! Primarul  nostru  
n’a  fost niciodată tânăr și nu va fi 

niciodată  tânăr.  Vârsta  d-sale plu-
tește în durata pură a   lui   Bergson,   
unde mușchii  creierului  se  pot 
conserva milenar“. Politicianul  bra-
șovean  Mihai Popovici era unul 
dintre cei mai  acerbi  critici  ai  gen. 
Averescu, președintele Partidului  
Poporului.  „Frați săteni! Aflaţi că 
generalul Averescu s-a dat cu cio-
coii ca  să  ajungă  la  putere.  A fost 
impus de ciocoi ca să le păzească 
moșiile, pe care Mihalache   vrea   să   
le împartă    vouă“,    scria publicaţia  
„Ţara  nouă“  a Partidului Ţărănesc, 
în ziua de 8 aprilie 1920.

„Ţine nasul în vânt”

Mult  mai  suculente  și răută-
cioase devin atacurile în presă în 
anii ‘30. Politicianul naţional-ţă-
rănist  brașovean Grigore  Iunian  
era  o  țintă perfectă. Ca un miel 
dus la tăiere,  acesta  nu  se  prea 
putea apăra de răutăţile adversa-
rilor săi politici. „Domnul  Iunian  
are  un  metru șaizeci. Orice ar face, 
oricât s-ar zbate nu se poate ridica 
un milimetru mai sus. Ţine nasul 
în vânt, cu capul forţat ridicat de 
parcă ar călca în vârful degetelor, 
doar, doar ar  depăși  măsura  tra-
gică. Totul e zadarnic. Nimic nu se  
poate  ridica  mai  sus  de propria  
pălărie.  Toată  psihologia  domnu-
lui  Iunian, toată  răutatea  lui,  toată 
meschinăria  lui  vine  din acest  
miniaturism“,  apărea publicat în 
„în „Dreptatea” în 14 aprilie 1937.

Cum se făcea politică pe vremuri în Braşov

„Bastonaş“, primul prefect român
Primul  prefect  român  al Braşovului  a  fost  medicul
Gheorghe Baiulescu. Acesta a condus oraşul în  cele  40  
de  zile  de stăpânire   românească din Braşovul anului 
1916, iar după Unire a fost ales prefect de mai multe ori. 
Şi-a făcut studiile la Viena şi din cauză că nu ieşea pe 
stradă fără bastonul cu cap de fildeş a fost poreclit de 
către pacienţi „Bastonaş“. În anul 1895 a introdus la băile 
de abur o secţiune specială pentru curele de apă. Pentru  
că  era  în  acelaşi  timp  şi  medic  de şcoală,  acorda  şi  
scutiri  elevilor. Din  acest motiv  era  foarte  iubit  de  
copii.  Principalele reproşuri după Unire au fost legate 
de faptul că numărul funcţionarilor români era prea mic, 
toate actele erau redactate în limba germană.
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Pagină realizată de Dorin DUȘA

HANDBAL

VOLEI

Unul din cei mai atașați bra-
șoveni de sport este Gabriel 
Borodi. Aceasta, nu doar ca 

observator al fenomenului, ci și ca 
sportiv și antrenor. Cu alte cuvinte, 
Gabi Borodi este în sport „de când 
se știe“, pentru că a împlinit trei 
decenii puse în slujba handbalului! 
Este un sportiv adevărat și un antre-
nor care este pasionat de munca sa. 
,,În urmă cu 30 de ani am început 
handbalul la Dinamo Brașov, la juni-
ori, apoi am activat, în ultima parte 
a junioratului, la Tractorul Brașov, 
unde am și debutat la echipa mare, 
de seniori, care a avut o importantă 
tradiție în sportul brașovean. Printre 
echipele de top la care am evoluat se 
numără și HCM Constanța. Dealtfel, 
am trecut prin multe momente fru-
moase, în etape diferite ale vieții mele 
ca sportiv, cea mai mare realizare 
fiind titlul de campion național, cu 
echipa constănțeană“, își amintește 
Gabi Borodi, legat de trecutul lui 
ca sportiv. Ca antrenor, pe unde 
a trecut, Borodi și-a pus ampre-
nata muncii lui, a pasiunii pentru 
handbal, pentru sport: „Au fost 
perioade foarte bune. Am avut prima 
dată ocazia să pregătesc sportivi la 

Dinamo Brașov, ca și antrenor de por-
tari, alături de Dorin Cian și Benoni 
Nicolescu. Apoi, a doua parte a cari-
erei de antrenor a fost tot la Brașov, 
alături de Mariana Târcă, iar acum 
mă ocup de antrenamentul portari-
lor, la echipa de ligă secundă, Centrul 
Național Olimpic de Tineret Brașov. 
Au mai fost etape, în care am activat 
și la loturile naționale.“

Întrebat de diferența dintre 
munca de sportiv, în speță, cea de 
portar de handbal, pe care a îmbră-
țișat-o Gabi Borodi și cea de antre-
nor, acesta ne-a spus tranșant: ,,Este 
infinit mai greu pe bancă, unde ai alte 
trăiri, ai vrea să faci mai multe, dar nu 
poți să faci decât puține. Multe lucruri 
depind de sportivii pe care-i pregătești. 
Eu mă bucur că în echipa Centrului 
Național Olimpic de Tineret Brașov 
începem să ajungem la un alt nivel. 

Jucătorii sunt mici ca și vârstă, dar 
progresează, iar unii au deja experi-
ență, pentru că portarul nostru titular, 
alături de alți trei jucători au fost pe 
la loturile naționale. De aceea, acum 
ar fi momentul ca aceștia să facă pasul 
către o echipă de profesioniști”. 

Legat de proiectele de vii-
tor, Gabi Borodi ne-a spus: ,,Îmi 
doresc foarte mult să aplic tot ce am 
învățat, pentru că mai am, ca și antre-
nor, mult de muncit. De asemenea, 
doresc să văd încununarea muncii 
noastre de la echipa din Brașov, să 
dăm niște băieți la echipele de primă 
ligă din România și aș fi foarte bucu-
ros ca măcar unul dintre portari ar 
face acest pas. Cu toții dorim ca hand-
balul masculin brașovean să fie repre-
zentat în prima ligă, acolo unde este 
echipa de fete, care a avut foarte bune 
rezultate și merită felicitări!“

Brașoveanul Gabriel Borodi 
este de trei decenii în sport!

Ultima zi a turneului final de 
speranțe la volei feminin 
a fost una maraton. Toate 

cele patru meciuri s-au încheiat 
cu scorul de 3-2, astfel că finala, 
care era programată la ora 14.00, a 
început la ora 18.00! Campioană 
a devenit echipa gazdă, Juvenil 
Brașov. Titlul a fost cucerit de 
echipa gazdă, așa cum spuneam, 
ACS Juvenil Nicolae Titulescu 
Brașov a învins în finală cu scorul 
de 3-2 pe LPS Cluj, rezultat identic 
cu cel din grupe, când tot gazdele 
s-au impus. Bronzul a fost obți-
nut de CSS Lugoj, care a răzbunat 
înfrângerea din grupe și a învins cu 
3-2 pe Agroland Timișoara, campi-
oana de anul trecut. Este adevărat 
că, față de meciul din grupe, timi-
șorencele nu au mai avut în teren 
căpitanul, care a mers la Timișoara 
pentru a juca în turneul de promo-
vare în Divizia A1.

Interesant e că și în celelalte 
meciuri de clasament învingătoa-
rele, Dinamo și CSS Bacău, și-au 
luat revanșa pentru înfrângerile din 
grupe.

Componenţa echipei cam-
pioane, ASC Juvenil Nicolae 
Titulescu Brașov

– DUMITRESCU MARA 
– căpitan, BOGA IZABELLA 
– SPĂTARIU ALEXANDRA 

– OLARI ANDREEA – 
BORLODEAN ALEXANDRA – 
CRISTEA CRISTIANA – ALDEȘ 
MARIA – MARIȘ MELANIA 
– BOLDIȘTEANU LAURA 
– CHELUȚĂ ȘTEFANIA – 
GHEORGHE ANDA – MAȘCA 
SORINA

Antrenor: MONICA SALCAU
Președinte Club: RAICU 

VIOREL
Premii speciale: Cea mai completă 

jucatoare: Mara DUMITRESCU 
( Juvenil Brașov). Cel mai bun tră-
gător principal: Karina MURARIU 
(Agroland Timișoara). Cel mai bun 
trăgător secund: Georgiana POPA 

(CSS Lugoj). Cea mai bună ridica-
toare: Andreea MURAR (LPS Cluj). 
Cea mai tânără jucatoare a turneului: 
Lorena CACHIȚA

Iată clasamentul final al campio-
natului de speranțe (f)

ACS Juvenil Nicolae Titulescu 
Brașov

 LPS Cluj
CSS Lugoj
Agroland Timișoara
Dinamo
CSS 5 București
CSS Bacău
CSS Târgoviște
FINALA PENTRU LOCUL 1
ACS Juvenil Nicolae Titulescu 

Brașov – LPS Cluj 3-2

Juvenil Brașov a devenit campioană

«Îmi doresc foarte mult să aplic tot ce am învățat, 
pentru că mai am, ca și antrenor, mult de muncit. De 
asemenea, doresc să văd încununarea muncii noastre 
de la echipa din Brașov, să dăm niște băieți la echipele 
de primă ligă din România și aș fi foarte bucuros ca 
măcar unul dintre portari ar face acest pas.»
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Prea înșurubatul în scaunul de primar cercetat 
penal și-a făcut inclusiv cont de facebook. Postează 
cum, umil, călare pe o bicicletă discută cu scheieni. 
Cum a coborât el printre oameni de rând, să le 
discute doleanțele, ca un adevărat lider!

Și a început campania elec-
torală. Pe fondul unui scan-
dal extrem de mare, cel al 

dezinfectanților din spitale. Tot 
afaceri mari și bănoase cu statul, 
tot politicieni ce ascund adevărul. 
De data aceasta fiind în joc direct 
viețile cetățenilor. Hai, dragi poli-
ticieni aserviți himerei flămânde 
de partid, ieșiți în stradă să vor-
biți cu electoratul. Și să știți că nu 
sunteți fugăriți și scuipați pentru 
că avem mult prea mult bun simț. 
Aveți curajul să veniți senini în fața 
alegătorilor? Nu cred. Pentru că 
doriți instituționalizarea corupției 
ca mod de funcționare a partide-
lor, acceptarea furtului ca politică 
de stat și conservarea sistemului în 
toata putreziciunea lui. Vreți să vă 

votăm cu toate dosarele voastre 
penale , să vă acordam mai departe 
privilegiul de a dispune de viețile 
noastre așa corupți cum sunteți. 
NU avem dreptul să lăsăm așa 
ceva să se întâmple. Avem de par-
tea noastră votul și protestele de 
stradă, ca cele contra proiectului 
Roșia Montană, gazele de șist, și 
de după tragedia de la Colectiv 
cand s-a văzut puterea străzii. Nu 
avem voie să perpetuăm corup-
ția lor și nepăsarea noastră. De 
data asta nu luăm prizonieri. Este 
totul sau nimic, scăpăm cu toți sau 
murim cu toți. Prin vot vom legi-
tima decimarea clasei politice, asta 
însemnând finalul combinaților 
de partid, al furăciunilor legife-
rate fără perdea, al tupeului fățiș al 
politicienilor față de simplul cetă-
țean. Și disperarea partidelor este 
din ce în ce mai mare, pentru că se 
pare că accesul la banul public va 
fi îngreunat. Și himera de partid e 
flămândă permanent! Iar în Brașov 
dintre candidați la funcția de pri-
mar, îmi sunt suficiente degetele 
de la o mână ca să-i enumăr pe cei 
care vin cu conștința împăcată în 
fața oamenilor, și care mai au și 
capacitatea de a asigura bunăstarea 
orașului. 

Primul lucru pe care vreau să-l 
menționez e faptul că sigur mă 
citește și primarul în funcție, pre-
cum și partidul care-l sprijină fățiș. 
Astfel au ajuns la concluzia ca să își 
strângă mâinile tovărășește chiar 
sub ochii noștri, și să ne arunce 
un praf electoral de zile mari 
în ochi – asocierea Consiliului 
Local cu Consiliul Județean pen-
tru construcția aeroportului. Mă 
întreb de ce oare n-au găsit solu-
ția acum un an, sau doi, sau trei? 
Păi și cu ce să ne mai prostească la 
alegeri! Cum-ne cum, de unde-de 
ne unde, hop, pe masa promisiu-
nilor electorale ale actualei puteri 
locale răsare aeroportul. Au și 
făcut calculele, fac și rost de bani 
(căteva milioane bune de euro) 
și ce să vezi, au găsit și loc pentru 

construcția spitalului multidisci-
plinar. Uite așa, peste noapte. Ce 
să vă mai povestesc, o adevărată 
babilonie, un adevărat șmen elec-
toral, menit să orbească votantul și 
să închidă gura presei neaservite. 
Ei gândesc că vor căștiga alegerile, 
și vor rămâne înșurubați în scaune, 
venind cu aceste promisiuni reîn-
călzite.... exact în pragul campaniei 
electorale. Rușine să vă fie! Doar 
de prosteală sunteți în stare, clasă 
politică imorală. Imorală pen-
tru că Brașovul avea fix acum 26 
de ani educație solidă, industrie 
și turism. Produceam tractoare, 
camioane, textile, încălțăminte, 
rulmenți, armament și oameni 
pregătiți pentru producție de pe 
băncile școli. În Poiana Brașov era 
plin de străini iarna, veniți la ski. 
Brașovul avea în perioada interbe-
lică fabrică de avioane și aeroport. 
Adică acum 80 de ani. Acum, prin 
grija clasei politice locale avem 
mall-uri, giratori și panseluțe. Și 
mulți șomeri, pensionari și forță 
de muncă prost plătită și neper-
formantă. Domnilor politicieni, 
ne-ați făcut praf! Ne-ați vândut pe 
30 de arginți, dar exact ca în poves-
tea biblică, noi, cei vânduți vom 
merge înainte, vom trece prin chi-
nuri și vom învia. Iar voi veți merge 
acolo unde vă e locul. Pentru că 
nu realizați nici măcar acum, în al 
13-lea ceas, că ne aflăm în prezența 
disoluției statului din cauza neîn-
crederii cetățeanului în politician. 
Din cauza monstruozității cu care 

omul simplu este tratat de repre-
zentantul statului. Pentru că poli-
ticianul se înfruptă fără rușine și 
fără regret din avutul obștei, și face 
asta în cadru organizat cu tupeu de 
borfaș căruia nu i se poate întăm-
pla nimic rău. 

Prea înșurubatul în scaunul 
de primar cercetat penal și-a 
făcut inclusiv cont de facebook. 
Postează cum, umil, călare pe 
o bicicletă discută cu scheieni. 
Cum a coborât el printre oameni 
de rând, să le discute doleanțele, 
ca un adevărat lider! Domnule 
primar, asta trebuia să faceți din 
prima zi de mandat, cu mulți ani 
în urmă. Să stați printre oameni de 
pe stradă. 

Și prin alte postări se arată 
cum lansează candidați 

PNL la consiliul local. 
Chiar așa, prosteală pe față 

pe bani noștri? Decalogul 
integrități PNL. 

Vai și amar! 
Așadar campanie 

electorală. Îmbinare 
perfectă între inconștiență 

și tupeu! 

Îmbinare între inconștiență și tupeu!

Stimaţi brașoveni,
Mă numesc Adrian 

Macarie, sunt brașovean și 
până acum câteva zile am fost can-
didatul anunţat de UNPR pentru 
Președinţia Consiliului Judeţean 
Brașov din partea UNPR. Am adus 
în atenţia dumneavoastră proiec-
tele în care cred și pe care vreau 
să le realizez la Brașov: CERBUL 
DE AUR, AEROPORTUL 
DE LA GHIMBAV, BRAȘOV 
ARENA, BRAȘOV CAPITALA 
EUROPEANĂ A MUZICII,  sunt 
primele și cele mai importante pro-
iecte care trebuie realizate pentru 
ca orașul și judeţul nostru să se 

poată dezvolta așa cum au făcut-o 
Timișoara, Cluj, Sibiu, București.

Am crezut că la UNPR voi găsi 
sprijin politic, că voi găsi oameni cu 
care să pot realiza aceste proiecte. 
M-am înșelat. Pe mine m-a trădat 
chiar președintele UNPR Brașov, 
Sebastian Grapă. 

Să o luăm punctual:
1. I-am spus că am investitori 

străini pentru AEROPORT, i-am 
spus chiar și despre cine este vorba, 
tocmai pentru a-l face să înţeleagă 
că aceste proiecte chiar sunt posi-
bile. I-am spus că reprezentanţii 
acestui mare grup doresc să vină la 
Brașov. Nu l-a prea interesat acest 
aspect.

2. I-am spus că aceiași investitori 
vor să invesească și în BRAȘOV 
ARENA (un stadion de fotbal la 
standarde europene, similar cu 
Cluj Arena). Nu l-a interesat nici 
acest aspect.

3. Cât despre CERBUL DE 
AUR a urmărit pas cu pas lupta 
dintre mine și TVR. Este la acest 
moment senator al României, ar 
fi putut să intervină într-un fel sau 
altul. Nu a mișcat niciun deget.

4. Capitala Europeană a Muzicii, 

proiect susţinut de europarlamen-
tari români, similar cu proiectul 
„Capitală culturală europeană“. La 
nivelul Uniunii Europene iniţia-
toare va fi România, iar primul oraș 
gazdă va fi Brașov, în anul 2018. 
Nici asta nu l-a interesat.

Iniţial nu am înţeles de ce atâta 
nepăsare pentru niște proiecte 
vitale pentru Brașov, în condiţi-
ile în care i-am arătat clar că AM 
FINANŢARE CONCRETĂ 
PENTRU A LE REALIZA!

Apoi am înţeles, în momentul 
în care s-a răzgândit și m-a anun-
ţat că nu mai este de acord ca eu 
să fiu candidatul pentru funcţia de 
Președinte al Consiliului Judeţean 
Brașov, și că în locul meu o va numi 
pe Luminiţa Olteanu. Luminiţa 
Olteanu este  o apropiată (asta ca 
să nu spun altfel) a fostului pri-
mar de la Bran (puţin condamnat, 
dar în rest bun de primar, se pare). 
Dânsul va candida și în acest an 
pentru a deveni din nou primar 
la Bran – sprijinit – ghici de cine? 
– de domnul Grapă și de UNPR 
Brașov. 

Interesele personale de afaceri 
ale domnului senator Grapă la 

Bran au fost mai importante. Iar la 
schimb, prietena domnului primar  
a fost numită candidat UNPR pen-
tru Președinţia CJ Brașov.

Eu nu i-am oferit niciun fel de 
beneficii personale domnului sena-
tor Grapă. I-am arătat doar modul 
în care cele 4 proiecte pot fi reali-
zate la Brașov. Am crezut că mă va 
susţine și mă va ajuta să le realizez 
de dragul Brașovului și al brașove-
nilor. Am crezut că certitudinea că 
aceste proiecte pot fi realizate va fi 
suficientă pentru domnul senator 
Grapă, președinte al UNPR Brașov. 
Și că în ciuda intereselor personale 
mă va susţine, așa cum anunţase 
iniţial, pentru funcţia de Președinte 
al Consiliului Judeţean Brașov pen-
tru a le putea realiza.

Nu a fost cazul. Și atunci m-am 
retras, am renunţat. De politică și 
trădare sunt sătul – am fost con-
sultant și am făcut atâtea campanii 
electorale, candidaţii mei au câști-
gat și au devenit consilieri locali și 

judeţeni, senatori sau deputaţi. 
Pentru ce? Pentru ca apoi fiecare să 
își vadă de propriile interese și atât.

Îmi voi continua deci proiec-
tele singur, cu sprijinul mediului 
privat, al finanţatorilor străini care 
doresc să investească la Brașov și 
mai ales al brașovenilor. Vreau ca 
în acest an să organizăm ediţia a 
18-a a Festivalului Internaţional 
CERBUL DE AUR, în perioada 
01-04 septembrie 2016, vreau 
să demarăm investiţia pentru un 
aeroport real, nu pentru o himeră, 
vreau să demarăm investiţia pen-
tru Brașov Arena, vreau să propu-
nem Uniunii Europene proiectul 
„Capitala Europeană a Muzicii“.

Atât din partea mea pentru 
Brașov și brașoveni. 

De orice altceva sunt convins că 
se vor ocupa politicienii... pe care îi 
vom vota în iunie.

Cu stimă, 
Adrian MACARIE

Cerbul de Aur cu sau fără politicieni

Am crezut că la UNPR voi găsi sprijin politic,  
că voi găsi oameni cu care să pot realiza aceste  
proiecte. M-am înşelat. Pe mine m-a trădat chiar 
preşedintele UNPR Braşov, Sebastian Grapă. 

Dan VÂJU
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Cam de trei ori pe an, de 10 
mai, de ziua reală a fostu-
lui rege (în funcție de când 

decid alde Duda și restul securisto-
izilor s-o sărbătorească) și de una 
din zilele naționale se discută cât de 
mișto era să fi revenit la mornarhie, 
că pe vremea monarhiei era bine și 
acum sunt niște neica nimeni. Cifra 
trei e importantă, un sondaj recent a 
scos la iveală că doi din trei români 
preferă monarhia, la fel cum un alt 
sondaj a scos la iveală că doi din 
trei români cred că pe vremea lui 
Ceaușescu era mai bine.

În general, doi din trei români 
au dezvoltarea mintală care-i face să 
creadă în Mesia politicii și adminis-
trației. La fel cum cred într-un Mesia 
literar, care ne va câștiga Nobelul ca 
Nadia la Montreal, de rămân sue-
dejii cu gurile căscate, un Mesia al 
fotbalului, care va câștiga de unul 
singur campionatul european/mon-
dial de fotbal.

Ca o paranteză, am auzit recent 
că un antrenor de fotbal îl lăuda pe 
fotbalistul Alibec care, în pregătirile 
pentru campionatul de anul ăsta, a 
mai redus din țigări și a lăsat-o mai 
moale cu băutura. Mai mult, cică 
poată să alerge și 11 kilometri în 95 

de minute, ceea ce mă face să am 
speranțe că în curând îl va ajunge 
pe colegul meu Ionuț, 36 de ani, 
zis grasul de Ionuț, care aleargă tot 
cam atât mult mai des decât Alibec 
și s-a lăsat de tot de țigări. Alcool, tot 
ocazional.

Revenind la vremurile de glorie, i 
se pun cam multe în cârca regelui și 
cam puține în seama oamenilor din 
jurul lui. Sigur, cât a fost el șef s-au 
făcut lucruri, dar, dacă nu cumva 
avea puteri de mutant, nu prea 
putea face nimic singur. Nici chiar 
Superman+Puterea Sovietelor nu 
a reușit să aducă pacea absolută pe 
lume. Au fost niște vremuri relativ 
bune în perioada aia, dacă nu erai 
țăran și te omora cu tunul sau mun-
citor oarecare și te omora cu mitrali-
era sau prim-ministru și te împușca 
în cap pe peronul gării și tot așa. 
Multe mituri din perioada regală au 
fost susținute de manualele de isto-
rie tipărite în acea perioadă, norocul 
meu a fost să-mi păstreze bunicul 
câteva și am putut ceti cam ce trăznăi 
scriau ăia pe-atunci. Doar un exem-
plu, despre anexarea Cadrilaterului 
se spunea că la inițiativa regelui Feri 
Carol, adevăratul lider regional, i-am 
bătut pe bulgari, turci și greci de s-au 

căcat pe ei. În realitate campania a 
fost extrem de dezastruoasă pentru 
armata română, majoritatea sol-
daților murind de boli fără să tragă 
măcar un foc. Tot din istoria sub 
rege se ignoră complet spectaculoa-
sele cazuri de corupție ale vremii, cu 
niște băieți care, cu știița regelui, au 
furat atât de spectaculos că l-ar face 
pe Hrebenciuc să crape de invidie.

Și, ca idee, pentru repetenții de 
la școală: după criza economică a 
urmat o ușoară revenire, apoi un pic 
de naționalism creștinoid, apoi un 
pic de ură a proletariatului împo-
triva îmbuibaților zilei și din ăstea 
trei forțe au câștigat proletarii cu 
ajutorul statului vecin și deloc prie-
ten Rusia, în timp ce aliații noștri în 
mârșăvii nemții și-au luat-o un pic 
pe coajă cu ajutorul statului expan-
sionist și agresiv SUA care mai există 
și astăzi.

Apoi au urmat vremuri grele, în 
care Vasile Blagii și Iohanișii acelor 
vremuri au pus mâna pe loapată și 
au construit un canal frumos de la 
Dunăre la Marea Neagră, vremuri 
bunicele (prin anii ’70) apoi iar 
vremuri grele, când nu se mai găsea 
în supermarketurile românești 
minim 51% produse de proveniență 

internă, procentul scăzând spre 0, și 
tot așa.

Ideea e că oricât de legendari ar 
fi oamenii ăștia, nu prea s-au putut 
opune marilor curente istorice. O 
știți pe-aia cu „Micul Paris“? O să 
rămâneți proști, practic la fel ca 
acum, când veți afla că și bulgarii zic 
despre Sofia că în perioada interbe-
lică se numea Micul Paris. A, stai, și 
Cernăuțiul a mai fost numit micul 
Paris (ăsta mai era și mica Vienă). Și 
Leipzig. Și Sankt Petersburg. Și încă 
vreo 10 orașe, unul dintre ele prin 
Iran. Și Budapesta. Și ei au avut regi 
legendari.

Ce n-au avut toate țările din jurul 
nostru, pline de Mesia ai adminis-
trație, ei bine, ei n-au avut doină, așa 

cum ne învăța pe noi la școală, că 
doina e pur românească și nu poate 
fi tradusă, ca dorul, în nici o limbă. 
Neavând doină, după ce au ieșit din 
comunism, în loc să doinească după 
vremurile cu rege, sultan, rajah și 
alți super-eroi providențiali, au pus 
mâna și au făcut autostrăzi. De-aia 
în momentul de față există practic o 
ocolitare a României din autostrăzi.

Rămâne ideea „ce faci cu cărțile 
din mână”. Ți-aduci aminte că era 
o vreme când ți-a intrat un careu 
de ași, scoți fluierul din chimir și 
doinești ceva de jale sau joci mai 
departe, cât te țin brăcinarii? Doi din 
trei români vor scoate fluierul.

Ovidiu EFTIMIE

Câteva idei despre monarhie

Ideea e că oricât de legendari ar fi oamenii ăștia, nu 
prea s-au putut opune marilor curente istorice. O știți 
pe-aia cu „Micul Paris”? O să rămâneți proști, practic 
la fel ca acum, când veți afla că și bulgarii zic despre 
Sofia că în perioada interbelică se numea Micul Paris. 
A, stai, și Cernăuțiul a mai fost numit micul Paris (ăsta 
mai era și mica Vienă). Și Leipzig. Și Sankt Petersburg. 
Și încă vreo 10 orașe, unul dintre ele prin Iran. Și 
Budapesta. Și ei au avut regi legendari.

Priviri triste. Second-hand
Bătrânul din fața mea merge 

vioi. Trage după el o sacoșă 
pe roți, semn că a pornit 

la cumpărături. Ceva mi se pare, 
totuși, nefiresc. Nu, nu e mersul, 
are un pas viguros, de om în putere. 
Și nici nu e ceva neobișnuit să vezi 
vârstnici în miezul zilei la cumpă-
rături sau în autobuz. Au gratuitate 
pe transportul public, au nevoie să 
iasă din casă, poate s-au săturat de 
pereții fiecărei zile sau poate chiar 
au ceva de cumpărat. Realizez, în 
câteva momente, ce anume mi se 
pare nefiresc. Omul poartă pantofi 
de sport albi – adidași, cum le spu-
nem în mod obișnuit –, iar de sub 
paltonul vechi tremură o pereche 
de blugi prea largi pentru picioa-
rele lui. Are fular și o șapcă de stofă 
pe cap.

Cu siguranță, blugii și adidașii 
nu i-au aparținut dintotdeauna. 
Le-a primit, poate, de la vreun 
copil sau nepot. Sau poate și 
le-a cumpărat dintr-un magazin 
second-hand. În toate cartierele 
Capitalei sunt astfel de magazine 
cu haine purtate, aduse „de-afară“. 
În orașele din provincie, cu cât 
sunt mai mici, cu atât sunt mai 
multe astfel de magazine.

Nu am obrăznicia să îl întreb pe 

bătrân de unde are hainele. Și 
poate s-ar enerva și m-ar afurisi cu 
vreo două-trei cuvinte grele. Sau 
poate mi-ar spune că era mai bine 
pe vremea cealaltă. Sau aș afla că 
a fost muncitor, sau maistru, sau 
profesor și are o pensie așa cum 
au mai toți pensionarii noștri. Mă 
gândesc la repetatele măriri de 
pensii – speciale, le-au numit ei – 
ale parlamentarilor...

Sunt în jur de 5,5 milioane de 
pensionari în România, iar pensia 
medie este de 890 de lei pe lună. 

Pensia minimă garantată este de 
400 de lei. Sume greu de definit 
din perspectiva supraviețuirii. S-ar 
putea ca specialiștii să explice coe-
rent de ce stau lucrurile așa. Peste 
tot putem găsi specialiști ca dom-
nul  Gabriel Biriș, care să ne spună 
cum e treaba cu cifrele. Nu știu 
cum s-ar descurca dumnealor cu o 
pensie medie pe lună, dar, cu sigu-
ranță, specialiștii noștri vor ști să își 
asigure altfel bătrânețile. 

Nici nu mai știu de când pen-
sionarii din familia mea nu și-au 
cumpărat o haină nouă. Discuțiile 
mătușilor din provincie se învâr-
teau adesea în jurul datei la care, 
în magazinul din nu știu care piață, 
s-a aflat că vin haine din Germania. 
Încerc să îmi amintesc când am 
cumpărat eu un lucru nou de 
îmbrăcat pentru ai mei. 

...Ascult conversațiile de la 
medicul de familie. Au învățat să se 
programeze mai întâi, prin telefon, 
dar întotdeauna programările se 
decalează. Sunt mulți, au probleme 
de sănătate, pun întrebări, le place 
să converseze cu doctorul. Ies din 
cabinet mai vioi decât au intrat, 
cineva a stat de vorbă cu ei, i-a 
ascultat, au ce povesti prietenilor 
sau vecinilor, dacă mai au prieteni 
cu care să se întâlnească sau vecini 
de vârsta lor.

Pe ecranul televizorului din 
sala de așteptare de la medic, fără 
sonor, o televiziune de știri sur-
prinde momentul în care un fost 
primar iese de la DNA. Îmbrăcat la 
patru ace, se suie pe locul din spate 
rezervat celor puternici dintr-o 
limuzină. Nu face comentarii.

O doamnă timidă întreabă 
cine e ultimul. Strânge în brațe o 
poșetă de mușama. O altă doamnă 
îi spune despre regula programării 
prin telefon. Un alt demnitar iese 
de la DNA. Prima doamnă spune 
cu voce scăzută că va aștepta până 
se termină programările. O voi lăsa 
înaintea mea, decid în gând. Al 
doilea demnitar se suie la volanul 
unei mașini de teren.

Citesc pe telefonul mobil un 
interviu cu vicepremierul Vasile 
Dîncu. Interesant, guvernul pare 
decis să facă foarte multă treabă, 
domnul Dîncu nu mai face politică 
de partid, face proiecte pentru țară. 
Ceva nu e în regulă! De fapt, încă 
ceva ce nu e în regulă. Nu faptul că 
domnul Dîncu povestește frumos 

despre ce va face ca demnitar, ci 
faptul că vrea să se apuce să joace 
golf îmi atrage atenția. Și că își 
dorește să se odihnească mai mult 
noaptea, și să petreacă șase luni la 
New York și alte șase la Paris, ca să 
scrie o carte.

E rândul meu la doctor. Pot să 
mai aștept un pic. Doamna în vâr-
stă cu geantă de mușama își scoate 
mănușile de lână și, înainte de a 
intra, mă întreabă dacă totuși nu 
vreau să îmi urmez rândul. Nu, 
doamnă, eu am venit doar să îmi 
activez cardul de sănătate, am avut 
ceva mai multă vreme azi. Îmi mul-
țumește politicos și intră.

A fost profesoară de limba fran-
ceză la liceu, îmi spune medicul. 
Vine destul de des, e singură, mai 
stăm de vorbă, îi iau tensiunea...

Spectacolul străzii se 
stinge în ponoseala 

veșmintelor de mâna a 
doua. În stațiile de autobuz 
sau de tramvai, în holurile 

cabinetelor medicale sau 
ale policlinicilor, în piață, 

pe trotuar – peste tot, 
bătrâni care poartă haine 

de căpătat caută să dea un 
sens, oricare, zilei parcă tot 

mai scurte și mai sărace.

Tudor ARTENIE

Pe ecranul televizorului din sala de așteptare de la 
medic, fără sonor, o televiziune de știri surprinde 
momentul în care un fost primar iese de la DNA. 
Îmbrăcat la patru ace, se suie pe locul din spate 
rezervat celor puternici dintr-o limuzină. Nu face 
comentarii.
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Sărbătoarea Coroanei Regale. Un eveniment de înaltă ținută
Regalitatea română a sărbătorit 150 de 

ani. Cu ocazia sărbătoririi Coroanei 
Regale, porțile Castelului Peleș de 

la Sinaia s-au deschis pentru peste 2000 de 
oameni de toate vârstele și din toate colțurile 
țării.

M-am bucurat să mă aflu printre invitații la 
acest eveniment deosebit. Atât de specială a 
fost această sărbătoare, încât am văzut români 
cu ochii în lacrimi de bucurie strigand spon-
tan „TRĂIASCĂ REGELE“.

Sărbătoarea s-a deschis cu momen-
tul solemn al arborării, pentru prima dată 
după 1947, a Stindardului Regal. Custodele 
Coroanei, Alteta Sa Regala Principesa 
Margareta, a acordat premiile câștigătorilor 
ediției a cincea a Maratonului Regal, progra-
mul fiind continuat cu tradiționala Garden 
Party.

Peluza și terasa Castelului Peleș, arhi-
pline, au asistat la un recital al Muzicii 
Reprezentative a Ministerului Apărării 
Naționale, apoi la un concert de gală susținut 
de orchestra lărgită a Cameratei Regale. 

Au impresionat costumele populare pur-
tate de românii veniți din toată țara, dar au 

impresionat și toaletele elegante ale doam-
nelor, domnișoarelor și domnilor prezenți la 
eveniment. 

Între cele două segmente muzicale, mem-
brii familiei regale au salutat invitații din 
balconul Castelului. S-au făcut nenumărate 
fotografii, iar atmosfera a fost într-adevăr 
de înaltă ținută.  S-a intonat Imnul Regal, 

iar trei avioane au desenat pe cer tricolorul 
românesc.

Orchestra lărgită a Cameratei Regale a sus-
ținut un concert de gală, manifestările înche-
indu-se cu eliberarea de pe una dintre terasele 
laterale ale castelului a 400 de porumbei.

Am ținut să împărtășesc brașovenilor mei 
aceste momente deosebite și chiar solemne 

pe care le-am trăit la Castelul Peleș nu numai 
pentru a arăta ce înseamnă demnitatea reală 
a României. Scriu despre acest eveniment 
pentru că AȘA ARATĂ NORMALITATEA. 
România nu este patria hoților și a corupți-
lor. Țara noastră nu este adăpost pentru tra-
ficanții de substanțe dezinfectate diluate, nu 
este suma politicienilor corupți, nu este locul 
administrațiilor care nu-și fac treaba.

Prof. Univ. Dr. MSc  
Alexandru-Vlad CIUREA

Avem o țară frumoasă și un popor 
chinuit. Familia Regală este 

un model de conduită din care 
politicienii noștri ar trebui să se 

inspire.  
În ciuda tuturor problemelor pe 
care le avem, în ciuda corupției 

și a nepăsării autorităților, putem 
redeveni o societate normală. Iar 

primul pas îl reprezintă felul în 
care vom vota.

Mai lăsați-ne domle în pace cu protestele 
ăstea, vrem hituri din `88 și vată de zahăr, 
vrem să închidem ochii și să nu luăm nicio 
decizie. Hexi și Achimaș, doctorate, plagiate, 
Ponta se întoarce și Iliescu nu a plecat 
niciodată. Cui îi pasă?

Sacrificiul de a fi ticălos
Învățămintele regelui Shang, 

regatul Qin, secol IV înaintea 
erei noastre:

„Un stat care folosește oameni de 
treabă ca să guverneze ticăloși se va 
îmbolnăvi ușor de dezordine și va fi 
distrus. Un stat care folosește tică-
loși ca să guverneze oameni buni, se 
va bucura de pace și va prospera.“

Deci asta era. Ce nu facem noi 
pentru pace și pentru propășirea 
patriei?

Cu învățăturile regelui Shang pe 
noptieră, poporul și-a tras pătura 
peste cap, bucurându-se de flatula-
țiile de ciorbiță de fasole care parfu-
mează pacea nopții eterne.

În Polonia, 240.000 de oameni au 
ieșit săptămâna trecută să protesteze 
împotriva puterii. La Brașov, 4 mani-
festanți și niscaiva presă s-au făcut că 
admiră panseluțele din fața prefec-
turii, așteptându-i pe ceilalți. Unde-i 
domle manifestația împotriva Hexi? 
La Modarom sau la fântână?

Ce-i drept, la fântână, în Piața 
Sfatului, erau strânși așa, la vreo 
200 de oameni. Zilele Brașovului-
scria pe pânza întinsă în spatele unei 
dizeuze fugită de la cercul de prepa-
rat sărățele condus de Marina Voica.

Mai lăsați-ne domle în pace cu 
protestele ăstea, vrem hituri din `88 
și vată de zahăr, vrem să închidem 
ochii și să nu luăm nicio decizie. 
Hexi și Achimaș, doctorate, plagiate, 
Ponta se întoarce și Iliescu nu a ple-
cat niciodată. Cui îi pasă?

Nu vreau decât să scap cu viață 
din viața asta, pare să își zică omul 
cel bun care și-a lăsat destinul în 
mâinile omului cel rău. Dar nu prea 
se poate, că murim cu toții.

Păi tocmai, și atunci de ce să mă 
agit atât, când rezultatul este același?

Cred că pe scenă e Silvia 
Dumitrescu de care tabloidele spun 
că are un corp superb la 54 de ani. 
Tot tabloidele spun că băiețelul lovit 
de Traian Băsescu când avea 10 ani, 
acum are 22 și nu o să-mi vină să 
cred ce s-a ales de viața lui. Vreau să 

văd. Dă-i dracu pe Hexi, vreau să văd 
ce a crescut unde a dat Băsescu.

Ce-mi pasă de Achimaș când 
Istrătoiu a făcut o carieră în mode-
ling și cinema? Cine?

Istrătoiu. Băiatul bătut de 
Băsescu. Ăsta care acum e cu 
Turcescu și ai văzut ce pantofi are 
Firea?

Hrănit cu furaje, omul mult și 
bun trăiește la firul ierbii admirând 
copleșitoarele drame din lumea 
râmelor, furnicilor și puricilor de 
plante.

E pace.
Undeva sus, în birourile lor de 

stăpâni, regi, împărați, mari-preoți, 
ticăloșii fac ticăloșii ca noi să trăim 
liniștiți. E și ăsta un sacrificiu.

Raluca FEHER

 Serviciul plata numerar momentan indisponibil

Cu toții am fost prin Europa în excursie – când zic Europa mă 
refer la Austria, Germania, Franta, Belgia etc. - sau dacă nu, în 
cel mai rău caz am dat o fugâ până Budapesta, Beckescsaba, 

Ruse sau Chișinău. Ei bine dacă în Brașov te dai în bărci cu taxiurile, 
când ești turist și vrei să-ți rămâna bani să vizitezi cât mai mult și să bei o 
bere pe terasa de lângă castelul vizitat și să mănânci un preparat tradiți-
onal al țării respective, de regulă, majoritatea oamenilor, nu se apucă sa 
meargă cu taxiul. Și atunci ce faci? Te duci la o gheretă de bilete pentru 
transportul în comun și ceri o hartă cu traseul mijloacelor de transport 
în comun pe care sunt trecute obiectivele turistice si-ți cumperi bilete 
sau card de transport. Ei bine, am facut un exercițiu și mi-a ajuns. Am 
zis: hai să fiu turist în Brașov. M-am dus în stație la SANITAS pe Iuliu 
Maniu și am cerut o hartă turistică a orașului Brașov, s-a uitat la mine 
femeia aia de la ghiseu ca și cum ar fi zis: ,,Mă băiatule tu te crezi la 
ora de geografie?“  Mai departe, am încercat să-mi alimentez cardul de 
călatorie cu 10 lei. Ei bine nu s-a putut, nu s-a putut pentru că: ,,plata 
numerar momentan indisponibilă“, bun m-am dus inapoi la ghișeu și 
am rugat-o pe cucoană să-mi alimenteze cardul, zis și făcut. Mă înde-
părtez de ghișeu, fac doi pași și găsesc în buzunar încă doi lei, mă întorc 
să-i încarc și pe ăștia, reacție: „Ne pare rău, domnu, nu se poate sub 
patru lei“, explică-i unui japonez sau unui finlandez... Ca și cum nu ar 
fi fost de ajuns, mă sui în autobuzul linia 50 încerc să validez cardul, 
aparatul e defect, vine controlul și ghiciți ce se întâmplă: iau amendă ! 
Oare ca turist mă mai intorc in Brașov?  Nu cred. Ei bine domnilor de 
la R.A.T. și de la Primăria Brașov faceți ceva împotriva acestui absurd 
evident, sau daca nu puteți sau nu vreți pentru că voi umblați în Jeep-
uri și limuzine, lăsați pe alții să facă, plecați acasă.

Pa Ceanga

Brașovul  
– paradox pierdut
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Imprimanta de minciuni
Cetățean disciplinat, echili-

brat până la o formă rară 
de pasivitate cronică, dar 

contagioasă, brașoveanul alegă-
tor 2016, în timpul liber militează 
curajos. Când reușește să rupă acest 
stereotip existențial, intră coleri-
co-hipnotic în spațiul virtual, unde, 
ca prin farmec, toate problemele 
sale de trăitor în inima țării sunt 
rezolvate (ciberrezolvate), chiar și 
cu perspective de mai bine. Și cum 
ar putea să se îndoiască de gaura din 
covrig, când ea prezintă niște arome 
irezistibile care apar, cu voia orân-
duirii, doar odată la 4 ani, deși se 
cam simte un vag gust de ștampilă și 
un ușor iz de urnă. De vot, desigur. 

Lăsând la o parte tehnologia 
fabricării binecunoscutului brand 
local, covrigii brașovenești (brașoa-
vele), nu putem să nu remarcăm că, 
după 26 de ani de democrație ori-
ginală (adică local discreționară), 
zona industrială Kronstadt (pardon 
vechea cetate Stalin), a ajuns prizo-
niera unei secte locale, de formație 
politico-administrativă, care insistă 
să se perpetueze la nesfârșit, în timp 
ce locuitorii săi se constituie în gru-
puri ferme și compacte de fluieră-
tori a pagubă. Nu poate fi zugrăvit 
altfel tabloul vieții citadine electo-
rale a unei comunități de oameni 
onești, inteligenți dar bântuiți încă, 
aproape organic, de chemarea sire-
nei de intrare în fabricile și uzinele 
orașului, cândva singurele dătătoare 
de sens vieții. 

Astăzi, după câteva campanii 
răsunătoare de asfaltări și plantări 
de panseluțe, Brașovul este de nere-
cunoscut. Un oraș întinerit, cu o 
populație numeric dublată datorită 
boomului economic neîntrerupt în 
ultimii 12 ani, legat cu capitala prin 
autostradă și cu marile orașe euro-
pene printr-un ,,fezabil“ aeroport 
internațional, providențial genera-
tor de venit și de locuri de muncă în 
turism și servicii. Totodată bătrânul 
Kronstadt a devenit un pol de creș-
tere unic în țară datorită unei poli-
tici luminate a autorităților locale de 
atragere a celor mai puternici inves-
titori din Europa și chiar din lume, 
probabil datorită înlesnirilor fiscale, 
a birocrației aproape inexistente dar 
și a forței de muncă perfect adaptată 
pieței muncii. Este desigur și meri-
tul unui învățământ local de cea mai 
bună calitate, total dedicat și depoli-
tizat, spațiu în care cercetarea avan-
sată nu se face doar pe hârtie. Grija 
față de cetățean, de calitatea vieții, 
se află la cote demne de invidiat și 
se reflectă în spitale moderne, săli 
de sport și locuri de muncă bine 
plătite. Nu în ultimul rând, viața 
culturală brașoveană a atins cote 
de neimaginat acum 10-15 ani. 
Trupe de teatru, orchestre ale celor 
mai renumite filarmonici ale lumii, 
muzicieni și dj de top, mari artiști 
din toate domeniile artei, se bulu-
cesc literalmente pe scenele puse 
cu atâta generozitate la dispoziție 
de organizatori, sub înaltul patronaj 

al Primăriei și Consiliului Județean 
Brașov. Și nu trebuie să uităm: 
Fonduri europene atrase fără dedi-
cație politică și fără deturnări spre 
firme ,,de casă“. 

...În respectul pe care îl am pen-
tru voi, nu voi mai continua! Totuși, 
nu mă pot abține să mă întreb: 
Ar fi putut exista o astfel de stare 
de lucruri în Brașov? Ar fi meritat 
oamenii, și în special tinerii acestor 
locuri, ceva mai mult decât străzi 
asfaltate, niște parcări și câteva gira-
torii? Am fi putut avea mai mult 
decât o minimă normalitate, într-un 
oraș cu o veche tradiție europeană, 
istorică și economică? 

Răspunsul, categoric, nu îl vom 
putea afla niciodată. Însă merită să 
sperăm că lucrurile se vor schimba. 
Iar pentru asta ajunge să ...citim 
presa locală. Iar dacă facem acest 
efort, surpriza, fie ea și virtuală, este 
una de proporții. Ce să vezi? Marele 
Gospodar al burgului, cunoscut și 
ca Triplul Licențiat, promite brusc 
„marea cu sarea“. Dintr-o dată edi-
lul, proaspăt ieșit din anestezia pe 
care i-a administrat-o DNA anul tre-
cut, este cuprins subit de o dragoste 
nețărmurită față de medicii și pro-
fesorii fără posibilități, care în vizi-
unea sa, se calcă în picioare să vină 
și să profeseze în Brașov. Pesemne, 
ahtiat să ia cireașa de pe proiectul 
construirii unui spital regional în 
Brașov, candidatul Scripcaru și-a 
fixat un obiectiv de campanie: con-
struirea, prin ANL, a unui număr de 
100 de apartamente pentru medici 
și profesori. Scop: fidelizarea speci-
aliștilor din exterior, deși în prezent, 
în Brașov, avem în aceste domenii 
un clar excedent. Este o manevră 
care în argoul politic este cunoscută 
ca „șmenuială electorală“. Nicio 
vorbă despre valoarea investiției, 
despre locația în care se dorește 

construirea respectivelor blocuri 
și valoarea de vânzare a acestor 
apartamente către beneficiari. De 
asemenea, nu se detaliază nimic pri-
vitor la facilitățile din zonă: acces, 
zone verzi, locuri de joacă pentru 
copii, parcări și mai ales, modul în 
care aceste locuințe vor fi încălzite. 
Vor fi racordate la Tetkron? Dar, 
care Tetkron? Cel proaspăt decedat 
pe motiv de „supradoză de incom-
petență“? Sau poate încălzirea imo-
bilelor va fi prevăzută din start cu 
centrale proprii, ceea ce va da un 
semnal definitiv sistemului de încăl-
zire centralizată. 

Mai recent, din „salva“ de pro-
misiuni de campanie, primul ,,inde-
pendent" de sub Tâmpa, doldora de 
idei în ultimele 2 săptămâni, devine 
extrem de prolific în privința măre-
țelor schimbări ce urmează a avea 
loc în zona gării Brașov (a se citi 
în zona hotelului Kronwell). Deși 
recunoaște că demersurile sale de 
trecere a clădirii gării Brașov de la 
Ministerul Transporturilor în admi-
nistrarea Primăriei, au fost sistema-
tic respinse, cu perspective cu tot, 
actualul edil se încăpățânează să 
schimbe total relieful din fața gării. 
Promite o parcare subterană și o 
zonă verde în locul stației RAT, care 
va fi strămutată în stânga clădirii 
gării. Niciun cuvânt despre autogară 
și despre stația de taxi și nici despre 
parcarea devenită aproape inutilă 
de la Unirea Shopping Center. Mai 
remarcăm că, în realitate, inițiativa 
cu strângerea de semnături, deși 
cu o ,,recoltă" foarte slabă, dema-
rată de mai bine de un an de către 
o persoană fizică, se pare că nu este 
altceva decât tot o șmenuială electo-
rală. Întrebarea firească în legătură 
cu acest proiect este: Cu ce costuri și 
pe ce interval de timp se va întinde 
acest mega-șantier? Cum va fi 

afectat tranzitul pasagerilor în și spre 
gara CF dar și autogara Brașov? Nu 
se spune nimic despre vreun studiu 
de fezabilitate sau proiect de buget 
pentru această investiție! Și dacă ar 
exista un studiu ar trebui să știm și 
noi, cetățenii, cât a costat și cine l-a 
efectuat! Oare fondurile care vor fi 
alocate, evident de la bugetul local, 
nu și-ar găsi eficiența în construirea 
unui pasaj auto în zona Bartolomeu-
Lungă sau în rezolvarea ambuteiaje-
lor din ce în ce mai mari din zona 
Tractoru-Coresi Mall? Sau poate 
că acei bani ar fi mai nimerit să fie 
folosiți pentru amenajarea unor 
centre sportive de cartier pentru 
tineri și a unui spațiu de socializare 
pentru vârstnici, dotat și cu consi-
liere și asistență medicală gratuită? 
Poate că acestea ar trebui să fie pri-
orități ale administrației locale și 
nu crearea unui haos aproape inutil 
în mijlocul orașului, atâta timp cât 
o simplă „cosmetizare“  a clădirii 
gării, pentru următorii 4-5 ani, ar fi 
o măsură suficientă pentru "compo-
nenta" de estetică urbană. 

Poate că actualul edil ar trebui 
să se ocupe doar de ceea ce știe el 
mai bine: sensurile giratorii. Din 
tot tirul de promisiuni pe care l-a 
dezlănțuit în ultimele 2 săptămâni 
asupra electoratului brașovean, noi 
cei de la PMP Brașov, îi recoman-
dăm să le selecteze doar pe cele 
viabile, realiste și, de asemenea, să 
se abțină de la confiscarea etapelor 
ulterioare ale inițiativelor celorlalți 
candidați (a se citi furtul cireșelor 
de pe torturi). Altfel, electoratul ar 
putea sesiza lipsa de idei originale 
din partea unui candidat care are și 

avantajul, independent fiind, deți-
nerii generatorului de idei numit 
– Primăria Brașov, adică tot per-
sonalul din subordine, din toate 
departamentele. Și pentru că șarada 
nu este doar un simplu silogism, nu 
trebuie să uităm că există și dome-
nii, în mod clar, departe de falsuri 
intelectualiste și dopaje: sportul 
amator, de cartier. În întâmpina-
rea căruia, primarul încă în exer-
cițiu vine cu ideea, fix originală, 
de a amenaja, după modelul aleii 
de sub Tâmpa, 15 locuri dotate cu 
echipament de fitness și work-out. 
Probabil după principiul: Prevenim 
chiulul în școli prin oboseală!, edi-
lul vine în modul său caracteristic, 
să continue o altă inițiativă marca 
PMP Brașov, care promovează în 
programul său electoral înființa-
rea unor centre sportive de cartier 
pentru popularizarea sportului în 
rândul tinerilor. Primarul Scripcaru 
dorește să îi vadă pe acești tineri în 
acțiune, în mijlocul naturii, lucru în 
sine perfect lăudabil. Totuși, ce se va 
întâmpla cu acești tineri în lungile 
sezoane hibernale. Dar cu apara-
tele de fitness montate prin parcuri 
și alte locuri improvizate? Cine va 
suporta costurile degradării lor? Sau 
poate că tinerii iubitori de mișcare 
este prevăzut ca în acea perioadă să 
intre în ,,cantonament", eventual la 
terasele din mallul Coresi, iar locul 
aparatelor de fitness și culturism să 
fie luat de mici, bere, shaorma, pizza 
ori floricele!

Costel Mihai,
candidat PMP  

la  Primăria Brașov
Cod Unic AEP 21160059


