
Editorial

Îmi aduc aminte de o partidă de 
rugby, disputată în octombrie 
1981, între România și Noua 

Zeelandă, la București. All Blacks 
cîștigase cu 14-6, ceea ce l-a făcut, 
pare-mi-se, pe regretatul Fănuș 
Neagu să excalme: „Poftim, ai lor, 
steak de vită, ai noștri parizer!“

O replică plină de umor, dar 
care, în fapt, exprima un mare ade-
văr: dintotdeauna, sportul a fost 
– și a rămas – un extraordinar indi-
cator al nivelului de cultură, civili-
zație și dezvoltare inclusiv econo-
mică al unei națiuni. Este adevărat, 
în vremea regimului totalitar, au 
existat și un soi de cvasi-excepții 
de la această regulă: România și 
Republica Democrată Germană 
unde, în lumea performanței spor-
tive, laboratorul reușea să facă față 
societăților dezvoltate. Este vorba 
dspre condițiile de laborator în 
care se dezvolta sportul de perfor-
manță din cele două țări, condiții 
care depășeau cu mult nivelul de 
dezvoltare economică a societății. 
Dar, tot atît de adevărat este că, în 

timpul lui Ceaușescu, copiii făceau 
sport. Începînd cu faimoasa „insti-
tuție“ a maidanului, cu joaca prin-
tre blocuri care musai presupunea 
efort fizic și terminînd cu orele de 
sport din școli (dublate inclusiv 
de ansamblurile sportive făcute, 
sub supravegherea profesorilor de 
specialitate, în timpul liber): Iar 
numărul elevilor cu scutire perma-
nentă de la orele de sport era infi-
nit mai mic decît astăzi. 

Tot în acele vremuri, spor-
tul de masă nu era mimat. De la 
„Daciada“ pînă la cluburile spor-
tive școlare, pepiniera de talente 
producea continuu.

Astăzi, orele de sport din școală 
sînt pe cale de dispariție. Excepție 
sînt copiii care nu aduc scutiri de 
la educația fizică, așa cum excepție 
sînt și cei care în loc să frece tele-
foanele inteligente și tabletele mai 
bat încă mingea pe unde apucă.

De aici și una dintre explica-
țiile pentru cel mai prost rezultat 
înregistrat de sportivii români la 
jocurile olimpice de vară în ultimii 

64 ani. Dar este doar una dintre 
explicații. Pentru că marea, adevă-
rata explicație a rezultatelor catas-
trofale din sportul de performanță 
românesc rezidă din degradarea 
societății noastre în ansamblul 
ei. Într-o societate națională în 
care s-a întronat corupția, în care 
„sportul“ favorit este deliapidarea 
banului public, în care fondurile se 
evaporă fără urmă încă de la aloca-
rea lor, este limpede că sportul este 
sacrificat din capul locului. Da, 
este adevărat, s-au construit săli de 
sport fără număr. Dar, de obicei, 
în sate locuite de cîțiva octoge-
nari. S-au edificat bazine olimpice 
la costuri de cosmodromuri. S-au 
făcut stadioane uluitoare, dar cu 
un gazon ce rivalizează cu arăturile 
adînci de toamnă. Și, mai ales, s-au 
băgat în buzunare private sume 
imense.

În schimb, acuzîndu-se subfi-
nanțarea (de parcă asta ar da-o 
Sfîntul Duh, nu guvernul prin apa-
ratul său dedicat), s-au desființat 
cluburile școlare. S-au desființat 

secțiile de sport pentru copii și 
juniori cam de pe lîngă toate clu-
burile sportive (cel puțin la fotbal 
este jale, pentru că, nu-i așa?, aici 
contează doar biznisul, nu sportul 
în sine). S-a desființat abc-ul per-
formanței și gustul pentru victorie.

Toate aceste rezultate sînt, de 
fapt, rezultatele unei societăți 
corupte pînă în măduva oaselor, 
ale unei societăți damnate și con-
damnate, a unei societăți rupte de 
o falie imensă apărută între jefuito-
rii-nababi, puțini la număr dar atot-
puternici, și cei mulți, îndobitociți 
de griji, nevoi, lipsă de speranță.

Așa că, rezultatele de la Rio 
2016 nu trebuie să mire. Sau cele 
de la campionatul european de 
fotbal. Sau cele de la viitorul cam-
pionat mondial de fotbal. Sau cele 
de la gimnastică, de la atletism, 
de la baschet, volei sau handbal. 
Căci, de fapt, sportul nu este alt-
ceva decît un indicator al gradului 
de cultură, civilizație și dezvoltare 
economică al societății. Și, să  nu 
uităm, de MORALITATE.

Sportul, ca indicator

Cornelius POPA

Toate aceste 
rezultate sînt, 

de fapt, rezultatele 
unei societăți corupte 

pînă în măduva 
oaselor, ale unei 

societăți damnate 
și condamnate, a unei 

societăți rupte de 
o falie imensă apărută 
între jefuitorii-nababi, 

puțini la număr 
dar atotputernici, 

și cei mulți, 
îndobitociți 

de griji, nevoi, lipsă 
de speranță.
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Căruțașii
 În spatele hotelului Aro a fost mereu o parcare, cândva 
au fost chioșcuri unde puteai sta la o poveste. Țin minte 
vremurile în care personaje precum „Eci” Gantz sau Aurelian 
Danu erau erau utili societății. Administratorul orașului ”Eci-
Ocsi” Gantz era un menestrel care dădea la corzile ghitarei 
doar pentru a fi acceptat în gașca prietenilor iar fostul prefect 
„Aurică” Danu purta bretele și fugea să cumpere bere. Între 
timp, datorită abilităților politice, cele două personaje au urcat 
pe scara lanțului politic. 

 Utili, disciplinați, buni executanți ai ordinelor politice 
au realizat că obediența înseamnă bani și putere. Danu a 
fost prefect pentru o vreme în care pedeliștii făceau legea. 
Gantz, un nerealizat pe meleagurile patriei mamă a făcut un 
ocol prin Canada și a ajuns purtătorul sacoșelor cu pâine 
proaspătă de la prietenul Ori Zinger către vicele pe atunci, 
celebrul corespondent al fisurilor anale. Și ne mai mirăm 
de ce avem parte azi la Brașov de umilințe? Vom devoala și 
vom expune disprețul acestor oameni față de noi, cei care 
trăim aici, în Brașov. Față de cei care trăim fără să ne țuguim 
buzele la vederea bucilor politice. Si facem asta pentru că noi, 
brașovenii, chiar merităm respect. Doar pentru simplul fapt că 
suntem oameni! Iar Veștea este ultimul căruțaș care s-a trezit 
rege peste un regat secătuit.
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Contraeditorial

Alexandru
PETRESCU

Cine este Șindrilă? O să vă 
spun la finalul articolului. 
Deocamdată să vorbim 

despre lista lui. Adică despre lista 
cu potențialii candidați la alege-
rile parlamentare de la iarnă. Întâi 
despre pretendenții de la peneleul 
ăsta nou. Cică la moliciunea foto-
liului deputățesc visează următo-
rii: Andronache Gabriel, Mariana 
Câju, Octavian Ciovică, George 
Cornea,  Crăciun Dragos, Danu 
Aurelian,  David Dragoș, Donţu 
Adriana, Sorin Greavu, Maria 
Grecea, Gheorghe Ialomițeanu, 
Mara Mareș, Oprică Adrian, 
Lucian Pascu, Andreea Puiu, 
Carmen Țop Ferghete, Ungureanu 
Vasile, Daniel Zamfir. Iar la robele 
senatoriale se uită cu jind Sorin 
Abagiu, Gabriela Brebeanu, 
Mariana Câju, Marius Neculoiu, 
Adrian Oprică,  Nicolae Vlad  
Popa, Mihail Veștea. 

Să îi luam pe sărite, azi pe unii,  
data viitoare pe ceilalți.

Andronache Gabriel. Foarte 
activ pe unde doar el o ști, că noi 
nu prea l-am văzut. Marinar cre-
dincios, vine din barca pedelistă. 
Disciplinat, ascultător, un fel de 
cumințenia partidului. Nici nu 
ajută, nici nu încurcă. Somn ușor 

în continuare.
Mariana Câju. Fată ambițioasă 

și cu ceva relații înalte. Bună gos-
podină politică, specializată în cro-
șetatul informațiilor pe modelul 
„una pe față, una pe dos“. Trebuie 
trimisă la plimbare parlamentară 
ca să fie bine, să nu fie rău.

Ciovică Octavian. Un tânăr 
de mare viitor, s-a făcut remarcat 
prin faptul că l-a bătut pe Ponta la 
raliu. Tot soldat disciplinat, a fost 

recompensat cu un loc eligibil pe 
listele de consiglieri locali unde se 
află la al doilea mandat. Este util în 
parlament la ridicatul lăbuței așa 
cum dictează jupânul. Votat!

Danu Aurelian? Nimic specta-
culos, nu merită băgat în seamă.

David Dragoș. A mai trecut prin 
parlament, are ceva experiență. 
Momentan este ocupat să facă pe 
șeful la agenția aia metropolitană 
unde a fost înscăunat de șeful lui 
de partid. Și ăsta este disciplinat 
și ascultător. Nu are altfel cum, mă 

înțelegi?
Donțu Adriana. Jupânul nu uită 

serviciile și este recunoscător. Să 
vedem dacă este pe loc eligibil.

Gheorghe Ialomițianu. Pe ăsta 
îl cunoașteți doar, a fost și mene-
strel la finanțe. Adică a cântat pe 
acolo pe partitura care trebuie. 
Băiet muncitor, disciplinat și cal-
culat, parcă ar fi de-al nostru de la 
Bran. 

Zamfir? Nici de ăsta nu am mai 

auzit din 2012 de când de la pro-
blema cu permisul. Nu-l cunoaș-
tem, dar dacă-i ordin, cu plăcere!

Gabriela Brebeanu? Activă tare. 
NV Popa? Cătinel spre o pensie 

parlamentară.
Mihail Veștea? Ăsta poate 

prinde sigur un loc! Nu are cum 
să nu, mai ales după serviciile 
cu terenuri plimbate și alte cele. 
Bașca că este și expert în numere 
cadastrale despre care merită 
făcut un subiect special. Restul nu 
contează, important este să iasă 

cine trebuie. A dreacu listă! Cam 
aceeași mereu, cu mici variațiuni. 
Voi nu aveți în partidul ăsta isto-
ric nume și personalități noi? Am 
spus partid istoric? Da, așa este, 
sunteți urmașii brătienilor, ime-
diat și voi istorie. 

Am spus că la final spun de ce 
este lista lui Șindrilă. Inspirat de 
„Lista lui Schindler“ am făcut o 
paralelă. Între personajul Schindler 
care a salvat vieți și a schimbat des-
tinele oamenilor simpli și Șindrilă, 
acest personaj misterios care face 
lista nu pentru noi, oamenii sim-
pli, ci pentru ei, pentru a-și aco-
peri interesele și afacerile. Șindrila 
se mai uzează în timp, se mai coace 
de la soare și se mai putrezește de 
la ploaie. Așa că trebuie schimbat 
pe ici pe colo, mai înlocuite, mai 
vopsite. Iar șindrilele trebuie să se 
potrivească perfect pe locul ăla, să 
nu curgă apa în capul lui „Șindrilă“ 
și pe interesele lui.

Și pentru că nu vrem să fim 
acuzați că suntem subiectivi și 
părtinitori, în numarul urmă-
tor ne vom ocupa și de celelalte 
liste: „Umbrela Roșie“ de la PSD, 
„Trinca mica a lui Barbă Neagră“ 
de la PMP și de orice listă va mai 
apare. Hai, să nu vă plouă!

Lista lui Șindrilă

Inspirat din „Lista 
lui Schindler“ am 
făcut o paralelă. 
Între personajul 
Schindler care a 
salvat vieți și a 
schimbat destinele 
oamenilor simpli 
și Șindrilă, acest 
personaj misterios 
care face lista nu 
pentru noi, oamenii 
simpli, ci pentru 
ei, pentru a-și 
acoperi interesele și 
afacerile. 

Perversa imbecilitate a autorităților

La ședința de Consiliu Local 
din data de 28 iulie, țin să vă 
spun că s-au petrecut lucruri 

foarte interesante. Interesante 
prin ineditul de tristă factură al 
plenului Consiliulului Local ca 
și for decizional si hotărâtor al 
destinelor urbei noastre. Dacă 
până în data de 28 iulie, bănuiam 
că lucrurile se întâmplă ca la un 
spectacol unde protagoniștii sunt 
Arlechino, Buratino și Bozo, ei 
bine din momentul în care am fost 
prezent la ședința respectivă, nu 
mai am bănuiala ci dimpotrivă am 
certitudinea faptului ca tot ceea ce 
se întâmplă este un spectacol de 
comedie bufă interpretat de păpuși 
de lemn lipsite de personalitate, 
de demnitate și cu mult rumeguș 
uscat în capul cusut din cârpe, 
cel puțin așa reiese din derularea 
evenimentelor. 

O altă imagine – ca să înțelegeți 
mai bine – este aceea a unei turme 
de oi, sau mai degrabă a unei turme 
de blânzi berbeci scopiți care 
behăie conform programului pre-
stabilit. În concret, raportat la pre-
vederile legii, proiectele hotărâri-
lor Consiliului Local care urmează 
să se voteze, trebuie să fie aduse la 
cunoștința publicului, de aseme-
nea consilierii luând la cunoștință, 

vor ști ce anume urmează să voteze 
și nu în ultimul rând, publicul larg 
are dreptul să fie informat si chiar 
să ceară lămuriri, accesul la ședin-
țele Consiliului Local fiind liber. 
Consilierii Arnold Ungar împre-
ună cu Cristian Macedonschi, 
secondați de către Șerban Șovăială 
au expus această problemă în ple-
nul ședinței, au încercat să-i facă 
să înțeleagă pe consilieri că nu au 
cum să voteze ceva ce nu știu, ceva 
ce nu li s-a adus la cunoștință, însă 
zadarnic, vătafu ridica din toiag și 
miorii behăiau obedient și apro-
bator fără să aibă habar ce votează 
întrucât secretarul și directorul de 

ședință nu au reușit să facă dovada 
faptului că ar fi adus la cunoștința 
publicului proiectele de hotărâri. 
Ne gândim că or fi secrete. Ei bine, 
în atari condiții nu ne mai miră 
nimic. 

Nu ne mai miră nici faptul că în 
ciuda lipsei acerbe a locurilor de 
parcare în centrul vechi, s-a hotă-
rât ca jumătate din parcarea din 
spatele Horelului Aro să fie trans-
formată in piațetă și acoperită cu 
piatră bazaltică. Această hotărâre 
este sprijinită și de faptul că „vezi-
Doamne“ acuma s-ar fi găsit ca 
prin farmec documente vechi care 
atestă că locul aparține Primăriei și 

de asemenea că Cetatea Brașovului 
a aparținut comunei Brașov și ar 
trebui administrată de Primărie. 
Suntem tare curioși cine va prelua 
aceste locații de s-a întâmplat ca 
în arhiva Primăriei să se găsească 
aceste documente „arhaice“. 

Tare curioși suntem cine este 
acest Indiana Jones care a găsit 
artefactele, în ce mod și mai ales 
în ce sertar. Adică un angajat al 
Primăriei a desfăcut o cutie și a 
exclamat: „Ia uite ce-am găsit!?“ 
Nu cred! Foarte interesant cine va 
conduce cele două afaceri. Poate 
acest misterios Indiana Jones, 
găsește vreun letopiseț si pentru 
restaurantul Casa Pădurarului de 
„sub Tâmpa“ pentru că deterio-
rarea prin abandon și inducerea 
stării de inutilitate prin neutilizare 
sunt acțiuni care durează prea mult 
și ne gândim că este inadmisibilă 
această pierdere de timp! Încă 
o povestioară vă mai spunem și 
anume: „Schiorul Sorinel Susănel 
și casa de la munte“. Ei bine schi-
orul Sorinel, băiat curățel, respec-
tuos, frumușel, îngrijit, sportiv, cu 
serviciu bun în aparatul de stat, 
dar altfel încetinel așa cu mediul 
înconjurător și cam pripit în decizii 
(păi cei din executiv de ce ar fi altfel 
față de blânzii miori din aparatul 

adminitrativ local?). Mergând el 
cu schiurile la căsuța din munte i 
s-a părut că apa de acolo nu e bună, 
că parcă nu-i suficient de curat, că 
limonada nu e bună, că mâncarea 
nu e altfel. 

Ce-a facut bravul nostru 
Sorinel Susănel (foto) vajnicul 
apărător al drepturilor consumato-
rului, acest Comisarul Moldovean 
al biscuiților? A închis căsuța de la 
munte. De ce? Pentru că poate! De 
aia este brav! Am băut și eu din apa 
aia, apă de izvor limpede și curată! 
Totul este în regulă bineînțeles, 
deci toată tevatura poate fi conside-
rată un abuz și o goană după senza-
țional. Ei bine, dragă Sorinel cine 
va plăti paguba căsuței pentru că ai 
pus lacătul șapte zile în mod abuziv 
și că ai defăimat nejustificat? Cine 
mă va convinge pe mine brașovean 
că e în regulă faptul că am vrut să 
merg la căsuță și nu am putut din 
cauza unui copil de bani gata iste-
ric și alintat, care bate din picior ca 
o prințesă cu adânci nemulțumiri 
în iatacul domnesc și supărată fiind 
aplică discreționar sancțiuni și dă 
interdicții pentru că poate și vrea. 
Unde-i găsiți frate? Sau îi creați în 
mod special? Hai Piedone! În con-
trol la Pocol! Dostoievski știe!

Pa Ceanga

Și pentru că nu vrem să fim acuzați că suntem subiectivi 
și părtinitori, în numarul următor ne vom ocupa și de 
celelalte liste: „Umbrela Roșie” de la PSD, „Trinca mica a lui 
Barbă Neagră” de la PMP și de orice listă va mai apărea. Hai, 
să nu vă plouă!

Miorii, Indiana Jones şi schioru' tâmpițel
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Pietonul sau șoferul

Să fii șofer într-un 
oraș aglomerat este o 
îndeletnicire care necesită 
să stai foarte bine cu 
nervi. Foarte bine! Și cu 
buzunarul. Pentru că, 
cel puțin în Brașov avem 
următoarele probleme – 
bumpere peste bumpere, 
cel puțin pe B-dul Griviței 
am numărat vreo 5 în câțiva 
kilometri, lipsa locurilor 
de parcare cel puțin în 
zona centrală, ore de trafic 
infernal când se blochează 
sensurile giratorii sau 
când coboară barierele în 
Bartolomeu, la trecerile 
de cale ferată. Și acestea 
provoacă pe lângă un trafic 
aglomerat, și niște costuri 
suplimentare. 

Cu combustibilul, pentru 
că mașina consumă foarte 
mult când merge 20 – 30 

de metri, oprește, și iar merge 20 – 
30 de metri. Cu piesele de schimb, 
bucșe, ambreiaj, plăcuțe de frână, 
care aduc cu sine și manopera afe-
rentă la service auto. Nu mai pun 

și costurile generate de întârzierile 
din trafic. Nu cunosc mulți șoferi 
care se plimbă din plăcere, majo-
ritatea apelează la mașină pentru 
că devin mai eficienți în ceea ce 
fac, și plătesc în plus pentru asta, 
neutilizând mersul pe jos, bicicleta 
sau transportul în comun. Plătesc 
costul aberant al carburantului, 
costul aberant al asigurării, costul 
impozitelor pe proprietate, cos-
turi cu eventualele reparații. Este 
foarte scump kilometrul parcurs 
în Brașov, iar administrația locală 
e greoaie în deciziile de fluidizare 
ale deplasări. Doar vorbe, fap-
tele lăsându-se așteptate! Poliția 
rutieră face exact ce poate, cum 
poate și unde poate, uneori, spre 
rușinea lor, mai stau și la pândă la 
trecerile de pietoni, sau cu radarul 
în boscheți și tot spre rușinea lor, 
munca de prevenție este aproape 
inexistentă, iar acțiunile punitive 
pentru suspendare de permise și 

acordarea de amenzi primează, 
fiind regula de bază. Rușine! 
Așadar, se pare că dacă ești șofer și 
ai mașină funcțională, ești victimă 
plătitoare, și ești pus la colț judecat 
și vămuit. Nu știu câți dintre voi ați 
făcut vreodată un calcul, e drept 
nu e foarte simplu, ca să vedeți cât 
costă să ai mașină și să parcurgi, să 
zicem 30 – 40 de kilometri zilnic 
prin oraș? Și să includeți aici car-
burantul, consumabilele, taxele și 
impozitele, amortizarea mașinii, 
plata parcării, asigurarea, vizitele 
la service? Vă spun eu, este foarte 
scump. Minim 1 ron per kilometru, 
din care jumătate este costul carbu-
rantului. Și nu mai pun la socoteală 
și criteriul ecologic. Pentru că o 
mașină pornită, chiar dacă stă sau 
merge, poluează. 

Să fii pieton în Brașov nu nece-
sită nervi tari. Doar picioare bune 
și încălțăminte comodă. Trotuarele 
sunt relativ bune, uneori mai sunt 

ocupate de mașinile parcate, dar 
acesta nu este un factor extrem de 
deranjant. Treceri de pietoni sunt 
peste tot. Nu ai costuri generate 
de deplasare, decât caloriile con-
sumate de propriul corp. Și timpul 
aferent. Care în Brașov este de 6 - 
10 ori mai mare față de deplasarea 
cu mașina. Și mai sunt iarna difi-
cultăți de deplasare datorate zăpe-
zii. Însă, având în vedere iernile 
ultimilor ani, pare să nu mai fie o 
problemă stringentă. Transportul 
în comun este decent, lasă de dorit 
uneori curățenia din autobuze.

Am observat atât ca pieton cât și 
ca șofer un fenomen foarte intere-
sant. Pe care îl consider generator 
de aglomerație, și care se mani-
festă în special în zonele Spitalului 
Județean, Gării, 13 Decembrie și 
Complexul Bartolomeu, dar nici 
celelalte zone din Brașov nu sunt 
ferite. Eu îi spun „pietonul sinuci-
gaș“! Pentru că nu are nici un fel de 

frică față de mașini, nu apreciază 
traficul în nici un fel, și are tendința 
de a nu se asigura, de parcă trecerea 
de pietoni ar fi un zid protector. Și 
trec, e drept, pe trecerea de pietoni, 
ignorând coloanele care se for-
mează, făcând din dreptul lor care 
primează în această situație, un 
subiect de emfază. Nimeni nu e mai 
presus de lege, postulează un arti-
col din Constituție, dar faptul că nu 
există constrângerea semaforului, 
sau a agentului de circulație pentru 
pietoni, duce de cele mai multe ori 
la aglomerație în aceste zone, și la 
trafic blocat. Și am mai văzut un tip 
de pieton. Foarte interesant! Vine 
în fugă spre trecere, pentru că vede 
mașinile oprite, iar când aterizează 
pe trecere, merge normal, nu se 
mai grabește. Și acesta, împreună 
cu băutorul de cafea din mers, 
vânătorul de pokemoni, vorbărețul 
la telefon, și plimbărețul „de zebră“, 
sunt cei ce colorează traficul zilnic.

Și atunci cine este vinovat de 
aglomerație? Pietonul sau șoferul. 
Pentru început, pentru un trafic 
decent, aș îndrazni să propun ca 
șoferii să mai lase mașinile acasă, 
și pietonii să aprecieze traficul și să 
nu mai sară în fața mașinilor. 

Astăzi am lăsat mașina acasă, și 
stau pe trotuar la trecerea de pie-
toni nesemaforizată. Fac semn cu 
mâna mașinilor să treacă. Cel puțin 
20 de persoane vor ajunge mai 
repede la destinație, făcând o mică 
economie, insesizabilă probabil. 
Și când constat că strada este mai 
liberă, trec cu pas vioi. Nu vreau să 
încurc pe nimeni, sau să cresc cos-
turile oricum mari ale cuiva. Eu îi 
spun normalitate socială!

Dan
VÂJU

Bine am venit în România, 
țara bugetarului arogant. 
M-am obișnuit cu țara 

bugetarului arogant, mă minu-
nează doar excepțiile.

Răutatea noastră din trafic, arța-
gul de la coadă, țâfna de la adminis-
trație, nesimțirea chelnerilor le-am 
pus mereu pe seama traumatizan-
tului proces de decompresie. Am 
fost scufundați, noi, ca neam, 50 de 
ani într-un abis care ne-a anihilat 
organele bunului simț, ne-a turtit 
venele civilizației, ne-a anulat tra-
dițiile, ne-a ucis competențele.

Întorși în `89 la suprafață, 
am urcat prea repede și plămânii 
aproape că ne-au explodat, timpa-
nele ne-au crăpat. Normal că sun-
tem răi, am fost ținuți 50 de ani la 
fundul istoriei și nu putem să iertăm 
asta vieții, futu-i mama ei de viață. Și 

atunci pocnim copilul peste față și 
pisicii îi tragem un bocanc în burtă, 
înjurăm o bătrână și îi spunem că 
o caută moartea pe acasă și bleste-
măm vecinul care ne scutură fir-
mituri pe balcon. Nu i-ar mai muri 
mulți înainte, Doamne Iartă-mă!

Ce nu înțeleg este răutatea 
românească atunci când se întâm-
plă altor popoare. Când funcțio-
nara de la rentacar, fără să te pri-
vească, fixând pe sub ochelari un 
pixel pe computer, îți spune că ai 
de plătit 135 de euro taxă pentru 
că ai adus mașina murdară, în timp 
ce la 10 metri, în mijlocul aeropor-
tului, îngrădită cu stâlpi legați cu 
bandă elastică, o vomă zace o oră 
fără ca cineva să o șteargă. Pardon?

–135 de euro, uite scrie și aici, 
îți arată funcționara tot cu ochii 
în computer și arătătorul ei atinge 

coala A4 țiplată pe care, în franceză 
și apoi în engleză scrie: se va plăti 
în cazul în care mașina este absolu-
tely dirty. La traducerea în engleză, 
peste absolutely este trasă o dungă 
groasă, cu markerul.

– Păi nu e absolutely. E doar un 
pic de nisip, de pe șlapi, un pumn 
de nisip. Nu e cu vomă cum aveți 
voi aici, în mijlocul aeroportului.

Aduc băiatul care a preluat 
mașina. A terminat deja să dea cu 
aspiratorul, e gata. Îi spune func-
ționarei: nu era murdară, doar un 
pic.

Doamna cu ochelari ridică ochii 
și spune:

– Nu contează, trebuie să plă-
tească 135 de euro.

De ce? Pentru că așa scrie și 
absolutely e tăiat cu negru și ea 
poate să decidă.

Răutate pură, de român hăituit 
de sistem, care nu poate respira 
fără să îl doară coastele rupte. Știți 
că se zice că durerea te înrăiește?

Poate doamna e bolnavă, poate a 
părăsit-o iubitul. De fapt, poate n-a 

cunoscut iubirea. Orice încercare 
de discuție prietenoasă se lovește 
și cade cu clinchet pe caldarâmul 
nepăsării. Cocoțată pe uriașul vrej 
al fasolei birocratice care a dus-o la 
nouri, se uită cu silă la încercarea 
mea de a explica, rațional, că nu am 
de ce să plătesc.

Răutate pură, de cea mai bună 
calitate.

Și atunci, ce faci? Scoți româ-
nul din tine, românul aruncat în 
debara, ca un costum de Ironman 
expirat. Îl scoți, îl îmbraci și îi spui 
funcționarei: vrei răutate, îți dau 
răutate, căci am de unde, că eu res-
pir, mănânc și dorm cu răutatea în 
suflet căci atmosfera de pe planeta 
de unde vin eu e făcută din sulf, 
rahat și ură.

În încleștarea dintre un român 
și un francez rău, chiar și unul 
foarte rău, al doilea nu are nicio 
șansă. Dacă bagă ăștia probă olim-
pică la călcat în picioare un om, am 
fi campioni, secondați, probabil, 
de alți estici căliți de sistem.

La final, funcționara cedează. 

Nu voi plăti. Am învins. Ciudat, nu 
simt nicio plăcere. Ci doar o durere 
de stomac și ură.

Campionii olimpici la răutate
 Polițistul de frontieră aruncă pașaportul expert, pe sub 
geamul ghișeului. Nu îmi răspunde la salut, e ocupat să își 
sugă dinții cu un aer de negustor cu taraba goală pe care a 
pus un carton cu mesajul: nu vând nimic, am bani.

Răutate pură, de român 
hăituit de sistem, care 
nu poate respira fără să îl 
doară coastele rupte. Știți 
că se zice că durerea te 
înrăiește?
Poate doamna e bolnavă, 
poate a părăsit-o iubitul. 
De fapt, poate n-a 
cunoscut iubirea. Orice 
încercare de discuție 
prietenoasă se lovește 
și cade cu clinchet pe 
caldarâmul nepăsării. 
Cocoțată pe uriașul vrej 
al fasolei birocratice care 
a dus-o la nouri, se uită 
cu silă la încercarea mea 
de a explica, rațional, că 
nu am de ce să plătesc.
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Din aceste 
considerente, a fost 
necesar să restartăm 
și Organizația 
Municipală a PSD 
Brașov. Aceasta are 
nevoie de o nouă 
abordare, de viziune 
și de puterea de a 
convinge alegătorii 
prin propriul exemplu. 
În municipiul 
Brașov, PSD are un 
mare potențial de 
creștere astfel că este 
nevoie de un alt fel 
de management, de 
un suflu nou care 
să implementeze 
politicile social-
democrate de care 
are nevoie fiecare 
brașovean.

Încă de la preluarea interima-
tului în funcția de președinte 
al PSD Brașov mi-am propus 

să facem o analiză extrem de seri-
osă a tuturor organizațiilor PSD 
din județul Brașov și să luăm 
toate măsurile necesare pentru ca 
acestea să obțină cele mai bune 
rezultate. Astfel, în 18 organiza-
ții din întregul județ s-a schimbat 
conducerea.

Schimbările s-au făcut luând în 
calcul rezultatele la alegerile locale, 
potențialul de creștere dar, mai ales, 
necesitatea revitalizării organizații-
lor. Avem astfel organizații conduse 
de tineri – precum Codlea, Rupea, 
Zărnești, Poiana Mărului –  tineri 
care au avut activitate politică în 
cadrul Organizațiilor de Tineret și 
care au ajuns în funcții de primari 
sau viceprimari în urma alegerilor 
din 5 iunie. Au demonstrat astfel 
că sunt tineri pregătiți care au reu-
șit să câștige încrederea cetățenilor 
și că își asumă, cu responsabilitate 
și profesionalism, atribuțiile. Sunt 
organizații în care schimbarea s-a 
făcut cu persoane cu experiență, 
care au capacitatea să aducă plusva-
loare și care pot transpune în reali-
tate potențialul de creștere al aces-
tora. De asemenea sunt organizații 

în care am considerat că cea mai 
bună soluție este continuitatea.

Principalul obiectiv al PSD 
Brașov este să fie un partid transpa-
rent, corect, profesionist, respon-
sabil și cu respect pentru cetățeni. 
Pentru a avea cele mai bune rezul-
tate și a putea convinge alegătorii 
că PSD este soluția pentru schim-
barea în bine este necesar să venim 
în fața lor cu oameni corecți, cu o 
foarte bună notorietate, cu realizări 
concrete pentru comunitate, dar, 
mai ales, cu viziune pentru dezvol-
tare durabilă.

Din aceste considerente, a fost 
necesar să restartăm și Organizația 
Municipală a PSD Brașov. Aceasta 
are nevoie de o nouă abordare, de 
viziune și de puterea de a convinge 
alegătorii prin propriul exemplu. 
În municipiul Brașov, PSD are un 
mare potențial de creștere astfel că 
este nevoie de un alt fel de mana-
gement, de un suflu nou care să 
implementeze politicile social-de-
mocrate de care are nevoie fiecare 
brașovean.

Întotdeauna am fost adeptul 
muncii în echipă, să continuăm 
să folosim metodele care au dat 
rezultate, dar și să fim deschiși spre 
nou, spre viziune pe termen lung și 

spre planificare detaliată a fiecărui 
acțiuni, a fiecărui proiect. Nu înde-
părtăm pe nimeni, fiecare membru 
este esențial și își are locul în PSD.

Cu înțelepciune, colaborare și 
comunicare sunt convins că, în 
scurt timp, vom veni în fața bra-
șovenilor cu o organizație și mai 

puternică, o organizație în care 
să poată investi încredere și care 
să reprezinte o garanție că vom 
răspunde pentru fiecare proiect 
asumat.

Marius Alexandru DUNCA,
Președinte PSD Brașov – 

Organizația Județeană

Revitalizarea PSD Brașov
 Pentru a implementa un nou mod de a face politică trebuie 
să trecem la fapte, să ne implicăm și să ne aducem aportul la 
schimbarea în bine. 

Campanii trecute… și viitoare!
 Au trecut alegerile 
locale și se apropie cu 
pasi repezi alegerile 
parlamentare. Se 
aude deja zumzetul 
în „marile” partide. 
Ca de fiecare dată, la 
nivel local, partidele 
fac liste peste liste, se 
anunță candidaturi. 

După cum unii dintre dum-
neavoastră știti, la alege-
rile locale din acest an, în 

calitate de președinte al Partidului 
Ecologist Roman Filiala Brașov, 
am reușit să încurc „biznisurile“ 
marilor partide care, la început, 
nu ne dădeau nicio șansă să acce-
dem în forurile de conducere ale 
județului și Municipiului Brașov. 
Scorul obtinut de PER Brașov la 
alegerile locale a dat peste cap 
toate planurile mai marilor urbei. 
Nu se așteptau la așa ceva și asta 
nu putea rămâne nepedepsit. Am 

optat să nu bat palma cu repre-
zentanții marilor partide care 
ne curtau doar pentru a-și face 
majoritățile atât în consiliul jude-
tean cat și în consiliul local și  am 
preferat să nu trădez încrederea 
brașovenilor care au votat PER, 
pentru că, așa cum am afirmat 
și în campania electorala, PER 
Brasov era un altfel de partid. Un 
partid curat, nepatat și care era 

hotărât să asigure echilibrul în 
gestionarea județului și a muni-
cipiului. Când și-au dat seama că 
nu pot fi cumparat cu promisiuni 
false, au schimbat strategia și au 
reușit în cele din urma, cu com-
plicitatea unor „colegi“ de partid, 
să mă îndepărteze atât din func-
ția de președinte al PER Brasov, 
cât și din cea de consilier jude-
țean. Sunt foarte buni la astfel de 

strategii. Tot ce nu pot controla, 
distrug. 

Am însă o veste pentru acești 
mari strategi și pentru acei 
„colegi“ care au preferat să se 
vânda pe promisiuni deșarte. 
Proiectul „Ecologistii brașoveni“ 
început de mine acum trei ani și 
în care brașovenii au crezut, va 
continua. Acest proiect va con-
tinua în primul rând pentru că 
avem o datorie către brașovenii 
care ne-au votat și nu în ultimul 
rând pentru a demonstra că nu 

totul poate fi cumpărat. Sunt 
oameni în această țară, în acest 
oraș care chiar au demnitate și 
nu fac politică doar pentru inte-
rese personale. Vă asigur că vom 
fi prezenți și în campania pentru 
parlamentare și vom demonstra 
că poți face politica curat, fără a 
tranzacționa voturile brașoveni-
lor pentru interese personale. 

Ionel GOIDESCU, consilier 
județean ales de brașoveni și 

nevalidat de politicieni

Am optat să nu bat palma cu reprezentanții marilor 
partide care ne curtau doar pentru a-și face majoritatile 
atât în consiliul judetean cat și în consiliul local și  am 
preferat să nu trădez încrederea brașovenilor care 
au votat PER, pentru că, așa cum am afirmat și în 
campania electorala, PER Brasov era un altfel de partid. 
Un partid curat, nepatat și care era hotărât să asigure 
echilibrul în gestionarea județului și a municipiului. 
Când și-au dat seama că nu pot fi cumparat cu 
promisiuni false, au schimbat strategia și au reușit în 
cele din urma, cu complicitatea unor “colegi” de partid, 
să mă îndepărteze atât din funcția de președinte al PER 
Brasov, cât și din cea de consilier județean.
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După cum este 
cunoscut, primarul 
Scripcaru a fost trimis 
în judecată de către 
procurorii Serviciului 
Teritorial Brașov 
din cadrul DNA sub 
aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de:

• abuz în serviciu, dacă funcțio-
narul public a obținut pentru sine 
ori pentru altul un folos necuvenit 
(patru infracțiuni)

•  luare de mită
Sunt mai multe legi, specifice 

administrației publice, pe care 
primarul le încalcă cu știință și 
nonșalanță.

Astăzi mă voi referi la dispozi-
țiile legii nr. 52/2003 rep. care se 
referă la procedura prin care pro-
iectele de acte normative trebuie 
supuse dezbaterii cetățenilor:

Art. 7. - (1) În cadrul procedu-
rilor de elaborare a proiectelor de 
acte normative autoritatea admi-
nistraţiei publice are obligaţia să 
publice un anunţ referitor la această 
acţiune în site-ul propriu, să-l afi-
șeze la sediul propriu, într-un spaţiu 
accesibil publicului, și să-l trans-
mită către mass - media centrală sau 

locală, după caz. Autoritatea admi-
nistraţiei publice va transmite pro-
iectele de acte normative tuturor 
persoanelor care au depus o cerere 
pentru primirea acestor informaţii.

(2) Anunţul referitor la elabora-
rea unui proiect de act normativ va 
fi adus la cunoștinţa publicului, în 
condiţiile alin. (1), cu cel puţin 30 

de zile lucrătoare înainte de supu-
nerea spre avizare de către autorită-
ţile publice

(8) Proiectul de act normativ 
se transmite spre analiză și avizare 
autorităţilor publice interesate 
numai după definitivare, pe baza 
observaţiilor și propunerilor for-
mulate potrivit alin.(4).

Art. 13. - (1) Autorităţile publice 
prevăzute la art. 4 sunt obligate să 
întocmească și să facă public un 
raport anual privind transparenţa 
decizională.

(2) Raportul anual privind 
transparenţa decizională va fi făcut 
public în site-ul propriu, prin afi-
șare la sediul propriu într-un spaţiu 
accesibil publicului sau prin pre-
zentare în ședinţă publică.

Constat că dispozițiile acestei 
legi nu sunt puse în aplicare de pri-
marul Scripcaru, cu acordul secre-
tarului municipiului Brașov care 
răspunde de legalitatea hotărârilor 
consiliului local.

CONCLUZII
Unul din principiile pe care le 

promovează actualul guvern este 
și cel al transparenței activității 
sale, ceea ce înseamnă un  plus de 
democrație, întrucât este știut fap-
tul că regimurile dictatoriale de 
toate culorile și cele corupte,  aveau 
drept principiu fundamental secre-
tomania dusă la extrem.

În definitiv, transparența nu este 
o invenție a lumii moderne ci o con-
tinuare, la alt  nivel, a transparenței 
din timpul Greciei antice unde, în 
statele democratice, ca de exemple 
Atena, problemele cetății se dezbă-
teau în Agora iar rezultatul a fost 
civilizația greacă pe care o admirăm 
și astăzi iar primarul Brașovului ar 
putea să o ia drept model.

Arnold UNGAR, 
Consilier în Consiliul local al 

municipiului     Brașov,    
 membru FDGR

Scripcaru încalcă dispozițiile legii

Senatorul Grapă susține limitarea activității 
firmelor care se ocupă cu recuperarea creanțelor

Profitând de lipsa unui cadru 
legislativ, respectivele societăți 
(care de multe ori nici nu erau 

înregistrate în România) amenințau 
datornicii cu procese și cu deschide-
rea procedurilor de executare silită, 
cerându-le în schimb să achite niște 
penalități mult prea mari în compa-
rație cu valoarea creditului inițial.

Senatorul Sebastian Grapă inten-
ționează să reglementeze activitatea 
acestor societăți, pentru a se garanta 
protejarea intereselor debitorilor. 
„În prezent aceste societăți lucrează 
după propriile reguli, au un mod de 
lucru agresiv, îi intimidează pe cei 
de la care solicită anumite sume de 

bani... Trebuie să reglementăm acti-
vitatea acestor societăți care recu-
perează creanțe și să stabilim limi-
tele în care acestea își vor desfășura 
activitatea!“

Activitatea acestor societăți a fost 
întotdeauna una îndoielnică, practi-
cile acestora fiind cel puțin incorecte, 
dacă nu chiar ilegale.

„Angajații recuperatorilor îi ame-
nință pe cei care nu cunosc legea cu 
procese imaginare sau cu începerea 
procedurii executării silite pentru 
debite pentru care a intervenit pre-
scripția extinctivă. Este evident că o 
persoană care nu are studii juridice 
cade în plasa acestor recuperatori, 

ajungând sa plătească chiar și sume 
nedatorate. Nu de puține ori, aceste 
societăți au trimis debitorilor noti-
ficări false, purtând antetul unor 
cabinete de avocatură sau unor 

executori judecătoresti. Astfel de 
practici trebuie sa înceteze!“ a decla-
rat Sebastian Grapă.

Proiectul legislativ cuprinde limi-
tări în ceea ce privește gestionarea 

datelor cu caracter personal, dar și 
definirea clară a modalităților prin 
care recuperatorii pot interacționa cu 
debitorii: „Avem în vedere să interzi-
cem societăților să îi mai contacteze 
telefonic pe debitori, iar în cazul noti-
ficărilor, se vor menționa clar dreptu-
rile pe care le au debitorii, precum și 
dacă prescripția a intervenit sau nu 
pentru creanța solicitată.“

Sebastian Grapă este optimist în 
ceea ce privește șansele ca o astfel 
de lege să fie adoptată: „Sunt con-
vins că toți colegii din Parlament vor 
înțelege utilitatea unei astfel de legi. 
Trebuie să limităm practicile inco-
recte, care aduc prejudicii românilor, 
în beneficiul unor multinaționale 
care funcționează ilegal“.

Proiectul, care va intra în proce-
dură legislativă în această toamnă, 
va plafona nivelul maxim al penali-
tăților la 25% din valoarea debitului 
principal.

România guvernată – România jefuită
Fericiți cei săraci cu duhul, căci 

a lor va fi împărăția cerurilor“ 
zice Biblia (citatul este aproxi-

mativ). „Fericiți cei ce nu știu realita-
tea, căci ei mai pot spera“, aș zice eu, 
cu referire la România, țara pe care o 
iubesc și pentru care mă lupt de ani 
și ani.

Până să intru un pic mai adânc 
decât suprafața poleită a administra-
ției locale (și naționale, e la fel), mai 
aveam o urmă de speranță că „acolo“ 
cineva muncește pentru ca mâine să 
fie o zi mai bună ca azi. Astăzi orice 
urmă de speranță a dispărut.

România nu este guvernată. 
România este jefuită. Zi de zi, ceas de 

ceas, majoritate guvernamentală și / 
sau locală, după majoritate guverna-
mentală și / sau locală. Indiferent de 
denumirea politică.

Și nu mă refer acum la guvernul 
de așa ziși tehnocrați, ci la TOT ce 
înseamnă guvern sau administrație 
politică. Dar și acest guvern lucrează 
cu structurile de la nivelurile II și III  
și „n” ale administrației, care sunt 
tot politizate la maxim. Deși a reușit 
o serie de mișcări demne de laudă, 
sunt doar la începutul unui drum 
extrem de lung, drum căruia „siste-
mul“ i se opune din răsputeri.

Mă refer, din nefericire, la 
ABSOLUT ORICE FORMĂ DE 

ADMINISTRARE DE CĂTRE 
STAT A ȚĂRII. La nivel central, sau 
local. S-au format asemenea „găști“, 
adunături de persoane conectate 
într-o încrengatură de interese per-
sonale, sau de grup, care nu merg la 
serviciu să muncească pentru comu-
nitate, așa cum scrie la fișa postului, 
ci – în fiecare zi – se duc la serviciu 
cu gândul „azi oare ce-mi iese?“ 
Orice întreprindere la care statul 
este acționar majoritar nu reprezintă, 
pentru „ei“, decât o vacă de muls, de 
muls pâna la deces, până dincolo de 
deces, pâna la datorii imense pe care, 
nu-i așa, statul va trebui să le acopere 
cumva…. Și dacă nu le acoperă, tot 

una le este, nu există NICI UN CAZ 
de administrator al vreunei firme de 
stat care să fi fost tras la răspundere 
pentru gestionarea frauduloasă a 
întreprinderii pe care o păstorea.

În același timp și Justiția trimite 
mesaje foarte greșite în societate – 
o amârată de controloare de tren 
(citesc în presă, nu știu cât e de ade-
vărat) este condamnată la 3 ani și 3 
luni de pușcărie cu executare pentru 
o pretinsă fraudă de 60 lei (pen-
tru care controloarea pretinde că a 
tăiat chitanță!), iar în gașca Cocoș 
– Microsoft, unde prejudiciul adus 
statului este de zeci de milioane de 
euro, pedeapsa cea mai mare este tot 

de ordinul a trei ani și ceva. Mai mult, 
Pavel și Florică scapă nepedepsiți și 
rămân cu banii luați!

Atâta timp cât ne vom 
încăpățâna să trimitem 
aceiași oameni în 
Parlament, nu are cum să 
iasă altceva decât acest 
JAF NAȚIONAL, denumit 
de „ei” guvernarea 
treburilor țării.

Șerban ȘOVĂIALĂ, 
consilier local independent

 In ultimii ani, numerosi romani s-au plans de abuzurile 
savârșite de o serie de societăți comerciale, care pretindeau 
că reprezintă companiile de telefonie sau băncile la care 
românii aveau datorii.
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În patru 
labe  

Karla TITILEANU
decorator

În vreme ce alții se pot bucura mai nou 
de nisip, mare și soare alături de ani-
malele de companie, fiind împreună pe 

plaje amenajate special pentru companionii 
patrupezi, noi ne chinuim să ne plimbăm 
câinii printre blocuri sau dacă avem noroc, 
prin păduri. De ce? E simplu. De bine ce ai 
ieșit cu câinele din bloc, universul lui este 
format din ceva garduri, betoane, asfalt, 
niște copaci plantați pe marginea trotua-
relor si eventual în anumite zone sau ceva 
terenuri pe care încă nu  a pus nimeni ochiul 
ca să ridice vreun bloc. Cam mult, nu?

În parcuri câinii nu au voie, de parcă ar fi 
ciumați. Aș băga mâna în foc pentru câini, 
dar pentru oameni nu. Deși am căutat să 
înțeleg raționamentul interzicerii câinilor 
în parc, nu prea am înțeles. E drept că mulți 

proprietari sunt mai 
nesimțiți decât prevede 
legea și nu strâng după 
câini, dar ce e cu cojile de 
semințe, pungulițele și 
ambalajele? Că pe astea 
sigur nu le lasă în urmă 
tot blănoșii.

De curând la Cluj a 
fost inaugurat al doilea 
(din cele cinci) parcuri 
destinate câinilor, unde 
aceștia aleargă liberi, 
fără lesă și zburdă liniștiți, în vreme ce stă-
pânii lor stau pe o bancă de vorbă. Deci se 
poate.

 Până la urmă nici nu trebuie să faci vreo 
mare filosofie. Iei una bucată parc și  îngră-
dești o zonă cu un gard înalt de un metru 
jumate. Te asiguri că lângă se află locuri 
de parcare și că noul parc este accesibil 

persoanelor cu dizabilități. Apoi, faci un 
acces cu porți duble,  pui ceva pietriș mic 
(pe post de toilet), asiguri un drenaj 
corect,  amenajezi câteva zone de stat jos 
cu câteva bănci și zone unde te poți adă-
posti de soare sau ploi, pui ustensile pentru 
adunarea fecalelor și musai un container 
metalic închis bine. Dotările ar trebui să 
conțină și o sursă de apă și o zonă de înot. 

Iar la toate astea, angajezi pe cineva care să 
mențină parcul în stare bună. 

Ah da! Important e să ai parcul. La 
Brașov cam asta e problema, că parcurile 
nu sunt tocmai generoase ca să mai poată 
permite și amenajarea unei astfel de zone... 
Pentru că o suprafață de 100 de metri 
pătrați e inutilă. Deci, mai bine deloc, nu?

Pe principiul „hai, plimbă ursu' “!

www.cramagirboiu.ro

Fuduliile sunt considerate de mulţi o deli-
catesă sau o mâncare de „fiţe“. Însă, pen-
tru cei care apreciază acest preparat, vrem 

să le dezvăluim că, pe cât de delicios este, pre-
gătirea lui nu este deloc complicată.

Fuduliile de curcan trebuie spălate bine 
cu apă rece și îndepărtate diversele resturi de 
pieliţe. Sunt puse la fiert, alături de mirodenii, 
sare și un pic de vin alb sec. Ce mirodenii? Aici 

este farmecul acestei reţete: puneţi 
ce mirodenii vă plac: piper, cimbru, 
busuioc, chilli, foi de dafin etc.

Le scurgeţi bine, apoi, într-o tigaie 
înaltă (wok), puneţi un pic de ulei 
(puteţi folosi și unt), pe care îl încin-
geţi bine. Adăugaţi fuduliile scurse 
bine de apă și amestecaţi ușor, non-
stop. Adăugaţi un praf de sare, boia 
de ardei (dulce și sau iute), pătrunjel 
verde și usturoi tocat mărunt.

Se servește cun un vin alb sec, cu 
aciditate ridicată. Noi propunem 
un Epicentrum Aligote & Muscat 
Ottonel de la Crama Gârboiu, parte-

nerul Guerrilla Cooking. Este un vin echilibrat, 
care nu influenţează aromele preparatului, iar 
aciditatea i le pune în evidență.

Trebuie să știţi că în multe culturi vechi 
exista obiceiul ca testiculele animalelor puter-
nice fizic sau foarte active sexual să fie consu-
mate de bărbaţi, pentru că fuduliile au efect 
afrodisiac.

www.cramagirboiu.ro

Fudulii de curcan, 
trase la tigaie



ZILELE CRISTIANULUI 7
numărul 31, 26 august-1 septembrie 2016

Stimați cristolveni, brașoveni, râșnoveni, 

vulcăneni, codleni, dragi turiști aflați încă 

în vacanță sau numai în week end în zona 

sau în vecinătatea comunei Cristian, în zilele 

de  3 și 4 septembrie vă așteptăm cu drag la 

„Zilele Cristianului”, un eveniment deose-

bit, în cadrul căruia se întîlnesc arta populară 

autentică, cu tradițiile, bunul gust cu voio-

șia și, mai ales, cu tradiționala ospitalitate a 

cristolovenilor. 

Vă așteptăm pentru două zile de neuitat 

într-un cadru deosebit. Pe platforma din jurul 

Bisericii Fortificate din comuna Cristian
Gicu COJOCARU, 

primarul comunei Cristian

Începutul lunii septembrie, 
mai exact în zilele de 3 
și 4 ale lui Răpciune, în 
comuna Cristian va fi mare 
sărbătoare mare. Mai exact 
„Zilele Cristianului”, un 
eveniment cultural care iese 
din tiparele obișnuite, se 
rupe net de „tradiționalele” 
petreceri cu mici și bere 
și se cantonează în zone 
de evidențiere a tradițiilor 
autentice, a culturii rurale, 
a meșteșugurilor autentice. 
Dar, despre acest eveniment 
deosebit stăm de vorbă 
cu unul dintre membrii 
echipei de organizatori, 
consilierul local (PNL) 
Ovidiu Buzoianu.

– „Zilele Cristianului“, așa-
dar, tradiția continuă...

– Și da și nu. Dacă vă referiți la 
tradiții în adevăratul, în autenticul 

sens al cuvîntului, da, continuă. 
Dar dacă aveți în vedere un fel 
de „drăgaică“, cu tarabe cu mici 
și bere, cu „artizanat“ made în 
China, cu vată de zahăr și cu tot 
felul de kitsch-uri, puteți uita de 
asta. „Zilele Cristianului“ este, așa 

cum noi, echipa de organizatori 
l-am conceput, un eveniment în 
primul rînd cultural. Un eveni-
ment menit să reînnoade tradițiile 
autentice.

– Păi, noua tradiție înseamnă 
mici, bere, taraf...

– Nu este cazul. Când spunem 
tradiții, avem în vedere tradițiile 
cu adevărat autentice. În primul 
rând trebuie să știți că la acest 
eveniment au fost invitați – și au 
confirmat participarea – meșteri 
populari autentici. Meșteșugari 
care au moștenit din generație în 
generație această artă de a făuri 
lucruri deosebite. Va trebui să 
vizitați neapărat, dacă veți veni la 
eveniment, una dintre secțiunile 
organizate de noi, și anume cea 
de... șezătoare. Șezătoare în toată 
puterea cuvîntului, în care se con-
fecționează artizanat manual, în 
care se spun znoave și povești. Și 
atelierele școală, acum li se spune 

„work-shop-uri“, pentru copii. 
- Este o clară delimitare de 

ceea ce am mai văzut în mediul 
rural: adică concerte, grătare, 
băutură...

– Categoric, da. Chiar dacă 
zona culinară nu este neglijată. 
Dar acest lucru ar trebui să îl știți 
cel mai bine dumneavoastră, cei 
din presă, pentru că, în cadrul 
„Zilelor Cristianului“, se va desfă-
șura și ediția a doua a Cupei Presei 
la Artă Culinară. Iar tematica com-
petiției constă în gătit tradițional, 
mâncăruri tradiționale, mâncăruri 
care, în final vor fi donate persoa-
nelor cu probleme economice. 
Plus demonstrațiile de artă culi-
nară făcute de maeștri bucătari. 
Dar aceasta este doar o secțiune 
a evenimentului, un eveniment 
menit să transforme Cristianul, 
pentru cele două zile de la început 
de septembrie, în – hai să folosesc 
un clișeu – capitala culturii rurale 

din sudul Transilvaniei.
– Așadar, un traseu bine 

stabilit spre cultură, tradiții, 
meșteșuguri populare auten-
tice, bun gust și, bineînțeles, 
voie-bună...

– Categoric da. Ar fi foarte 
multe de povestit despre eveni-
mentul în sine, dar, mai bine de 
atît, vă fac și dumneavoastră și citi-
torilor dumneavoastră o altă pro-
punere: dat fiind că evenimentul 
nu se adresează doar cristolove-
nilor, ci și brașovenilor, rîșnove-
nilor, tuturor celor aflați în zonă, 
inclusiv turiștilor de pretutindeni 
aflați încă în vacanță: haideți în 
primul week-end din septembrie 
la „Zilele Crsitainului“. Vă veți 
convinge că timpul alocat pentru 
acest eveniment merită pe deplin. 
Garantat vă veți simți bine cu toții 
și veți aștepta cu nerăbdare și edi-
țiile anilor viitori!

Cornelius POPA

Cristianul – tradiție 
și cultură

Concerte ale unor forma-
ții în vogă precum DJ Project 
și Direcția 5, soliști populari 
îndrăgiți ca Gheorghe Turda și 
Nicolae Furdui Iancu, produse 
tradiționale care-ți lasă gura 
apă, târg de meșteșuguri și 
ateliere pentru copii, un con-
curs de gătit, muzică de fan-
fară și multe alte surprize. 

Pe 3 și 4 septembrie, Cristia-
nul își sărbătorește zilele în 
cadrul unui eveniment com-
plex, pentru toate gusturile. 

Zilele Cristianului, Maialul 
și Drumul Pâinii – sunt sărbă-
torile care se combină în mod 
fericit pentru a dărui publicului 
un program festiv de zile mari. 

Deschiderea sărbătorii va 
avea loc sâmbătă, 3 septem-
brie, la ora 14.00, cu un con-
cert de muzică de fanfară cu 
Fanfara Vulcan, în piațeta din 
centrul Cristianului. Seara, 
începând cu ora 18.00, pe 
scena amenajată aici, vor con-
certa Nicolae Furdui Iancu și 

Direcția 5. Duminică, pe scenă 
vor urca Junii Cristianului, de 
la ora 17.00, Gheorghe Turda și 
DJ Project vor concerta înce-
pând cu ora 18.00, iar progra-
mul pregătit de organizatori 
va mai conține și alte suprize 
muzicale.  

Nu doar muzica bună se 
află în meniul de sărbătoare 
al Zilelor Cristianului. Vreme 
de două zile, în centrul loca-
lității vor fi amenajate un 
târg de meșteșuguri și un 

târg de produse tradiționale 
din carne, brânzeturi, miere, 
pâine sau dulcețuri de casă, de 
unde doritorii pot pleca acasă 
cu preparate de cea mai bună 
calitate. Tot aici, cei mici vor 
putea lua parte, de-a lungul 
celor două zile, la ateliere spe-
cial concepute pentru ei, de 
unde vor putea învăța direct 
de la meșterii populari cum 
să picteze pe sticlă sau lemn, 
să încondeieze ouă, să sculp-
teze, să împletească pănuși, 

să tricoteze și confecționeze 
păpuși, să olărească sau să 
prelucreze piele. 

În cadrul Zilelor Cristianului 
va avea loc și cea de-a doua 
ediție a Cupei Presei la Gătit, 
intitulată sugestiv „Să-nfigem 
penița-n bucate”, un con-
curs de arome, voie bună și 
distracție. 

Evenimentul este orga-
nizat de Primăria Cristian și 
Consiliul Local, iar intrarea va 
fi liberă.

Concurs de arome, voie bună și distracție
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Căruța cu specialiști

Poate o să vă pară prea dur 
titlul, dar la Brașov s-a răs-
turnat „căruța cu specialiști“. 

Care specialiști mută treceri de pie-
toni, semafoare, transformă parcări 
în alei sau în pietonale numai bune 
pentru a mai face un consilier sau 
un Lăbuș o terasă.

Una din ultimele inepții ale 
administrației locale coordonate de 
multi cercetatul Scripcaru și puse în 
practică de licențiatul adminstrator 
public Miklos Gantz este reduce-
rea numărului de locuri de par-
care din spatele hotelului Aro(Aro 
Palace) pentru a extinde un pieto-
nal. Minunat, avem unde ne plimba 
cățeii! Dar am și eu ceva întrebări. 
Una dintre ele este ce facem cu 

oamenii care au plătit taxa de par-
care. Unde îi mutăm? La parcarea 
aia pentru Tico de la Universal 
unde nici Gantz nici stăpânul orașu-
lui Scripcaru nu parchează pentru 
că nici o mașină mai mare decât o 
roabă nu are loc? Oricum ei nu par-
chează acolo, în locul unde au arun-
cat banii pe un nimic nefuncțional.

Deci facem pipi de drepturile 
oamenilor care au plătit și îi punem 
să se ducă la mama dracului. Ce 
dacă ai bagaje, ce dacă ai un bunic 
bolnav! Te duci și parchezi unde 
vrea „mușchii mei“, că de aia sunt 
„stăpânul orașului“! Ești pe dracu! 

O altă întrebare: fiind vorba 
despre investiții, acestea trebuie 
aprobate de Consiliul Local. În 

care ședință de consiliu local au fost 
aprobate aceste investiții și pe care 
exercițiu bugetar? Hai, lămureș-
te-ne măi primare, că suntem nești-
utori și nepricepuți! Că astea sunt 
investiții, nu contracte de deratizare 
date din pixul puterii!

Nu pot să uit cum ne-ai mințit 
prin oamenii tăi la licitația pentru 
locurile de parcare din Schei. Șeful 
Direcției Tehnice din Primăria 
Brașov, Radnoti Attila, și el cercetat 
de DNA ne-a mințit la licitație că 
plătim și pentru 5 ani avem locul de 
parcare asigurat! Dar a fost o mare 
minciună! Pentru că ați schimbat 
din mers regula, și am ajuns să vin 

acasă și să nu am unde să parchez. 
Nu am nimic cu moldovenii, dar la 
moldovenii tăi le-ai permis să lase 
blocatoarele, le-ai făcut părculețe 
și le-ai inoculat idea că „noi sun-
tem miezul“. Normal cercetatule, 
voturile lor sunt bune! Dar tu când 
mergi noaptea acasă și ești deran-
jat de faptul că un scheian a parcat 
mașina pe unde a apucat pentru 
că ai blocat Piața Unirii te-a apu-
cat pandaliile și ai dispus să nu mai 
vezi acolo nici o mașină. Normal, ai 
trecut testul localelor, ai ieșit iar pri-
mar, nu te mai interesează de noi…
Lasă, că treci tu și testul DNA. 
Care trebuie să se mai intereseze și 

despre subiectul construcțiilor de 
pe calea Vacii din Schei, și despre 
schimbul de terenuri cu Predealul, 
despre contractele date după prin-
cipiul „că așa vrea mușchii mei“! 
La noi nu merge cu mușchii, la noi 
merge cu mintea, cu documentarea 
și cu probele. Apropo de probe: 
vrem să știm ce faci cu oamenii care 
își pierd locul de parcare deja plătit, 
unde îi scuipi tu, eventual cine des-
chide o terasă pe viitorul pietonal. 
Și până ne dai tu răspunsuri noi 
cercetăm. Și avem și rezultate. Pe 
care le oferim pro bono celor de la 
DNA, să îi ajutăm!

Alexandru PETRESCU
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Memorialul Pic Colibași
HANDBAL

Pregătirea s-a realizat, în prima 
parte și fără jucătoarele selec-
ționate în echipa națională, la 

Jocurile Olimpice. Una peste alta, 
ritmul antrenamentelor a fost din 
ce în ce mai accelerat, iar jucătoa-
rele au răspuns favorabil. La finalul 
acestei săptămâni, mai exact vineri 
și sâmbătă, Corona Brașov va orga-
niza pe teren propriu, Memorialul 
,,Dumitru Popescu Colibași“, com-
petiţie care care mai participă, CSM 
Unirea Slobozia, HCM Roman și 
Dunărea Brăila. 

Programul turneul este urmă-
torul: vineri, 26 august 2016, ora 
17.00, CSM Unirea Slobozia – 
Dunărea Brăila; ora 19.00, Corona 
Brașov – HCM Roman; sâmbătă, 
27 august 2016, ora 09.30, HCM 
Roman – HC Dunărea Brăila; 
ora 11.30, Corona Brașov – CSM 
Unirea Slobozia; ora 17.00, CSM 
Unirea Slobozia – HCM Roman; 
ora 19.00, Corona Brașov – HC 
Dunărea Brăila.

Va fi al doilea turneu de pregă-
tire la care participă echipa bra-
șoveană, pentru că elevele antre-
norilor Mariana Târcă și Dumitru 

Berbece s-au testat și cu prile-
jul turneului internațional de la 
Roman. Corona Brașov a terminat 
pe locul doi această competiție, 
turneu la care au mai fost prezente 
Iuventa Michalovce (Slovacia), 
CSM Bistriţa și HCM Roman. 
La acest turneu, în primul meci, 
Corona a cîștigat cu echipa slovacă 
Iuventa Michalovce, scor 30-29 
(16-16). Pentru Corona au mar-
cat: Crăciun (Ţăcălie) 6, S. Tîrcă 
6, Neagu 5, Pricopi 5, Dinca 4, 
Bondar 2, Cartaș 1, Briscan 1. În 
cel de-al doilea joc, handbalistele 
Coronei au pierdut la un gol, 24-25 
(12-15), în faţa celor de la CSM 
Bistriţa. Pentru Corona au marcat: 
Neagu 6, Dincă 4, Pricopi 3, Cartaș 
2, Crăciun 2, Briscan 2, Lopătaru 1, 
Bondar 1, S.Tîrcă 1, Ciuciulete 1 și 
Corban 1. În ultimul joc al compe-
tiţiei, Corona a pierdut cu scorul de 
21-26 (9-13), în faţa gazdelor de 
la HCM Roman. Pentru Corona 
au marcat: Neagu 6, Briscan 5, 
Dincă 4, Crăciun 2, Pricopi 2, 
Cartaș 1, Bucur 1. În turneul de la 
Roman, Corona a avut-o în teren 
și pe Daniela Corban (medaliată 

cu bronz la Campionatul Mondial 
de tineret 2016, din Rusia, și cam-
pioană mondială cu naţionala de 
junioare în 2014), care se pregă-
tește la Brașov și ar putea semna 
un contract cu Corona.Turneul de 
la Roman a fost cîștigat de echipa 
gazdă, urmată de Corona, Iuventa 
și CSM Bistriţa. Portarul Coronei, 
Daciana Hosu a câștigat titlul de cel 
mai bun portar al turneului.  

La finalul competiției de la 
Roman, antrenoarea principală a 
Coronei, Mariana Tîrcă a declarat: 
,,A fost un turneu foarte util, în care 

am avut ocazia să văd la lucru pe 
toată lumea. Acum, după ultimul 
joc din acest turneu, pot spune că 
sunt mulţumită și că, spre deosebire 
de primele două jocuri, în meciul cu 
HCM Roman am văzut altă atitu-
dine și dorinţă la toate jucătoarele. 
Cum am mai spus, nu am jucat la 
rezultat acest turneu, ci am vrut să 
vedem unde suntem ca joc, să sta-
bilim niște relaţii de joc, să punem 
în practică ceea ce am pregătit și 
să vedem exact ce merge bine și 
unde mai trebuie lucrat. Acum, ca 
o concluzie după meciurile jucate, 

în care au fost și evoluţii oscilante, 
pot să spun că am încredere în fete 
și că mi-au arătat foarte clar că pot 
mai mult și că dacă muncim așa 
cum trebuie, putem să obţinem 
împreună ceea ce ne dorim”, a spus 
Mariana Tîrcă. 

Mai trebuie menționat revenirea 
pe teren, după o lungă perioadă de 
inactivitate, a pivotului Georgiana 
Ciuciulete dar și faptul că junioa-
rele de la Corona au lăsat o bună 
impresie în focul luptei, la Roman, 
ceea ce ne face să credem că ele vor 
fi folsite intensiv și în campionat...

 Chiar dacă mai sunt trei săptămâni până la startul oficial 
al Ligii Naționale de handbal feminin, echipele ,,fierb”deja, 
de atâta trudă pe arenele de antrenament...Încet, dar sigur, 
forfota se mută în sală, pentru obișnuitele meciuri de 
verificare, dinaintea startului campionatului. La Corona 
Brașov a fost o vară fierbinte, cu antrenamente preluate din 
mers de noul antrenor principal, Mariana Târcă, prezentă 
mult timp cu echipa națională de junioare la campionatul 
mondial. 

Pagină realizată de Dorin DUȘA

Componentele echipei de baschet Olimpia CSU 
Brașov s-au reunit la sala sporturilor, pentru a 
începe pregătirea, în vederea viitorului sezon 

oficial. La reunirea lotului, au fost prezente și cele trei 
noi achiziții de peste Ocean, cărora li se va adăuga încă 
una, Christine Higgins, care va fi transferată la Brașov, 
după ce Jelena Mitic a anunțat că nu mai dorește să 
vină la Brașov. Cu alte cuvinte, baschetul brașovean se 
va baza și în viitorul sezon pe jucătoarele americane, 
o modă întâlnită tot mai des în baschetul românesc și 
nu numai. La capitolul plecări, notăm faptul că Ana 
Ferariu, o tânără remarcată în seyoanele trecute, a ales 
să învețe și să joace în SUA...

Cele mai valoroase jucătoare senioare ale echi-
pei sunt: Michaela Houser (NCAA), Gabi Cursaru,  
Biljana Pesovic, Adrienne Webb (NCAA), Dora 
Ardelean, Laura Hughes (NCAA).

Campionatul Ligii Naționale de baschet feminin va 
începe în a doua jumătate a lunii septembrie. Pentru 
verificare, echipa brașoveană va participa la două tur-
nee amicale, astfel: 1-3 septembrie, la Tg. Mureș (ală-
turi de Tg. Mureș, Galați și o echipă din Ungaria) și 8-10 
septembrie, la Brașov (vor mai participa Târgoviște, 
Alexandria și Alba Iulia), când va fi prezentată și echipa. 

„S-au făcut eforturi mari, pentru a conta în noua edi-
ție a campionatului. Această ediție se anunță mult mai 
disputată decât precedentele, dar sunt convins că vom 
avea evoluții la fel de bune ca în campionatul prece-
dent. Voi încerca să induc tuturor jucătoarelor mentali-
tatea de învingătoare, iar fiecare meci îl vom juca numai 
la victorie. Avem în lot șase jucătoare provenite din 
propria pepinieră, jucătoare tinere, majoritatea com-
ponente ale diferitelor loturi naționale.Conducerea 
echipei a reușit o adevărată performanță, prin aducerea 
unor jucătoare de mare valoare, la bugetul limitat pe 
care îl avem“, a spus antrenorul Dan Calancea.

Patru jucătoare de 
peste Ocean la Brașov

BASCHET Naturalizați-l pe Messi!
E vremea naturalizărilor, deocamdată în sport.Faptul că România 

a câștigat o ultimă medalie la Jocurile Olimpice de la Rio, un „bronz“, 
grație tehnicii și priceperii unui sportiv...cecen, naturalizat desigur, 
spune multe despre actuala stare a sportului românesc. O stare de 
dezintegrare, din care nu știm cum și, mai ales, când va ieși. Dacă se 
va întâmpla așa ceva! La Rio, ne-am cam făcut de râs, începând de la 
echipamentul sportivilor, decolorat și sfâșiat și el, întocmai ca sportul 
nostru, până la evoluțiile propriu zise, uneori influențate de arbitraj, 
așa cum a fost la box. Dar parcă se spune că arbitri țin mereu cu valo-
rile și cu granzii. România a terminat Jocurile Olimpice pe locul 47 în 
clasamentul pe naţiuni, cu 20 de locuri mai jos decât în urmă cu 4 ani, 
la Londra! Am fost depășiți de țări precum Indonezia, Armenia, Iran, 
Kenia,  Cuba și chiar. Coreea de Nord! Performanța sportivului de 
origine cecenă, care acum are cetățenie română, deschide calea unor 
naturalizări în masă, care să învioreze (oare?) sportul românesc. Deja 
se vorbește despre astfel de situații în fotbal, ca să aibă Daum de unde 
și ce pune la prima reprezentativă...Atunci, de ce nu-l luați pe Messi? 
Sau pe Neymar, Benzema, Pepe sau Ronaldo? Faceți-le buletin de 
București, poate 1-2 dintre ei se vor învoi, măcar pentru un sezon, 
două, să trecem bine de viitoarele preliminarii mondiale! Luați și 
sportivi de la alte discipline, de prin insule și insulițe îndepărtate, care 
vor veni în Europa și care să sprijine sportul nostru, aflat la pământ. 
În această situație, ministresa Elisabeta Lipă are o inițiativă, care te 
lasă mască și, desigur, nu suntem la scrimă...Vrea, nici mai mult nici 
mai puțin, să limiteze sprijinul acodat sportului de către municipali-
tăți. Păi, se vede că domnia sa nu are nicio treabă cu managementul 
sportiv, degeaba a tras la rame o tinerețe întreagă. Într-o astfel de situ-
ație, sportul românesc ar fi, de-a dreptul în groapă, pentru că în afară 
de primării și consilii județene, nimeni nu se mai înhamă să sprijine 
sportul, în lipsa unei legi adecvate, inclusiv, cea a sponsorizării...Dar, 
mai marii, se fac că nu aud, nu citesc și nu știu... Până când?
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Ana Pauker și Sucaciu

Cultul personalității a evo-
luat, în perioada Dej, ca și 
în epoca Ceaușescu, de la 

elogierea unui grup de conducători 
la idolatrizarea liderului suprem. 
La început, ovațiile erau pentru 
Gheorghiu-Dej, Ana Pauker, Vasile 
Luca, Teohari Georgescu, Emil 
Bodnăraș, dar, mai târziu, odată cu 
epurările succesive și concentrarea 
puterii în mâna lui Dej, acesta din 
urmă a devenit principalul benefi-
ciar al cultului.

Totul a început cu: „Ana, Luca 
și cu Dej / Bagă spaima în bur-
gheji“, „Gheorghiu-Dej / Luptător / 
Pentru pace și popor“sau „La armată 
Bodnăraș / Are grijă de ostași“. Așa 
strigau manifestanții în timpul 
mitingurilor organizate de puterea 
comunistă. Meritele liderilor trebu-
iau subliniate și astfel cantitatea de 
gratitudine populară creștea spre 
vârful piramidei. Comunismul era 
pentru toți, dar unii erau considerați 
mai inițiați decât ceilalți, iar această 
logică a „avangardei“ a făcut posibil 
cultul personalității.

Nu intru acum în detaliile isto-
riei, dar este relevant faptul că au 
existat aplaudaci. De fapt nici regi-
murile democratice de dinainte de 
1945 nu erau străine de manifes-
tări de simpatie la adresa puterii 
politice. Chiar în condițiile în care 
exista, în mod evident, o temperare 
a exceselor datorită echilibrului 
impus de Casa Regală.

Ne întoarcem  
la aplaudacii timpurilor  
lui Ana Pauker

După intrarea în sufletul popo-
rului român cu bocancii sovietici, 
comuniștii au știut foarte bine că 
le trebuie o masă de propagandă. 
Primii la care au apelat au fost acei 
indivizi dispuși să-și vândă neamul 
în schimbul privilegiilor oferite de 
comuniști.

În 1948, a început naţionalizarea 
și mai apoi, până în 1965, și colecti-
vizarea. Dar cel mai important pas 
a fost lărgirea bazei de masă a parti-
dului. Practic, numărul de membri 
a crescut brusc și inimaginabil. 

 Era, de altfel, cum arată istori-
cii, principiul „ori ești cu noi, ori 
ești împotriva noastră“. De altfel, 
au fost atrase clasele vulnerabile, 
muncitorii săraci, ţărănimea săracă 

și întoarsă împotriva „dușmanilor 
de clasă“, burghezii și cei cu pământ 
mult sau avere. Au fost atrași și o 
serie de intelectuali care doreau un 
trai decent, distincţii sau mărire.

Și atunci când apărea o voce de 
dizident, care arăta clar că politica 
aplicata nu era democrată, toată 
clasa muncitoare îl înfiera, cu mânie 
proletară, pe dizident.

Evident, în vremea noastră, 
manifestările de idolatrie la adresa 
vreunui personaj politic nu sunt 
însoțite de aceleași metode de con-
damnare în piață. Acum apar zeci 
de aplaudaci și propagandiști pe 
mediile de socializare și îl fac pe 
dizident să își aducă aminte și de 
laptele supt de la mă-sa.

Așa și în Făgăraș, nici 
comună, nici oraș

După alegerea pseudo-indepen-
dentului Sucaciu la primărie, au 
continuat manifestările de iubire 
nețărmurită la adresa alesului, 
manifestări pentru care și Nicolae 
Ceaușescu ar fi invidios. Altul ca 
el nu mai este, tot ce face el este 
benefic pentru făgărășeni, să îi dea 

Cel de Sus sănătate să le facă pe 
toate, a fost așteptat ca Mesia să 
scoată Făgărașul din beznă, ce mai, 
un pomelnic întreg de iubire. Și să 
recunoaștem că îi și place să fie adu-
lat, se vede după zâmbet.

Nu îndrăznește nimeni să spună 
că cele spuse în campania electorală 
sunt foc de paie în ochii prostimii. De 
acest lucru este convins și Sucaciu, 
care știe că a vorbit tâmpenii când 
spunea că traficul greu trebuie scos 

din zona istorică a Făgărașului, deși 
acesta nu exista pe acolo. De acest 
lucru este convins și Sucaciu, care 
știe că a vorbit tâmpenii când spu-
nea toate contractele primăriei vor fi 
atribuite numai prin licitație. Numai 
Sucaciu știe câte polițe trebuie să 
plătească pentru aplaudacii din cam-
pania electorală. Deja au început 
primele găinării, că altfel nu putem 
să le denumim. Contractul de închi-
riere a domeniului public pentru 
cortul de party la Zilele Făgărașului 

a fost încheiat fără a fi notificată 
public intenția de închiriere, așa 
cum s-a procedat pentru partea de 
alimentație publică. Cine a avut acel 
contract? Unul dintre aplaudaci. 
Revenim într-o anchetă ulterioară 
cu mai multe nume.

A avut abilitatea să își atragă 
și presa de partea lui

Cum respiră Sucaciu dimineața, 
cum apare câte un articol peste 

tot: Făgărașul Tău, Făgăraș Expres, 
Făgăraș TV, Monitorul de Făgăraș. 
Culmea este că nici un ziarist nu 
îl întreabă pe ce se bazează decla-
rațiile sale. Cum poți tu afirma că 
Făgărașul va fi capitală regională 
pentru 20 de localități din Țara 
Făgărașului? Domnule primar, știți 
ce este aceea capitală regională?

Ceea ce nu a fost în stare încă să 
înțeleagă Sucaciu este că voturile 
din campania din iunie 2016 au cu 
totul altă conotație decât o crede 
el. Făgărașenii și-au exprimat un 
vot masiv împotriva vechii admi-
nistrații locale care nu a avut dibă-
cia necesară să îi țină pe făgărășeni 
aproape. Purtarea nasului pe sus de 
către Mănduc, afacerile de care a 
fost acuzat Cârje și la care nu a dat 
nici o replică înainte de campanie, 
momentul târziu al rupturii dintre 
cei doi, alăturarea imaginii lui Negrilă 
cu cea a lui Mihai Popa, un politician 
cunoscut pentru apetite contractu-
ale, toate acestea au fost motive pen-
tru făgărășeni să nu îi voteze. 

Inevitabil a fost  
ales independentul

O politică de campanie bine 
speculată de către Sucaciu. Dacă va 
ști să își apropie forțele puternice 
ale zonei, dacă va ști să discearnă 
între aplaudaci și să se vadă clar în 
oglindă, dacă va ști să lase orgoliile 
native deoparte și să construiască 
fără să demoleze, atunci poate, 
poate, Făgărașul ar mai avea o șansă.

Dacă nu, atunci va trebui să 
găsim sloganuri noi, în locul celor 
de tipul „Ana, Luca și cu Dej / Bagă 
spaima în burgheji“. Ceva de tipul 
„Ghițucă și gașca lui/Cascadorii 
râsului!“

De ce trebuie să complice lucru-
rile în loc să le simplifice? De ce vrea 
atâta amar de aplaudaci în jurul lui, 
se simte protejat de masa populară? 

Concentrarea puterii va merge 
mână în mână cu trecerea de la cul-
tul conducerii colective la cultul 
personalității.

Vali BEJAN

 Regimul comunist din România, la fel ca în restul statelor 
est-europene comunizate, a fost obsedat de modul în care 
se prezenta propagandistic în fața populației. Nu degeaba 
statul comunist a fost numit stat-propagandă. 

 Obișnuim să spunem că sistemul comunist instalat în 
România după război a copiat modelul sovietic.  Așa și este, 
în linii mari. Nu tot ce fusese încercat în Uniunea Sovietică 
se aplica și în România. Vecinii României, care luaseră, la 
rându-le, lumină de la Răsărit, făcuseră diferite adaptări la 
specificul locului. Acestea îi ajutau să salveze aparențele în 
fața propriilor cetățeni, pentru a nu părea simple colonii 
ideologice.

Teoreme ale informației 
în instituțiile de stat
Cu cât informația pe care vrei s-o obții este mai 
importantă, cu atât de mai greu de găsit. Dacă este 
esențială, atunci ea nu va apărea sub nici o formă pe site-ul 
instituției respectiv, la aviziere sau alte locuri de afișaj. Cu 
cât informația este mai importantă, cu atât este coada la 
ghișeu mai mare iar ea nu poate fi obținută decât la acel 
ghișeu. Dacă trebuie să plătești pentru ea, plata se face în 
două locuri diferite. Plata pentru informația importantă 
este tot timpul compusă din două plăți: una principală, 
mare, și una secundară, mică, făcută doar ca să te bage-n 
mă-ta statul.

Ovidiu EFTIMIE

Ceea ce nu a fost în stare încă să înțeleagă Sucaciu 
este că voturile din campania din iunie 2016 au cu 
totul altă conotație decât o crede el. Făgărașenii și-au 
exprimat un vot masiv împotriva vechii administrații 
locale care nu a avut dibăcia necesară să îi țină pe 
făgărășeni aproape. Purtatea nasului pe sus de către 
Mănduc, afacerile de care a fost acuzat Cârje și la care 
nu a dat nici o replică înainte de campanie, momentul 
târziu al rupturii dintre cei doi, alăturarea imaginii lui 
Negrilă cu cea a lui Mihai Popa, un politician cunoscut 
pentru apetite contractuale, toate acestea au fost 
motive pentru făgărășeni să nu îi voteze. 
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Între grajdurile fostei crescătorii, 
un alt gospodar făcuse o moară, 
iar un altul înjghebase un service 

auto. Un colț de inițiativă privată ce 
părea să crească pe ruinele unei foste 
întreprinderi comuniste.

Într-o dimineață, am găsit spațiul 
dintre grajduri și bazine, unde era o 
grădină plină de legume, inundat cu 
apă, iar prietenul meu nu și-a mai 
găsit toate furtunurile. Două din-
tre ele fuseseră tăiate și furate, dar 
hoții lăsaseră în urmă capetele de 
îmbinare din aluminiu. Tăiaseră și 
furaseră doar bucățile de furtun din 
cauciuc pânzat.

– Sunt bune pentru a face din 
ele hamuri pentru cai, mi-a explicat. 
Probabil, le-a luat cineva care a venit 

la moară și are căruță. Și uite așa, am 
devenit un gorobete, mi-a mai spus 
cu mâhnire.

În argou, gorobetele este un om 
credul. Un naiv sau un fraier. L-am 
întrebat cum se numește cel care a 
tăiat și a furat furtunurile.

– Hoț, a răspuns. Dar un hoț idiot, 
pentru că putea să desfacă furtunu-
rile de la capete și să le taie acasă. Și 
ar fi trebuit să desfacă și îmbinarea de 
la izvor. A muncit mai mult așa și s-a 
și udat tot. Și și-a bătut joc de munca 
noastră, a inundat toată grădina...

– Și de ce ai fi tu un gorobete?
Nu mi-a răspuns. Era mai supărat 

omul pentru că se distrusese grădina 
de legume. Furtunuri mai putea 
să cumpere, dar grădina nu se mai 

putea munci încă o dată.
Mi-am adus aminte de cuvântul 

„gorobete“ la înnoirea permisu-
lui auto al președintelui Senatului. 
Credulii stăteau la coadă, boierul a 
intrat prin spate. Am căutat să îmi 
amintesc un cuvânt care să defi-
nească mai bine feudalul român 
modern. Pe cel care simte că totul i 
se cuvine și crede în atotputernicia 
sa. Care îi consideră pe angajații săi 
slugi. Care simte mirosul banilor și 
al puterii și face orice ca să devină 
stăpân. Jupânul sau jupâneasa care 
„fac“ într-un an școală (privată sau 
de... informații) cât alții în douăzeci 
și avere cât alții într-o viață. Bișnițarul 
care se crede om de afaceri. Parașuta 
care se crede vedetă și vedeta care 
se crede artist. Comunistul care se 
crede capita-list, știristul „exploziv“ 
care se crede jurnalist și așa mai 
departe, exemplele parcă nu vor să se 
termine.

Ei bine, cum se numesc toți aceș-
tia? Cei care îi prostesc zi de zi pe 
veșnicii gorobeți ai lumii noastre? 
Am hotărât să împrumut de la Florin 

Piersic cuvântul „ciocoflender“.  
Minunatul nostru actor îl folosește 
cu oarecare tandrețe și simpatie în 
poveștile sale. Cuvântul pare blând 
și amuzant, dar el provine din ală-
turarea a două cuvinte tari: ciocoi 
și fleandură. Sau zdreanță. Altfel 
spus, un ciocoi zdrențuros sau o 
zdreanță de ciocoi. În oricare dintre 
aceste combinații se regăsesc lipsa 
de caracter și dorința de parvenire. 
Ciocoflender este și primarul care 
își asfaltează ulița din fața porții, dar 
și președintele de țară care face lobby 
pentru o centură de siguranță de la 
FMI, iar apoi taie salariile gorobeți-
lor. Ciocoflender este și candidatul 
penal al oricărui partid politic, după 
cum ciocoflenderi sunt și șefii de 
partid care îl susțin și îi permit să can-
dideze. Același cuvânt se potrivește și 
patronilor sau managerilor de com-
panii private care, atunci când dau de 
greu, dau afară oameni, taie salariile 
angajaților rămași, uită să îi mai plă-
tească, dar ei pleacă în vacanțe de lux 
și își întrețin pasiuni costisitoare din 
banii firmei produși de gorobeți.

Gorobetele este un tip sfios, cio-
coflenderul dă pe-afară de tupeu. În 
timp ce primul tace, cel de-al doilea 
urlă. Ciocoflenderul schimbă par-
tidul ca pe șosete, dar gorobetele îl 
votează sau, dacă se supără, se supără 
ca văcarul pe sat și nu mai merge la 
vot. De parcă cel mai mare câștig al 
democrației ar fi obrăznicia, iar cea 
mai mare pedeapsă pentru boierii de 
tip nou ar fi absenteismul la vot sau 
ple-carea la muncă în străinătate.

...Pescăria din Oltenia nu a mai 
pornit niciodată. Grădina a fost 
compromisă în acel an, iar fostul 
complex de creștere a vitelor e în 
paragină. Hoțul nu a fost prins nici-
odată. Caii s-au înnoit cu hamuri 
confortabile, din furtun de pom-
pier. Ciocoflenderii și ciocoflende-
rele (cred ca acesta este femininul) 
pozează sexy sau jucând table pe 
plaje însorite și postează pe Facebook 
judecățile lor de valoare, iar gorobeții 
dau like și share pentru că, nu-i așa, 
nu pot supraviețui unul fără altul...

Tudor ARTENIE

Gorobeți și ciocoflenderi

Ştiti de ce la Consiliul Județean - 
Brașov, nu se țin ședințe seara? 
Pentru că dacă se întâmplă să 

fie vreo pană de curent, domnul pre-
ședinte nu se mai vede. L-am pier-
dut instantaneu! Parcă-i și aud: „Nu 
e curent! Lumina! A căzut curentu'! 
Domnu' președinte unde sunteți? Să nu 
vă loviți! Zâmbiți ca să vă vedem!“ Ce, 
nu credeți că e posibil? Păi altfel cum 
să-l vadă? Și se mai defectează și la aleși 
lucrurile. Și la ședința de investire pen-
tru președinția Consiliului Județean 
Brașov, a fost stricat sistemul electronic 
de vot și s-a votat cu mâna. Important 
este ca la Consiliul Judetean treaba în 
continuare să nu se mai facă cu mâna. 
Să utilizeze capul de pe umeri, mai ales 

vizavi de promisiuni. Că promisiuni au 
fost multe și toate cu perspective de rea-
lizari mărețe și perene. S-au făcut multe 
„jurăminte“ în campania electorală 
pentru șefia județului Brașov. Ce mai 
domne' scria deunăzi - despre dl preșe-
dinte CJ - scria o gazetă ca de faraoni, 
„putere turbo-diesel către standarde 
europene“, ok, frumos, dar și Poplaca 
e în Europa. Să vedem acuma, care 
Europa? Ne promitea domnu' Veștea 
că va forma echipe de profesioniști care 
să vină în sprijinul primăriilor pentru 
a accesa fonduri europene. Știți când 
se ucide în fașă o treabă, nu? Când faci 
echipe sau comisii. Bine domn' preșe-
dinte, fie, hai să vedem echipa. Când o 
anunțați să-i știm și noi? Ne mai pro-
mitea repararea drumurilor județene 
cu fonduri europene, cred că se refe-
rea la județele europene, adică landuri 
din Germania, districte din Elveția etc, 

așa cred. Ne mai zicea că va finaliza 
aeroportul, ceea ce mă face să cred ca 
și-a cumpărat un LEGO performant. 
Ne mai zicea că va dezvolta turismul, 
probabil se gândește să mai pună niște 
mese și grătare la Solomon, Dâmbul 
Morii și pe lângă Râșnov ! Ei bine, ce-i 
drept acuma putem merge la Dino Parc 
și putem urca cu un fel de cabină de duș 
la Cetatea Râșnov și odată ajunși acolo 
un nene ne învață să facem arcuri și 
săgeți. Păi e bine că ne învață să le facem 
pentru că o să le și păstrăm. Poate se tre-
zește într-un final și poporul ăsta român 
și la fiecare patru ani să facem bilanțuri, 
dacă tot învățăm la Cetatea Râșnov 
să facem arcuri și săgeți. Dar cred că 
domnul Veștea este de cuvânt, aștep-
tăm! Aoleu s-a luat lumina, domnu' 
președinte unde sunteți? Zâmbiți să vă 
vedem!

S-a intors Accinte din concediu !

Accinte

Zâmbetul lui Dino

 Mai demult, dar nu foarte demult, acum câțiva ani, într-o 
vară, eram la un prieten dintr-un târg prăfuit al Olteniei. În 
fața casei lui, în afara orașului, în două bazine abandonate 
de lângă un grajd de vite părăsit făcuse, cu acte în regulă, 
o mică pescărie. Apa o aducea de la un izvor captat la 
câteva sute de metri de bazine prin mai multe furtunuri de 
pompieri legate unul de celălalt.




