
Așa cum am mai scris despre imbecili-
tatea unor indivizi din administrația 
locală, scriem iar. Nu pentru imbe-

cili, ci pentru ca dumneavoastră să aflați cum 
se fac treburile. Acum facem vorbire despre 
obsesia mărețului edil Scripcaru de a face din 
centrul orașului un pietonal. Probabil că are 
omul nostalgiile copilăriei de la Buruienești 
unde femeile cărau papornițele, aproape 
cocoșate de greutatea cărată, în timp ce jupâ-
nii lor dezbăteau cinzeaca la birtul comunal. 
Între două țuici după slujbă, desigur.

Vorbeam despre  un HCL 321. Care 
HCL vorbește despre Regulamentul local și 
despre  implicarea publicului în elaborarea 
sau revizuirea planurilor de urbanism sau 
de amenajarea teritoriului. Adică ce nu se 
întâmplă pentru că nu vrea stăpânul! Și uite 
așa se transformă peste noapte o parcare 
din care din peste 350 de locuri vor rămâne 
50, total insuficiente pentru riveranii pro-
prietari de autovehicule care se văd astfel 
discriminați: ei nu mai au acces în zona de 
domiciliu cu mașinile proprii măcar pentru 
a-și lăsa cumpărăturile, bașca că și le cam 
pot duce la REMAT, pentru că sînt jefuiți de 
locurile de parcare. Și asta pentru că jupânul 
bicercetat a visat că vrea să se plimbe cu o 
caleașcă! Prințesă, ce să mai zicem!

Conform unei Ordonanțe de Guvern 
emisă în baza unei Legi, orice lucrare de con-
strucție trebuie să fie identificată printr-un 
panou care să conțină anume date de iden-
tificare – beneficiar, executant, termen de 
execuție, iar cel mai important numărul auto-
rizației, în cazul de față numărul Hotătârii de 

Consiliu Local. Iar noi ce vedem?  Doar că 
onor primăria a pus un panou din care vedem 
că executant este Vectra, beneficiar este 
Primăria iar la lucrări se menționează că este 
pietonal! Jupâne! Noi insistăm să ne spuneți 
care este HCL-ul prin care s-a decis să trimiți 
oamenii să parcheze la mama lui Hector! Și 

vrem să știm cât costă lucrarea. Și dacă nu 
primim răspunsuri ne vedem în contencios. 

Iar dumneavoastră, cetățeni care credeți 
că aveți drepturi trebuie să vă treziți! Nu veți 
avea nimic dacă tăceți! Doar el și clica lui 
are! Cât mai are…  

Alexandru PETRESCU
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Editorial

O statistică dată publicității 
în urmă cu câteva zile ar 
trebui să ne pună pe gân-

duri. Și nu numai pe noi, cetățenii 
acestei țări, ci și pe guvernanții 
acestei țări: românii sunt cei mai 
mari consumatori de analgezice din 
Europa. Practic, în România anului 
de grație 2015, algocalminul s-a 
vândut la fel de bine ca pâinea. Ba, 
dacă ar fi să ne luăm după aceleași 
statistici, chiar mai bine. Nu de alta, 
dar făcînd o medie a consumului 
celor două produse, românii nu au 
păpat o jumătate de pită pe zi anul 
trecut, în schimb s-au înfundat cu 
câte o jumătate de tabletă de algo-
calmin zilnic. Și cum eu nu iau din 
principiu așa ceva (și nici alții!), 
rezultă că sunt printre noi oameni 
care le înghit cu pumnul. Traducînd 
în bănuți frumos colorați, consu-
mul de analgezice din România 
a fost la valoarea a 37 milioane de 
euro. Dintre care numai pe algocal-
min s-au dat peste 13 milioane de 
euro. Și tot de la statisticieni citire, 

anul trecut s-au înghițit la noi 219 
milioane de tablete de algocalmin. 
Ceea ce înseamnă că avem o pro-
blemă majoră. Că ne doare capul 
fundamental. Și atunci este imposi-
bil să nu te întrebi: de ce, Doamne 
iartă-mă, ne doare pe noi capul? Și 
încă într-un mod fundamental...

Dacă ar fi să ne luăm după baro-
metrele de opinie publică, al doilea 
mare stres al românilor este taman 
sănătatea. După siguranța materi-
ală a zilei de mâine, teama de a-și 
pierde sănătatea este cea mai mare. 
Și întrebi – dacă ai ceva glagorie în 
căpățână – să te mai întrebi, și de 
ce. Este adevărat, nu este conforta-
bil pentru nimeni, pentru absolut 
nimeni să ajungă cu nasul în batistă. 
Sau mai rău, să se procopsească cu 
afecțiuni cronice or să ajungă – din 
varii motive – pe un pat de spital. 
Dar de la disconfort până la groază 
patologică, saltul este imens. Și, în 
România, deplin justificat.

Unul dintre motivele marelui 
stres național vine dinspre marile 

companii farmaceutice. Încă din 
ulitimele două decenii ale secolu-
lui XX dictatura acestora a devenit 
implacabilă. Marile companii scot 
pe piață medicamente din ce în ce 
mai scumpe. Și mai multe. Apoi 
încep persuadarea medicilor și opi-
niei publice pentru ca aceste medi-
camente să fie consumate din abun-
dență. Congrese sponsorizate de 
companii (pentru medici), spon-
sorizări pentru cabinetele medicale 
și pentru spitale, pentru participări 
la conferințe. Apoi absolut întâm-
plător prezentări ale respectivelor 
noutăți din farmaceutică. Evident, 
nu se dau banii la modul direct, în 
plic ori cont. Se persuadează deli-
cat, creând obligații morale pentru 
cei ce recomandă tratamente. Pe de 
altă parte, în presa mondială apar 
din ce în ce mai multe articole care 
dezvăluie faptul că marile companii 
farmaceutice blochează difuzarea 
rezultatelor cercetării în domeniul 
eradicării unor grave maladii – cum 
ar fi afecțiunile ficatului ori diabetul 

– pentru că aceasta este una dintre 
cele mai largi piețe de desfacere ale 
produselor lor. Produse extrem de 
scumpe. 

Dar, în realitate, marii vinovați 
pentru această stare sunt ei, politi-
cienii. Din varii motive – generate 
fie de interese financiar-materiale 
– fie de lipsă dotare materie cenu-
șie în cantități suficiente, voința 
politică de a întreprinde o analiză 
lucidă a acestei situații și de a bloca 
căpușarea banilor din sănătate nu 
există. Ceea ce este tipic românesc: 
nu se merge la cauză, nu se vrea a 
se curma rădăcina răului. Ne este 
suficientă cârpeala pe ici, pe colo. 
Și bifarea chestiunii ca discutată și 
rezolvată prin simplă discuție, fără 
nimic concret. Sau un vremelnic 
ministru care chiar să știe despre ce 
este vorba în propoziție. De aceea 
și suntem unde suntem și exact așa 
cum suntem. Drept pentru care, fra-
ților, nu am decât a vă zice: sănătate 
și virtute. S-avem ce bea și ce mânca. 
Că de restul se ocupă ei, politicienii!

Sănătate și virtute! 

Cornelius POPA

Motto: 
Guvernul 

este ca un copil: 
Un tub digestiv 

cu un mare apetit 
la un capăt 

și nici un simț 
al responsabilității 

la  celălalt capăt. 
(Ronald Reagan, fost 

președinte al SUA)

Care e prețul?
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Contraeditorial

Marea problemă a culturii 
românești, cea actuală 
cel puțin, este că e depen-

dentă de stat până-n măduva oaselor. 
Exemplul clasic e moș Manolescu: 
tipul a scos un articol cu plagiatul lui 
Ponta din revista culturală pe care 
o păstorește, că tocmai i-o supsese 
lui Ponta pentru niște bani pentru 
Uniunea Scriitorilor, organizația 
căpușă pe care o păstorește.

Să ne înțelegem, Manolescu nu 
doar i-a supt-o lui Ponta simplu, 

fără sentiment, i-a dat cu limba pe 
ouă, l-a mângâiat pe cur, s-a înfipt 
cu gâtul adânc, a scuipat pe cricul 
premierului și l-a privit în ochi 
cu răutatea aia specifică curvelor 
profesioniste.

Acum, întrucât cântăreața de 
muzică populară Gabriela Firea 
este frustrată, ca orice hispteriță 
fomistă de București, că capitala, 
orașul unde este ea inculpat, a pier-
dut concursul de cea mai culturală 
capitală europeană din România, 
deja a anunțat câteva decizii de tip 
director de uzină comunistă: câte 
un teatru în fiecare sector! Cazare 
gratis pentru actori și regizori! Etc!

Ba, citisem și la alți repetenți 
prin zona Clujului, care se plân-
geau că au ratat evenimentul că 
nu au suficiente teatre, filarmo-
nici, opere și alte de-astea. Ăștia 
folosesc logica de pe Caesar III, 
mai pui un templu, un amfiteatru, 
o arenă și crește culture-ul la +80, 
să treci nivelul. Firea măcar, face ce 
mă așteptam, este reprezentantul 

lumii culturale bucureștene care 
crede că artă și cultură se face doar 
cu bani de la stat.

Luăm o pauză să vă invit 
să donați pentru Cumințenia 
Pământului, vă dă și o diplomă 
care atestă că sunteți culți.

Acum, revenind, iar e iste-
ria asta cu băgat bani în cultură. 
Teatrul Național a halit aproape 
100 de milioane de euro, în cinci 
ani și a fost inaugurat să fie închis. 
Mă uitam pe program, nu e nimic 
acum, de ce? Păi nu e stagiune. 
Bine, dar are o organigramă de 
peste 1000 de oameni, motivul 
pentru care îl vom vedea la un 
moment dat pe mestrul Caramitru 
cu cătușe, dacă există un pic de 
respect pentru meserie printre 
procurori. Mă gândeam la toate 
trupele alea de teatru de amatori, 
de improv, bă, cât țineți sala goală, 
lăsați-i pe ăia să se desfășoare gra-
tis, am zis gratis lichelelor, că nu 
scoateți banii din încasări deci tot 
poporul plătește. În loc să mai facă 

încă 15 clădiri în București sau în 
Cluj, poate șefii de teatre ar trebui 
strânși un pic de cravată și obligați 
să deschidă teatrul și pentru alții 
care nu-s angajați.

Cel puțin în teatru, este bine să 
se poarte discuția corect cu oame-
nii ăștia, cu Caramitrii și Diaconii: 
Băi, nu doar că sunteți inutili, sun-
teți și cei mai slabi în domeniul 
vostru. Sunteți bufonii noștri și 
aveți gratis sală, aveți job, aveți res-
pectul țăranilor care se cred culți, e 
momentul să dansați.

Până acum n-a fost nimic la 
Teatrul Național dar știu cel puțin 
trei trupe de teatru de săraci, vreo 
două de ImprovComedy și trei 
stand-up-iști care ar fi putut să țină 
spectacole acolo. Cărora ar fi fost 
ok să le dai sala gratis, măcar una 
dintre ele, sclavilor, că nu plătiți 
voi pentru ea. Și și-ar fi făcut sin-
guri reclamă, amărâții, și le-ar fi 
venit prietenii să îi vadă la Teatrul 
Național.

Dar n-o să se poarte discuția 

asta, o să se poarte discuția cu 
„cum să mai aruncăm niște bani“ 
și cum să mai băgăm câteva zeci de 
milioane de euro în:

 Statui pe care nu le vrea 
nimeni;
 Filme cu mâncare care-s 
apreciate în străinătate la 
festivaluri și niciodată în 
cinema;
 Monumente 
arhitectonice jenante;
 Pensii pentru 
scriitori-colonei;
 Reviste culturale făcute 
de handicapați mintali;
 Simpozioane despre 
rolul culturii în societatea 
românească cu concluzia 
„mue la maneliști suntem 
prea buni pentru țara 
asta”;
 Muzee cu vaze, cârpe, 
ouă încondeiate și pietre;
 Monografii scrise de 
oligofreni;

Iar pute a stahanovism prin cultură

În Spania, un mecanic de tren a 
decis să coboare din  locomo-
tivă și să plece, lăsând  trenul 

pe șine, pentru că i s-a terminat 
tura. El i-a abandonat pe cei peste 
100 de pasageri la ora 21,15, în plin 
câmp, în afara unui sat aflat pe tra-
seul spre Madrid. Inițial, pasagerii 
au crezut că trenul s-a oprit din 
motive tehnice. Abia apoi au rea-
lizat ce se întâmplase de fapt. Așa 
că, unii, aflați în apropierea desti-
nației, și-au continuat călătoria pe 
cont propriu, cu autobuze locale.  
Majoritatea lor, însă, au fost nevoiți 
să aștepte, până aproape de mie-
zul nopții, un autobuz de serviciu 
care a continuat drumul de 322 
km rămași până la Madrid. „Acest 
tip de incident este neobișnuit în 
rețeaua noastră“, a precizat com-
pania, care, în plus, a cerut scuze 
pasagerilor blocați pe drumul către 
Madrid și a promis că li se vor îna-
poia banii. Un purtător de cuvânt 
al sindicatului lucrătorilor feroviari 
din Spania a anunțat că vor cere 
concedierea angajatului respectiv. 
Operatorul feroviar a deschis o 
anchetă în acest caz.“ – G. Dumitru, 
Ziare.com, 15 septembrie 2016

Când am citit-o, superficial și 
în viteză, știrea m-a amuzat. Puțin 
mai apoi, însă, mi-am dat seama 
că înțelesul acestei  întâmplări mi 
s-a ancorat adânc în subconștient, 
generându-mi senzația unei viziuni 
aparținând unui viitor foarte apro-
piat, ceva în genul unui deja-vu 
inversat, în care cineva își dă seama 
în prezent că trăiește ceva care se 
va „re-întâmpla“ cu siguranță în 
curând. Adică pentru cinefili, un 
fel de „Back to the future“.

Oare care ar fi semnificația aces-
tui „ceva“, la care m-am raportat 
imediat atât de panicat? Căci neli-
niștea pe care am experimentat-o, 
având intensitatea celei care te sfâ-
șie când ai un lapsus, a fost dublată 
de o panică inexplicabil de credi-
bilă că dacă acel „ceva“ se va întâm-
pla, va fi groaznic. Pentru noi toți!

Este ora 7,59 dimineața. Peste 
un minut va fi ora la care se sfârșește 
garda începută ziua precedentă. De 
mai bine de 3 ore, echipa formată 
din trei chirurgi și anestezistul „din 
dotare“ trudește  ca să-l readucă la 
linia de plutire pe pacientul care stă 
pe masa de operații, inconștient, cu 
abdomenul despicat de bisturiu. 
După 17 ore de gardă, broboniți 
de sudoare și încercănați de lipsa 
de vise din noaptea care tocmai 
se termină, toți au ajuns în situația 
de a-și consuma, în beneficiul lui,  
al bolnavului, ultimele  lor resturi 
de energie, care se scurg, precum 

picăturile de perfuzie, în sacul 
golit de boală al vieții acestuia. 
Inexorabil, minutarul ceasului de 
pe unul din pereții sălii își încheie 
circumvoluția sexadecimală cu un 
zgomot sec: „Tac“! Nu „tic-tac“, nu 
„bing-bang“! Doar „tac“! Și-atât!

Dintr-o dată, toți cei patru 
se opresc. LI S-A TERMINAT 
TURA! Sau garda, totuna!

Chirurgii lasă din mână instru-
mentele, anestezistul își oprește  
aparatul și pleacă înspre casă. LI 
S-A TERMINAT TURA!

Și acum, o nouă știre!
Inițial, pacienții aflați în această 

situație  au crezut că operația s-a 
oprit din motive tehnice. Abia apoi 
au realizat ce li se întâmplase de 
fapt. Unii, aflați în apropierea ulti-
mei destinații, și-au continuat călă-
toria pe cont propriu.  Majoritatea 
lor, însă, au fost nevoiți să aștepte 
până în momentul în care un alt 
medic de serviciu  a continuat dru-
mul rămas până la stația terminus. 
„Acest tip de incident este neobiș-
nuit în rețeaua noastră“, a precizat 
Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate, care, în plus, a cerut scuze 
pacienților al căror drum a fost 
întrerupt și a promis că li se vor îna-
poia banii. Un purtător de cuvânt 
al sindicatului lucrătorilor medicali  
a anunțat că va cere concedierea 
angajațilori respectivi. Operatorul 
medical (Ministerul Sănătății, 
DSP-ul, Consiliul Județean etc) a 

deschis o anchetă în acest caz.
Dacă există cineva căruia situ-

ația prezentată în stil de parodie 
i se pare imposibil de imaginat în 
sistemul de sănătate românesc este 
fie un  imatur, fie  un optimist incu-
rabil. Eu, spre deosebire de aceștia, 
spun sus și tare că drumul spre o 
astfel de posibilitate este deja de 
mult deschis. 

Medicii de familie, în momen-
tul în care li se termină programul 
afișat, închid zilnic, de luni până 
vineri, ușa cabinetului. LI S-A 
TERMINAT TURA!

Medicii din policlinici, așișde-
rea! Și lor LI S-A TERMINAT 
TURA!

Medicii dentiști au și ei dreptul 
lor la odihnă după munca zilnică, 
corect programată! La sfârșitul 
programului, este evident că LI 
S-A TERMINAT TURA!

Și cine mai rămâne să aibă grijă 
de pacienții la care destinul bolii 
nu ține seama de orarul din siste-
mul de sănătate? Păi exact medi-
cii pe care îi huliți că nu arată, nu 
vorbesc, nu se comportă și nu vă 
suportă la fel cum îi vedem în filme 
pe cei din străinătate că o fac. E 

vorba de medicii din Unitățile de 
Primire Urgențe, de medicii din 
sistemul de Ambulanță, de medi-
cii din gărzile interminabile (și ca 
număr, și ca lungime) din spita-
lele  județene, în calitatea lor de 
ultimă linie a frontului de luptă cu 
suferința de nesuportat care apare 
de regulă seara-spre înnoptat și în 
weekend. Adică fix în perioadele în 
care celorlalți LI S-A TERMINAT 
TURA!

Așa că, români dumneavoas-
tră, aveți grijă de ei! Sunt cei care, 
nu numai că vă „păzesc spatele“ la 
mare nevoie, dar și puținii care v-au 
mai rămas, după ce zeci de mii au 
ales calea respectului vest-euro-
pean sau american. Sunt cei cărora 
nu li se mai asigură decența plecării 
acasă la încheierea programului, 
prin însuși simplul fapt că nu mai 
sunt suficienți colegi care să le ia 
locul la timp sau să le preia paci-
enții aflați deja în grija lor. Sunt cei 
care după o gardă, în loc să plece la 
„acasa“ lor, la odihna lor,  la neves-
tele și copiii lor (asta dacă or fi avut 
timp și de așa ceva), mai rămân 
încă câteva ore la serviciu ca să-și 
termine, nu treaba, ci misiunea!

Când o să li se 
termine și lor tura!

dr. Dan 
GRIGORESCU

Rugați-vă, de aceea, cu toții, să ne ferească 
Dumnezeu de momentul  în care vor 
considera și medicii de gardă din spitale că nu 
se mai poate așa și că ar fi cazul să li se poată 
termina și lor, ca și altora, fără excepții, tura!

Ovidiu
EFTIMIE
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Dan
VÂJU

Realitatea românească ne dovedește că 
un om normal, lucrător într-un sector 
economic aleatoriu, indiferent care este el, 
are aceeași problemă. Nu-și permite mai 
nimic decât cheltuielile uzuale din veniturile 
obținute din muncă.

Au urmat apoi 27 de ani în 
care când se vorbea de pri-
vatizări sau de mize eco-

nomice, invariabil auzeam că este 
interesul unora sau al altora. De 
exemplu dacă s-a vorbit de priva-
tizarea sistemului financiar-bancar 
s-a zis că e interesul austriecilor, 
dacă s-a vorbit de energie s-a vor-
bit de interesul italienilor, dacă 
s-a vorbit de gaz s-a zis că e inte-
resul francezilor și al germanilor, 
dacă s-a vorbit de cumpărarea de 
nave militare la mâna a doua că e 
interesul britanicilor, că în zona 
Transilivaniei interesele econo-
mice sunt ale maghiarilor. Nu știu 
câte din acestea sunt teorii ale con-
spirației și câte sunt strict interese 
economice, pe care niște compa-
nii străine puternice au știut să 
le urmărească și să le gestioneze. 
Se poate să fi fost un amestec din 
cele două. Nu despre asta e vorba. 
Întrebarea care mă frământă este: 

Dar interesul nostru, al români-
lor care este? Avem ca neam niște 
obiective? Dacă da, care sunt aces-
tea? Cine le urmărește punerea în 
aplicare și mai ales cum?  Dacă nu, 
de ce nu le avem?  Nu de alta dar 
o barcă fără cârmă și care nu știe 
unde vrea să ajungă este sortită 
pieirii într-un ocean agitat.

Cum s-a ajuns totuși aici? 

Eseistul cu origini în zona 
Brașovului, mai exact la Săcele, 
Vasile Băncilă a spus că „Uraganele 
ridică la mari înălțimi pleava și 
gunoaiele și atunci acestea se 
cred personaje istorice“. Cam asta 
s-a întâmplat în acești 27 de ani. 
Oamenii de bun simț nu au vrut să 
se mânjească sau să se expună și au 
fost promovați lacomii, impostorii 

și cei lipsiți de profesionalism, 
adică diletanții care au reușit să 
strice tot. Dacă astăzi industria 
s-a distrus, dacă agricultura a fost 
fărâmată și sistemul de irigații a 
dispărut, dacă nu s-a mai construit 
niciun spital de stat este ca urmare 
a amestecului exploziv pe care 
l-am prezentat. S-a dorit să fie la 
conducere oameni slabi, oameni 

care să asculte comenzile, care 
să execute întocmai și de îndată 
ordinele. Foarte bine. Numai că 
scopul nu a fost bunăstarea nației 
ci binele personal sau de grup. S-a 
ajuns astăzi din păcate în punctul 
în care s-a creat un sistem de diri-
jare a resurselor în zone de inte-
rese ciudate. Banii, după cum se 
vede în emisiunile TV din ultima 
vreme, nu produc plus valoare în 
țară sau produc prea puțină, în 
schimb sunt scoși din țară si ali-
mentează conturi off-shore care 
nu ajută nici țara și nici oamenii ei. 

E timpul să-i identificăm pe cei 
care au fost părtași la marea prădu-
ială. Să-i  cunoaștem și să nu le mai 
permitem să se exprime public, cu 
atât mai puțin politic. Și important 
este să nu le permitem nici urmași-
lor lor să se exprime, care nu sunt 
decât o interfață a lor și nu vor face 
altceva decât să le continue opera 
de distrugere.

Dar noi românii ce vrem?
 În zilele premergătoare Revoluției din 1989 l-am auzit pe fostul președinte, 
Nicolae Ceaușescu spunând că tulburările acelor zile erau din cauza „agenturilor 
străine“. Sigur că la 17 ani nu înțelegeam nimic din ce vroia să spună

Zilele trecute, televizorul 
mergea pe știri, și am văzut 
un reportaj scurt despre 

generația NEET. Adică „Not in 
education, employment or trai-
ning“, pe românește nici la școală, 
nici la muncă și nici într-un alt 
fel de pregătire. Am înțeles din 
reportaj că această generație are 
vârsta cuprinsă între 18 – 24 de 
ani, și că preferă să traiască pe bani 
părinților, din ajutor social sau din 
mici combinații și afaceri, unele la 
limita legii. Când au fost întrebați 
de ce nu muncesc, răspunsul a 
venit prompt „pe banii ăștia… cine 
ar munci?“ Deși cei care au făcut 

reportajul, înclinau spre explicația 
psihologică că sunt niște indivizi 
blazați și nefericiți, eu văd altfel 
lucrurile. Uniunea Europeană se 
grăbește să ne ofere multe mili-
oane de euro ca să reparăm situa-
ția, în jur de 500 de milioane.

Realitatea românească ne dove-
dește că un om normal, lucrător 
într-un sector economic aleatoriu, 
indiferent care este el, are aceeași 
problemă. Nu-și permite mai nimic 
decât cheltuielile uzuale din veni-
turile obținute din muncă. Și oricât 
ar încerca guvernanții să-mi explice 
că stăm prost la productivitatea 
muncii, că nu sunt bani de investi-
ții, consumăm produse din import 
mai multe decât cele din producția 
internă, ce să vezi macroeconomia 
e potrivnică, că Banca Națională 
e prudentă, convertirea forței de 
muncă la cerințele pieței se face 
greu, eu le spun una singură și 
bună. Generația NEET este exclu-
siv produsul rezultat din proasta 
administrare a țării de către voi. Da, 
exact! Niște indivizi care preferă să 
vă arate degetul din mijloc, și să bea 
cafele ieftine de la automat, decât să 

se înroleze în sistemul creat de voi. 
Cică ar fi vreo 500.000 în România. 
Nu cunosc cifra exactă. Dar mă 
încântă că sunt destui indivizi dis-
puși să zică un „NU!“ hotărât siste-
mului, și să trăiască în afara lui. 

Dar oare de ce am ajuns în 
această situație? Explicația este 
foarte, foarte simplă, nu trebuie 
să apelăm la filosofii abstracte, 
sau la noțiuni de micro și macro 
economie. Ajunge să lecturăm 
Codul Penal, și asta nu foarte 
atent. Astfel, după lovitura de stat, 
revoluția, răscoala sau ce o fi fost 
în 1989, cei care au preluat frâ-
iele puteri s-au pus pe jefuit țara. 
Consecința imediată s-a văzut la 
salariile neîndestulătoare pe care 
simplul salariat le încasează, la 
pensiile mizere, și la taxele și impo-
zitele aberante. Degeaba mai apare 
câte unul pe la televizor, econo-
mist de frunte, cu doctorate obți-
nute pe merit sau nu, și ne explică 
că avem creștere economică, că 
PIB-ul (produsul intern brut ) 
este de 10 ori mai mare ca în 1990, 
pentru că majoritatea populației 
tot strânge bine tubul de pastă de 

dinți ca nu cumva să îl arunce cu 
ceva în el, și asta în cazul în care 
îl are, și tot nu merge la restau-
rant pentru că este scump. Adică, 
scurt și pe românește, guvernanții 
decenii la rând au furat aproape tot 
ce se poate fura, iar populația din 
cauza acestui fenomen trăiește la 
limita decenței, atenție, indiferent 
dacă lucrează sau nu. Lucrezi sau 
nu lucrezi, cam tot aia e! Putem 
face ceva? Mă tem că doar core-
larea salariilor cu cele din statele 
civilizate ar fi răspunsul. Destul 
de greu spre imposibil având în 
vedere că alimentele sunt sensibil 
mai scumpe decât în Germania, și 
salariile de 4 ori mai mici. 

Și atunci, pe cale de conse-
cință, decât să lucrez și să nu am, 
mai bine stau și tot nu am. Măcar 

sunt un individ sărac, dar odih-
nit. Iar guvernul se va stânge în 
ședință și vor lua măsuri. Banii 
de la Uniunea Europeană îi vor 
sifona prin programe ineficiente, 
dat cu documentație pompoasă. 
Apoi vor decide că trebuie să des-
chidem piața muncii, să vină filipi-
nezi, pakistanezi, indieni, chinezi 
care să lucreze și să plătească taxe 
și impozite în locul nostru. Aștept 
cu interes ziua aceea în care o să 
văd asiatici și negri care o să cânte 
în picioare cu mâna pe inimă „Noi 
suntem Români“. Ziua aceasta nu 
este departe! Generația NEET toc-
mai a deschis poarta schimbării, ca 
o consecință de neiertat a inefici-
enței guvernărilor din ultimii 27 de 
ani, a unui sistem disfuncțional, ce 
înghite resurse pe nerăsuflate. 

Generația nici la școală, nici la muncă 

Cătălin
LEONTE

Cum să facem asta? 
Devenind vocali. Putem 
să vorbim și mai ales ne 
putem exprima liber. 
Internetul nu e cenzurat. 
Să-i arătăm așa cum 
sunt: urâți, mici și goi de 
conținut! 
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Din momentul  
în care am ales să 
mă implic în viața 
politică, am ales să 
muncesc pentru 
oameni, pentru 
comunități, pentru 
România noastră 
dragă. Ca să faci 
schimbarea pe 
care vrei să o vezi 
în lume, trebuie 
să muncești mult, 
trebuie să uiți de 
tine pentru a-i 
ajuta pe ceilalți, 
trebuie să faci 
eforturi și trebuie 
să nu aștepți de 
la alții ceea ce 
consideri că trebuie 
să se întâmple.

19,96 milioane de români nu 
mai au nevoie de vorbe goale, 
nu mai au nevoie de promi-

siuni deșarte și statistici lipsite de 
conținut. Ei au nevoie să simtă creș-
terea economică în propriul buzu-
nar, ei au nevoie de siguranța zilei 
de mâine, au nevoie de condiții de 
trai decent, fie că trăiesc în mijlocul 
orașului sau în vârf de munte, ei au 
nevoie să fie respectați, au nevoie 
ca votul lor să conteze, au nevoie 
de un viitor aici, acasă. 

Stimați colegi, oameni politici, 
să lăsăm vorbele, să lăsăm fotografi-
ile și declarațiile în scop electoral și 
să trecem la fapte! Lăsați faptele să 
vă demonstreze abilitățile, lăsați-i 
pe români să vă evalueze prin ceea 
ce au primit ei în mod direct de la 
dumneavoastră – respect, condiții 
de trai decent, perspective, oportu-
nități, garantarea drepturilor. 

Nu vă mai amintiți de alegă-
tori doar atunci când aveți nevoie 
de votul lor! Ați fost aleși? Vi 
s-a acordat încredere prin vot? 
Din secunda în care ați preluat 

mandatul treceți la treabă, pe toata 
perioada acestuia să fiți, perma-
nent, la dispoziția și în slujba cetă-
țenilor. Faptele vorbesc de la sine!

Astfel, consider că ar trebui să 
acționeze fiecare om politic. Din 
momentul în care am ales să mă 
implic în viața politică, am ales să 
muncesc pentru oameni, pentru 
comunități, pentru România noas-
tră dragă. Ca să faci schimbarea pe 
care vrei să o vezi în lume, trebuie 
să muncești mult, trebuie să uiți 
de tine pentru a-i ajuta pe ceilalți, 
trebuie să faci eforturi și trebuie să 
nu aștepți de la alții ceea ce consi-
deri că trebuie să se întâmple. Nu 
este deloc ușor și, de multe ori, ți 
se pare că e mai simplu să renunți. 
Dar, mulțumirile sincere ale oame-
nilor, strălucirea lacrimilor de 
recunoștință din ochii celor pe 
care îi ajuți, respectul cu care te pri-
vesc și împăcarea că ai făcut tot ce 
a fost posibil pentru a ajuta un om 
sau a rezolva o situație reprezintă 
cea mai mare satisfacție pe care o 
poți avea. 

În perioada în care am fost pre-
ședintele Autorității Naționale 
pentru Protecția Consumatorilor, 
principalul meu scop a fost să le 
redau consumatorilor respectul 
pe care îl merită. Nu a fost o luptă 
ușoară, au fost multe piedici, pre-
siuni ca să las lucrurile să se facă 
așa cum se făceau și până atunci, 
precum și o rezistență puternică 
din partea operatorilor economici. 
Însă, nu au reușit să mă descurajeze 

deoarece eram motivat de nevoia 
tuturor consumatorilor de a fi res-
pectați, de a li se garanta dreptu-
rile pe care le au. Am luptat cu un 
întreg sistem bancar care amenința 
cu destabilizarea întregii economii 
dacă făceau lucrurile corect pentru 
consumatori.

Știu că se poate să facem lucru-
rile cum trebuie! Să trecem la fapte!

Marius Alexandru DUNCA,
Președinte PSD Brașov

Istoria ne obligă la fapte!
 Fiecare om politic are o existență trecătoare, care poate 
lăsa o urmă în istorie doar dacă are realizări demne să 
depășească bariera timpului, demne de a fi amintite  
de urmași și/sau  are contribuții la construcția durabilă 
a întregii societății. Pentru a ține pasul cu ritmul alert 
de astăzi trebuie să acționăm, trebuie să facem lucruri 
concrete, trebuie să rezolvăm problemele, dar, mai ales,  
să implementăm strategii pentru dezvoltare eficientă.  
ISTORIA NE OBLIGĂ LA FAPTE!

Învățăturile prefectului  
tehnocrat către primarul inculpat
La data de 25.08.2016 am 

înregistrat la Instituția 
Prefectului Județului Brașov 

o sesizare în care am prezentat o 
serie de aspecte din activitatea pri-
marului municipiului Brașov din 
care reies lipsa de transparență și 
încălcarea legislației specifice din 
acest domeniu, cu referire specială 
la disp. L. nr. 52/2003 rep. privind 
transparența decizională în admi-
nistrația publică.

Succint, prezint câteva dintre 
aspectele sesizate

1. Proiectele de hotărâre ale 
consiliului local, întocmite de către 
primar prin intermediul funcționa-
rilor publici de sub conducerea sa, 
nu sunt date publicității și supuse 
dezbaterii cetățenilor municipiului 
Brașov.

2. Primarul municipiului 
Brașov nu publică raportul anual 
privind transparența decizională.

3. Consilierilor locali nu 
li se pun la dispoziție rapoar-
tele comisiilor de specialitate ale 
consiliului.

4. Dispozițiile de primar nu 
se publică pe pagina de internet.

5. Hotărârile adoptate de 
către consiliul local nu se publică 
într-un cotidian local de mare tiraj.

Cu o promtitudine remarca-
bilă, prefectul județului Brașov 
a transmis sesizarea primarului 
municipiului Brașov la data de 
05.09.2016, însoțită de o serie de 
recomandări vizând respectarea 
legislației specifice care se încheie  
cu următoarele învățături ale pre-
fectului tehnocrat către primarul 
inculpat :

„Lipsa de transparență 
lasă să planeze asupra actelor 

administrative suspiciunea de 
nelegalitate și este regretabil ca 
acest fapt să aducă atingere imagi-
nii autorității publice locale.

În concluzie, vă solicităm să dați 
eficiență Legii nr. 52/2003 privind 
transparența decizională, precum 
și  paginii web a instituției, unde vă 
solicităm să atașați toate documen-
tele de interes public, astfel încât 
persoanele interesate să le poată 
accesa în orice moment“.

Arnold UNGAR, 
consilier în Consiliul  

local Brașov,
Membru FDGR

Primarul municipiului Brașov nu publică 
raportul anual privind transparența 
decizională.

Consilierilor locali nu li se pun la dispoziție 
rapoartele comisiilor de specialitate ale 
consiliului.

Dispozițiile de primar nu se publică pe 
pagina de internet.



În ultima perioadă, județul 
Brașov a cunoscut o dezvoltare 
amplă, devenind totodată o 

destinație atractivă pentru nume-
roși investitori. O serie de com-
panii multinaționale, majoritatea 
germane,  și-au deschis puncte de 
lucru în județul nostru, fapt ce a dus 
automat și la o creștere a numărului 
de locuri de muncă. 

După anul 2000, în Brașov au 
început să se închidă vechile fabrici, 
fapt ce a dus la o disponibilizare 
masivă a forței de muncă, astfel că 
zona a devenit interesantă pentru 
investitorii din sectorul industrial. 
Mai mult decât atât, în acei ani, ora-
șul începea să se dezvolte și ca un 
centru universitar.

Investiții s-au făcut, marea majo-
ritate cu capital străin. Au apărut 
noi locuri de muncă, deci nici în 
ceea ce privește rata șomajului, 
nu stăm foarte rău. Universitatea 
Transilvania s-a dezvoltat, mai ales 
după anul 2012, datorită viziunii 
noii echipe manageriale. În pre-
zent, Brașovul este unul din pri-
mele județe din România în ceea ce 
privește aportul la Produsul Intern 
Brut. Aeroportul se construiește, 

iar uneori se promite chiar și o 
autostradă…

Statistic, totul sună bine, însă 
realitatea este alta… 

Vedem tineri care încă nu își 
găsesc locuri de muncă, brașoveni 
care pleacă în altă țară în căutarea 
unui loc de muncă, dar și tot mai 
multe societăți comerciale care 
își încetează activitatea. Mai mult 
decât atât, cei care au norocul de a 
avea un „job“, se plâng de condițiile 
grele, sau de salariile nesatisfăcă-
toare, în raport cu munca prestată. 

În realitate, corporațiile sunt 
doar un miraj, iar cei care ajung 
să lucreze pentru o astfel de com-
panie sunt, de cele mai multe ori, 
exploatați. Glumele cu și despre 
corporatiști nu sunt decât dovada 
că românii încă mai au tăria de a 
face haz de necaz. 

De multe ori, corporațiile își des-
chid filiale în țări precum România, 
doar pentru a beneficia de forța 
de muncă bine calificată, dar prost 
plătită.

Deseori, profitul este mutat fie 
către firma-mamă, fie în conturi 
offshore, pentru a nu fi impozitat. 
Afacerile locale nu au nici ele șanse 

prea mari de dezvoltare, compani-
ile multinaționale venind cu proprii 
furnizori și prestatori de servicii.

Prin urmare, România ajunge 
să câștige de pe urma acestor mari 
societăți doar câteva locuri de 
muncă, pentru care eventual se plă-
tesc și câteva taxe către bugetul de 
stat și bugetul de asigurări sociale, 
precum și impozitele pentru imo-
bile, în cazul fericit în care autori-
tățile nu s-au grăbit să întâmpine 
investitorii cu diverse facilități. 

Din păcate, în ultima perioadă, 
corporațiile sunt prezentate drept 
singura alternativă viabilă pentru 
economia românească, de către un 
Guvern format preponderent din 
corporatiști, cu o cultură specifică.

Mai mult decât atât, corpora-
țiile au ajuns chiar să ne propună 
legi, în loc să le respecte pe cele 
existente. Este elocvent exemplul 
Legii privind procedura insolven-
ței, redactată de un consorțiu con-
dus de PricewaterhouseCoopers. 
Coincidență sau nu, luna aceasta, 
Guvernul condus de Dacian Cioloș 
l-a nominalizat pe Vasile Iuga, 
senior advisor la PwC, în Comisia 
prezidențială privind Proiectul de 
țară. Oare în universitățile româ-
nești nu se puteau găsi suficienți 
specialiști ?

Consider că direcția spre care 
se îndreaptă actuala guvernare 

este una fundamental greșită, iar 
supralicitarea potențialului acestor 
multinaționale nu va face decât să 
afecteze independența economică 
a României. 

Soluția este una singură: dezvol-
tarea capitalului autohton și pro-
movarea culturii antreprenoriale, 
de care mai auzim doar pe la niște 
proiecte POSDRU, implementate 
superficial.

Un rol crucial în acest sens 
îl au universitățile, care ar tre-
bui să implementeze educația 

antreprenorială la absolut toate pro-
gramele de studiu. Voi lansa chiar o 
provocare și le voi solicita rectorilor 
să analizeze câte dintre tezele de 
masterat sau doctorat elaborate în 
ultimii doi ani au dezvoltat produse 
și servicii implementabile imediat 
în piață… 

România are un potențial uriaș, 
iar noi suntem datori să contribuim 
cu toții la dezvoltarea durabilă, pen-
tru generațiile viitoare. 

Sebastian GRAPĂ,
senator de Brașov
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Asumându-ne toate 
acestea, noi, cei de la 
PRU Brașov, avem curajul 
să vă propunem o soluție: 
haideți să încercăm să 
construim o alternativă 
la ce ne-a oferit până 
acum clasa politică. 

În Brașov trebuie să dezvoltăm afacerile 
mici și cultura antreprenorială (I)

Patriotism în politică? De 
aproape 26 de ani ne-am obiș-
nuit, din păcate, cu politici-

eni „patrioți“ doar de 1 Decembrie 
la Alba Iulia, în Septembrie la Țebea 
sau în lojele VIP la meciurile națio-
nalei de fotbal. 

Nu trebuie să fii vreun expert 
în sociologie sau macro-economie 
pentru ca la cea mai simplă analiză 
să îți dai seama că țara noastră ar fi 
putut deveni mult mai mult decât 
este astăzi, că visurile celor care 
erau tineri sau copii în Decembrie 
1989 nu au nico legătură cu realita-
tea în care trăim astăzi. 

Și atunci, ce e de făcut? Avem 
două premise de lucru: prima este 
aceea că țara noastră, județul nos-
tru, orașul nostru merită lideri mai 
buni, mai corecți, oameni care să 
iubească România și pe români. A 
doua premisă este că puțini sunt 
oamenii politici care au pus pe 

planul secund propria viață și și-au 
asumat o pozitie publică pentru 
a-și ajuta concetățenii. În același 
timp, prea mulți oameni corecți, 
profesioniști, muncitori ezită să 
facă pasul spre politică pentru că de 
prea multe ori au fost dezamăgiți. 

Asumându-ne toate acestea, noi, 
cei de la PRU Brașov, avem curajul 
să vă propunem o soluție: haideți 
să încercăm să construim o alter-
nativă la ce ne-a oferit până acum 
clasa politică. Haideți să arătăm că 
se poate face politică într-un mod 
corect, transparent, din dragoste 
pentru țară și oameni. 

Am construit deja bazele 
punând în comun munca de ani de 
zile a doi oameni, Mihai Sturzu și 
Ionel Goidescu și a echipelor care 
le-au fost mereu aproape. 

Mihai Sturzu, cunoscut publi-
cului încă din adolescență, ca 
membru al trupei Hi-Q, a intrat în 

politică acum șase ani. Fost mem-
bru PSD, Mihai și-a dat demisia 
după ce i-a cerut lui Liviu Dragnea 
să se retragă din politică, pe fondul 
problemelor din justiție. Mihai 
Sturzu a candidat ca independent 
la Primăria Municipiului Brașov 
și a primit încrederea a aproape 
10.000 de brașoveni. 

Ionel Goidescu este cel care, 
timp de 4 ani, a muncit zi de zi pen-
tru ca un proiect politic mic, căruia 
nimeni nu-i dădea vreo șansă, PER, 
să ajungă în iunie 2016 a treia forță 
politică din județul Brașov. Drept 
„mulțumire“, conducerea centrală 

a partidului a găsit potrivit să îl 
excludă pe Ionel Goidescu pentru 
că nu a acceptat să-i trădeze pe cei 
16.500 de oameni care au votat 
PER, făcând o alianță cu George 
Scripcaru. 

Suntem la un început de drum. 
Un drum care nu va fi ușor, dar 
pe parcursul căruia niciun efort 
nu va fi prea mare, pentru că miza 
este uriașă: Brașovul merită să fie 
condus de oameni care își iubesc 
orașul și județul, România merită 
să fie condusă de români care își 
iubesc țara.

Echipa PRU Brașov

România are un potențial uriaș, iar noi 
suntem datori să contribuim cu toții la 
dezvoltarea durabilă, pentru generațiile 
viitoare. 

PRU - Partidul România Unită. De ce PRU?
 Patriotism. Un cuvânt pe care l-am învățat cu toții la școală, 
încă din clasele primare, o emoție pe care orice român o 
trăiește atunci când, la câte o competiție sportivă, se intonează 
imnul de stat, iar drapelul nostru se ridică deasupra tuturor, 
bucuria momentului în care, aflat într-o țară străină, auzi pe 
cineva vorbind acceași limbă. Patriotism. Aclamat în gura 
mare de unii, simțit până în măduva oaselor de alții, cu toții 
împărtășim același sentiment. 
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Cu mâna 
pe bară

Karla TITILEANU
decorator

De cobori sau urci, indicat e să te ții 
de ceva. Da, de ea. De bară. Sau de 
balustradă, cum e mai corect s-o 

denumim.
Pentru majoritatea celor care aleg să-și 

construiască o casă cu etaj, de obicei altele 
sunt prioritățile, iar scările sunt doar o uti-
litate, ca de altfel și balustrada, neconside-
rând că mâna curentă nu este doar piedică 
împotriva împiedicatului sau a căzăturii, 
ci este de altfel și un element decorativ ce 
poate fi un punct de atracție al locuinței. 

Des întâlnite în amenajările românilor 
sunt balustradele din lemn decorate cu 
mulți stâlpișori sculptați după gustul tâm-
plarului sau al proprietarului cu veleități de 
dizainăr. În top se mai află fierul forjat. Ăsta 
e pentru cei selecți, cărora chipurile le place 

eleganța, stilul și rafinamentul frunzulițelor 
și alambicăturilor de liane ce mărginesc 
scările. Apoi, modernii și pragamaticii aleg 
sticla cu mână curentă din inox. Lux! 

Dar să aruncăm o privire în ograda celor 
care decid să lucreze cu un arhitect sau 
designer atunci când încep lucrul la o casa 
și să vedem ce alegeri fac atunci când vizi-
unea unui specialist este pusă în practică.

Chiar și când vorbim despre amena-
jările rustice și întâlnim doar lemnul ca 
material de realizare a elementelor de 
scară, variantele sunt numeroase. De la 
prelucrări minime ce lasă să se vadă clar 
structurile copacilor din care se realizează 
balustradele, până la patinarea extrem de 
fină a lemnului pntru a lăsa loc de obser-
vare a fibrei lemnoase, accesorizate cu ele-
mente de feronerie brute. Alăturarea sticlei 
la lemn se poate face foarte firesc, păstrând 
o notă unitară între elementele de treaptă, 

balustradă și accesorii, asfel realizându-se 
un concept modern, fluid și corect.

Dar să vedem ce propuneri futuris-
tice fac proiectanții. Arhitectul  canadian 
AndrewMcConnell propune o scară ce 
imită vertebrele unei balene(foto), in 
vrme ce Philip Watts Designs propune tot 
o scară, dar inspirată de vertebre umane. 

Designerul Biljana Jovanovic a realizat 
scara Emmental, potrivită pentru o familie 
tânără și creativă. Evident, pentru iubitorii 
de glam există și variantele din inox cu fini-
saj auriu, dar cu forme ce ne trimit în art 
deco.

Orice ar fi, nu vă lăsați pe mâna oricui. 
Nu e o simplă bară.

www.cramagirboiu.ro

   Ingrediente: 

  2 felii de somon 200/250g fiecare
  6 cartofi (3 albi si 3 roz) tăiați în 4
  Asparagus
  Lămâie
  Cimbru, usturoi, ulei de măsline, ghimbir

 
   Preparare: 

Se presară cartofii cu ulei de măsline, zeama 
de lămâie, sare și piper după gust , cimbru și ustu-
roi pisat. Se bagă la cuptorul încins 25 minute la 
temperatura de 200 grade C.

Preparare glazura pentru somon: suc de 
lămâie (2 lămâi), 2 linguri de miere, o linguriță 
de ghimbir ras, usturoi pisat/tocat (4 căței), o 
linguriță de cimbru pisat. Toate acestea se ames-
tecă într-un bol.

Se scot cartofii afară după 25 de minute, se 
ridică pe tava în sus și apoi se așează feliile de 
somon peste care se presară sare, piper după 

gust, se unge cu glazura de mai sus pe ambele 
părți.

Peste feliile de somon se pun 3 felii subțiri de 
lămâie tăiată, 1-2 betigașe de cimbru, se presară 
ulei de măsline iar între feliile de somon se pun 
câteva bucăți de asparagus care la rândul lor se 
stropesc cu ulei de măsline, zeama de lămâie, 
sare și piper după gust, usturoi pisat, cimbru și 
se baga iar la cuptor timp de 8-10 minute la 200 
grade.

Poftă bună!
www.cramagirboiu.ro

Somon la cuptor cu cartofi 
și asparagus cu glazură
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Țara gardului răsare
– Akita, tu-ți capul tău, ai săpat 

ca o nesimțită și…
Jap, jap, palmele se aud pe crupa 

blănoasă a câinelui.
– Ce s-a întâmplat dragă?
– Cretina asta de cățea a săpat 

răsadurile, pusesem și eu niște 
răsaduri și le-a scormonit de le-a 
luat dracul.

– Păi trebuia să pui un gard.
Țara gardului răsare.
Oriunde te uiți e un gard, un 

zid, o sârmă ghimpată, un indicator 
care să-ți transmită că nu ai voie să 
treci, că aici e proprietatea lu cutare, 
a statului, a armatei. Și mormintele 
au garduri care să nu lase bulgăra-
șii de pământ de la Marian să se 
rostogolească la Traian. Terasele 
din piețele publice sunt încojurate 
cu borne de piatră și copacii sunt 
prinși în cătușe metalice, ia de mai 
scapă tu de poți.

Pare primul gest istoric făcut de 
primii români. Să le zicem Glad și 
Menumorut. S-au întâlnit într-o 
poieniță, singurele suflete din 
spațiul carpato-danubiano-pon-
tic, s-au privit în ochi, au rupt trei 
vreascuri și au pus repede de un 
gard între ei.

Și apoi, vreme de 37 de ani, l-au 
mutat la stânga și la dreapta, l-au 

lungit și l-au întărit, au pus pietre 
și oșteni pe gard și după gardul 
ăsta au mai ridicat unele care să 
despartă bărbații viteji de cei lași, 
ceapa de roșii, găinile de vulpi, 
femeile de portofele.

Gardurile au pătruns în biserici, 
delimitând altarul de navă.

Gardurile înconjoară absurd 

Isuși răstigniți la marginea drumu-
lui sau cruci de fier care marchează 
la marginea vreunei șosele câte un 
accident sinistru.

Gardurile pun piedică mistre-
ților să se întoarcă la familiile lor 
rămase de cealaltă parte.

Gardurile înalte ascund ciordeli 
de miliarde și viloace nesimțite în 

care mahării își ispășesc arestul la 
domiciliu.

În loc de vulturul valah, zimbrul 
moldovean sau acvila transilvă-
neană ar trebui să avem pe drapel 
o ulucă de lemn. Semnul profundei 
noastre incapacități de a percepe 
întregul.

Nu vezi că ăsta e al meu?

Treaba mea se termină în acest 
punct.

Nu trece mai departe.
Cine ți-a dat voie să te joci cu 

ăstea?
Ce-mi iese de aici?
Părți, bucățele, dumicați, firmi-

turi. Fiecare cu gărdulețul lui care 
ne împiedică să ne unim în ceva 
mai mare care să ne țină la toți de 
foame. Ne culcăm mereu cu mațele 
chiorăind, nesătui și răi, oare ăla de 
peste gard a mâncat mai bine? Oare 
a sărit gardul la mine și mi-a furat 
un pepene? Oare dacă mut gardul 
ăsta 8 centimetri halindu-i din pro-
prietatea lui, o să vadă?

Garduri ca arme de atac, garduri 
ca strategii de apărare, garduri pro-
tectoare și garduri delimitatoare. 
Fiecare dintre noi ar trebui să care 
mereu la el o ulucă mobilă pe care 
să o așeze frumos, pe masă, să-l 
despartă de vecinu la serviciu sau la 
restaurant, în autobuz sau  la policli-
nică. Să stai pitit după el și să nu lași 
pe nimeni să intre și să-ți răvășească 
răsadurile tocmai puse, futu-ți 
mama ta de câine! Să vezi ce gard de 
beton, de 4 metri, cu sârmă și reflec-
toare și ninjuți plătiți din alocația lui 
ăla micu îmi construiesc! Amin!

Raluca FEHER

Am identificat, noi cei de la Gazeta 
Brașovului, patru tipuri de consilieri 
locali, a se vedea numarul trecut. Ei 

bine, ne-am înșelat, dar ne facem „mea culpa“ și 
rectificăm: există cinci tipuri de consilieri locali 
și anume al cincilea tip fiind: consilierul eunuc. 
Aceștia sunt mai mulți. Vom vorbi despre toți la un 
moment dat, însă începem cu primul și anume cu 
domnul consilier Marius Comșa. De ce? Pentru 
că acesta s-a afirmat în acest sens și nu contenește 
să ne convingă de acest lucru. Ei bine, bietul om 
ce să facă? Dacă încă nu s-a înțărcat, el nu are nici 
o vină, se ține strâns de fusta mamei. Știe că nu 
are voie să iasă din cuvântul ei și că nu are voie 
să vorbească cu străinii. Ei bine, chestia cu mama 
este un fel de metaforă,  nu e vorba chiar de mama 
naturală, omul are și el o vârstă este vorba de soția 
soțului, care evident că e ca o mamă pentru el dar 
o mamă drastică și intransigentă. Nu sunteti de 
acord? Nu ne credeți? Păi veniți și vedeți singuri, 
ședințele de Consiliu Local sunt publice. Omu' 
nu face nici o mișcare fără inițiativa și  binecu-
vântarea șefei, soția maestră-păpușar Mariana 

Sebeni Comșa. De regulă domnul Comsa este 
un bonom, liniștit, placid, stă în banca lui, chiar 
e un băiat de treabă nu deranjează pe nimeni și 
credem noi că nici nu prea-i place să se afirme. Ei, 
când în schimb doamna - soția, care nu lipsește 
de la nici o ședință de Consiliu Local, deși este 
consilier județean,  când dumneaei a pocnit din 

degete se activează soțul. Vă amintiti filmul știin-
țifico-fantastic Imperiul Contraataca? Vă amin-
tiți atunci când personajul, Lando Calrissian a 
apăsat pe un buton de pe brățara ceasului și s-a 
activat un cyborg chel? Ei, așa și domnul Comșa. 
Cum se uită doamna Sebeni-Comșa la dumnea-
lui, cum se activează și i se simte prezența. Se 
activează dar timid, să nu va închipuiți că  se des-
fășoară vreun uragan sau pornește vreo tornadă 
în Consiliul Local, nicidecum. Se desfășoară dar 
timid, iar aici are un punct de apreciere din par-
tea noastră. El, ca și noi, știe că - agenda doamnei 
maestru păpușar este un plan de aservire și obe-
diență vis a vis de putere la nivel local și este evi-
dent că îi este rușine. Spre deosebire de doamna, 
el totuși are un simț al penibilului. La doamna 
- din păcate - acest penibil nu mai există. Păi de  
când stăpânii gratulează și împart metri pătrați,  
cățeii au ajuns să se creadă lupi, însă în cel mai 
bun caz pentru ei nu sunt decât niște hiene flă-
mâde și urâte. Acesta este un pamflet și bineîn-
țeles orice similitutdine cu realitatea brașoveană 
este pur întâmplătoare. Am zis! 

Institutul de dizabilități politico-administrative 

Neajunsuri fiziologice în Consiliul Local

Accinte

Săracu Dragnea n-a priceput nimic
 Pentru că nimeni nu 
l-a acuzat vreodată de 
inteligență pe Dragnea, 
liderul condamnat al PSD 
faci și el ce-l duce capul: 
enervează lumea. 

N-au trecut nici doi ani de 
când un alt lider al PSD, 
mult mai puternic pe 

vremea aia, făcea același lucru. 
Liderul ăla era Victor Ponta și în 
câteva luni de când a început figu-
rile astea cu aroganța a pierdut 
totul: președinția, șefia partidului, 
guvernul.

Țărănetele ăsta face și el același 
lucru: minte cu poftă și enervează 
pe toată lumea care nu este nea-
părat fana lui Cioloș. Dacă voiai 
să-l dărâmi pe Ciolo tot ce tre-
buia să faci era să-l lași în pace, să 
nu te asociezi cu el și să îl lași să 
se erodeze de la sine. A avut și are 
miniștri controversați în Guvern. 

A avut decizii bizare. Nu e invul-
nerabil. Dar berbecul de Dragnea 
îl face.

Tot ce trebuie să facă acum 
un partid este să anunțe că, dacă 
va câștiga alegerile, îl susține pe 
Cioloș premier în continuare. 
PNL-ul ar fi cel mai bun, n-are 
lideri cu succes la public, dar are 

experiență în a aduce oameni din 
afară de care să se lipească. Dacă 
termină cu orgoliile imbecile și fac 
mutarea deșteaptă, s-ar putea să-l 
prindem pe Cioloș premier sufici-
ent de mult cât să ne săturăm de el 
cum ne-am săturat și de Iohannis.

Ovidiu EFTIMIE
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Apoi ne erau menționate 
două concepții clasice des-
pre stat, liberalismul lui 

Adam Smith, pe care toți îl legau 
pe bună dreptate de capitalism și 
îl prezentau ca un ideal de atins și 
marxismul lui Karl Marx, pe care 
unii profesori care fuseseră filați de 
Securitate îl numeau marxism-le-
ninism, tocmai pentru a-l con-
dama. Teoria marxistă este strict 
legată de socialism, care și atunci 
ca și acum, era pus laolaltă cu 
comunismul din care tocmai ieși-
sem, cu toate că cele două noțiuni 
nu sunt deloc sinonime.

Statul minimalist era un ideal al 
capitalismului, acel tip de stat care 
oferă justiție și securitate, un lucru 
spre care toți profesorii noștri de 
economie ne spuneau înflăcărați 
că trebuie să tindem, care lăsa locul 
antreprenoriatului pentru a dez-
volta și a crește o economie, Statul 
care nu intervine pentru a controla 
și influența activitatea economică ci 
doar veghează la respectarea legii.

Asta era în 1998, trecuse 
aproape un deceniu de la Revoluție 
și profesorii noștri, privind încre-
zători la orizonturi prin geamurile 
fără tâmplărie din PVC ale sălilor 
de clase, sperau că la împlinirea 
celor 20 de ani prorociți de Silviu 
Brucan, Statul român se va apropia 

măcar de idealul prezentat de ei. 
Azi, după ce a expirat termenul de 
garanție al tranziției României la 
capitalism putem observa nu doar 
că lucrurile nu stau chiar așa ci 
chiar că Statul a devenit o piedică 
în desfășurarea economiei libere.

Pentru a putea funcționa, Statul 
are nevoie de bani, așa că au apărut 
impozitele. Primul a fost Impozitul 
pe circulația mărfurilor (un fel de 
impozit „micro“ de azi), apoi a venit 
Taxa pe valoarea adăugată, modul 
cel mai uzual prin care Statul își 
face banii pentru cheltuieli curente. 
Apoi a creat un sistem de colectare 
al acestui impozit atât de prost, 
încât a ajuns să „ia țeapă“ prin pro-
priile legi.

Astfel că azi, dragii mei, nu doar 
că nu putem plăti TVA când și cum 
vrem noi, dar înainte de a putea 
deveni plătitori de TVA, Statul ne 
evaluează capacitatea și intenția de 
a desfășura activități economice 
care implică operațiuni din sfera 
TVA. Cu toate că intenția o avem 
(nu se poate altfel), iar capacitatea 
nu este Statul în măsură să o judece, 
conform ultimelor hotărâri ale 
Curții Europene de Justiție.

Și pentru a face această evalu-
are, Statul ne cere un morman de 
acte, toate emise de instituțiile sale. 
Toate acestea doar pentru a ne mai 

lua niște taxe și a îngreuna proce-
dura de înregistrare a unei firme ca 
plătitoare de TVA.

De ce? Logica este simplă, cu cât 
mai puține firme plătitoare de TVA, 
cu atât controlul asupra lor este mai 
mare și mai mulți bani rămân la Stat.

A doua sursă puternică de bani a 
Statului o reprezintă impozitele pe 
muncă, acele sume pe care firmele 
ni le rețin lunar din salariu, pentru 
a le plăti Statului, care ne asigură 
pensie la bătrânețe, ajutor de șomaj 
la nevoie și servicii de sănătate.

Cu sănătatea ne-am lămurit cu 
toții, ferească Dumnezeu să mai 
cauți sănătate în spitalele Statului. 
Cât despre ajutorul de șomaj, 
acesta este un procent din salariu 
care ți se acordă pentru o perioadă 

cuprinsă între 6 luni și 1 an, dacă 
te duci o dată pe lună la Stat să 
demonstrezi că ți-ai căutat de 
lucru, deci avantaj: Statul.

Cât despre pensie, după ce că 
Statul abia așteaptă să pierzi vreo 
adeverință de salariu ca să te pena-
lizeze și să îți mai fure o bucată din 
cât ți se cuvine, o poți încasa doar 
de la 65 de ani. Asta în contextul 
în care studiile Uniunii Europene 
realizate de Eurostat au demon-
strat că majoritatea bărbaților din 
România mor la 69,2 ani și majo-
ritatea femeilor la 76,2. Adică 
după ce ai cotizat 35 de ani, Statul 
așteaptă să mori ca să îți păstreze 
banii, spre deosebire de alte țări 
din Europa, care la vârsta pensio-
nării plătesc asiguraților 100% din 

cât au cotizat. În vorbele înțeleptu-
lui Mircea Badea, „Mori, fraiere!“

Unul dintre obiectivele socialis-
mului marxist este reprezentat de 
punerea în comun a tuturor mij-
loacelor de producție și schimb și 
repartiția echitabilă a rezultatelor. 
Deci, Statul român nu este nici 
măcar unul de tip socialist marxist, 
pentru că repartiția rezultatelor 
nu se face echitabil, Statul român 
se îndestulează doar pe sine, o 
armată de hârțogari, șoferi și secre-
tare-amante, care formează o cara-
catiță cu tot mai multe capete, tot  
mai mare și mai flămândă.

Iar tu, antreprenorule, cetă-
țeanule, fraiere, ești „Cel mai iubit 
dintre pământeni”.

Sorin BÂSCĂ

„Cel mai iubit dintre pământeni”
 Încă de la „Bazele economiei” am învățat ce este Statul, 
dacă îmi aduc aminte bine, entitatea care creează cadrul 
legislativ pentru desfășurarea activității economice, 
urmărește prin instituțiile sale evoluția acesteia și 
respectarea legilor în vigoare de către toți actorii economici. 
Cam așa suna, cel puțin atât îmi amintesc eu acum, una 
dintre multele încercări de a defini Statul

Ce ne rezervă viitorul euro-
pean pe care ni l-am dorit 
atât de mult? Visam auto-

străzi, salarii în euro, civilizație vest 
europeană, bunuri de consum de 
calitate și ieftine. Visam o mână 
de ajutor și investiții de la frații 
europeni, ca recunoștință pentru 
generațiile pierdute în 45 de ani 
de comunism. Conturăm cu tușe 
groase un viitor al bunăstări fără 
precedent pentru România, al unui 
trai decent.

Relitatea ne-a izbit din plin, 
când, an după an, am remarcat că 
de fapt ne-au primit în Uniunea 
Europeană pentru simplul fapt că 
suntem o piață mare de consum, 
cu o apetență uriașă pentru achi-
ziția de bunuri de orice fel. Și pen-
tru că forța de muncă este ieftină 
și calificată. Adică tot spre avanta-
jul lor.   

Situația pare aberantă dar să 
facem un mic recurs la istorie. 
Europa „civilizată“, în Evul Mediu a 
avut beneficii majore pentru că noi 
am stat ca un scut aici în Balcani 
în fața otomanilor și a tătarilor. Ei 

stăteau bine mersi într-un climat 
de siguranță relativă și constru-
iau catedrale și cetăți, noi tremu-
ram prin peșteri cu burțile goale 
și construiam bordeie. Mai tărziu 
ei beneficiau de revoluție indus-
trială, universități, cultură, noi, la 
fel, peșteri, foame și bordeie. La 
ei industrie și servicii de calitate, 
democrație, piață liberă, turism, la 
noi, tremurat iarna în apartamente 
de bloc neîncălzite, și duși cu forța 
la muncă ( toată lumea avea „ser-
vici“), mâncam ce apucam, dar 
mai tot timpul eram cu burta goală, 
stăteam la cozi interminabile zilnic 
și la 22 se dădea stingerea. Și vara 
concediu prin sindicat sau BTT 
la mare sau în stațiuni balneocli-
materice. An după an, generație 
după generație, am stat cu nodul 
în gât, foamea în burtă și traista 
la ușă fiind tot timpul pe pas de 
plecare, trăind drama unui popor 
victimă. Ei se mai luptau din când 
în când între ei, dar cavalerește, cu 
ștaif, după care o mai trânteau de o 
cununie-alianță, și trăiau bine fără 
o amenințare reală.

Și cu toate acestea, miraculos, 
am reușit să ne păstrăm religia, 
obiceiurile, portul, limba maternă. 
Miraculos spun, pentru că am tra-
versat o istorie plină de bătăi, vio-
luri, omoruri, jafuri, umilințe de 
tot felul, și nu am dispărut. Fibra 
de român nu a dispărut. 

Niciodată, dar niciodată nu am 
avut nici un avantaj semnificativ în 
fața Europei. Orice mână de aju-
tor primită de la ea, am plătit-o și 
răsplătit-o. Iar valorile europene, 
trâmbițate cu forță și aplomb, sunt 
doar marketing înșelător, doar 
publicitate odioasă a unui pro-
dus de fațadă. De fapt Europa stă 
cu mâna adânc înfiptă în buzuna-
rele noastre fără nici o mustrare 
de conștiință. Stă cu toporul bine 
ascuțit, înfipt în pădurile noastre, 
cu glonțul pe țeavă căutând vânatul 
nostru, cu sonda explorând petro-
lul nostru. Nu au gânduri bune, 
vor ce au vrut toți, întotdeauna de 
la noi. Să se înfrupte cu nesaț din 
bogățiile noastre. 

Și cu România cum rămâne? Cu 
noi, poporul cum rămâne în fața 

avalanșei de non-valori poleite cu 
un marketing pompos? Care este 
planul contra noastră atât de bine 
ticluit la Bruxelles și dece nu îl 
putem dejuca? Câtă fină și rafinată 
perversitate mai avem de îndu-
rat din partea Europei? Unde vor 
să ne aducă? Pentru că observ că 
militează pentru diversitate con-
fesională și culturală. Adică vor să 
ne amestece cu alte popoare și să 
adoptăm alte obiceiuri. Ca să nu 
ne mai bazam pe cultură, limbă, 
biserică. Vor ca din popor orto-
dox majoritar să ajungă un popor 
inter-rasial, multiconfesional, cu 
rădăcinile rupte de trecut, cu obi-
ceiuri și istorie uitate. Ca neam, în 
ritmul acesta, în câteva generații 
vom dispărea înghițiți de o cultură 
mondială, ocultă, care acceptă și 
promovează lucruri și comporta-
mente contra naturii și a moralei 
creștine. Și asta pentru că am apă-
sat butonul de „delete“ cu mult 
timp în urmă, uitându-ne în gura 
politicienilor mincinoși și lipsiți 
de patriotism, morală creștină și 
interes istoric, care conștient sau 

inconștient au vrut și vor să ne dis-
trugă fibra, și să ne corupă în așa 
hal încât să ne dezradăcineze. Să ne 
schimbe propriul set de valori, așa 
cum e el cu bune și rele, cu setul 
lor de valori aplatizate, fără nici o 
finalitate. 

Am vrut civilizație! O primim 
cu vârf și îndesat.

Dan VÂJU

Europa lui Merkel

Și cu toate acestea, 
miraculos, am reușit 
să ne păstrăm religia, 
obiceiurile, portul, 
limba maternă. 
Miraculos spun, pentru 
că am traversat o 
istorie plină de bătăi, 
violuri, omoruri, jafuri, 
umilințe de tot felul, 
și nu am dispărut. 
Fibra de român nu a 
dispărut. 
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Duminica largă a părintelui Arsenie Boca

Citisem despre părinte, 
despre exilul său în satul 
Drăgănescu și despre pro-

fețiile teribile înfățișate de pictu-
rile din biserica mică din sat. De 
altfel, „Sfântul Ardealului“ este un 
nesfârșit subiect al lumii online, al 
lumii cărților bisericești, al știrilor 
de televiziune. Am fost, în urmă 
cu un an sau doi, la petrecerea ani-
versară a unui puști de 10 ani, iar 
copiii veniți acolo ascultau un cân-
tec pe ritmuri moderne cu nuanțe 
latino care se numea... Arsenie 
Boca. Copiii ascultau melodia pe 
YouTube și dansau frenetic.

La intrarea în Mihăilești, într-o 
parcare pe malul lacului, dintr-o 
rulotă se vinde pește proaspăt. 
Pe lac se văd amenajate câteva 
pescării.

Parcarea din jurul micii biserici 
de câmpie e plină de autoturisme 
venite din toată țara și aliniate per-
pendicular pe gardul alb al cimi-
tirului. Se aud, din boxe, cântece 
religioase. Un cor mic de femei...

Părintele Arsenie Boca a ajuns 
la Drăgănescu după ce a fost alun-
gat de la Prislop. A fost trimis de 
Patriarhie, ca pictor de biserici, 
fără a avea dreptul să slujească. 
A locuit aici douăzeci de ani, iar 
cinci-sprezece i-a dedicat picturii 
bisericii din sat.

Îmi fac loc cu oarecare greutate 
prin mulțimea venită la slujbă. 

Sunt oameni mulți afară, în fața 
bisericii, sunt și mai mulți oameni 
înăuntru. Intru, mânat de curiozi-
tate, știam că pe pereți sunt pictate 
premoniții înfricoșătoare – căde-
rea turnurilor gemene, antene sate-
lit, oameni cu telefoane mobile. 
Lucruri imposibile în perioada în 
care a fost săvârșită pictura, înce-
pută în 1968.

Două lucruri m-au surprins. 
Lumina blândă din interiorul 
bisericii, o lumină remarcată și de 
Nichifor Crainic în anii ʹ70, când a 
vizitat lăcașul de cult. Iar cel de-al 
doilea lucru care m-a surprins a 
fost lărgimea spațiului. Deși bise-
ricuța era plină, nu mă atingeam 
de ceilalți credincioși. Pe măsură 
ce se umplea, spațiul părea că se 
lărgește și ne cuprindea cu genero-
zitate pe toți.

Privesc îndeaproape picturile, 
par un amestec naiv de desene 
colorate și cuvinte prin care se 
înfruntă binele și răul. Nu seamănă 
cu nicio altă zugrăveală. Sunt și 
turnurile gemene pe un perete, 
negre și cuprinse de flăcări. Sunt și 
propoziții înșelătoare – totul este 
biochimie, nu există Dumnezeu 
sau trăiește-ți viața cum vrei, te 
vei pocăi la bătrânețe. Par povești 
desenate de copii...

„L-am cunoscut, dar nu așa, 
de-aproape, eram copil“, îmi spune 
unul dintre consilierii parohiali. 

„Nu era așa cum apare în foto-
grafii, avea părul galben spre alb, 
era voinic și umbla în straie albe. 
Intram în biserică, printre schele, 
și părintele era acolo… Acum îmi 
pare rău că nu am stat de vorbă cu 
dumnealui“, spune omul.

Mă răsucesc în stânga și în 
dreapta, să văd cât mai mult, 
mi-aduc aminte că citisem despre 
pereții aceștia că sunt pictați cu 
predicile sale de la mănăstirea de la 
Sâmbăta de Sus. O carte de desene 
și cuvinte desfăcută larg pe pereții 
interiori. O carte mare și încăpă-
toare ca largul interior al bisericii 

mici din satul Drăgănescu. 
Preotul, un om înalt și voinic, 

vorbește despre Sfânta Cruce și 
amintește despre cele spuse de 
părintele Arsenie: verticala crucii 
este iubirea de Dumnezeu, orizon-
tala este iubirea de aproapele tău. 
Dar, dacă nu ai pe ce să pui orizon-
tala, brațul vertical se prăbușește... 
Una fără cealaltă nu se poate, 
spune preotul.

„E multă lume“, îi spun consi-
lierului parohial. „Azi a venit un 
autocar tocmai de la Iași. Dar la 
fiecare slujbă vine lume din toată 
țara. E și un preot care a venit 

din altă parte și asistă la slujbă.“ 
Preotul venit în pelerinaj miruiește 
credincioșii. E venit de undeva de 
pe Valea Oltului, de lângă Izbiceni.

Coada se întinde în curtea bise-
ricii, sunt câteva sute de oameni. 
Mă mir din nou de ușurința spa-
țiului de a ne cuprinde pe toți. Și 
de lumina din pereți...

În curte, dintr-o căsuță de lemn, 
se vând lumânări, vederi cu pictu-
rile din biserică și cărți – majorita-
tea dedicate părintelui înzestrat cu 
duhul „înainte-vederii“. Nu ai voie 
să fotografiezi sau să filmezi înă-
untru și, bineînțeles, nu ai voie să 
atingi zugrăveala…

Dar nu ai nevoie să faci ceva din 
toate acestea pentru că îți rămân 
toate în minte. Biserica, duminica, 
lumina… E loc larg pentru fiecare, 
trebuie doar să așezi orizontala pe 
verticala cuvenită.

Tudor ARTENIE

 Taximetristul nu 
a fost la mitingul 
transportatorilor 
împotriva taxei RCA. 
Ce rost are? Oricum 
nu se rezolvă nimic. 
Speteaza scaunului 
stă în unghi de 120 de 
grade, strivindu-mi 
genunchii, el e imens, 
un Jabba The Hut 
sfătos la numai 29 de 
ani.

Nu-i gras ci doar prea plin de 
teorii, povețe, informații 
care îi umplu burta, ceafa 

și fălcile. Știe tot. De pildă povestea 
cu RCA e cioaca serviceurilor auto 
care umflă monstruos prețurile.

– Ce să vă zic doamnă, cazanul 
meu de Logan a fost lovit în aripă, 

nimic foarte grav, și toată reparația a 
fost estimată de service la 5.100 de 
euro, 1.400 piesele și 3.700 de euro 
manopera. Am văzut nota de plată 
de la asigurare. Cum să coste atât 
manopera, frățioare? Și ăștia de la 
asigurări sunt pe tamjă cu serviceu-
rile, își iau parandărăt și peste toți 
e Mișu Negrițoiu care și-a luat și el 
parte, că nu e prost. Niciunul care a 
ajuns atât de sus nu este prost.

Îi respectă pe Mișu și pe Ghiță 
și pe Cocoș și pe Ponta, sunt 

oameni luminați, nu degeaba a 
ieșit Ponta cel mai mare intelectual 
al României în sondaje.

– Noi suntem prea mici, vocea 
taximetristului părăsește modestă 
corpul de 152 de kilograme. Noi 
nu putem să schimbăm nimic. 
Chiar așa, ați auzit de planul 
Kalergi?

Nu am auzit.
– Păi intrați pe gugăl și căutați 

chiar așa, Kalergi, cum se aude 
decât cu k de la kilogram. E un 

evreu-austriac care a pus la cale 
Uniunea Europeană și distrugerea 
națiunilor prin emigrație. Să aducă 
ciori și chinezi care să ne, cum se 
zice, să ne facă mai puțin români.

– Să dilueze?
– Așa, să dilueze. Da, să nu mai 

fim noi români, francezii să nu mai 
fie francezi și nemții, nemți. Să 
iasă un amestec d-ăsta care să ne 
facă mai ușor manipulabili, să ne 
conducă cei puternici mai simplu, 
să nu ne mai revoltăm. Și Merkel 

acum face treaba asta. Citiți dum-
neavoastră pe gugăl planul Kalergi. 
Cum se aude.

Taximetristul e informat. Nu e 
scăpare, dacii botezați cu apă de 
chinez și negru și-au pierdut tăria 
lor genetică. Poate doar Mișu și 
Ponta, Ghiță și Cocoș să-și fi păs-
trat adn-ul neînfricat și inteligent 
spre care, cu toții, ar trebui să 
tindem.

În parcarea de taxiuri, Jabba 
salută trei șugubeți care o freacă, 
n-au chef de muncă, e zi de miting, 
ia mai duceți-vă domle cu metroul.

– Coae, ai fost la demonstrație? 
îl întreabă unul din ei.

– Nu coițe, că era pe centură. 
Băgăm o tablă?

Nu poți să lupți cu evreii și 
planul lor diabolic de a conduce 
lumea prin mărirea RCA-ului, așa 
că mai bine bagi o poartă-n casă, 
un cinci-trei, hai cu tata. Auziți 
băi, voi știți de Kalergi? Căutați pe 
gugăl, se scrie cu k de la kilogram.

Raluca FEHER

 Imediat ce ai ieșit din București, șoseaua către Alexandria 
se deschide larg, pe patru benzi. Soarele de septembrie 
încălzește duminica. Drumul spre satul Drăgănescu trece 
pe lângă închisoarea Rahova, apoi peste barajul care adună 
Argeșul într-un lac mare, Bragadiru, Mihăilești și de-acolo, 
la dreapta, pe un drum îngust și neîngrijit, ajungi la 
bisericuța pictată de părintele Arsenie Boca.

L-am cunoscut,  
dar nu așa, de-aproape, 
eram copil“, îmi spune 
unul dintre consilierii 
parohiali. „Nu era așa 
cum apare în fotografii, 
avea părul galben  
spre alb, era voinic  
și umbla în straie albe. 
Intram în biserică, 
printre schele, și 
părintele era acolo... 
Acum îmi pare rău  
că nu am stat de  
vorbă cu dumnealui“.

Kalergi, RCA-ul și lupta noastră pierdută
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Ce spuneti? Aaaa s-o luăm pe auto-
stradă? Sus? Cum sus? A da, bine-
înțeles cu autostrada am luat-o sus, 

pe munte, am luat-o și pe vecina ultima 
dată când am fost. Era tot un sfârșit de săp-
tămână. Am ajuns făra nici o problemă! 
Făra nici o problemă pentru că pe tronso-
nul Comarnic - Brașov este imposibil să 
faci accident deoarece în weeakend se fac 
șase ore. Da! Se merge cu 15 kilometri pe 
oră. Suntem în deplină siguranță.  Rugăm 
brașovenii să nu mai înjure CNADR-ul și 
pe cei de la Drumuri și Poduri, pentru că 

datorită lor în wee-
kend se circulă în 
siguranță. Așa cu 
cinșpe la oră e mai 
bine. Peisajul e fru-
mos, poți să-l admiri, 
respiri ozon, chiar am 
văzut că șoferii joacă 
scrabble și table pe 
capotele mașinilor, 
deci oamenii fraterni-
zează. Fraternizează, 
schimbă opinii, se 
cunosc, schimbă 
cărți de vizită, și totul 
datorită autorităților 
locale, guvernului și 

mai ales prin deosebita grijă a CNADNR, 
pentru că nu s-a făcut autostrada. NOI 
NU VREM AUTOSTRADĂ. Pai cum 
să se facă autostrada? Să meargă nebunii 
cu 140 la oră? Doamne păzește! Ei bine 
CNADNR-ul are grijă și de sportul româ-
nesc și brașovean mai ales. Învață șoferii să 
paticipe la raliuri cu liniuțe și jaloane. Și e 
cu premiu. Premiul este că dacă reușești 
slalomul scapi cu viață. Unde? La Perșani, 
acolo unde s-a pus un parapet de beton în 
curbă. 

Bogdan GABRIEL

 Mare protest mare! 
Două fire două paie! 
Ăsta a fost marele 
protest de la Brașov 
prin care marea și 
inundabila societate 
civilă a vrut să 
sancționeze decizia 
parlamentarilor să nu 
permită cercetarea lui 
Gabriel Oprea în cazul 
polițistului mort în 
misiune.

Aici nu este vorba despre 
Oprea. Oprea este doar 
un godac bine hrănit 

prin relațiile construite în timp. 
Aceleași relații pe care le dezvoltă 
orice alt parlamentar. Aici este 
vorba despre „societatea civilă“ 
care invariabil este formată din 
aceleași personaje. Dacă ordonăm 
aceste personaje pe o scară sau pe 
o piramidă, vom observa un fapt 
interesant: la vârf sunt protestatarii 
profesioniști, un fel de boschetari 
de lux care nu au un serviciu stabil 
dar care se plimbă pe unde vor ei, 
conduc mașini destul de scumpe 

și au bani să pape prin cârciumi. 
Au haine de firmă, aparatură foto 
și telefoane scumpe de ultimă 
generație cu care fac liveuri pe 
facebook. Unii fac pe sportivii care 
se plimbă cu bițiclul prin Europa. 
Alții sunt doar simpli scurgători 
ale paharelor depuse pe masă de 
o Monică plină de sila unei țuici 
răsuflate. Un paradox!

Sub acești „boschetari de 
lux“ se afișează eșalonul doi de 

protestatari, semiprofesioniștii! 
Ăștia sunt un fel de zilieri, adică 
lucrează și ei pe undeva, nici ei nu 
știu pe unde, dar fac un ban. Un fel 
de lăutari care cântă pe la mese cu 
speranța că vor primi un rest de 
ciolan cu unsoare pe el. Ies din casă 
pentru un ceiuț cald, iar unii dintre 
ei chiar cred în guru care este gata 
să dezvolte o nouă sectă!

Iar sub ăștia sunt protestatarii 
„credincioși“, adică naivii care cred 

că pot schimba ceva. De obicei 
sunt oameni care s-au săturat de 
minciună și care se lasă păcăliți 
de ăia care declară cu patos că vor 
schimbare. Și ies ies în stradă. Tot 
dintre acești credincioși se remarcă 
cei care nu mai au televizor acasă 
pentru că l-au aruncat să nu se lase 
mințiți. Aștia sunt cei care cred în 
teoria conspirației și care sunt con-
vinși că bunica lor era reptiliană. 
Jură că bunica lor avea și coarne și 

că era virgină când l-a făcut pe ta-su 
cu dracu la ceas de seară întune-
cată! Ăștia sunt un fel de „Azorică 
buze reci“!  A dreacu ispită!

Iar ca să tratăm subiectul la 
modul serios trebuie să vă spun 
ceva: unii cu barba mare primesc 
banul pe care îl dau la boschetarii 
de lux să facă țircus. Ăia, boscheta-
rii, dau și ei ceva la semiprofesioniș-
tii băutori de lăptic de iapă turbată. 
Și ăștia scot la rândul lor tămâie pă 
ăia credincioși. Umple-ne Doamne 
farfuria!

Măi oameni buni, nu vedeți că 
apar protestele doar când anume 
personaje doresc asta? Doar pen-
tru anume godaci care oricum nu 
mai contează? Nu vedeți că voi 
trebuie să protestați și să luați ati-
tudine față de toți godacii și față de 
toate scroafele care au transformat 
țara asta într-o imensă cocină? Sau 
vă place lătura? Da? Atunci să lătu-
riți bine! Eu rămân la farfurie! În 
care pun ce îmi permit pe măsura 
muncii mele. Nu vă place? Nu con-
tează, important este să protestăm 
bine. Iar seara, la adăpostul pături-
cii de lână care se confundă cu 
blănița păcatului original să te auzi 
spunând coprotestatarei de lângă 
tine: ai văzut ce telefon avea? Al 
dreacu dar, lux de lux!

Alexandru PETRESCU

Bâlci fără tiribombe

Bâlbe de asfalt!
 Uite ca se apropie si week-end-ul. Ce frumos! Si ce bine! Lumea merge 
la munte, prin statiuni  pe Valea Prahovei, ce poate fi mai dragut? Ce 
poate fi mai minunat decat sa stai doua ore si jumatate in trafic intre 
Sinaia si Predeal? 

Europa în  
zodia războiului

Senad avea 23 de ani când a izbucnit 
războiul în Bosnia. Mai are doar patru 
prieteni în Sarajevo. Restul sunt morți 

sau în Suedia, State sau Anglia. Regretă că nu 
a plecat. S-a gândit că poate să schimbe ceva. 
În ăștia 20 de ani de când e pace, Bosnia a 
dat o tură de stadion și iat-o fix în locul în 
care era în 6 aprilie 1992. De fapt nu, exage-
rez, e în 5 aprilie 1992. Astăzi, președintele 
republicii Srpska, Milorad Dodik este primit 
de președintele Putin. Sedan crede că Dodik 
va obține de la ruși sprijin pentru organiza-
rea unui referendum de declarare a indepen-
denței. Nu mâine, dar poimâine sigur, războ-
iul va coborî din nou în stația Sarajevo.

În cei 4 ani de război, Națiunile Unite și 
Comunitatea Europeană au mâncat semințe 
și s-au uitat de pe margine cum zeci de mii 
de oameni au fost uciși. Birocrație, creti-
nism, amoralitate, experiment dement?

Nimeni nu mai crede în Europa. Care 
Europă?

– Trebuie să țineți cont că, pe vremea aia, 
Rusia era condusă de Elțân. Acum e mult 
mai rău. Mult, gândiți-vă la ambițiile lui 
Putin și la tăcerile speriate ale Europei.

E groasă.
Senad știe că războiul e aici. Poți să îi 

simți halena acră. Dar nimănui nu-i pasă. 
Milioane de bosnieci vor fi făcuți chiftele de 
tocătorul indiferenței europene.

Și ce spune asta despre noi?

– Musulmanii din Bosnia sunt cei mai 
secularizați, educați, integrați musulmani 
din lume. Și cu toate astea, nu sunt protejați, 
mai mult, sunt decimați în războaie etnice. 
Dacă asta li se întâmplă celor mai europeni-
zați dintre musulmani, care este viitorul pre-
vizibil al refugiaților din Siria, Palestina sau 
Afganistan? Ce șanse reale au ei de integrare?

Zero.
La televizor, 8 amărâți sunt filmați cu 

spatele la o dubă, au fost prinși trecând cu 
barca Dunărea, undeva în Dolj. În drum 
spre Germania. Spre viitor.

Însă viitorul e undeva înapoi.
În 5 aprilie 1992.

Raluca FEHER
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Despre mall-uri și hipermarketuri
 Pe locul fostei uzine 
Hidromecanica 1 
(unde se produceau 
turbine exportate în 
toată lumea, pentru 
cei prea tineri să își 
amintească locul) se 
va construi (încă!) un 
mall. Imediat, pe net, 
au început discuțiile 
pro și contra. Aici 
vreau să va expun 
opinia mea cu privire 
la acest subiect

Haideți să analizăm pe 
puncte, luând unul câte 
unul avantajele unui 

asemenea proiect, așa cum sunt 
ele expuse de către cei ce susțin 
investiția.

1. Se vor crea locuri de muncă. 
Da este adevărat, se vor crea locuri 
de muncă, în special în hipermar-
ketul care apare în mod inevitabil 
în orice mall din Romania. Locuri 
de muncă plătite la nivel de salariu 
minim pe economie, cu extrem de 
mici excepții. În același timp se vor 
pierde locuri de muncă – locurile 
de muncă din magazinele alimen-
tare din zona centrului civic al 
Brașovului, pentru că magazinele 
mici nu vor putea concura cu pre-
țurile și oferta hipermarketului. La 
fel va fi și în legatură cu celelalte 
magazine din mall – vor crea locuri 
de muncă prost plătite, dar dorite 
de mii și mii de români și românce, 
căci, nu-i așa? Cine nu vrea să fie 
vânzator în mall? Iar magazinele 
celelalte, deținute de localnici, vor 
închide încet – încet porțile. Pe 
de-o parte creem locuri de muncă, 
pe de alta le distrugem pe cele exis-
tente. Dar nu-i nimic, visele multor 

doritori de a fi vânzatori în mall se 
vor împlini.

2. Se vor plati taxe. Da, se vor 
plăti taxele locale – impozitul pe 
clădiri, pe un probabil parc auto 
al angajaților dezvoltatorului etc. 
Apoi taxele aferente salariilor și 
…și cam atât. Pentru că impozit 
pe profit nu o să vedem vreodată 
de aici, chiar dacă ar deveni profi-
tabil rapid – fiind un dezvoltator 
internațional, va avea grijă să își 
„consolideze“ exercițiul financiar 
transferând profitul în Olanda, 
spre exemplu. Iar profitul firmelor 
care vor vinde în mall se centra-
lizează acolo unde își au sediul în 
România, de regulă în București, 
oricum nu în Brașov. Spre deose-
bire de firmele care vor opera atât 
mall-ul cât și în mall, cele care vor 
fi împinse la faliment de deschi-
derea mall-ului aparțin (în marea 
lor majoritate) unor patroni locali, 
care își plăteau taxele toate în 
Brașov, dădeau de lucru tot unor 

brașoveni, ca și mall-ul, dar – după 
ce plăteau impozitele aferente, pe 
profit, pe dividende etc – își chel-
tuiau și majoritatea profitului în 
Brașov – unii își făceau o casă, alții 
doar și-o renovau, unii își permi-
teau să își ducă copiii la grădinițe 
private, alții doar la diversele locuri 
de joacă unde lăsau sume impor-
tante, unii își dezvoltau afacerea, 
alții doar se duceau la schi, sau la 
paradisul acvatic, toate locuri unde 
îți trebuie sume mari pentru a fi un 
client regulat. Toate aceste afaceri 
fară o legătură directă cu noul mall 
vor suferi o pierdere financiară, 
deoarece acei patroni de mici afa-
ceri nu vor mai avea banii pe care 
îi cheltuiau până acum. Dar nu-i 
nimic, bine că se vor plăti câteva 
taxe locale.

3. Va fi un loc în care sa te dis-
trezi în centru. Da, va fi, cel puțin 
un timp. Să va aduc aminte de un 
loc numit Macromall? A dispărut 
de câțiva ani. De Eliana Mall mai 

știți ceva? E șchiop rău, cu multe 
spații neînchiriate. De Magnolia 
nu vă mai spun nimic, e în reani-
mare, cu slabe șanse de supravie-
țuire. Dar de Unirea shopping 
center? Ați mai fost pe la etajul I, II 
sau III? Gol goluț… Coresi pare a 
fi absorbit toate energiile de shop-
ping ale orașului, pentru o vreme. 
Dar ce se va petrece când se va mai 
deschide un mall? Orașul e prea 
mic pentru atâtea mall-uri, se cani-
balizează unele pe altele, iar între 
timp, colateral, cad zeci de firme 
românești, locale. Dar nu-i nimic, 
bine că avem unde să ne distram în 
centru.

4. Vor fi multe spații de biro-
uri. Așa, și? Cine are nevoie de 
birourile acelea? Există firme care 
se târăsc pe stradă văitându-se 
că nu au birouri? A, poate unele 
firme care au birourile în câte un 
apartament închiriat (de la pro-
prietari brașoveni, deci plătitori de 
impozite în România), se vor muta 

în clădirea de birouri nouă. Unde 
vor plăti chirie unor firme străine, 
iar cei cărora le plăteau chirie până 
atunci nu vor mai avea sumele pe 
care le cheltuiau până atunci – 
unde? Ați ghicit! Tot în Brașov! 
Dar nu-i nimic, vor fi birouri fru-
moase în centru.

5. Nu vrem parc! Unul din cei 
mai vocali susținători ai proiectu-
lui îl anula pe un alt brașovean care 
propusese să se facă mai bine un 
parc pe locul fostei uzine cu argu-
mentul „Un parc nu produce taxe!“ 
Chiar așa, un parc nu produce taxe. 
Dar produce altceva – produce un 
loc unde oamenii se pot relaxa, 
se pot umple de bucuria de a sta 
în natură, de a se uita la păsărele, 
sau la veverițe, dacă vor fi, sau la 
copiii proprii, sau ai altora, și își 
pot reîncărca bateriile, pentru a fi 
mai productivi și mai eficienți în 
munca de zi cu zi. Dacă măsurăm 
un oraș după taxele produse pe 
metrul pătrat, New York-ul umplea 
de mult timp Central Parc-ul de 
zgârie nori.

În concluzie, ce ar mai fi de 
spus? Elementul cel mai nociv 
din toată ecuația este hipermar-
ketul care însoțește orice mall în 
România (nu și în străinătate!). 
Mall-ul în sine va avea perioada lui 
de glorie, după care, într-un oraș 
cu o populație din ce în ce mai 
săracă, cu firme locale din ce în ce 
mai puține, cu salariați din ce în ce 
mai prost plătit, se va cufunda și el, 
ca toate celelalte (inclusiv Coresi, 
lovit cel mai greu de deschiderea 
noului mall), într-o stare de degra-
dare și uitare. Și, înainte să moară 
de tot, precum Macromall-ul, se va 
vinde de câteva ori, spre bucuria 
diverșilor notari care vor perfecta 
actele. Aceștia vor fi, în final, singu-
rii care vor fi profitat de deschide-
rea noului mall.

Șerban ȘOVĂIALĂ
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HOCHEI

Următoarele meciuri 
ale „lupilor” în 
Campionatul Naţional 
vor avea loc tocmai 
la sfârşitul acestei 
săptămâni, când elevii 
lui Martin Lacroix 
se vor înfrunta cu 
vechea rivală, HSC 
Miercurea Ciuc, pe 
gheaţa harghiteană... 
Ne întrebăm cum 
va fi, din nou cu 
arbitri harghiteni 
la conducerea 
partidelor? O întrebare 
firească, pe care o 
adresăm din toată 
inima conducătorilor 
hocheiului românesc…

La sfârșitul săptămânii trecute 
s-au încheiat meciurile din 
primul tur al Cupei EHF la 

handbal feminin. Într-un duel, care 
a interesat și Brașovul, echipa ger-
mană Bietigheim a trecut fără pro-
bleme, după două manșe disputate 
în Germania și adjudecate la scor 
(34-15 și 37-19), de echipa sârbă 
Naisa Niș. În acest fel, Bietigheim 
a devenit adversara echipei bra-
șovene, în turul secund al Cupei 
EHF! Este a doua confruntare a 
formaţiei brașovene cu o echipa 
din Germania, după cea din sezo-
nul trecut a competiţiei europene 
intercluburi, când Corona a fost eli-
minată în semifinale de puternica 
Metzingen. Echipa Bietigheim este 
din Bietigheim-Bissingen, un oraș 
din landul Baden-Württember, 
aflat la circa 20 km nord de orașul 
Stuttgart, în sud-vestul Germaniei. 

În trecuta ediţie de campionat, 
echipa germană a ocupat locul 4 
în Bundesliga, iar în acest campio-
nat, care abia a început, a înregis-
trat o victorie, în singura partidă 
disputată, 35-22, cu SVG Celle. 

Echipa din Germania a transfe-
rat masiv vara trecută, lotul actual 
fiind un conglomerat de vedete, 
provenind din mai multe ţări, 
precum, Danemarca, Brazilia, 
Olanda, Norvegia și, desigur, 

Germania. Cele două manșe ale 
confruntării dintre Corona Brașov 
și Bietigheim se vor disputa în 15 
sau 16 octombrie, respectiv, 22 sau 
23 octombrie. „Era previzibil că 
vom juca împotriva nemţoaicelor, 
fiind o diferenţă clară de valoare 
între ele și Naisa Nis. Ne așteaptă 
două jocuri extrem de grele, am 
văzut că au o echipă foarte solidă, 
cu jucătoare de mare calitate, care 
pot pune probleme. Dacă ne uităm 
puţin, în componenţa lor sunt cel 
puţin trei olandeze, după aceea Da 
Silva, care a evoluat anul trecut la 
CSM București s-a dus și ea acolo, 
Muller, interul drept, care are o 
valoare incontestabilă și alte câteva 
jucătoare bune. Eu spun că ne va fi 
foarte greu, dar ne vom pregăti de 
așa natură încât să sperăm la niște 
rezultate bune. Fără doar și poate 
vom da totul pentru a spera la o 

calificare în turul următor. La acest 
nivel nu mai poţi spune că sun-
tem avantajate de faptul că jucăm 
returul acasă. Meciurile diferă și 
pe parcursul lor, pot apărea oscila-
ţii foarte mari de la un joc la altul. 
Normal, la handbalul din ziua de 
azi nu prea mai sunt învinși și șîn-
vingători dinainte, pentru că apar o 
mulţime de surprize“. 

O veste mai puţin plăcută, 
legată de echipa brașoveană, este 
legată de starea de sănătate a unei 
jucătoare de bază, Carmen Cartaș. 
Aceasta va suferi o intervenţie chi-
rurgicală la genunchi (artroscopie) 
și va lipsi aproximativ trei luni. 
Jucătoarea s-a accidentat la meciu-
rile amicale dinainte de startul 
campionatului și în urma investiga-
ţiilor, echipa medicală a luat deci-
zia ca handbalista Coronei să facă 
intervenţia!

Greva arbitrilor de hochei perturbă  
desfăşurarea Campionatului Naţional!

Corona va juca din nou cu o echipă germană 
HANDBAL / CUPA EHF

A început o nouă ediţie a 
Campionatului Naţional 
de hochei pe gheaţă... Am 

vrea să scriem „cu bune și cu rele“, 
însă nu putem să formulăm decât 
numai ultima parte a scrierii. De 
ce? Pentru că actuala ediţie a debu-
tat sub semnul unei greve a arbitri-
lor, care solicită baremuri mult mai 
mari de arbitraj faţă de ediţia ante-
rioară a campionatului. Poate, pe 
bună dreptate, așa cum cer multe 
categorii în România, marginali-
zate și batjocorite. Ciudat este că 
la respectiva grevă au aderat arbitri 
din București, în timp ce cavalerii 
fluierului din bazinul Ciucului au 
rămas, bine mersi, la datorie. Acest 
lucru a creat probleme, pentru că, 
de exemplu, la meciul „lupilor“ 
Brașovului la Gheorghieni, numai 
obiectivitate nu s-a numit arbi-
trajul prestat de o persoană toc-
mai din acea zonă harghiteană. În 
consecinţă, hocheiștii Brașovului 
au fost gratulaţi cu numeroase eli-
minări și pedepse. Incredibil, dar 
adevărat, într-un sport românesc 
fără mamă, fără tată. Mai mult, 
spectatorii din Gheorghieni au 
aruncat și cu ,,ozn“-uri pe gheaţă 
și suntem curioși dacă observato-
rul federal (o persoană tot de prin 
zonă, cum altfel), va scrie ceva în 
raport! Practic, corpul arbitrilor, 
care, oricum, nu era prea lărgit, 
s-a scindat, iar cele două părţi au 
cooptat și observatori de joc. Ne 
întrebăm acum, când se va termina 
această situaţie, pentru că tocmai 
au început și meciurile din Liga 
Mol și ne vom descalifica, compa-
rativ cu situaţia din Ungaria, unde 
organizarea perfectă este la ordi-
nea zilei. Referitor la comportarea 
,,lupilor“ Brașovului, în debutul 

campionatului României, trebuie 
remarcat că valoarea lotului de 
cinci stele nu dă voie la rateuri, în 
acest sezon. 

„Lupii“ au debutat cu o victorie 
la scor în Campionatul Naţional: 
5-1 (3-0, 2-1, 0-0) în deplasare, 
cu Progym Gheorghieni. Meciul 
a fost la discreţia echipei pregătită 
de Martin Lacroix, care a mar-
cat cele cinci goluri prin Gliga 
(min.9), Trancă (min. 9), Klempa 
(min. 15), Cs. Fodor (min. 25), 
Zs. Molnar (min. 30). După 5-1, 
vineri a venit rândul unui alt suc-
ces al „lupilor“, pe gheaţa echipei 
harghitene. A fost însă o victorie 
a Coronei Brașov conturată greu, 
după prelungiri, în faţa unei echipe 
bătăioase, la propriu și la figu-
rat, care a făcut tot posibilul să-i 
provoace pe ,,lupi“ și aceștia, din 

păcate, au răspuns. Scor final: 4-3 
(1-0, 0-0, 1-2, 1-0), pentru echipa 
brașoveană, pentru care au marcat 
Zsolt Molnar (min. 4.11), Tomas 
Klempa (min. 12.57), Gergo Biro 
(min. 23.52) și Arpad Mihaly 
(golul de aur, în min. 64.17). 

Spectacole cu goluri  
multe, pentru fanii echipei

Echipa brașoveană și-a conti-
nuat parcursul în campionat, cu 
alte două meciuri, ambele acasă, 
cu Sportul Studenţesc. Chiar 
dacă vedetele echipei brașovene 
au fost menajate (Rory, Klempa, 
Mihaly sau MsDonald), pe gheaţă 
intrând și multe rezerve, primul 
meci a fost la discreţia „lupilor“, 
care au făcut spectacol, cu faze și 
combinaţii care i-au încântat pe 
suporteri. Scor final: 19-1 (6-0, 

9-1, 4-0) pentru Corona Brașov 
Wolves, golurile învingătorilor 
fiind înscrise de Csanad Fodor (4), 
Matyas Biro (2), Levente Zsok 
(2), Daniel Trancă (2), Tivadar 
Petres (2), Zsolt Matyas, Zoltan 
Csiki, Zsolt Peter, Zsombor Balazs, 
Richard Filip, Roberto Gliga, 
Gergo Biro. Al doilea meci dintre 
Corona Brasov Wolves și Sportul 
Studenţesc a adus și un record 
de goluri marcate într-o repriză 
(12-0!). Cum era de așteptat, 
Corona Brașov Wolves a cţștigat 
la pas și acest meci, la o diferenţă 
chiar mai mare decât în ajun: 22-1 
(5-0, 12-0, 5-1). Golurile echipei 
pregătită de Martin Lacroix au 
fost înscrise de Levente Zsok (4), 
Matyas Biro (3), Zsolt Molnar (3), 
Gergo Biro (3), Daniel Trancă (2), 
Otto Biro, Istvan Nagy, Zsombor 

Balazs, Csanad Fodor, Andrei 
Dumitru, Attila Imecs, Tivadar 
Petres 

De remarcat că faţă de sezonul 
trecut, a intervenit o modificare 
importantă în regulament, legată 
de repriza suplimentară. Astfel, 
dacă în sezonul regulat, jocul este 
egal la sfârșitul timpului regula-
mentar de joc, se va juca o repriză 
suplimentară de 5 (cinci) minute, 
în care echipele vor evolua „trei 
contra trei“. Dacă nu se înscrie 
niciun gol în repriza suplimentară, 
atunci va fi aplicată procedura de 
executare a „șuturilor de penali-
tate pentru departajare“ pentru 
desemnarea învingătorului meciu-
lui urmând să se execute câte trei 
șuturi de fiecare echipă.


