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Doar că povestea are și urmări 
în timp. Nu neapărat conse-
cințe, ci doar urmări în suc-

cesiunea firească a evenimentelor. 
Căci, în cele din urmă, după hăisuri 
și ceauri, mai marele catadicsi să 
scapere chibritul, dar nu ca fetița cu 
chibrituri pentru a se încălzi. Sau 
nu încă, chit că se anunță vremuri 
geroase și deloc frumoase.

A venit între timp și Moș 
Nicolae. A venit și el cum a putut. 
A venit și a plecat, lăsînd în urma 
lui fie bucurie, fie amărăciuni, după 
straița și bugetul Moșului.

Iar după Moș Nicolae, înainte 
de Moș Crăciun, anul ăsta, cu titlu 
excepțional, ne mai bîntuie un moș. 
Unul absolut special: Moș Alege. 
Moș Alege pică în 11 decembrie. 
Politicienii, cuminți și drăgălași, 
și-au făcut bine ghetuțele, le-au dat 
luciu și le-au aliniat în fața urne-
lor de votare. De unde și le vor 
ridica în 12 dimineața. Care pline 
de voturi, care pline de rahat. Dar 

nu neapărat rahat cu fistic sau cu 
lămîie, căci mai sînt și alte variante 
mai mult sau mai puțin apetisante.

Moș Alege (Sfîntul Alege?) 
vine în plină iarnă, cînd ortodoxul 
român, cu ochii țintă pe calen-
dar, socoate cîte ceasuri au mai 
rămas pînă la un alt sfînt, mult 
mai important în toate ierarhiile: 
sfîntul Ignaţie Teoforul, episcop 
de Antiohia și martir al Bisericii, 
care este unul din cei mai de seamă 
părinţi apostolici. El ar fi fost prun-
cul luat în braţe de Hristos și dat 
ca exemplu de smerenie uceni-
cilor Săi. Pe scurt, Ignatul. Asta 
pică taman în 20 decembrie. Dar 
să nu credeți că ultraortodoxismul 
nostru ne va îmbrînci în biserici 
și catedrale, ci la tîrgurile de porci 
(în sensul propriu al cuvîntului 
de data asta) și la trecerea prin 
foc a animalului, simbol vechi al 
norocului, belșugului și fertilității. 
(Potrivit religiozităţii populare, 
sângele porcului, adică tocmai ceea 

ce, în timpul postului, se crede că 
ne spurcă, în timpul acestei sărbă-
tori ne purifică, fiind un paradox 
al purificării prin post și sânge). 
După care glisează (românul) 
spre cele porcării (tobe, caltaboși, 
jamboane, șunci, sarmale, cîr-
nați, jumeri) și spre purificatoarea 
Naștere a Domnului (alt prilej de 
creștinesc chiolhan și spart în figuri 
cu cadouri și șprițuri bine-venite), 
pentru ca apoi să se plece spre 
petrecerea dintre ani, bașca cele cu 
alde Stefan, Vasile, ba chiar și Ion. 
Fiecare în funcție de gradul lui de 
sfințenie.

Așadar, chestii profunde și care 
antrenează o atît de mare răspun-
dre a noastră, a plebei, încît greu 
ne mai găsim timp, resurse, entru-
ziasm pentru a cugeta la alde Moș 
Alege. Moșul electoral care, anul 
acesta, a dat năvală peste noi cu 
atîta discreție că mai că nu l-am 
observat. Văduvit de circul bine-
cuvîntărilor reciproce de mamă 

dintre politicieni, rămas orfan de 
caravanele care să ne doteze și pe 
noi, bieții enoriași alegători cu 
găleți de plastic, umbrele, brichete, 
ulei, zahăr, găini sau mai știu eu ce, 
propagînd idei generoase de genul 
„noi avem proiecte, dar, sîc, nu vă 
spunem care sînt!“) aproape că nu 
l-am mai băgat. În seamă, evident 
că acolo nu l-am băgat.

Așa că sărbătoarea asta de 
iarnă, cu mult frig și întuneric, cu 
aprinderi de luminițe cu iz electo-
ral, doar-doar o pune porcul ceva 
jumări pe el în ajun de elecțiuni, 
nu pare a scoate mulțimi covîrși-
toare la urnă, chiar dacă, în ultima 
vreme, consumul de lămîi (bune 
antigreață) a crescut semnificativ. 
Desigur, cu conștiință patriotică, 
aceste rînduri ar fi trebuit să fie un 
mobilizator apel la vot, gen „fie-ale-
sul cît de greu, el are și votul meu“. 
Doar că nu pot fi chiar atît de tică-
loșit, în perioadă de post, încît să 
mint cu atîta nerușinare. Am zis!

Bună dimineața la Moș Alege
Cornelius POPA

Motto: „Să fie 
întuneric“ zise mai 
marele și întuneric 
se făcu în tîrg în zi 

de sărbătoare. 
Iar tîrgoveții 

și veneticii orbecăiră 
prin tîrgul scoborît 

în întunecime, 
printre bojeducile 

și hanurile cufundate 
în tenebre. 

Și am încălecat 
pe-o șa și v-am spus

povestea mea.

Editorial

Campania dinaintea 
falimentului

» pag. 11

 A luat sfîrșit cea mai ciudată 
campanie electorală din istoria 
României! Desfășurată sub 
semnul lehamitei unei populații 
resemnate – care nu mai poate 
redeveni popor, dacă o fi fost 
vreodată – și al zornăitului 
cătușelor această simulare a 
„bătăliei” electorale a oferit un 
spectacol „de doi lei”, ignorat de 
„prostimea” chemată să voteze. 
Privind ”întîmplările”  mai atent 
realizăm că, din underground, 
lucrurile au fost atent și pervers 
orchestrate pentru ca, sub 
amăgitorul slogan al schimbării 
clasei politice, la „numărătoare”, 
cu sprijinul  obișnuit dar mult 
mai consistent al „butoanelor”, al 
trucurilor cunoscute, de exemplu 
cel cu diaspora care nu e lăsată să 
voteze dar aduce cîte voturi sînt 
necesare pentru a face diferența, 
să iasă ceeea ce s-a comandat…
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Contraeditorial
Pentru cei care votează pentru prima oară:

Duminică va trebui să mer-
geți la vot. Generația din 
care și eu fac parte nu are 

dreptul să vă decidă viitorul pen-
tru că v-a făcut prezentul urât. Ca 
o cursă cu obstacole. Școala româ-
nească a refuzat să se îndrepte și ați 
trecut prin ea cu greu. Programa 
școlară, dezinteresul dascălilor 
prost plătiți, aglomerația din clase, 
permanenta impunere a unor 
valori teore tice fără acoperire în 
viața reală v-au făcut rău. V-au 
ascuțit resentimentele față de o 
lume strâmbă care nu a știut nici 
să vă protejeze, nici să vă arate că 
se poate trăi decent în țara voastră.

Duminică va trebui să vă asu-
mați creșterea societății românești. 
Ați crescut lângă părinți copleșiți 
de grija fiecărei zile. Ați văzut serile 
din zilele de salariu în care puținii 
bani erau împărțiți între facturi, 
credite, datorii. Ați simțit nepu-
tința taților și mamelor voastre, 
ați înțeles că doar atâta se poate, 
deși mereu ar fi trebuit să fie loc 
de mai bine. Unii dintre voi știu ce 
înseamnă să vă rămână părinții fără 
slujbă. Alții știți foarte bine să mer-
geți la cumpărături cu bani puțini 
sau să vă îngrijiți singura pereche 
de pantofi de sport de firmă pe 

care părinții voștri și-au permis-o 
pentru voi. Ge nerația mea v-a lăsat 
săraci într-o țară plină de magazine 
second-hand, o țară îndatorată 
până peste poate și cu o economie 
șubredă.

Duminică va trebui să credeți în 
vindecare. Spitalele lumii civilizate 
nu arată ca cele mai multe spitale 
de la noi. Acolo nu trebuie să duci 
mâncare părintelui sau bunicului 
bolnav după ce vii de la școală, 
pentru că acolo pacienții sunt res-
pectați. Acolo holurile cabinetelor 
medicale nu sunt pline de oameni 
amărâți. Într-o țară civilizată, copiii 
nu-și văd părinții ducând boala pe 
picioare pentru că medicamentele 

sunt prea scumpe, sau pentru că 
patronii la care lucrează pe salariul 
minim strâmbă din nas dacă anga-
jații lipsesc de la serviciu când sunt 
bolnavi. Vă lăsăm moștenire un sis-
tem de sănătate aproape muribund.

Duminică va trebui să vă lup-
tați pentru dreptate. Știu că vă vine 
greu să credeți, dar o lume normală 
nu se construiește pe pile și relații. 
Într-o lume normală, părinții nu fac 
cadouri nici profesorilor, nici doc-
torilor. În acea lume la care aspirați, 
mașinile scumpe și vilele de lux și 
milioanele de euro se fac în gene-
rații. Minciuna, înșelătoria, corup-
ția și parvenitismul v-au umbrit 
visele și v-au făcut zilele amare. 

Aveți dreptate să vă doriți dreptate. 
Primiți o țară strâmbă pentru că noi 
am îngăduit strâmbătatea.

Duminică va trebui să re parați 
imaginea românilor. Demnitatea a 
lăsat prea des loc rușinii. Prea des 
cei care au plecat la muncă în stră-
inătate au acceptat sluj be proaste 
pentru că nu au avut soluție în 
propria țară. Prea des au stat părin-
ții voștri cu ochii plecați, îngrijind 
bătrâni prin țările bogate ca să aveți 
din ce trăi acasă. Prea mulți dintre 
voi au crescut cu bunicii sau cu 
mătușile pentru că părinții voștri 
au fost nevoiți să o ia de la capăt 
departe de voi. Fără voi. Vă dăm o 
țară încovoiată și cu privirea stinsă.

Pentru toate acestea și pentru 
multe altele, duminică va trebui să 
mergeți la vot. Votul este cea mai 
puternică manifestare a noastră, 
a cetățenilor. Și este și a voastră, 
pentru că ați împlinit vârsta oficială 
pentru a vă manifesta puterea de 
cetățeni. Știu că sunteți mai deș-
tepți decât vă arată vârsta oficială. 
Știu că sunteți mai creativi și mai 
puternici decât vor cei din generați-
ile mai mari să accepte. Știu că înțe-
legeți diferența dintre cum merge 
România și cum ar trebui să meargă. 
Știu că sunteți revoltați, și pe bună 
dreptate. Dar revolta voastră capătă 
sens doar dacă v-o manifestați prin 
acest instrument democratic la care 
aveți acces acum: votul.

Duminică va trebui să mergeți 
la vot ca să faceți din România țara 
pe care o vreți. Fie că sunteți elevi, 
fie că sunteți studenți, fie că lucrați, 
din când în când puteți participa la 
reglajele lumii în care trăiți. Un vot 
pare puțin, dar contează enorm. 
Absența nemotivată înseamnă 
în acest caz să vă lăsați responsa-
bilitatea pe umerii altora. A vota 
înseamnă să-i responsabilizați pe 
politicienii care vă vor reprezenta și 
să le puteți cere socoteală dacă nu 
își respectă țara, promisiunile și pe 
voi, tineri cetățeni.

Duminică, voi cei care votați 
acum prima oară, scuturați-vă de 
revoltă. Chiar dacă ne e rușine de 
lumea pe care v-o dăm vouă, să știți 
că suntem mândri de voi. Sunteți 
mai buni decât noi și meritați mai 
mult. Asumați-vă res ponsabilitatea 
de cetățeni ai țării voastre și mergeți 
la vot. România vă aparține!   

 Știu că nu sunteți mulțumiți de țara voastră. Știu că ne reproșați, direct 
sau doar prin atitudine, faptul că nu vă lăsăm moștenirea pe care o meritați. 
Sângele vostru tânăr e încărcat de frustrări și neîmpliniri. Aveți dreptate

Tudor 
ARTENIE

România vă aparține

In urmă cu 27 de ani, într-un decembrie 
mai puțin friguros și mai fără zăpadă decât 
aceasta de acum, în ultimele zile ale lui 

decembrie am asistat la o schimbare a unui 
sistem nedrept, cenușiu și care nu oferea nicio 
perspectivă sub aspectul libertăților individu-
ale. Am ieșit pe stradă cu entuziasm dorind 
să participăm la această schimbare. Am ieșit 
cu entuziasmul tinereții, ai celor 18 ani pe 
care-i aveam atunci, luptând pentru îndepăr-
tarea acelui sistem, a acelor oameni. Nu am 
ieșit nicunul dintre prietenii mei de atunci 
avand în minte altceva decât LIBERTATEA. 
O libertate pe care o strigam noi și celelalte 
zeci de mii de oameni, până când am răgușit. 
Și am crezut că am izbândit, că am avut parte 
de ea și poate că a și fost, dar nu pentru mult 
timp. După Revoluție, au apărut unii care 
și-au vândut sufletul pentru niște certificate 
de revoluționar, certificate care le dădeau 
anumite drepturi și bani, chiar mulți bani. Au 
înțeles devreme esența capitalismului, banii. 
Mă bucur că niciunul, dar niciunul din ai 
mei nu a făcut asta, pentru că noi nu am ieșit 

pentru certificate pe străzi, ci pentru libertate.  
Am terminat liceul, am început facultatea și 
cei mai mulți în timpul ăsta am și muncit, că 
vremurile erau grele și ca să beneficiem de ce 
ne aducea democrația era nevoie de bani. Și 
am început munca, nu conta ce, important 
era să avem bani pentru ceea ce doream și 
vedeam în magazinele din ce în ce mai pline și 
în reclamele din ce în ce mai luminoase și mai 
colorate. Și timpul nostru devenea din ce în ce 
mai scurt și am intrat în cursa noii orânduiri, 
a muncii pentru acoperirea nevoilor, reale sau 
generate artificial și a satisfacțiilor sufletești 
puține.

În timpul ăsta o mână de „oameni noi“ au 
știut exact ce făceau. Au distrus economia, 
s-au făcut stăpâni pe toate spațiile comerciale 
care au început să producă bani, au început 
să-și cumpere titluri care să le legitimeze pozi-
țiile și au început să se tragă unii după alții și 
astfel să-și întărească puterea. Au ajuns șefi în 
toate partidele și au început să dicteze pentru 
noi. Noi credeam că e democrație și că se bat 
în mod real între ei, în timp ce ei făceau prin 

spate afaceri între ei. În timpul ăsta noi eram 
ocupați cu supraviețuirea și ne-am întemeiat 
familii. A venit momentul în care a intrat și 
generația noastră în politică și am încercat să 
schimbăm lucrurile. Nu am fost lăsați, am fost 
izolați. Unii mai slabi au fost și cumpărați și 
cu asta au devenit parte a sistemului. A venit 
și momentul în care unul câte unul, acești 
semizei, au luat drumul justiției, fiind cerce-
tați de către DNA. Am asistat neputincioși la 
plecarea în străinatate a prietenilor și a fraților 
noștri. Am fost și noi bântuiți de ideea plecă-
rii în străinătate. Unii am și plecat, am mâncat 
pâinea pribegiei, ne-a mâncat dorul și ne-am 
întors acasă. Ne-am luptat din greu să supra-
viețuim. Între timp au crescut și copiii și ne 
gândim cu groază că vor pleca și că nu avem 
ce viitor să le lăsăm în această țară.

Sigur ca unii ne consideră deja înfrânți. 
Dar nu e așa. Avem mai multe de pierdut 
decât cred ei. Avem încă putere și nu avem 
nimic de câștigat în afară de o viață normală. 
Avem însă foarte multe de pierdut și nu vrem 
să le pierdem, pentru că asta ar însemna să ne 

pierdem și sufletul.
Așa că cei care se regăsesc în aceste rânduri 

și care nu găsesc o motivație să se exprime 
prin vot să se gândească că este poate singu-
rul câștig pe care-l avem în mod real după 
Revoluția din 1989. Și este un lucru impor-
tant dacă cele două treimi care nu se duc la 
vot, se vor răzgândi totuși și se vor duce. Vor 
putea schimba totul. 

V.D. TOTH

Revolta unei generații

Nu lăsați să continue acest jaf, 
nu lăsați ca manipulatorii  
să-și impună noii aleși sub alte 
măști, nu lăsați ca profitorii 
vechii orânduiri și ai ultimilor 
ani să câștige din nou prin 
neprezentarea voastră.  Aveți 
minte să gândiți și aveți putere 
să luptați. 

Ieșiti la vot duminică!
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Că doar suntem consecvenţi 
cu propria noastră igno-
ranţă și lașitate. Clasa poli-

tica nu e nici mai bună nici mai rea 
decât însăși societatea românească. 
Pentru simplu motiv că această 
„elită“ nu este altceva decât imagi-
nea în oglindă a societăţii, exprimă 
o stare de spirit, o anumită menta-
litate și comportament social. Să 
încercăm un exerciţiu de imagina-
ţie. Pe 11 decembrie trimitem în 
Parlamentul ţării 466 de vrednici 
români. Unul mai cinstit, mai edu-
cat, mai curajos, mai vizionar, mai 
asumat și mai patriot decât celălalt. 
Doamne, ce noroc pe capul nos-
tru. Chiar și într-o atare situaţie 
România nu se va schimba, statul 
nu se va reforma, marile sisteme 
publice: educaţia, sănătatea, apă-
rarea, administraţia vor fi la fel de 
ineficiente și anacronice, iar noi 
din ce în ce mai oprimaţi și săraci. 
O reformă reală a statului și implicit 
a clasei politice se va produce doar 
atunci când vom accepta că și noi 
cei vreo 20 de milioane de cetăţeni 
avem o problemă, când ne-o vom 
recunoaște și asuma. Și anume că 
nu suntem buricul pământului. Că 
nu suntem nici cei mai frumoși, 
harnici și deștepţi locuitori ai plane-
tei. Când vom accepta că în ultimii 
26 de ani, de tranziţie de nicăieri 
spre niciunde, ne-am dezumanizat, 
că am devenit sclavii banului și ai 
puterii, cerând ostentativ drepturi 
uitând că avem și obligaţii, când 

vom conștientiza că ne-am pierdut 
rădăcinile, că am abandonat acele 
valori și principii imuabile pe care 
s-a clădit naţiunea română, când 
ne vom rușina de lipsa de respect 
faţă de părinte sau dascăl, de lipsa 
credinţei în Dumnezeu, a dragostei, 
compasiunii și sacrificiului pentru 
semenul nostru, de lipsa loialităţii 
faţă de ţară. Atunci și doar atunci, 
ne vom salva de la extincţie ca indi-
vid, naţiune, ţară și popor.

Avem nevoie de o restartare a 
mentalului nostru colectiv, a com-
portamentului nostru social. Doar 
când vom redeveni OAMENI vom 
putea desăvârși reforma statului și a 
ţării. Pentru că în fond statul și ţara 
înseamnă tot oameni. Când noi 
vom fi mai responsabili, mai corecţi 
și mai muncitori atunci vom avea și 
instituţii mai bune și mai eficiente. 
Când nu vom mai opera cu genera-
lităţi detrimentale, de felul: toţi poli-
ticienii sunt corupţi, toţi oamenii de 
afaceri sunt hoţi și toate averile sunt 
ilicite, va însemna că ne-am lecuit 
de securisme. Când vom accepta că 
unii compatrioţi de-ai noștri vor și 
pot mai mult, și că nu-i o crimă să 
fii bogat, când nu ne vom ruga să 
moară și capra vecinului, înseamnă 
că ne-am scuturat de reminiscen-
ţele bolșevice. Când vom renunţa 
să promovăm nonvaloarea, grotes-
cul, promiscuitatea, circul, facilul și 
delaţiunea, când vom promova în 
spaţiul public pe acei români care 
inspiră și motivează, care dau sens și 

substanţă vieţii, care generează per-
formanţă și plus valoare, acceptân-
du-i și recunoscându-i ca modele 
aspiraţionale pentru copiii noștri, 
atunci România va avea viitor. 
Când vom termina cu formele de 
discriminare dintre privat și public, 
dintre capitalul românesc și capita-
lul străin, dintre firmele românești 
și cele străine, dintre femeie și băr-
bat, tânăr și adult, când vom înlo-
cui mediocritatea cu meritocraţia 
atunci vom deveni o naţiune puter-
nică și prosperă.

Când vom renunţa să mai fim 
slugi la străini, să ne vindem ţara și 
să ne trădăm poporul, vom rede-
veni ceea ce am fost odată, o ţară 
respectată, un măreţ popor. Din 
1990 s-au furat sute de miliarde de 
euro din România, mă mir cum de 
mai stă în picioare. 2/3 din econo-
mia ţării e în mâinile străinilor, 50% 
(3 milioane ha) din terenul arabil al 
ţării e în mâinile străinilor, codrii și 

pădurile străbunilor sunt în mâinile 
străinilor, resursele minerale și de 
hrană sunt în mâinile lor. România 
azi e doar o colonie și o piaţă de des-
facere. Avem o mare responsabili-
tate pe 11 decembrie, să trimitem 
în Parlamentul ţării adevăraţi patri-
oţi care SĂ REDEA ROMÂNIA 
ROMÂNILOR!

Din punct de vedere al con-
știinţei naţionale România anu-
lui 2016 este în aceiași situaţie 
cu Ţările Romane de la 1848. Au 
trecut 168 de ani de când Andrei 
Mureșanu și Anton Pann au com-
pus „Deșteaptă-te române“, imnul 
naţional din 1989. Noi continuăm 
să dormim și să visăm urât în 
timp ce alţii ne fură și ne înrobesc. 
Trezește-te române, până nu e prea 
târziu! Deșteaptă-te române și du-te 
la vot pe 11 decembrie. Altminteri 
alţii o să-ţi hotărască soarta și des-
tinul. Somnul naţiunii, dar deopo-
trivă și al raţiunii, naște monștri. 

Ori, noi prin ignoranţă și lipsă de 
spirit civic tocmai asta am făcut. Nu 
politicienii sunt de vină că 37% din 
populaţia României trăiește în sără-
cie și excluziune socială, sau că unul 
(aproape 2 milioane) din doi copii 
nu are de mâncare, că 3 milioane de 
români au fost constrânși să-și pără-
sească ţara pentru un trai decent, că 
bunicii noștri de la ţară trăiesc de 
pe o zi pe alta dintr-o pensie mizeră 
și în condiţii medievale, că intelec-
tualitatea ţării a luat calea exilului. 
Noi, cetăţenii, suntem de vină, că 
doar noi i-am făcut pe politicieni. 
După chipul și  asemănarea noas-
tră. Și continuăm să-i votăm. Și în 
decembrie îi vom vota doar pe acei 
politicieni, unii chiar noi, care doar 
promit că fac, deși în viaţa lor pro-
fesională, socială sau chiar politica 
nu au făcut nimic. Bună dimineaţa, 
România! Trezește-te!
Remus BORZA, candidat ALDE  

pentru Camera Deputaților

Deşteaptă-te române!
 Întotdeauna ne-am ales conducătorii pe care 
i-am meritat. La fel vom face şi în decembrie. 
Vom trimite în Parlament alte putori, curve, hoţi, 
turnători, acoperiţi, trădători şi vânzători de ţară 

România are suprafețe largi care se pre-
tează agriculturii montane. Neajunsul 
- însă - al acestor terenuri este repre-

zentat de limitările naturale ce reduc potenți-
alul agrar, fapt care are ca rezultantă o scădere 
a producţiei agricole, în pofida calității cres-
cute a produsului în sine, calitate datorată 
aerului mult mai ozonat și a solului mult mai 
curat și ferit de orice surse de poluare. Aceste 
limitări se datorează unor condiţii climatice 
și biofizice nefavorabile desfășurării în condi-
ţii optime a activităţilor agricole. Suprafetele 
respective se găsesc în Munţii Carpaţi, motiv 
pentru care o mare parte din aceste zone sunt 
de regulă asociate și cu o valoare ridicată a 
biodiversităţii, avand un imens potenţial eco-
nomic, social, cultural și de mediu. 

Acest areal trebuie să beneficieze de o poli-
tică specifică, bine definită, conform princi-
piilor dezvoltării durabile și în conformitate 
cu politicile europene. Candidatul ALDE, 
Laura Bratosin ne atrage însă atenția că din 
pricina condițiilor dure în care se desfășoară 
acest tip de agricultură,  a făcut însă să apară 
fenomenul de abandon al activităţilor agri-
cole, fenomen ce poate afecta atât viabilitatea 

zonelor rurale, cât și factorii de mediu locali. 
Doamna Bratosin atrage atenția asupra 

faptului că, cei care cresc animale în zona 
montană primesc cele mai mici subvenții, 

comparativ cu fermierii din alte țări,  cele mai 
mici subvenții la nivel de Europa. Doamna 
Bratosin, candidatul ALDE la Senat, cu 
durere și cu multă compasiune, arată faptul 
că politica aberantă și arbitrară la nivel de Stat 
și Guvern de până acum, a impus ca ajutorul 
financiar în sectorul zootehnie să se acorde 
numai în cazul în care micul fermier montan 
crește numărul de vaci de la două la mini-
mum 10 vaci, iar la oi pe cinci hectare trebuie 
ca ciobanul să aibă 150 de oi. 

Este inuman acest proiect, având în vedere 
cât este de greu să crești aceste animale, sub-
venția fiind oricum insuficientă. Doamna 
Laura Bratosin insistă asupra faptului că 
trebuie să ne concentrăm asupra dezvoltă-
rii strategiei si politicii privind dezvoltarea 
și protecţia zonelor montane din România, 
zone marcate de specificitate și cu mult 
potențial. În acest scop a fost înființată în 
2014 - prin lege - Agenția Zonei Montane, 
acesta fiind organismul de resort  care ar tre-
bui să găsească mecanismele prin care zonele 
montane să înflorească și să fie exploatate la 
maximum de potențial agricol, zootehnic și 
turistic. Angajații și prepușii acestei agenții, 
este de datoria lor să fie tot timpul pe teren, 
să fie tot timpul în legătură cu oamenii de 

pe munte, să știe în orice moment care sunt 
nevoile lor, care sunt neajunsurile de care 
aceștia se lovesc, să le dea soluții pentru depă-
șirea acestora și să știe care le sunt realizarile și 
în ce modalitate acestea pot fi crescute. 

Trebuie sa creăm pachete legislative care 
să-l ajute, care să „crească“ și să-i promoveze 
produsele curate, hrănitoare, gustoase și 
absolut naturale, care ne fac copiii mai fru-
moși și mai sănătoși și sa ne îngrijim ca aceste 
produse să ajungă în rafturile magazinelor cel 
puțin în măsură egală cu „minunatele“ pro-
duse ale multinaționalelor de profil alimentar 
pline de „E - uri“ și de chimicale. 

O agricultură montană europeanăLaura Bratosin 
candidatul ALDE 
pentru Senat: 

Agricultura montană trebuie să ia 
avânt și trebuie să i se dea acestei 
adevărate științe locul cuvenit 
în economia româneasca. Mai 
mult, noi, ALDE redăm România 
românilor, Redăm România 
inclusiv românului de la munte, 
acel țăran curat, acel țăran 
autentic, care trăiește în vitregia 
viscolului de munte, gospodar 
chibzuit, bun meșteșugar și harnic. 
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Mai mult, evoluția sensi-
bil asimetrică a celor 4 
macroregiuni și respectiv 

a celor 8 regiuni de dezvoltare, con-
form modelului de inspirație euro-
peană din 1998, a generat dificultăți 
autorităților în sensul echilibrării 
și menținerii unei viziuni integrate 
la nivelul fluctuației vectorilor 
socio-economici pe termen mediu 
și lung. Ideea departajării capitalei 
administrative de cel mai dezvoltat 
oraș al unei țări este perfect apli-
cabilă, exemple în acest sens fiind 
state mult mai dezvoltate decât țara 
noastră: SUA, Brazilia, Africa de 
Sud, Australia, Canada ori Turcia. 
Iar pentru că județul, ca unitate teri-
torial administrativă este deja un 
model anacronic, transferul între-
gului aparat administrativ central 
nu se va putea realiza decât într-un 
oraș cu suficiente capabilități și 
facilități care să poată asigura con-
centrarea și funcționarea optimă a 
structurilor administrative centrale. 
În opinia mea, singurul oraș din 
România care întrunește condițiile 

pentru materializarea unei ase-
menea inițiative este Brașovul. Să 
vedem care ar fi câteva dintre argu-
mentele în favoarea acestui proiect:
Avantaje pentru Brașov

1. realizarea marilor obiective de 
infrastructură

  1.1. aeroport
  1.2. autostradă
  1.3. modernizare cale ferată
2. construirea unui spital 

regional
3. modernizarea infrastructurii 

edilitare (rețele de apă, gaz, canal, 
telecomunicații)

4. atragerea de investiții masive 
pentru revigorarea industriei și cre-
area de noi locuri de muncă

5. maximizarea valorificarii 
potențialului turistic

6. dezvoltarea sectorului de 
construcții

7. stimularea sportului și a 
culturii

8. creșterea valorii proprietaților 
imobiliare

9. influența pozitivă asupra 

zonei Bran, cu posibilitatea reală a 
realizării sistemului de canalizare

10. influența pozitivă asupra 
zonei Feldioara, pentru realizarea 
nodului intermodal și eventuala 
repornire a activitații la Uzina R.

11. creșterea importanței și vizi-
bilității instituțiilor de învățământ 
și cercetare din Brașov.
Avantaje pentru București

•	 degrevarea	 orasului	 în	
scopul de a oferi posibilitatea de 

reabilitare a rețelei de transport și a 
sistemelor edilitare care sunt uzate 
fizic și moral dar mai ales subdi-
mensionate pentru cerințele actu-
ale și de viitor
Avantaje pentru România

 poziționarea geografică a 
capitalei mult mai favorabilă
  medierea actualei concu-

rențe între București și Cluj
  îmbunătățirea cadrului nece-

sar pentru dezvoltarea echilibrată a 

regiunilor țării
 posibilitatea resetării reale 

din punct de vedere politic, social și 
moral a impasului în care ne aflăm.
 oportunitatea de a beneficia 

de rezultatul referendumului din 
2009 privind reducerea la 300 a 
numărului de parlamentari.

O decizie istorică care poate 
schimba atât starea națiunii 
cât și imaginea României în 
lume.

Brașov = capitală 
administrativă a României!
 România ultimelor trei decenii a cunoscut 
schimbări fundamentale în toate domeniile vieții 
social-politice și economice. A spune astăzi că 
împărțirea teritorial-administrativă a României, 
existentă din 1968, mai poate fi considerată viabilă, 
în condițiile în care atât dinamica populației cât 
mai ales evoluția economică au suferit modificări 
majore, este cel puțin o eroare de strategie politică 
dacă nu cumva aduce atingere interesului național 

Iar pentru că județul, 
ca unitate teritorial 
administrativă este deja 
un model anacronic, 
transferul întregului 
aparat administrativ 
central nu se va putea 
realiza decât într-un oraș 
cu suficiente capabilități 
și facilități care să poată 
asigura concentrarea 
și funcționarea 
optimă a structurilor 
administrative centrale. 

Gheorghe Gabriel ANTOHE
candidat din partea  

Partidului Mișcarea Populară  
la Senatul României

Comandat de PMP Brașov. Editat 
de SC ABC Medianet Galaxy SRL

Cod unic AEP 11160002

POLITICA  
FISCAL BUGETARĂ 

1. Generalizarea cotei unice, de 16%, pentru contribu-
țiile sociale, astfel, toate contribuțiile sociale (CAS, CASS, 
șomaj, fonduri de risc etc.), atât pentru angajat, cât și pentru 
angajator, vor ajunge, cumulat, la 16%. 

2. Generalizarea cotei unice, de 16%, pentru cota 
standard a TVA. Acesta este un obiectiv de relaxare fis-
cală implementat care poate conduce la eliminarea eco-
nomiei subterane și stimularea consumului din producția 
internă. 

3. Înființarea Fondului Român de Dezvoltare Urban 
Rural. Acesta va ajunge la active de peste 11 miliarde de 
euro în 4 ani. Banii vor proveni din investiții private. 

4. Banca de Dezvoltare și Investiții a României. Banca 
va fi un instrument complementar Fondului Român de 
Dezvoltare Urban Rural. Aceasta va avea un capital inițial 
de 200 milioane de euro și va opera cu un multiplicator 
de cel puțin 1 la 5, adică un portofoliu de finanțări de cel 
puțin 1 miliard de euro. BDIR va fi înființată și va funcționa 
prin similitudine cu Banca Europeană de Investiții, având 
ca acționari ministerele ale căror investiții se derulează prin 
utilizarea fondurilor băncii. BDIR va beneficia de manage-
ment privat. 

 
 
 

AGRICULTURA – o prioritate pentru România 

1. Întabularea și comasarea terenurilor agricole în con-
dițiile în care încasarea subvențiilor din fonduri europene 
este condiționată de finalizarea cadastrului. 

2. Sprijinirea și dezvoltarea zootehniei și a industriei ali-
mentare pentru valorificarea superioară a producției vege-
tale și crearea de plus valoare în sectorul agricol. 

3. Revizuirea legislației privind vânzarea terenurilor 
agricole având în vedere faptul că 30% din terenul agricol 
a fost vândut către străini. Principalele modificări ar viza 
limitarea numărului de hectare pe care o persoană fizică sau 
juridică le poate achiziționa în România, în acest sens aviza-
rea acestor tranzacții trebuie realizată de Camerele Agricole 
care trebuie să fie funcționale. 

4. Sprijinirea formelor asociative ale producătorilor 
agricoli în raport cu piața internă, dar și găsirea de noi piețe 
externe pentru exporturile de produse agricole de origine 
vegetală sau animală românești, prin realizarea a 5 agropoli-
suri (centre logistice cu obiectiv agricol) a câte 100 milioane 
euro pentru un total de 500 milioane de euro, din care unul 
să fie la Brașov. 

Dragoș DAVID, 
candidat PNL la Senat

Comandat de PNL Brașov, Editat de SC ABC Medianet 
Galaxy SRL COD AEP 11160004

Mediul de afaceri și fermierii români 
trebuie sprijiniți în mod concret
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Comandat de PSD Brașov. Editat de SC ABC Medianet Galaxy SRL. Cod unic AEP 11160007

Fiecare alegere ar trebui să se 
facă în cunoștință de cauză, 
în urma analizei programelor 

cu care candidații au venit în fața 
alegătorilor. În momentul în care 
cerem încrederea cuiva, trebuie 
să îi prezentăm argumente și pro-
iecte care să fie în concordanță cu 
nevoile sale, însoțite de fapte care 
să îl convingă că vom fi în slujba 
sa. Prin sinceritate, pragmatism, 
profesionalism și responsabilitate 
demonstrăm că facem o altfel de 
politică, că facem schimbarea pe 
care vrem să o vedem în lume.

Este momentul să depășim 
etapa fricii, vremea alegerilor în 
care ne conformăm manipulărilor 
celor care țin „cu dinții“ de putere. 
A vota este un drept constituțional, 

care trebuie exercitat, în mod 
democratic, fără niciun fel de con-
strângere. Nu mai trebuie să rămâ-
nem ancorați în trecut, să căutăm 
vinovați sau să ne limităm la un 
circ electoral ieftin, din care nu va 
ieși nimic bun. 

S-au făcut multe greșeli, de-a 
lungul timpului, din partea tutu-
ror politicienilor. Greșeli ale căror 
consecințe le resimțim și astăzi. Nu 
mai avem timp de pierdut, dacă 
ne limităm la reproșuri și critică, 
practic, nimeni nu va mai construi 
nimic. 

Să alegem viitorul! Să dăm o 
șansă ideilor și proiectelor care 
sunt ancorate la realitate  și care 
sunt realizabile! Să ne investim 
încrederea cu folos! Crezi în tine, 

române! Crezi în România ta!
PSD vine în fața alegătorilor cu 

un amplu program, al cărui prin-
cipal obiectiv este creșterea cla-
sei de mijloc. Fiecare român care 

muncește din greu, care contribuie 
sau a contribuit la creșterea econo-
mică trebuie să facă parte din clasa 
de mijloc. Așa cum am demonstrat 
în guvernarea 2012-2015, facem 

ceea ce trebuie pentru a le oferi 
românilor o viață mai bună.

Este momentul să ne orientăm 
către adevăratele nevoi – sănătate, 
învățământ, siguranță publică, 
dezvoltare economică (turism și 
agricultură) și creștere economică 
resimțită în buzunarul fiecărui 
cetățean.

Împreună putem să facem mai 
mult! Uniți dăm forță întregii nați-
uni și garanție generațiilor urmă-
toare că nu vor mai fi sacrificate! 
Locul nostru este aici, acasă...nu 
„sclavi“ în alte țări!

Prin votul dumneavoastră acor-
dat echipei de profesioniști a PSD 
Brașov pentru Parlament veți avea 
parte de normalitate, progres și 
bunăstare! 

Îndrăznește să crezi! Nu vom 
dezamăgi!

Marius DUNCA, 
Președinte PSD Brașov

Candidat PSD pentru Senat

Alege speranța în locul fricii

Ne apropiem de finele unei campanii 
electorale în care am transmis mesa-
jul Partidului Social Democrat către 

toți locuitorii județului Brașov. Am observat 
în această campanie din ce în ce mai multe 
persoane dormice să se implice. Tinerii au 
arătat că vor să își exprime punctul de vedere 
direct și, mai ales, au arătat că dorința lor tre-
buie să se facă auzită. Și nu numai în stradă, 
ci și de pe anumite funcții administrative. 
Nu mai au răbdare pentru evenimente care 
se derulează foarte încet, pentru bâjbâieli, 
și pentru erori politice și administrative. Nu 
vor să mai asiste nepăsători la prăduirea, total 

ineficientă, a banului public.
Sunt mulțumit că în campania electorală 

am reușit să transmit că voi contribui la modi-
ficarea și inițierea unor legi în folosul cetă-
țenilor, inclusiv a celor din județul Brașov. 
Premierul Ponta, împreună cu un guvern de 
profesioniști, dar și de patrioți români, au 
demonstrat, în doar 3 ani și jumătate, că lucru-
rile se pot schimba în bine. Fără umilințe, fără 
batjocorirea românilor și fără fraudarea banu-
lui public. Tinerii au observat că se poate trăi 
mult mai bine și în România, vor să trăiască 
și să munceasca în țara lor, alături de familiile 
lor, nu mai sunt dispuși să asiste nepăsători la 
cheltuirea ineficientă a banului public, pe pri-
etenii personale sau de partid sau chiar după 
bunul plac a unora care se cred de neînlocuit.

Ca în orice proiect serios, mă preocupă, 
permanent, activitatea organizației politice 
din care fac parte și construim, temeinic, pro-
iecte politice împreună cu o echipă din ce în 
ce mai numeroasă , dar și mai performantă. 

S-au făcut lucruri importante în județul 
nostru, s-au făcut investiții importante. Ne 
mândrim cu cel mai frumos oraș turistic la 
României. Totuși ne propunem să facem 
mai mult pentru atragerea de turiști iar plu-
sul financiar să rămână pe plan local. Să ne 

ocupăm de atragerea de investitori care să 
creeze locuri de muncă, și să nu ne bazăm 
atât de mult pe job-urile oferite de stat.  

Pentru că eu cred că se poate mai mult, se 
poate altceva, și noi venim cu o deschidere 
mult mai largă și o consultare mult mai mare 
a cetățenilor, cu o eficiență reală și transpa-
rentă în cheltuirea banului public. Nu suntem 
aroganți si rutinați, nu suntem plictisiți, nu 
suntem deranjați dacă cetățenii ne apostro-
fează sau chiar dacă vor să vină în audiență. 
Suntem cei care cunoaștem și avem soluții 
pentru problemele cetățenilor, ne aplecăm 
asupra problemelor cu care se confruntă, și 
împreună cu ei găsim soluții. Pentru noi, toți 
cetățenii contează, nu doar gașca de partid 
colorată în portocaliu sau, mai nou, în galben.

Îmi doresc ca 2017 să aducă un plus de 
bunăstare. Mi-aș dori ca românii plecați la 
muncă, departe de casă, să revină. Avem 
nevoie de forță de muncă, avem nevoie de 
specialiști și avem nevoie de investiții masive. 
Mi-aș dori să valorificăm foarte mult poten-
țialul agricol pe care îl are județul Brașov și 
România. Suntem o țară atât de frumoasă și 
de bogată dar, din păcate, reușim cu greu să ne 
afirmăm. Îmi doresc ca România să nu devină 
o colonie a Europei, o țară din lumea a treia, 

care atât din punct de vedere alimentar cât și 
din punct de vedere a celorlalte importuri să 
fie tratată ca o groapă de gunoi. Locul nostru 
trebuie să fie pe podium, nicidecum la coada 
clasamentului european. Cred că merităm 
acest lucru și îmi doresc ca acest guvern de 
tehnocrați să nu fie ceea ce este acum, adică un 
guvern de tehno-slugi ale Europei. Îmi doresc 
ca Guvernul și instituțiile statului să apere inte-
resul național și implicit interesul cetățeanului.

Le mulțumesc tuturor colegilor care au 
încredere în PSD dar și cetățenilor care vor da 
încredere Partidului Social Democrat. Le spun 
că valoarea trebuie să primeze pentru toate 
funcțiile, fie că vorbim de un consilier comunal, 
municipal sau județean, fie că este vorba de un 
senator sau deputat. Totodată, am mare încre-
dere că vom reuși să schimbăm modul de a face 
administrație locală și centrală, vom reuși să 
guvernăm români pentru români, în beneficiul 
și pentru bunăstarea oamenilor. Eu consider că 
a venit timpul pentru un alt gen de abordare 
politică a problemelor cu care se confruntă 
societatea: pragmatic, planificat și asumat. Iar 
aici cred că pot face și eu ceva. Ceva mai mult 
decât de a juca rolul unui spectator politic. 

Mihai POPA
candidat la Camera Deputaților

Problema cadrelor medicale, 
pe care le-a pierdut Spitalul 
Judeţean, este veche. A fost 

întocmai ca o hemoragie, care a 
rupt tot mai mult din plagă și tot 
mai mult din sânge s-a scurs în afara 
organismului numit Brașov. 

Problema medicilor lipsă din 
Unitatea de Primiri Urgenţe a mai 
fost adusă la cunoștinţa opiniei 
publice, chiar și anul acesta. Colega 
mea, Cristina Vecerdi a venit în 
plenul Consiliului Judeţean ca să 
ofere date precise celor interesaţi 
să rezolve ecuaţia gărzilor acoperite 
de prea puţini medici specializaţi în 
Urgenţe. Am spus „celor interesaţi“. 
Pentru că în afară de o compătimire 
și de aproape-o-strângere-de-mână, 
șefa UPU nu a primit nimic, nici 
măcar promisiuni de la majoritatea 
celor prezenţi. Sau de la Majoritate.

Următorul moment important 
a fost acela din 24 septembrie. 
Secretarul de stat Raed Arafat a 

venit la Brașov pentru a înmâna 
ISU Brașov, drapelul de luptă. Ceea 
ce nu s-a văzut a fost o discuţie în 
patru. A doctorului Arafat, cu doc-
torul Orţan, prefectul Băncilă și 
președintele Consiliului Judeţean, 
Veștea. Evident că ministrul cunoș-
tea situaţia din UPU, chiar dacă 
nu o putea gestiona, cu Spitalul 
Judeţean în subordinea CJ. Dar 
putea oferi îndrumare celui care 
o cerea. În cazul de faţă, Adrian 
Veștea. Președintele CJ Brașov se 
plângea că nu are suportul legal 
pentru a stimula medicii să rămână. 
Raed Arafat i-a dat exemplul altor 
judeţe care făceau exact acest lucru, 
dădeau niște bani în plus medicilor 

din specializările deficitare, ca să-i 
ţină pe unii, să-i atragă pe alţii. 

Același răspuns, cu cadrul legal, 
l-am primit și eu, în plenul deli-
berativului judeţean, atunci când 
am propus să cumpărăm noi două 
locuinţe pentru a le oferi doctorilor 
aflaţi la început de drum. Mă inte-
resa ca niște medici să știe că sunt ai 
comunităţii, care are grijă de ei.

Dar s-a creat până la urmă și 
cadrul legal. Comunicam perma-
nent cu colegii mei, printre care și 
doctorul Tudor Ciuhodaru de la 
PSD Iași, care a iniţiat o modificare 
a Legii Reformei în Sănătate, exact 
în acest sens. Acum există și supor-
tul legal, iniţiat de majoritatea PSD 

din Parlament, susţinut și aplicat 
de minoritatea PSD din Consiliul 
Judeţean.

Am anunţat în conferinţa de 
presă a partidului că pe baza acestui 
act normativ se pot oferi de acum 
bani în plus medicilor.

De atunci lucrurile au mers teri-
bil de repede. În prima ședinţă de 
plen după promulgarea legii, am 
propus acordarea stimulentelor. S-a 
aprobat. Aflu acum că nu eu am ini-
ţiat asta. Nici măcar PSD. Ghinion.

Se pare că administratorii publici 
au uitat sau nu știu.

Votaţi 1 care știe!
 Florin ORŢAN,

Candidat la Senatul României

 În câteva zile, românii își vor vota reprezentanții 
în Parlament, pentru următorii 4 ani. Este o alegere 
pentru viitor, este o alegere pentru destinul fiecărui 
român și al României

Pentru noi, toți cetățenii contează

1 
care ştie
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Aprindem orașul

Karla TITILEANU
decorator

Îmi pare că sună a incendiu și 
nu-i prea mare diferența, căci 
cred că noi toți ăștia care am 

făcut o oră de pe la birou până 
acasă în seara în care s-au aprins 
luminile-n brad, simțeam că ne 
ard creierii prin mașini. Da, căci 
tot poporul, cu mic, cu mare 
s-a îmbulzit să fie părtaș la giga 
evenimentul anual. Ca și când 
mâine ar pleca bradul de-acolo și 
luminițele vor avea becurile arse. 
Sau mai știi? Și totul pentru ce? 
Pentru un mare fâs! Da, FÂS. Nu 
fâș, deși e frig. Aceleași decoruri 
impersonale, aceleași luminițe 
ieftine și obosite, aceleași mândrii 
false de mari designeri ai urbei. 

Un FÂS! Am scris parcă și anul 
trecut pe subiectul ăsta... și uite 
că nu s-a schimbat nimic. Același 
târg obosit cu niște căsuțe al cărui 
model l-au copiat prost evident,  
după cel desenat de mine și rea-
lizat de niște meșteri voinici de 
pe la Covasna în 1999. Atunci, 
la revelionul anului 2000, puse-
sem căsuțele într-o configurare 
de sat, creând trasee alei pentru 
plimbăreți, căsuțe în care n-am 
lăsat pe nimeni cu chinezării și 
cașcavaluri italiene. Nu exista 
căsuță de la care să pleci cu mâna 
goală...  Dar deh... așa se întâm-
plă când nici măcar să copiezi nu 
ești în stare. Faci copii ieftine ale 
unor lucrări în care s-a investit 
concept, poveste, muncă, artă, 
creație, oameni, profesioniști și 

cunoștiințe. Dar e fain să 
ne credem oraș turistic, 
mai ales când în zile de 
sărbătoare, când toată țara 
(ca să nu zic planeta!!!) 
se luminează și lumea 
se bucură de zile libere, 
de luminițe, de moși, 
de brazi... noi să stăm 
în beznă, pentru că da!, 
Brașovul e special. Trebuie 
să fie mereu ultimul. Chiar 
și la aprinsul luminilor în 
oraș. Uite-așa azi apare o 
știre doar despre Brașov, 
că pe 1 decembrie au intrat 
toate orașele la calup. Iar 
acum, subiectul potrivit al știrii 
ar fi chiar ăsta: Brașovul este spe-
cial! Așa cum li se mai spune per-
soanelor cu dizabilități. Da, avem 

un handicap. Ăla că încă duduile 
și monșerii de pe la primărie  n-au 
aflat că marile orașe (fără preten-
ții de capitală culturală, orașul 
turistic nambăr uan al României 

etc. bla-bla ca Brașovul) spre care 
se uită cu jind de la distanțe galac-
tice, își angajează profesioniști 
pentru decorurile de Crăciun. 
Aprindeți-vă!

www.cramagirboiu.rowww.cramagirboiu.ro

Fasolea la ceaun cu cărnați - motiv 
de dispută în lumea gastronomică 

Ziua Națională a României nu putea să 
treacă fără tradiționala fasole la ceaun, 
cu ciolan sau cârnați. De fapt fasolea 

la ceaun a fost din vremuri înaintate o mân-
care de bază a Armatei Române. De unde 
până unde a devenit fasolea cu ciolan o mân-
care naţională care nu trebuie să lipsească 
de pe masa românilor de Ziua Naţională a 
României? 

Până în urmă cu 26 ani, de 1 Decembrie, 
românul punea pe masă ce găsea prin frigi-
der și cămară. Ziua națională a României a 
fost între  1866 și 1947  ziua de  10 mai, 
apoi, între 1948 și 1989, ziua de 23 august. 
Din 1990 ziua de 1 decembrie a fost adop-
tată ca zi națională și  sărbătoare publică în 
România.

Cei care se dau în vânt după iahnia de 
fasole  știu că cel mai bun gust îl ia în ceaune, 
când e însoțită de afumătură. Mâncarea de 
fasole n-a fost o tradiție de 1 Decembrie, dar 
are toate șansele să devină (dacă nu cumva a 
făcut-o). Nici măcar un preparat exclusiv al 
Armatei Române nu poate fi numit, întrucât 
a intrat în cultura gastronomică românească 
de la unguri, nemți și turci.

Se spune că fasolea există în farfuri-
ile românilor din vremuri imemoriale. 
Totuși, pe vremea dacilor, o altă varietate 
de legumă, asemănătoare cu fasolea, adusă 
tocmai din Palestina, constituia una dintre 
sursele importante de hrană: lintea. Fasolea, 
în schimb, a pătruns pe plaiurile mioritice 
„importată“ din cele două Americi, deci este 
o delicatesă care a apărut relativ târziu în 
Europa. A fost adusă de corăbierii care tra-
versau Atlanticul spre Lumea Nouă, ducând 

în schimbul „mirabilelor boabe“ tocmai lin-
tea care-i hrănise odinioară pe daci, dar și 
populaţiile din Orientul Mijlociu.

Iahnia de fasole (care vine de la turcescul 
yahni) a fost și probabil este unul dintre felu-
rile de mâncare cele mai apreciate în armată. 
Fasolea a hrănit, de-a lungul timpului, multe 
generaţii de răcani din armata română, inclu-
siv în perioadele de restriște ale ţării, când 
România era angajată în conflictele mondiale.

Noi am fost influenţaţi de vecini. Ciolanul 
nostru e naţional, în măsura în care e afumat. 
Nemţii îl bagă într-o saramură, apoi îl fierb 
și-l bagă la cuptor, să-i facă șoriciul crocant. 
Multă lume din tagma bucătarilor spun că 
nu este vorba de nici o tradiție! Mai ales că în 
perioada asta de post, de dezlegări la ciolan 
și ţuică fiartă n-a auzit nimeni! Unde mai pui 
că ciolanul afumat și fiert n-a fost și n-o să fie 
niciodată o mâncare pur românească. Poate, 
doar combinat cu garnitura de fasole. Mai 
degrabă e un produs german sau unguresc 
și importat la noi pe timpul Imperiului aus-
tro-ungar. Atâta doar că nemţii îl mânâncă 
pe varză sau cu cartofi și ungurii rotisat. 
Ideea, totuși, a prins excelent.

La Alba Iulia și la Roman, două armate de 
bucătari au muncit pentru a oferi românilor, 
de Ziua Națională, mii de porții de fasole 
cu cârnați și ciolan la ceaun. Desfășurarea 
de forțe a fost impresionantă și aceasta vine 
în sprijinul ideii lansate în 2001 de a trans-
forma mâncarea de fasole la ceaun în mân-
care tradițională. La Alba Iulia a fost înfiin-
țată cu această ocazie Frăția Ceaunelor de 
un grup de bucătari pasionați de mâncarea la 
ceaun. În comunicatul de inaugurare a frăției 

se spune:
„Suntem mulți cei care gândim românește, 

trăim românește, simțim românește, mâncăm 
românește! Din vremuri de mult apuse, româ-
nul a fost frate cu codrul. Și acolo în codrul lui, 
românașul nostru nu a avut la îndemână ara-
gaze , cuptoare, plite și convectoare.

A avut un ceaun pe care îl lega de șaua calu-
lui sau a măgarului care îi mai căra desaga de 
merinde și ulciorul de vin. Din vremuri de mult 
apuse, românul a fost frate cu ceaunul. 

Ceaunul i-a fost tovarăș la câmp, când ara 
cu plugul tras de boi. Ceaunul i-a fost frate la 
secerat, când seara cădea obosit după o zi fier-
binte. Ceaunul i-a fost tovarăș pe câmpul de 
bătălie, când și-a apărat țara și neamul. Că am 
avut bucătărie de campanie, că am avut bucă-
tărie modernă, sufletul românului tot la ceaun 
a rămas....

Ești plecat prin străinătățuri și vrei să simți 
românește? Faci un ceaun cu prietenii !

Vrei să gătești prietenilor din suflet și cu 
mult gust? Faci un ceaun cu ei!

Fie că suntem din mai multe părți ale țării, 
fie că avem gusturi culinare diferite, fie că sun-
tem sau nu membrii în diferite asociații sau 
comitete, ceaunul este ceea ce ne leagă, în suflet 
și în simțiri...

Nu suntem departe de sentimentele celor 
care trăiesc alături de noi și în această frăție îi 
avem și pe ungurașii noștri, pe ceangăii noștri, 
pe lipovenii noștri, pe sașii noștri. Toți suntem 
ceaunari !

Gustul adevărat și sentimentul de român nu 
se poate împlini decat prin frăția ceaunelor, fră-
ția națională.“

Chef Adrian NEAG
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Un canadian pleacă, altul  
vine la Corona Braşov Wolves

 Aşa cum a promis, 
conducerea echipei de 
hochei Corona Braşov 
Wolves a reuşit să 
acopere un gol în atacul 
„lupilor”, cooptând un 
„centru“ adevărat: Bryan 
McGregor. Hocheistul, 
care a sosit la începutul 
săptămânii la Braşov, 
are dublă cetăţenie: 
canadiană şi britanică 

McGregor are 32 de ani, 94 
de kg și 1,84m și a jucat 
ultima dată în Slovacia, 

la echipa Zvolen. De asemenea, 
are multe meciuri în EBEL, la Sapa 
Székesfehérvár, la HC Innsbruck 
dar și în AHL sau ECHL. A mai 
evoluat în puternicele campionate 
din Polonia și Cehia.  „Ne bucurăm 
că am reușit această achiziţie impor-
tantă. Este un jucător foarte valoros, 
care va aduce un plus atacului nos-
tru, având simţul golului“, a spus 
Emilian Cernica, președintele sec-
ţiei de hochei de la Corona Brașov.

După toate probabilităţile, 
Bryan McGregor va debuta în 

echipa Brașovului în meciul din 
acest weekend, de la Brașov, pe 
care „lupii“ îl vor susţine acasă, 
cu UTE. Partida este programată 
sâmbătă, 10 decembrie, de la ora 
18,30, pe gheaţa Patinoarului 
Olimpic Brașov. În acest moment, 
în lotul echipei brașovene sunt doi 
jucători canadieni, Ian McDonald 
și Bryan McGregor, cărora li se 

adaugă antrenorul principal, tot 
canadian, Martin Lacroix.

În altă ordine de idei, în urma 
unei analize a secției de hochei 
de la Corona Brașov, s-a decis ca 
Ottó Keresztes să nu mai facă parte 
din colectivul tehnic al echipei de 
seniori, unde îndeplinea funcția 
de antrenor secund „După o ana-
liză, la care au mai fost prezenți 

antrenorul principal Martin 
Lacroix și căpitanul echipei, Arpad 
Mihaly, am decis ca Ottó Keresztes 
să nu mai fie antrenor secund, 
urmând să aibă atribuții la Centrul 
de juniori al clubului. Totodată, 
până la finalul sezonului, am luat 
decizia ca antrenor secund să fie 
numit Kovacs Laszlo, care a mai 
ocupat și în trecut această funcție“, 

a declarat Emilian Cernica, pre-
ședintele secției de hochei de la 
Corona Brașov. Oficialul brașo-
vean ne-a făcut cunoscută și o 
modificare în lotul „lupilor“: ,,În 
cadrul secției, am discutat și des-
pre o solicitare a jucătorului Rory 
Rawlik, de a pleca de la noi, cu 
destinația Florida, acolo unde și-a 
găsit angajament la o echipă sate-
lit a unei formații de renume, care 
evoluează în NHL. Personal, am 
avut o relație de colaborare foarte 
bună cu fundașul canadian, astfel 
încât rezilierea contractului s-a 
făcut pe cale amiabilă. Îi mulțu-
mesc lui Rory pentru tot ce a făcut 
la echipă și nu exclud o colaborare 
viitoare. Așa cum am promis, până 
la partidele de la Brașov, din Cupa 
României, vom aduce și un fun-
daș, care să suplinească plecarea 
lui Rory. Și acest jucător, vizat de 
noi este de peste Ocean și, cu sigu-
ranţă, va aduce un plus important 
în jocul echipei. Totodată, aștept 
și sunt încrezător în soluționarea 
cât mai rapidă a dosarelor celor 
trei jucători ai noștri, care au soli-
citat cetățenia română“, a mai spus 
Emilian Cernica.

 După ceva timp de 
absenţă de la Braşov a  
competiţiilor de anvergură 
dedicate ,,sportului minţii”, 
o iniţiativă lăudabilă 
a Marelui Maestru 
Internaţional braşovean 
Ciprian Nanu, le-a readus în 
prim plan la poalele Tâmpei!

Aceasta, deoarece la 
Brașov s-au desfășurat 
Campionatele Naţionale 

de șah rapid, blitz și dezlegări. Au 
participat peste 150 de competi-
tori, la feminin și masculin, repre-
zentând toate categoriile de vârstă 
(s-a jucat sistem open), ceea ce a 
reprezentat un adevărat record în 
materie.  Dealtfel, Brașovul merita 
acest lucru, din moment aici există 
o veche tradiţie în ceea ce privește 
practicarea șahului. Să nu uităm 
că aici s-au format și au crescut 
numeroși practicanţi ai șahului, iar 
numele câtorva impun mereu res-
pect: Constantin Ionescu, Dieter 
Nisipeanu, Ciprian Nanu, Delia 
Duca, iar ca antrenor, Corvin 
Radovici. Dintre cluburile cu tra-
diţie șahistă, care au participat la 
competiţia de la Brașov, pot fi amin-
tite: Dinamo, Luxten Timișoara, 
CS Apriliy Lajos Brașov, CS Șah 
Club Brașov, CS Ioios Brașov, CS 
Alex Brașov, CSU Brașov, Clubul 
Central de Șah București, Medicina 
Timișoara, Politehnica Iași sau 
Universitatea Târgoviște. Jucătorii 
brașoveni au reușit să câștige trei 

medalii, astfel: Cristian Radu 
Toma, locul I la dezlegări, Ciprian 
Nanu (care a fost și organizatorul 
competiţiei), locul II la șah rapid și 
locul III la șah blitz. De cremarcat 
că sportiva Irina Bulmagă (Iași) a 
reușit să devină triplă campioană 
naţională, prin adjudecarea medali-
ilor de aur la toate cele trei competi-
ţii. Mai notăm și faptul că jucătorul 
cel mai tânăr prezent la competiţie 
a fost bucureșteanul Filip Dimitriu, 
care are doar 5 ani, un alt record 
consemnat în faţa tablelor cu 64 de 
pătrate, de la Brașov!

„Sunt foarte fericit că încă mai 
pot juca, deși nu mă pregătesc de 
mult timp, ci doar antrenez copii. 
Am vrut să le demonstrez că se pot 
câștiga medalii și în aceste condiţii 
și cred că toţi copiii pe care-i pregă-
tesc au avut ce învăţa de la această 
competiţie. Mă bucur că orașul 
nostru a stârnit o asememea emu-
laţie șahistă, o adevărată pasiune, 

iar lumea ne-a felicitat pentru orga-
nizare. Este un semn că Brașovul 
stârnește o energie pozitivă în rân-
dul șahiștilor, iar acest lucru a fost 
valabil mereu“, ne-a declarat Marele 
Maestu Internaţional Ciprian 
Nanu, organizator dar și câștigător 
a două medalii la aceste „naţionale“

„Medalia de aur, pe care am 
obţinut-o la Campionatul Naţional 
de dezlegări a fost și va fi mereu 
ceva foarte important pentru mine. 
M-am pregătit mult și am reușit. 
Dezlegările reprezintă de fapt un 
test, alcătuit din nouă probleme, 
fiecare cu particularităţile ei iar 
rezolvarea lor duce la ierarhiza-
rea competitorilor“, ne-a declarat 
Cristian Toma, legitimat la CS Șah 
Brașov și AEM Luxten Timișoara

La finalul competiţiei de la 
Brașov, competitorii au participat la 
o atractivă festivitate de premiere, 
iar cei mai buni dintre ei au primit 
cupele și medaliile râvnite.

Negrul mută, albul...câştigă

FC Brașov trece prin momente mai puțin favorabile. Chiar dacă, 
din punct de vedere sportiv, gruparea de la poalele Tâmpei este 
pe un loc promovabil și are șanse mari să rămână acolo, hățișu-

rile legislative și desele prezențe în sălile tribunalului, aruncă o urmă 
de îndoială și previzionează o viață grea în continuare pentru echipa 
Brașovului. Astfel, Marian Brescan, care apucase, în limitele legii, să 
pună umărul la redresarea activității unei echipe cu tradiție în fotbalul 
românesc, nu mai este administrator judiciar!

Curtea de Apel Brașov a admis apelul formulat de Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Brașov, care contestase numirea Top 
Expert SPRL, firma condusă de Marian Brescan, ca administrator 
judiciar al FC Brașov. În urmă cu mai bine de o lună, tot Curtea de 
Apel Brașov admitea apelul Admistraţiei Judeţeană a Finanţelor 
Publice Brașov împotriva creditorului majoritar SC ICIM Brașov, 
prin desemnarea administratorului judiciar TOP Expert SPRL. În 
aceste condiţii, Top Expert SPRL nu va mai fi administrator judiciar 
la FC Brașov, iar Alexandru Cosmin Gheorghe va reveni ca adminis-
trator judiciar provizoriu al clubului! Pe de altă parte,  la Tribunalul 
Brașov va fi programat un termen de control în ceea ce privește planul 
de reorganizare al clubului. 

La sfîrșitul lunii septembrie, intanţa a admis cererea lichidatorului 
Top Expert SPRL, pentru repunerea în termen a realizării un nou plan 
de reorganizare. Cum Top Expert SPRL nu mai este administrator 
judiciar, iar planul de reorganizare pare a fi... în aer, viitorul grupării 
brașovene este incert...

Încotro,  
FC Brașov?



Pentru că mă găsesc într-un 
moment interesant, remar-
cabil chiar, al evoluției mele 

individuale: acela în care mi se dă 
public dreptate, prin respectarea 
adevărului. Iar această atmosferă, 
de curățenie cvasi-absolută, există și 
se menține în jurul unei istorii per-
sonale în care am investit enorm de 
multă energie, furând timp de peste 
tot: de la familie, de la somn, de la 

sport, de la micile plăceri ale vieții 
de grădinar. 

La ce fac referire? Evident, la pro-
iectul Noului Spital al Brașovului. 
Pe care, la început, singur, apoi 
împreună cu câteva zeci de colegi 
membrii fondatori ai Asociației cu 
același nume cu al proiectului, iar 
în prezent împreună cu sutele de 
membri activi ai ANSB, l-am făcut 
să devină o parte integrantă a peisa-
jului subiectelor publice esențial de 
abordat când se discută despre viito-
rul Brașovului. Nu susțin că este cel 
mai important, dar că este printre 
cele mai importante trei, ei, pentru 
asta, chiar m-aș lupta cu oricine ar 
contesta acest adevăr. E tulburător să 
constați, după mai mult de un sfert 
de secol de politicianism în Brașov, 
că există conducători ai comunității 
care și-au resetat paradigma scării 
politice de valori și acceptă că nu pot 
face parte din categoria celor care 
mai cred că pot fi (sau sunt) singu-
rii care au idei valoroase în interesul 
celor conduși. Și că și aceștia pot 
genera avalanșe ale dezvoltării por-
nind de la un bulgăraș de idee mai 
mult sau mai puțin acceptată sau 
înțeleasă la începuturile ei.

În seara ajunului de Moș Nicolae, 
toți reprezentanții autorităților 
publice locale și ale guvernului în 
teritoriu au recunoscut rolul „deter-
minant și catalizator“ al Asociației 
Noul Spital al Brașovului în derula-
rea proiectului construirii unui spital 
modern de urgență care să înlocu-
iască, odată pentru totdeauna, struc-
tura actuală, atât de învechită și dis-
funcțională, încât îi trebuie regândită 
cu mare înțelepciune până și noua 
destinație. Am fost martor, împre-
ună cu cei peste 70 de participanți 
la Adunarea Generală extraordinară 
a ANSB, la manifestarea unei reve-
rențe instituționale de o eleganță a 
cărei anvergură nu a fost depășită 
decât de entuziasmul general că, în 
sfârșit, la Brașov începe să se poată! 
Și încă atât de simplu și firesc: socie-
tatea civilă bine organizată și condu-
cătorii aleși să poată să facă demon-
strația că sunt în stare să urmărească 
construirea unui proiect stând umăr 
la umăr, sprijinindu-se permanent 
sau doar la nevoie și, cel mai impor-
tant,  cu credința în succesul final.

Această manifestare a înțelegerii 
faptului că nu există pentru un om 
al cetății o bucurie mai mare decât 
aceea de a-și lega potențialul de 
competență și (de ce nu?), și numele 
de realizarea unui proiect care să 
reziste decenii în folosul comunită-
ții, m-a făcut să experimentez pen-
tru un moment o stare de euforie 
pe care aș echivala-o cu aceea (necu-
noscută în realitate mie) pe care 
cred că  le-o induce dependenților 
inhalarea, injectarea sau îngurgita-
rea de substanțe psihotrope. De ce 
doar un moment? Pentru că, instan-
taneu, mi-au trecut prin fața ochilor 

minții jalnicele tentative ale unor la 
fel de jalnici plagiatori ale unor idei 
emise de mine, culmea, în largul 
spațiu public, cu mult timp în urmă 
față de momentul în care aceștia 
încercau să atragă atenția membrilor 
comunității asupra nivelului brusc 
crescut (din motive legate de nevoi 
electorale!) al preocupării lor legate 
de cetățeni. Așa s-a întâmplat cu 
proaspăt ajunși consilieri județeni 
care, unii în necunoștință totală de 
cauză, alții chiar forțând nota uită-
rii relative a publicului, au abordat 
teme de mult epuizate ca definire a 
„paternității“ lor. Așa s-a întâmplat 
cu solicitarea mea pierdută în isto-
ria ultimilor 10 ani privind creșterea 
normei de hrană a bolnavilor din 
spitale și reluată în momentul când 
s-a pus în discuție valoarea „mesei 
calde“ din proiectul guvernamental 
cu același nume. Așa s-a întâmplat 
și cu aducerea în atenția publicului, 
încă din luna iulie a acestui an, a ideii 
puse în operă de Consiliul Județean 
Călărași a stimulentelor pentru tine-
rii medici sau pentru cei proaspăt 
sosiți în județ în zone medicale cu 
deficit de specialiști. Dacă în primul 
caz promotorul „reîncălzirii cior-
bei“a înțeles rapid penibilul situației 
în care se plasase singur și s-a retras 
din subiect, în al doilea, disputa 
se mai poartă în spațiul public (că 
suntem la „electorale“, nu?) asupra 
răspunsului la întrebarea de tip „ce 
e mai important, oul sau găina?“, 
translatată în semnificația „eu am 
avut ideea-eu am meritul, tu ai pus-o 
în practică-tu aveai obligația, așa că, 
plecăciunile, la mine, înainte marș!“ 

Eu cred că meritocrația se clă-
dește prin spirit de echipă, așa că 

e de neînțeles de ce un membru al 
echipei consiliului (mai știe cineva 
care este semnificația termenului?) 
județean are lipsa de inteligență 
socială să atace structurile de con-
ducere executive, clamându-și, doar 
pentru un pumn de voturi în plus, 
falsa preopinență în „vocaliza“ ideii. 
Falsă, căci ideea (parafrazându-l pe 
Delavrancea), „nu a fost nici măcar 
a mea (D.G.), nici a lui și nici a 
celui care a transpus-o în realitate, 
ci a anteriorilor noștri, și a anteri-
orilor-anteriorilor noștri, în veacul 
vecilor...“

Am lăsat la urmă (deși nu este 
ultimul exemplu), preluarea între-
bării existențiale a lui Ion Moromete 
„Și acum, încotro?“ pe care am uti-
lizat-o în sens metaforic, tot în pagi-
nile acestui ziar. Nu au trecut nici 
două săptămâni și deja se găsea „în 
portofoliul de campanie“ al unuia 
dintre candidații brașoveni la parla-
ment. Că un membru de partid nu 
are cum să fie independent, se știe. 
Dar, vorba lui Andrei Pleșu: „De câte 
dependenţe depășite e nevoie, ca să 
ajungi cu adevărat independent?“ La 
această întrebare răspunsul este unul 
singur: de multe, de foarte multe 
chiar! Eu, să fiu în locul lor, a celor 
care se vor politicieni reprezenta-
tivi, aș face multe eforturi în acest 
sens. De o singură dependență nu 
m-aș putea „lipsi“. De dependența 
de adevăr! Care implică și cinstea de 
a recunoaște că nu ești unicul care 
poate gândi imperial. Sau că nu poți 
deveni un astfel de gânditor luând 
de la alții fără să recunoști că asta 
înseamnă necinste. 

Ca prim pas în a deveni cu adevă-
rat și definitiv dependent de adevăr!

8 ACTUALITATEA
numărul 45, 9-15 decembrie2016

Dependența de adevăr
 Sunt o persoană cu dependențe. Cu multe 
dependențe: de iubire, de înțelegere, de (orice 
fel de) căldură, de lumină, de creație, de frumos, 
de liniște, chiar. Și mai sunt... Cu toate că și 
dependența de adevăr este o constantă a vieții 
mele interioare, mă declar a fi o personalitate 
contradictorie, din moment ce, în spiritul aceluiași 
invocat adevăr, trebuie să recunosc: nu mă pot 
lăuda că nu am mințit niciodată. De ce îmi vine să 
fac acum această mărturisire? 

dr. Dan 
GRIGORESCU

 1 solist ca la fotbal este 
pronosticul meu în meciul 
„Sistem – Cetățean” la alegerile de 
săptămâna aceasta. Adică, în orice 
configurație, cu orice analiză, cu 
orice jucători în echipă, echipa 
„Cetățenilor“ va fi din nou învinsă 
de sistem la meciul de duminică  
11 decembrie 2016. Cota la casele de 
pariuri este foarte, foarte mică pe 
această victorie, pronosticul fiind 
ca sigur. Abia dacă merită să mergi 
și să faci un „bilet”  

Să analizăm un pic echipa „Sistemului“ 
și să vedem ultima înfrângere când a 
avut loc. Ehe, taman în noiembrie anul 

trecut, într-un meci „incendiar“, neanunțat, 
când la un fault „mortal“, antrenorul echipei 
„Sistemului“, Klaus, acompaniat de proteste 
vehemente, și neavând o relație prea bună cu 
jucători din atac pe care îi urmărea de mult 
să îi prindă cu mâța în sac, a decis înlocui-
rea căpitanului de atunci Victor Viorel, și a 
garniturii de atac compusă din Oprea & Co. 
cu Dacian Julien și încă câțiva care jucau în 
campionatul extern, pe la Bruxelles, plus 

ceva jucători de miuță pe asfalt prin Piața 
Universității. Antrenorul, profesorul Klaus, 
a rânjit satisfăcut de schimbările făcute, și 
pregătea pe margine la încălzire pe Vasile 
și Alina, ce urmau conform socotelilor să 
intre în joc cu șanse reale la următoarele 
meciuri. Părea că jocul echipei va fi revita-
lizat pe alocuri, temperat și schimbat, mai 
ales că cel pus căpitan de echipă a început la 
antrenamente să verifice ceilalți jucători, din 
garniturile de mijloc și din apărare, operând 
câteva schimbări strategice a celor care faul-
tau sau comiteau henț având dublă comandă, 
cu încuviințarea antrenorului. Dar la meciul 
din vară, de la „locale“ s-a văzut foarte clar 
cum cei mai buni jucători din echipă sunt de 
fapt cei antrenați bine de „Sistem“ precum 
și cei schimbați din garnitura de atac veche, 
ei conducând meciul de pe margine, și reu-
șind niște faze de extrem de mare finețe în 
menținerea sau câștigarea mandatelor de 
primari, în ciuda faptului că jocul unora era 
îngreunat de dosare penale și arest preventiv. 
Este clar că jocul „Sistemului“ merge ca uns, 
după atâția ani de victorii împotriva echipei 
„Cetățeanului“, în ciuda faptului că proas-
pătul căpitan de echipă depune toate efor-
turile necesare schimbări întregii garnituri 

de jucători, pentru a se asigura de un meci 
corect.

În ultimele zile, chiar acum înainte de meci, 
în timpul antrenamentelor oficiale, se pare că 
și antrenorul Klaus a început să fie nemulțu-
mit de Dacian Julien, căpitanul echipei, și de 
garnitura din atac, chiar dacă le promisese 
încă 4 ani pe teren, și foarte mulți jucători 
vechi care au fost trași pe linia de fund sau pe 
banca de rezerve, se pregătesc să obțină pos-
tul de căpitan și titularizări după meci, chiar 
dacă jocul lor nu este pe placul antrenorului. 

Din analiză remarc faptul că există o 
extrem mare posibiltate ca următorul căpitan 
al echipei să fie cineva care are păreri contrare 
antrenorului, dat fiind faptul că fostul căpi-
tan de echipă Călin și coechipierul lui Liviu 
cunoscut și sub numele de  „Doi ani cu sus-
pendare“, vor avea o prestație excelentă care 
se poate solda chiar și cu suspendarea antre-
norului. În joc mai pot intra, în ajutorul lor și 
fostul antrenor, Traian, precum și niște jucă-
tori obișnuiți foarte tare cu jocul și cu drujba, 
de loc din județele Harghita și Covasna. 

Echipa „Cetățenilor“ obișnuită mai mult 
cu linia de fund, și extrem de puțin cu atacul, 
preferă să „bage autocarul“ în poartă la fiecare 
meci, remarcate fiind desele pase prin care 

aceștia le dau prietenos sistemului înapoi 
balonul, și faulturile dure și grosolane la care 
ei pică victime, fără să protesteze foarte vehe-
ment. Deși acum, la meciul de duminică sunt 
clar avantajați, și chiar invitați insistent să 
atace, contra „Sistemului“ se pare că se joacă 
doar în defensivă pentru limitatea numărului 
de goluri. Ca de obicei, ne așteptâm la un joc 
slab al echipei „Cetățenilor“, foarte greu de 
motivat și jucând bine doar în meciuri neofi-
ciale și neprogramate.

Brigada de arbitri va fi compusă din bino-
mul Codruța – Florian, ajutați la margine de 
instituțiile pe care le reprezintă, și care clar 
avantajează o parte din echipa „Sistemului“, 
urmând ca după meci să-și renegocieze 
posturile.

Dan VÂJU

Echipa „Cetățenilor” va pierde la scor mare

Pronosticul este 1 solist, cu 
siguranță echipa „Cetățenilor“ va 
pierde la scor mare. Recomandarea 
este pariați cu încredere, chiar toți 
banii pe victoria „Sistemului”, fără 
teamă că o să rămâneți cu ei, chiar 
dacă pronosticul este câștigător. 
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– Nu trebuie să vă dăm nicio 
explicație, e instituție privată Aro 
și își rezervă dreptul să își aleagă 
clienții. Pițigoiul în plovăr roșu e 
iritat.

Unul din bărbați începe să 
explice: există o lege anti-discri-
minare. Ea spune că nu poți să dai 
afară pe cineva dintr-o instituție 
privată sau publică, dintr-un hol 
de hotel sau dintr-un restaurant, 
din Primărie sau din biserică fără 
să îi spui de ce îl dai afară și acest 
motiv trebuie să fie temeinic. 
Bodyguarzii confirmă că au mai 
fost solicitați o singură dată să 
arunce pe cineva în stradă.

– Atunci trebuia să evacuăm un 
boschetar.

Boschetarul se culcase și dor-
mise mai bine de o oră pe fotoliile 
hotelului de 5 stele.

– Mirosim urât?
– Nu. Dar nu aveți voie să stați 

aici.
– Ok. Unde putem merge să 

bem o cafea?
– Sus, la etaj este un restau-

rant, sare plină de solicitudine 
recepționera.

Tovărășelul în plovăr roșu 
intervine decisiv. Recepționerei 
i se sucește mâna la spate. Strigă 
după cei doi bărbați că nu mai 
sunt locuri nici la restaurant și că 

trebuie să plece.
– De ce? Ce am făcut?
Unul dintre bărbați își aduce 

copilul la Aro, la ora de înot. 
Celălalt vine săptămânal la piscină. 
Niciodată nu a fost umilit în halul 
ăsta.

Pițigoiul își face treaba așa cum 
a fost pus de mai marii orașului.

S-au strâns pe 1 decembrie 
la o chermeză finanțată din bani 
publici, prefect, primar, politruci. 
Au dat o hotărâre de Consiliu local 
în pripă, au găsit niște mii de lei 
pe care i-au virat la Aro și numai 
decât s-a organizat o masă festivă 
cu ocazia zilei naționale. A venit 
cabaretul cu ocazia zilei naționale. 
Și au venit și cei doi bărbați ca să 
îi întrebe pe prefect, primar, con-
silieri dacă intră bine sarmaua pe 
gât atunci când mănâncă pe banii 
boului de contribuabil.

Păi ce, președintele Iohannis nu 
face dineu festiv de ziua României?

Ba da, dar instituția președin-
ției are alte atribuții. Și apoi, cum 
ați stabilit lista de invitați? Cine 
a venit la desfătăciune? Pe ce 
criterii?

Pițigoiul în plovăr roșu este 
sesizat de un satrap local. Ia dă-i 
frate pe ăștia doi afară, ca ce ches-
tie vin ei să ne întrebe pe noi ce și 
cum.

Pițigoiul se execută.
Gașca de potentați trebuie să fie 

lăsați să le tihnească vederea chilo-
ților dansatoarelor.

Mă gândesc că sunt acționar 
SIF Transilvania, de când cu priva-
tizarea prin MEBO, de pe vremea 
când SIF-urile se chemau FPP. 
Deci am și eu o parte din ARO 
Palace, poate un petic dintr-un 
mâner de fotoliu. Mă gândesc că 
am stat pe holurile lui Aro când cu 
Cerbu de Aur cu orele, fără să ne 
întrebe nimeni nimic. Mă gândesc 
la bișnițarii care s-au bătut cu săbii 
cu jandarmii, în hol la Aro, să fi fost 
93-94. Da, da, săbii și hangere.

Mă gândesc la monstruoa-
sele afaceri făcute sub Fercală, la 
scoaterea la vânzare a Cetățuii 

Brașovului care, în ciuda celor 400 
de ani de existență, a ajuns ca o bri-
chetă ciordită în poșeta lui ARO 
Palace și deci a SIF Transilvania. 
La DNA care investighează această 
simpatică schimbare de proprietar 
și se uită câș la dreptul de preem-
pțiune al Primăriei care, ca să nu 
lase să încapă pe mâna străinilor 
Cetățuia, ar fi trebuit să îi dea 3-4 
milioane de euro lu Aro Palace pe 
ceva ce era de drept al orașului.

Scripcaru, Fercală, ce parandă-
răt simpatic ar fi ieșit, nu-i așa?

Cei doi bărbați umiliți de piți-
goiul în plovăr roșu nu-și revin din 
șoc.

Poți să știi mama legilor, poți 
să fii tata tribunalelor și să îți 
cunoști perfect toate drepturile, 

pentru ticăloșii din țara asta e 
totuna. Întotdeauna vor avea un 
pițigoi cu plovăr roșu cu bunul 
simț lobotomizat și doi bodiguarzi 
cu minți cețoase care vor spune: 
îmi pare rău, dar eu respect ordi-
nele că dacă nu, îmi pierd locul de 
muncă.

Raluca FEHER

E prea târziu să ne luăm 
țara înapoi
 1 decembrie 2016, holul Aro Palace. Doi bărbați 
așezați pe fotolii sunt ridicați de către bodyguarzii 
trimiși de către un pițigoi cu plovăr roșu. Li se cere 
să părăsească clădirea hotelului. De ce? Pentru că 
nu au voie să staționeze aici. De ce?

 La sfârșitul săptămânii au loc 
alegerile parlamentare, de la 
care mulți așteaptă o schimbare. 
Se anunță o prezență scăzută 
la vot, pentru că românii sunt 
dezamăgiți de clasa politică, 
mai ales după ce și-au luat țara 
înapoi

Președintele Klaus Iohannis își dorește 
cu ardoare Guvernul lui, format din 
oameni pe care să îi poată controla 

după bunul plac. Cel mai probabil, ar vrea 
să mențină în funcție actualul Guvern Zero, 
format din funcționari de mâna a doua de la 
Bruxelles, care și-au luat concediu ca să vină 
în România și să se joace de-a miniștrii. 

Este cabinetul creat la presiunea străzii, 
care promitea să salveze România, iar acum, 
în prag de alegeri, Julien Cioloș a revenit 
cu un program de guvernare și mai peni-
bil, care nu este decât o compunere școlară 
scrisă parcă la orele de educație civică. Este 

cabinetul care promitea să aducă bunăstare 
românilor, deși până acum miniștrii săi au 
excelat doar la gargară și populism.

Dintre partidele care participă la aceste 
alegeri, există chiar două care s-au grăbit să 
își arate susținerea pentru premierul Julien 
și pentru eseul său, prezentat ca program 
de guvernare: Uniunea Salvați România și 
Partidul Național Liberal. Dacă pentru pri-
mul, un partid mic, nou-înființat, este de 
înțeles, pentru cel de-al doilea, ca partid isto-
ric, este de neiertat. Nu înțeleg cum poate al 
doilea partid ca mărime din România să nu 
vină cu o propunere de prim-ministru și cu 
un program de guvernare propriu, alegând să 
susțină niște propuneri ale celui care, într-un 
an de zile, și-a arătat din plin incompetența.

Partidul Național Liberal, dizolvat în 
structurile fostului PDL, măcinat de corup-
ție și de luptele interne, este pe cale să obțină 
cel mai rușinos scor din istorie. Partidul 
Brătienilor va fi condus, de către doamna 
Isar și tovarășii săi, spre un dezastru electo-
ral de proporții. O spun sondajele, o arată 

dezamăgirea românilor și o confirmă listele 
cu candidați, care vor face să avem, în legis-
latura 2016-2020 cel mai slab Parlament de 
după 1989.

La Brașov, județ cu oareșice tradiții libe-
rale, PNL este pe cale de a suferi o înfrângere 
binemeritată. Ca și la nivel național, partidul 
este măcinat de lupte interne, iar listele pro-
puse par să fie făcute pe genunchi, din dorința 
de a mulțumi o clientelă de partid.

Pe de-o parte, primarul urmărit penal și 
trimis în judecată, Scripcaru, și-a impus pe 
liste câțiva dintre oamenii de casă, în timp 
ce vechii liberali au cedat presiunilor de la 
centru și au pus pe liste câteva nume con-
troversate. Decizia de a deschide lista de la 
Senat cu Daniel Zanfir este cel puțin hilară. 
Găsit incompatibil de ANI, dar foarte com-
patibil pentru jurnalista Oana Stancu, Zanfir 
s-a aflat și se va afla în centrul unor scanda-
luri legate de afacerile sale, mai ales după ce 
a primit o sumă importantă de bani de la un 
off-shore. Nici notorietatea câștigată odată 
cu promovarea legii dării în plată nu pare să-l 

ajute, deoarece aceasta a fost declarată necon-
stituțională, astfel că nu produce nici un efect 
pentru Românii care au credite la bănci.

Astfel, la Brașov, liberalii nu au nici un 
candidat care să tragă lista, nu mai au loco-
motive electorale, primarul și președintele 
Consiliului Județean nu mai pot aduce voturi, 
iar pomenile electorale au fost interzise prin 
lege. Campanie electorală nu s-a făcut, dezba-
teri nici atât. Prin urmare, liberalii se pregă-
tesc de o înfrângere istorică, dar binemeritată. 

Ca fost liberal, mi-aș dori ca, din 2017, 
PNL să se înscrie pe o nouă traiectorie poli-
tică și să aibă capacitatea de a-și alege lideri 
adevărați, care să înțeleagă care sunt adevă-
ratele valori și principii liberale și care să nu 
lase un partid istoric să fie omorât de Klaus 
și de Guvernul lui, prin intermediul unor 
marionete. 

Până atunci, la Brașov, alegerile din 11 
decembrie au un perdant cert: Partidul 
Național Liberal.

Sebastian GRAPĂ, 
senator de Brașov

Alegerile au un perdant cert

E prea târziu să ne 
luăm țara înapoi. Au 
băut-o, au violat-o, au 
consumat-o. Și au plătit 
muzica și dansul din 
banii noștri.Bine că nu 
din banii lui Soros.
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Astfel, din această zi sfântă, 
brașovenii se bucură de 
una din cele mai curate 

și puternice protecții cu caracter 
divin, fapt împărtășit de toate cul-
tele tradiționale trăitoare pe melea-
gurile noastre.

Din dorința de a permanentiza 
într-un  cadru adecvat celebrarea 
Maicii Domnului, o serie de ONG-
uri, între care și Despărțământul 
Brașov al ASTREI, având drept 
președinte de onoare pe Î.P.S. 
Laurențiu Streza, Arhiepiscop al 
Sibiului și Mitropolit al Ardealului, 
au solicitat, în anul 2013, spri-
jin material, logistic și organi-
zatoric primarului municipiului 
Brașov pentru realizarea unui 
Paraclis dedicat patroanei spiritu-
ale a Brașovului în incinta Grotei 
Fecioarei de la baza stâncii din 
vârful masivului Tâmpa, chiar în 
zona fundalului stâncos, acoperit 
cu literele luminoase, ce compun 
cuvântul „BRAȘOV“ . 

Referindu-se la acest proiect, 
acad. Alexandru Sturdu, preșe-
dintele Secției de filosofie, teo-
logie, psihologie și pedagogie a 
Academiei Române, Cetățean de 

Onoare al  Brașovului, sublinia: 
„Pe  noi ne interesează în mod 
deosebit înfăptuirea acestui obiec-
tiv excepțional, mai ales în con-
dițiile în care se găsește întregul 
nostru popor. Ne interesează să 
avem ocrotire din partea Bunului 
Dumnezeu la care tocmai Fecioara 
Maria Rugătoarea, care este 
emblema spirituală, de-acum îna-
inte, a Brașovului, să pună o vorbă 
bună pentru noi. Starea în care se 
găsește în prezent grota, zona din 
arealul ei și chiar toată partea supe-
rioară a Tâmpei, necesită inter-
venția factorilor responsabili iar 
amenajarea grotei creează această 
oportunitate organizatorică și 
investițională. Acest obiectiv nu va 
fi numai unul turistic, deși și acest 
aspect este deosebit de important 
pentru orașul Brașov. Gândiți-vă 
ce priveliște extraordinară există 
din acel punct înalt asupra întregii 
Câmpii a Bârsei, asupra minuna-
tului Brașov. Paraclisul va avea un 
caracter religios, sacru cu deschi-
dere ecumenică  și, va trebui să 
admitem că România, care este 
Grădina Maicii Domnului, va 
avea chiar aici, în centrul țării, un 

lăcaș matricial simbolic cu valoare 
excepțională de natură spirituală, 
artistică și turistică“.

La acest demers, reînnoit în 
anul 2014, primarul tuturor bra-
șovenilor dar ales doar cu votul 
a 18% din totalul cetățenilor cu 
drept de vot, a răspuns la data de 
27.11.2014 într-un perfect limbaj 
de lemn: „…Municipiul Brașov 
nu dispune de fondurile necesare 
pentru a da curs solicitărilor dvs. 
Având în vedere demersul dvs. vă 
comunicăm că vom avea în vedere 
pe viitor cu proiectul propus (sic!) 
și vă asigurăm de întreg sprijinul 
și toată (sic!) disponibilitatea 
noastră“.

Până în ziua de astăzi, 6 decem-
brie, primarul nu a făcut nici un 
demers în sensul promisiunii 
făcute, urmând a rezolva problema 
o dată cu cea  a aeroportului.

Firesc era să informeze 
Consiliul local în legătură cu 
această solicitare și, mai mult, să 
înainteze un proiect de hotărâre.

Pentru un astfel de proiect n-a 
avut timp sau această problemă 
nu-l interesează nici măcar atât cât 
l-a interesat să încerce să demo-
leze unitatea militară a vânătorilor 
de munte, situată în vecinătatea 
cinematografului „Patria“, locație 
vizată de un anume dezvoltator 
imobiliar.

Îmi pun și îi pun o întrebare 
primarului: care este cauza acestei 
atitudini de dispreț față de ocro-
titoarea orașului nostru?  Oare se 
consideră a fi el „Marele Tată al 
brașovenilor“, după modelul  dic-
tatorului Idi Amin care s-a auto-
numit „Marele Tată“ al  africanilor 
din Uganda?

Răspunsul ne va da răspuns și la 
motivele pentru care a avut și are 
o atitudine disprețuitoare față de 
cetățeni, începând cu militarii de 
diferite specialități și terminând cu 
proprii funcționari din aparatul pri-
măriei și cu Consiliul local Brașov.

Arnold UNGAR,
Avocat, creștin practicant

Primarul Scripcaru 
și Sfânta Fecioară Maria
 La data de 8 septembrie 2010, Brașovului i s-a 
consacrat, ca patron spiritual, Sfânta Maria, 
Maica Domnului nostru Isus Hristos, urmare a 
binecuvântării acordate de Patriarhia Română prin 
Preafericitul Patriarh Daniel
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e  Duminică alegem. Ce zici că 
facem? Alegem? Ce alegem? 
Parlamentul României? 
Extraordinar, nici nu mi-
am dat seama… Zău așa, ați 
simțit vreunii că e campanie 
electorală? Nu mă refer aici la 
diverși membri ai diverselor 
partide implicate în campanie, 
care s-au promovat între ei, 
sau unii contra altora, ci la noi, 
cei neimplicați în vreun partid. 
Ați simțit careva că e campanie 
electorala în România?

Mint. Ceva tot am simțit și eu, 
dar părea mai mult un spec-
tacol de comedie bufă, decât 

manifestările unor oameni serioși, care 
încearcă să ne convingă de capacitatea 
lor de a ne conduce destinul colectiv de 
români.

Evident, aici cel mai tare mă doare, 
ca fost PNL-ist, timp de zece ani 
(doamne, cât timp irosit…), prestația 
liberalilor. Care liberali, m-ar întreba un 
interlocutor avizat, iar eu i-aș răspunde 
„Exact! Care liberali?“ Din partidul plin 
de avânt și fremătând de energie al lui 
Antonescu nu a mai rămas nimic. Un 
partid care la alegerile locale nu găsește 

un om, unul singur!!!! să candideze 
la primăria Bucureștiului, a recidivat 
prin a nu găsi un singur potențial prim 
ministru în rândurile sale la alegerile 
parlamentare. Și ĂSTA e partidul care 
ne vrea voturile? Pe bune? (cum ar zice 
fi-miu de zece ani).

Scriu și îmi dau seama că greșesc, 
oarecum. Liberalii nu sunt singurii care 
nu și-au denumit viitorul (potențial) 
prim ministru, la fel a făcut și PSD-ul. 
Cum să zici că Dragnea va fi prim minis-
tru, să fim serioși, e condamnat penal. 
Dar dacă nu Dragnea, cine? Cum să lase 
șeful partidului pe altul să fie premier? 
Ce șef mai este el, în aceste condiții?

Singurii care strigă în gura mare care 
va fi viitorul prim ministru, dacă vor 
câștiga ei alegerile, sunt cei de la PRU. 
Dar și ăștia o dau de gard rău, pentru că 
îl nominalizează pe Victor Ponta, care 
nici măcar nu e membru în partidul lor!

Singurele pete de culoare într-o 
campanie gri, anostă, sunt date de un 
clip care ne întreabă dacă ne-ar fi mai 
dragi hoții, dacă, după ce ne-au spart 
casa am descoperi că, totuși, ne-au lăsat 
și nouă ceva (în film – o masă pusă, 
romantic, cu lumânări și șampanie), 
celălalt ne explică de ce e nevoie de 
oameni noi în Parlament pe baza unui 
studiu de caz legat de jaful ordinar din 

banii publici de la Malaxa. Îi bănuiesc 
pe cei de la USR că ar fi în spatele celor 
două clipuri, sunt reușite. Dar cine e 
USR? Nu m-au convins în cele 5 luni 
de la alegerile locale, dar, să fim serioși, 
nici nu prea au avut timp.

Despre restul ce sa zic? Despre morți 
numai de bine. Pe ALDE, PMP, PER, 
nu îi văd în Parlament, ceea ce nu e rău, 
nu au nimic nou, și deci nimic bun, de 
adus în politica românească.

Cu UDMR e altă poveste, deși ar 
fi un mare, imens noroc atât pentru 
românii din țara asta, cât și pentru 
maghiari, dacă nu ar intra UDMR-ul în 
Parlament. Poate atunci vom înțelege cu 
toții că suntem trăitori în aceeași țară și 
că numai împreună putem să ne facem 
viața mai bună. Câtă vreme UDMR-ul 
există, inevitabil va apăsa zona sensibilă 
a naționalismului, determinând și la 
unii români o reacție de aceeași natură. 
Cu singurul efect că pierdem cu toții.

Mă îngrozesc. Mă uit, văd, aud, dar 
nu înțeleg nimic. ACEȘTIA sunt oame-
nii care vor să ajungă în forul legislativ 
al țării? ACEȘTIA? Nulitățile acestea 
absolute?

Dragii mei români. Adevarul este 
unul singur și nimeni nu vi-l spune drept 
în față! Până nu ne schimbăm noi modul 
în care ne asumăm responsabilitățile de 

cetățeni, nimic nu se va schimba în țara 
noastră. Câtă vreme vom lăsa în conti-
nuare ACELEAȘI MIZERII să ne con-
ducă, vom trăi la fel de prost, la fel de 
chinuit.

Mai avem câteva zile pâna la alegeri 
și vă spun sincer că este prima oară în 27 
de ani când nu voi putea pune ștampila 
pe NIMENI. Voi desena un dreptunghi 
în care voi scrie ALTCEVA și voi pune 
acolo ștampila. Și mă va durea enorm.

Șerban ȘOVĂIALĂ
consilier local independent

Dragii mei români. Adevărul 
este unul singur și nimeni 
nu vi-l spune drept în față! 
Până nu ne schimbăm noi 
modul în care ne asumăm 
responsabilitățile de 
cetățeni, nimic nu se va 
schimba în țara noastră. 
Câtă vreme vom lăsa în 
continuare ACELEAȘI 
MIZERII să ne conducă, 
vom trăi la fel de prost, la fel 
de chinuit.
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Campania dinaintea falimentului

Privind „întîmplările“  mai 
atent realizăm că, din 
underground, lucrurile au 

fost atent și pervers orchestrate 
pentru ca, sub amăgitorul slogan 
al schimbării clasei politice, la 
„numărătoare“, cu sprijinul  obiș-
nuit dar mult mai consistent al 
„butoanelor“, al trucurilor cunos-
cute, de exemplu cel cu diaspora 
care nu e lăsată să voteze dar aduce 
cîte voturi sînt necesare pentru a 
face diferența, să iasă ceeea ce s-a 
comandat.

O premieră memorabilă a fost 
arestarea șefei autorității elec-
torale, la început de campanie, 
„mișcare“, m-am consultat cu 
colegi din mai multe țări și de la 
organisme care (mai) apără liber-
tățile și democrația „consumată 
de liberalism“, nemaiîntîlnită în 
Uniunea Europeană dar nici în țări 
ale Americii Latine sau în alte zone 
dominate de dictaturi de notorie-
tate. Adică, „Vedeți ce și cum faceți, 
nu vă agitați prea tare, că vă arătăm 
în cătușe și vă băgăm la beci.“ În 
fond, această madam Pătru putea 
fi umflată oricînd, și atunci cînd 
ocupa funcția de vicepreședinte 
și ca președinte și ca băutoare 
fruntașă, în chiar ziua votării, ală-
turi de partea care trebuia și s-a și 
întîmplat să cîștige alegerile. De 
ce a fost luată acum? Întrebarea 
este retorică. Pe șeful STS, eter-
nul general Opriș, nu a fost nevoie 
să-l aresteze. El cunoaște bine 
„butoanele“ și va executa „scrofu-
los la datorie“  ce i se va comanda. 
Părților aflate în competiție, mai 
precis personajele vizibile, de la 
vîrf, cei care instrumentau cam-
pania și mai știau cum să mobi-
lizeze votanții, fără deosebire, de 
la Dragnea la Blaga, Tăriceanu, 
Băsescu etc. au fost „invitați“ pe la 

DNA, pe la Parchete, li s-au vîntu-
rat pe la nas cătușele, fiind sfătuiți 
să-și vadă de treabă și să o lase mai 
moale. Ceea ce au și făcut cei care 
au mai jucat în comedia așa ziselor 
dezbateri televizate, niște schim-
buri de vorbe fără fond, atacuri la 
adversari, pe teme arhicunoscute,  
într-o sărăcie de programe, de 
idei,  incredibile în conjunctura 
actuală. Au făcut excepție emanații 
tragediei care a adus ca marcă elec-
torală „frumoșii tineri“ – absolut 
dezinteresați și ignoranți în ceea 
ce privește campania dar gata să se 
lase manipulați, dacă va fi cazul „să 
curgă sînge“, cum scria un candidat 
la Senat (!?!) nou-nouț, oengist 
notoriu – adică  „nicușordanchlo-
tilzii“, atît de dragi lui Iohannis și 
serviciilor, grupurilor de interese, 
politice, militare și economice 
străine, care i-au recrutat și crescut 
de mici.

De „băgat“, nu s-a mai „băgat“ 
nimic vizibil. Nu tu o găleată, un 
pui-grill, niscai făină, mălai, ulei, 
de geci, căciuli  și tricouri, nici 
vorbă, pînă și pixurile și briche-
tele au dispărut, ceea ce le-a creat 
un „disconfort“ nu numai votanți-
lor  ci și celor care gestionau banii 
pentru „daruri“, cîteva procente la 
partid, mai multe în conturile per-
soanelor care „binemeritau“. Așa 
că, atunci cînd l-am întrebat pe un 
nene – cînd m-a sunat Alexandru 
să mă invite să-mi dau cu părerea 
despre această campanie mă aflam 
în cealalată Românică, la un vin 
fiert – cu cine votează mi-a spus 
scurt: „Cu cine? Cu Iohannis! Că 
el e președinte!“ I-am spus că nu 
sînt alegeri prezidențiale, ceea ce 
nu l-a deranjat: „Păi atunci, cu ai 
lui Iohaaannis. Ne spune prima-
rul…“ Dacă se vor da ceva sute de 
lei la urne, vom vedea. Oricum, am 

simțit, există FRICĂ. Nu numai în 
cealaltă Românie! „Domnule, au 
camere, să te vadă unde pui ștam-
pila…“ Mă rog, între războaie, 
votanții care puneau degetul aiu-
rea erau însemnați cu cretă pe 
spate și bătuți bine! Noi ne batem 
singuri.

O demonstrație de „spirit dicta-
torial“, de dispreț față de lege și bun 
simț au venit dinspre Cotroceni 
și Palatul Victoria, președintele 
imobiliar și tălmaci-șofer al trafi-
canților de copii, ca și „tehnocra-
tul“ Julien poziționîndu-se clar 
de o parte a baricadei de carton. 
Totul a culminat cu mojicia de la 
1 Decembrie, care, însă, a arătat că 
președintele are în spate forțe care 
îl fac să se creadă deasupra tuturor. 
Ceea ce este, totuși, riscant, fiindcă 
„aparatul“ de represiune al statului 
polițienesc, „cîinii“ justiției etc. 
pot întoarce oricînd armele dacă 
simt sau li se transmite ceva.

Pe plan, local, lehamite, campa-
nie mălăiață, aceleași promisiuni, 
aeroport, autostradă, spital, locuri 
de muncă bla-bla și cîte o idee 
de tot rîsul, ca aceea cu  mutarea 
capitalei  administrative la Brașov! 
Brașovul care s-a scufundat în cla-
samentul național fiind amenințat 

să iasă și din top 10 și care, acum, se 
duce la Alba Iulia dacă vrea oarece. 
Și candidați, pe lîngă cei știuți, cîți 
au mai rămas, total lipsiți de noto-
rietate  și gata să coabiteze. Dacă va 
fi cazul… Modelul Chlotilde, „Pe 
miiineee să nu ma inthrebaaați, eu 
acuum am inthraat in politica…“ 
se aplică și la vorbitorii de limbă 
română aduși să schimbe clasa 
politică.

La ce să ne așteptăm? Într-o 
conjunctură internațională com-
plicată – victoria lui Trump, 
renunțarea lui Hollande, eșecul 
lui Renzi, demonstrațiile  de forță 
militară ale lui Putin, agresivitatea 
lui Orban, apoi Merkel, care vrea 
să mai dea o tură, BREXIT-ul, 
valurile de imigranți  ș.a.m.d. – 
abordarea alegerilor generale a 
fost o probă de iresponsabilitate, 
de trădare chiar. Călin Georgescu, 
președintele Centrului European 
de Cercetare al Clubului de la 
Roma trăgea un semnal de alarmă: 
„România este o mină  din care se 
scoate, în fiecare zi, din decembrie 
1989, aur. Și cînd nu va mai fi aur, 
mina se va închide. Falimentul este 
o probabilitate matematică pentru 
România.“ Pricepe „Grivei“ ceva? 
Greu de spus. Deocamdată, pe 

final de campanie electorală, mine-
rii, cîți mai sînt, nu au ieșit la bătaie.
Ei s-au închis în subteran. Cine nu 
votează, spunea Bloomberg, pri-
marul New York-ului, nu are drept 
să reclame! Da, da noi, noi cu cine 
TREBUIE să votăm? Sau, mai 
direct, UNDE se vor duce voturile 
noastre. 

Eduard HUIDAN

  A luat sfîrșit cea mai ciudată campanie electorală 
din istoria României! Desfășurată sub semnul 
lehamitei unei populații resemnate – care nu mai 
poate redeveni popor, dacă o fi fost vreodată – și al 
zornăitului cătușelor această simulare a „bătăliei“ 
electorale a oferit un spectacol „de doi lei”, ignorat 
de „prostimea” chemată să voteze

– în lehamite și zornăit de cătușe –

Poate că există o 
șansă: SĂ IEȘIM 
CÎT MAI MULȚI LA 
VOT! Procentul de 
furt, însumînd tot 
”arsenalul”, este, 
totuși, limitat, așa că 
s-ar putea să avem un 
rezultat mai aproape 
de realitate.Dacă nu 
cumva, la indicațiile 
vreunui ambasador 
trecător, Curtea 
Constituțională nu se 
va șterge la fun cu votul 
românilor….
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