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Anul acesta, din cauza situaþiei medicale din România, Sfinþirea Apei Mari s-a facut
doar în biserici, fãrã a se face procesiuni la Dunãre, râuri sau fântâni.
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Preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, a
fost ales
vicepreºedinte în
cadrul Uniunii
Naþionale a Consiliilor
Judeþene din România
ºi va reprezenta
Regiunea Sud-Vest

Dacã ar fi sã încadrãm într-
un curent literar activitatea
jurnalisticã a lui Doru Dinu
Glãvan, s-ar putea spune cã e

de naturã realistã, mereu adaptabilã la exigenþele unei
societãþi analitice; o experienþã analiticã la care preºedintele
U.Z.P.R. apeleazã într-o notã de expresie esteticã ºi cu o
judecatã de valoare motivaþionalã. „ªtacheta” cerinþelor
jurnalistice este ridicatã de însãºi domnia sa, reºiþean din
elita ºaizecistã, dupã cum afirmã într-un interviu: „Tot ceea
ce am fãcut a fost sã fiu primul, iniþiatorul, susþinãtorul ºi
chiar un bun sportiv de performanþã”. ªi, iatã, cum, în timp,
standardele au fost respectate, tânãrul Doru Dinu Glãvan,
obþinea, în anul 1960, una dintre cele mai mari medii pentru
admitere la liceu, intrare care, însã, i-a fost refuzatã (din
cauza dosarului bunicilor sãi, plecaþi în America din 1911!);
în plus, a început sã publice, la vârsta de 14 ani, în ziarele
naþionale pentru copii; rãzbeºte prin intemperiile vremurilor

Împreunã scriem istoria

Doru
Dinu
Glãvan

ºi, la vârsta de 18 ani, ajunge colaborator la presa localã ºi
regionalã; mai apoi, la 19 ani, devine corespondent al ziarului
„Sportul popular”, respectiv „Gazeta sporturilor”. Credem
cã acesta este punctul din care destinul lui Doru Dinu Glãvan
se îndreaptã spre „chemarea” de a se „împlini” ºi a se „dãrui”
într-o profesie care „construieºte” convingeri, promoveazã
adevãruri fundamentale ºi înnobileazã sensibilitãþi umane:
„jurnalismul de credinþã româneascã”; determinat ºi
cunoscãtor al Istoriei, exprimã cu acurateþe ºi sensibilitate
de expresie: „[…] Vorbesc de ceea ce au fãcut jurnaliºtii în
acea perioadã interbelicã, ºi chiar de dinaintea Primului
Rãzboi Mondial, ca mai apoi sã se organizeze în aceastã
uniune jurnaliºtii care au fost promotorii Marii Uniri […].”
Un raþionament fin apreciat ºi, în acelaºi timp, reflectând o
sensibilitate aparte, o predilecþie cãtre voinþã ºi realizare în
spiritul identificãrii naþionale.

Cristina Sava, Membru U.Z.P.R
 CONTINUARE ÎN NUMÃRUL URMÃTOR
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Se încheie un an al
întrebãrilor fãrã

rãspuns.
Ce surprize ne

rezervã urmãtorul?

Ministerul Educaþiei
doreºte

redeschiderea cât
mai grabnicã a

ºcolilor, în funcþie de
evoluþia situaþiei

epidemiologice ºi a
campaniei de

vaccinare
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Editorial              de Sorin Vidan

Am intrat în 2021 cu
speranþã. Speranþa cã vom scãpa cât
mai repede cu putinþã de pandemie,
de consecinþele ei nefaste ºi
înfricoºãtoare. Anul 2020 ne-a
marcat pe toþi, tineri sau vârstnici,
femei ºi bãrbaþi. Covid-ul nu a cruþat
pe nimeni, ºi nici nu cruþã. A fost un
an de fricã ºi agonie, un an în care
vieþile noastre s-au schimbat
dramatic.

În 2021, astãzi, suntem mai atenþi,
mai lãmuriþi cu cine sau ce avem de
a face. Mari iluzii nu ne facem dar în
inimile noastre licãre speranþa.
Poate cã aceastã imensã campanie
globalã de vaccinare v-a stopa pânã
la urmã nenorocirea care s-a abãtut
asupra noastrã. La noi, din cauze
obiective, campania merge prea
încet, cu paºi mici ºi nesiguri. În
plus mulþi neagã valabilitatea
vaccinãrii ºi teorii conspiraþioniste
sunt în vogã. Însã, dincolo de orice
discuþii, vaccinarea în masã devine
singura soluþie raþionalã în aceste
momente de un dramatism extrem.
Sã ne gândim doar cã întreg
sistemul de învãþãmânt e practic
blocat, îngheþat, cã milioane de
elevi, studenþi ºi cadre didactice sunt
prinse în pânza de pãianjen a
pandemiei, mimând zadarnic un
sistem alternativ, învãþãmântul
online, care nu poate da rezultate

Acest ev copleºitor
prea strãlucite ºi nu poate fi
prelungit, ca practicã, la infinit. Din
ce am înþeles ºcoala ar putea începe
pe 8 februarie, dar nu putem fi siguri
de nimic în privinþa aceasta. E
posibil ca pe fondul unor creºteri a
cazurilor de infectare acest termen
sã fie decalat. Sau, dupã o perioadã
de acalmie, sã vinã iarãºi, din acelaº
motiv, o întrerupere. ªi elevii ºi
cadrele didactice sunt cu nervii
întinºi, ºi pe bunã dreptate. Cu nervii
întinºi e ºi proaspãtul ministru al
educaþiei care declara recent cã  îºi
va da demisia dacã nu va primi
suficienþi bani de la bugetul de stat
pentru Educaþie. “Dacã nu vom avea
o creºtere a bugetului Ministerului
Educaþiei, destinat educaþiei în
valoare absolutã, o creºtere cât de
micã, dacã vom avea scãdere, voi
lãsa locul altuia care ºtie sã rezolve
problemele din Educaþie fãrã resurse
financiare pentru cã eu am declarat
cã nu ºtiu sã le rezolv altfel”, a
declarat Sorin Cîmpeanu.

 Nu doar Educaþia are nevoie de
bani – reacþia ministrului e
justificatã, desigur -, de bani au
nevoie cam toate sectoarele, ca sã
nu mai pomenim de Sãnãtate, acolo
unde poate e mai multã nevoie ca
oricând de resurse financiare. Pentru
actualul guvern e o misiune foarte
ingratã sã satisfacã atâtea aºteptãri.
Sã nu uitãm cã deja unele sindicate
au ºi ieºit în stradã. Se anunþã un an
greu pentru cei care ºi-au asumat
(ºi s-au chinuit atât sã gãseascã
compromisurile coabitãrii)
guvernarea.

Va fi un an greu pentru noi toþi.
Pentru cã trãim cu teama în suflet,
pentru sãnãtatea noastrã ºi a celor
apropiaþi. Dar speranþã existã ºi
sunt convins cã la un moment dat
vom lãsa în urmã acest ev
copleºitor ºi absurd.

Este unul dintre cele mai
importante obiective de investiþii pe
care Consiliul Judeþean le are în
ceea ce priveºte infrastructura de
sãnãtate, mai ales în contextul
epidemiologic actual.

Valoarea totalã a contractului
semnat astãzi este de 8.437.112 lei.

În prima fazã se va realiza
proiectul tehnic, iar peste trei luni
vor începe, efectiv, lucrãrile.

În cadrul proiectului, corpul de
clãdire existent se va reabilita, se va
recompartimenta, iar cabinetele ºi
saloanele pentru pacienþi se vor dota
cu echipamente medicale ºi mobilier.

Se vor executa lucrãri de
consolidare, hidroizolaþii, reabilitare
termicã, reparaþii ale ºarpantei, se vor
reface trotuarele ºi faþada.

În plus, se vor construi 2 corpuri
noi de clãdire având regim de înãlþime
P+1 ºi o suprafaþã la sol, de 270 mp.

Din punct de vedere tehnic, noua
structurã pe care am gândit-o pentru
Secþia de Boli Infecþioase va corespunde  Biroul de presã

Contractul pentru proiectarea ºi
execuþia lucrãrilor de modernizare a
Secþiei Boli Infecþioase a fost semnat

tuturor exigenþelor sanitare, se vor
realiza circuitele medicale ºi se are în
vedere, inclusiv evacuarea în condiþii de
siguranþã a pacienþilor în cazul unei
situaþii de urgenþã.

Proiectul este finanþat cu fonduri
europene în cadrul Programului
Operaþional Regional. Valoarea totalã
este de 10,2 milioane lei, din care 7,5
milioane lei, fonduri nerambursabile,
contribuþia proprie a Consiliului
Judeþean fiind de 2,66 milioane lei.

“Mã bucur cã putem anunþa acum
aceastã fazã a proiectului ºi vã asigur
cã în perioada urmãtoare, vom veni
cu veºti la fel de bune în privinþa
celorlalte proiecte pe care le avem în
domeniul sãnãtãþii astfel încât, sã
intrãm în linie dreaptã cu obiectivele
de investiþii în vederea modernizãrii
întregii infrastructuri din
administrarea Consiliului Judeþean.

Sãnãtate multã tuturor!”, a transmis
preºedintele Consiliului Judeþean
Mehedinþi, Aladin Georgescu.

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu, a semnat
contractul pentru proiectarea ºi execuþia lucrãrilor în cadrul proiectului

“Modernizarea, reabilitarea ºi dotarea Ambulatoriului Secþiei Boli Infecþioase
din cadrul Spitalului Judeþean de Urgenþã Drobeta Turnu Severin”.
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În cadrul ºedinþei Adunãrii Generale a
Uniunii Naþionale a Consiliilor Judeþene din

Preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi, Aladin Georgescu, a fost ales
vicepreºedinte în cadrul Uniunii Naþionale a Consiliilor Judeþene din România

ºi va reprezenta Regiunea Sud-Vest

 Biroul de presã

România (UNCJR), desfãºuratã în
sistem electronic, preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu, a primit votul
pentru funcþia de vicepreºedinte în
cadrul forului administrativ naþional
pentru un mandat de patru ani.

“Reprezint cu onoare Regiunea
Sud-Vest în cadrul UNCJR ºi le
mulþumesc colegilor pentru votul
acordat! Uniunea Naþionalã a
Consiliilor Judeþene din România
este un organism important pentru

administraþia judeþeanã, iar eficienþa lui se
dovedeºte de fiecare datã când reprezentanþii

forului reuºesc sã expunã problemele ºi sã
propunã soluþii la nivel guvernamental ºi
legislativ. În contextul actual, UNCJR aduce o
contribuþie esenþialã în întãrirea capacitãþii
administrative a autoritãþilor administraþiei
publice locale. Vã asigur de tot interesul ºi
implicarea activã în cadrul forului pentru
îmbunãtãþirea cadrului legislativ în domeniul
administraþiei publice prin formularea de
propuneri de modificare sau completare a
legislaþiei, precum ºi pentru ducerea la
îndeplinire a obiectivelor UNCJR!”, a declarat
preºedintele Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.

Luni, 4 ianuarie a început
campania de vaccinare împotriva
virusului SARS – CoV – 2, în rândul
personalului medical din Spitalul
Judeþean de Urgenþã Drobeta Turnu
Severin, unitate aflatã în
administrarea Consiliului Judeþean
Mehedinþi.

“Este un pas important pe care
medicii, asistentele ºi infirmierele îl
fac în lupta pentru gestionarea
pandemiei în judeþul Mehedinþi.
Primii vaccinaþi au fost medicii
epidemiologi de la Secþia Boli
Infecþioase. În curând se împlineºte

A început  Campania de vaccinare la Spitalul Judeþean de urgenþã din Drobeta Turnu Severin
un an de când au stat în prima linie
ºi vreau sã îi felicit pentru modul în
care au þinut situaþia sub control!

Spitalul Judeþean de Urgenþã din
Drobeta Turnu Severin a primit un
numãr de 600 doze de vaccin.
Vaccinarea este o dovadã de
responsabilitate ºi este singura armã
pe care o au cadrele medicale în
acest moment ºi sper cã o va avea ºi
restul populaþiei în perioada
urmãtoare! Sãnãtate multã tuturor!”,
a transmis preºedintele Consiliului
Judeþean Mehedinþi,  Aladin
Georgescu.

Mai multe localitãþi din
judeþul Mehedinþi vor beneficia de
reþele de apã potabilã modernizate
ºi servicii de canalizare mai bune
în urma unui proiect finanþat cu
fonduri europene care va fi
implementat de operatorul regional

Infrastructura de apã ºi apã uzatã din judeþul Mehedinþi va fi reabilitatã ºi
extinsã cu fonduri europene

 Biroul de presã

SECOM S.A.
Consiliul Judeþean Mehedinþi s-

a alãturat proiectului în calitate de
beneficiar, parte din reþelele ce vor
fi modernizate sau extinse fiind în
proprietatea judeþului. Mai exact,
este vorba despre reþelele care

leagã municipiul Drobeta
Turnu Severin de
localitãþile Brezniþa Ocol,
ªimian ºi Halânga. Alte
unitãþi administrativ
teritoriale beneficiare sunt
Baia de Aramã, Strehaia,
Vânju Mare, Hinova,
Vânjuleþ, Jiana ºi Burila
Mare.

În cadrul ºedinþei
Consiliului Judeþean din
data de 29.12.2020, au

fost aprobate patru proiecte de
hotãrâre cu privire la aceastã
investiþie. Implementarea are ca
obiectiv creºterea gradului de
calitate a apei destinatã consumului
uman, dar ºi creºterea nivelului de
conectare ºi tratare a încãrcãrii

organice biodegradabile.
Consiliul Judeþean Mehedinþi va

participa la cofinanþarea acestui
obiectiv de investiþii cu suma de
367.614 euro, valoarea totalã a
proiectului fiind de 18,5 milioane euro.

“Este un proiect important pentru
infrastructura de utilitãþi a judeþului
ºi sunt convins cã asigurarea unei
alimentãri continue cu apã potabilã
pentru locuitori va contribui
semnificativ la reducerea nivelului
de risc generat de apã pentru
sãnãtatea publicã. De asemenea,
proiectul mai urmãreºte sã reducã
ºi pierderile de apã din reþeaua de
distribuþie”, a transmis preºedintele
Consiliului Judeþean Mehedinþi,
Aladin Georgescu.
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Spre deosebire de anii trecuþi
când la miezul nopþii la trecerea între
ani se sãvârºea slujba Acatistului
Mântuitorului însoþitã de rugãciuni de
mulþumine pentru anul care a trecut
ºi de rugãciuni pentru anul care
începe, anul acesta din cauza
restricþiilor de circulaþie impuse de
autoritãþi, în contextul prelungirii stãrii
de alertã slujba Acatistului a fost
sãvârºitã imediat dupã slujba
Vecerniei ºi a Litiei în seara zilei de
31 decembrie. La Catedrala
Episcopalã din Drobeta-Turnu
Severin, slujba Vecerniei, a Litiei ºi a
Acatistului a început la orele 18:00 ºi
a fost oficiatã de Preasfinþitul Pãrinte
Episcop Nicodim.
   În dimineaþa zilei de 1 ianuarie,
în biserici a fost sãvârºitã
Liturghia Sfântului Vasile cel
Mare. La Catedrala Episcopalã
din Drobeta - Turnu Severin,
Sfânta Liturghie a fost sãvârºitã
tot de ierarhul locului.

Momente de rugãciune la cumpãna dintre ani
Cu binecuvântarea Preasfinþitului Pãrinte Episcop Nicodim, în

bisericile ºi mãnãstirile din Eparhia Severinului ºi Strehaiei s-au
sãvârºit rugãciuni atât în seara zilei de 31 decembrie 2020, cât ºi

în dimineaþa zilei de 1 ianuarie 2021.

   În cadrul Sfintei Liturghii au
fost citi te rugãciuni de
mulþumire cãtre Atotputernicul
Dumnezeu pentru binefacerile
revãrsate asupra eparhiei în
anul 2020, rugând deopotrivã
mila Sfintei Treimi de a milui
preoþii ºi credincioºii
Episcopiei Severinului ºi
Strehaiei ºi în noul an.
   La finalul Sfintei Liturghii a fost
oficiatã slujba de Te Deum care se
oficiazã în prima zi a noului an.
Pentru a încununa momentele
duhovniceºti deosebite trãite la
început de an la Catedrala
Episcopalã, protopsalþii  au
prezentat pe platoul din faþa
sfântului lãcaº, tradiþionalul
Pluguºor ºi jocul Caprei,
momente gustate cu multã
bucurie, dar ºi cu nostalgie de toþi
cei prezenþi.

Pr. Marian Giginã
foto: Marian Gherghinescu

“Pentru cã vine Crãciunul”,
“ªi Ei Sunt Ai Noºtri” sunt   douã
proiecte realizate de Asociaþia
Pãrinþilor “Petre Sergescu” cu
sprijinul finanþãrii obþinute în
cadrul programului Start ONG,
lansat de Kaufland România ºi
implementat de Asociaþia Act for
Tomorrow.  Toþi elevii  ºcolii sunt
ai noºtri, unii  dintre ei având o
povarã mai grea ca a altora, copii
proveniþi din familii cu un singur
tip de venit, fie doar alocaþia sau
un venit social.
   Educaþia conteazã ºi pentru cei
12 elevi de clasa a VIII-a  care au
cea mai mare nevoie de ajutor, de
a nu rãmâne corigenþi. Aceºtia
nesprijiniþi la timp nu asimileazã
minimum de cunoºtinþe, mai ales
în condiþiile de faþã când trebuie sã
luãm mãsuri de prevenþie privind
infecþia cu virusul Covid-19 ºi
numãrul orele de recuperare în
cadrul ºcolii a fost redus la una
singurã. Cum  educaþia nu s-a putut
realiza fizic în cadrul ºcolii, atunci

“Pentru cã vine Crãciunul...ªi Ei Sunt Ai Noºtri”
am apelat  la soluþii digitale. Ne-
am organizat online. Noi am venit
cu ideea, #StartONG ne-a oferit
finanþarea a 12 tablete, reuºind
astfel sã  contribuim la remedierea
situaþiei la învãþãturã ºi
modernizarea resurselor didactice.
ªi cum sãrbãtorile de iarnã se
apropiau cu bucurie, cum puteam
sta degeaba, dacã erau atâtea de
fãcut. Am luat legãtura cu Moº
Crãciun ºi… am scos din sacul lui
magic încã un proiect... Pentru cã
vine Crãciunul. 76 de copii din
ªcoala Gimnazialã “Petre
Sergescu” au primit  un pachet cu
dulciuri. Darurile primite le-au
adus bucurie, uitând de necazurile
care îi apasã.
   “Start ONG este un program
lansat de Kaufland România ºi
implementat de Asociaþia
ActforTomorrow. Domeniile vizate
sunt: educaþie, sãnãtate, mediu,
social ºi culturã. Valoarea totalã a
programului este de 500.000 euro.
Programul Start ONG este cel mai

simplificat instrument de finanþare
comunitarã destinat ONG-urilor
tinere, instituþiilor non-
administrative ºi grupurilor
informale/ de iniþiativã”.
   Asociaþia Pãrinþilor “Petre
Sergescu” are ca scop dezvoltarea
unui parteneriat între pãrinþi ºi
ºcoala “Petre Sergescu” prin

susþinerea ºi promovarea
intereselor copiilor ºi pãrinþilor din
ºcoalã.

#StartONG
#ImplicareaFaceDiferenta
#KauflandRomania
#ActforTomorrow

Vrãjitoru Oxana
Epuran Valentina
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Textul de mai jos, nu e o
„bãºcãlie”, ci un pamflet. Pe

înþelesul celor de la C.N.A., o
creaþie literarã. Orice asemãnare
cu personaje politice din realitate

este pur întîmplãtoare, da…
adevãratã.(M.D.P.)

Proaspãtul Guvern de saltimbanci
(formatat pe indivizi care plesnesc
de îmbuibare ºi analfabetism, cãrora
le scîrþîie mintea de îi latrã cîinii ºi
pot comunica mai mult prin
onomatopee) a decis sã strîngã ºi
mai mult cureaua populaþiei (vorba
lui Ciorbea). Debutul lui 2021 aduce
cu sine, pe lîngã valul de scumpiri
anunþat, o nouã serie de mîrºãvii,
restricþii, ordonanþe ºi mãsuri care
vor sufoca ºi mai mult aria social-
economicã, ºubrezitã la maxim de
ºocul „pandemiei”, livratã de
mondialiºti la pachetul de sarcini.
Nu mai vorbim de Sãnãtate ºi
Educaþie, care, potrivit dorinþei
exprimate, cu ceva timp în urmã, de
actualul prim-cî (am vrut sã scriu
prim-ministru, dar tastele au
anticipat funcþia oficialã… altfel) ºi-
au dat duhul pe altarul covidului.

Salariile ºi pensiile au fost
îngheþate. Evident, aceste miºcãri
„strategice” bifate de sataniºtii
guvernului penalist, au atras dupã
sine primele proteste din an. În
ciuda restricþiilor ºi declaraþiilor
anti-creºtine marca bulaiului userist,
Sfîntul Crãciun ºi Revelionul i-au
fãcut pe români sã uite un pic de
apãsãri. Ca sã punã moþ rãdãcinii de
gard, acest userist a scos capul din
haznaua resetãrii pîngãrind
Crãciunul ºi pe Hristos, aºa cum nu
a fãcut-o nimeni pînã astãzi. Chiar
ºi Cobra Imperialã a privit cu invidie
veninul acestui reziduu uman.
Intrînd în miezul existenþei, românii
au constatat cã „aleºii”-culeºii de
serviciile globaliste Bill-Sor  vor
duce mai departe, prin ºiretenie ºi
trãdare, tipul de manipulare ºi
conflict multiplicat, în dependenþã cu
lumea lui Caragiale. Pentru cã a

Mai întîi voi, fraierilor, cã mie mi-e ruºine
venit vorba de Caragiale, mã întreb
dacã ãºtia care ne conduc ºtiu,
mãcar din considerente anamnetice,
cã pe 15 ianuarie îl sãrbãtorim pe
geniul Eminescu. Miram-aº!

Revenind la ticãitul vremii, realitatea
se înnoadã ºi se deznoadã potrivit
aceloraºi zone de influenþã, de cãtre
aceiaºi corupþi laºi ºi vînduþi, care nu
conspirã numai unii împotriva altora,
ci, mai grav, împotriva poporului
român. În ciuda aparenþei de salvatori
pe care o afiºeazã, prin falsa imagine
de moraliºti cu bune intenþii pentru
naþiune, perindaþii la guvernare, îºi
pun, de fapt, pe picioare un teatru
personal, unde îºi joacã piesele
proprii, cu consecinþe dramatice
pentru soarta noastrã. Aceºti notabili
zeloºi, în autoritatea lor de stãpîni
zavistici, posedã reale calitãþi nocive.
Cu o iuþealã de neînchipuit intrã, ies
din scenã, îºi schimbã blãnile de oi ºi
lupi între ei prin fuziuni ºi confuziuni,
pe principiul statutului de bordel,
scuipãturile în obraz fiind simple
improvizaþii necesare alianþelor ºi
mezalianþelor. Orice titlu ar purta aceste
mizerabile piese de teatru absurd, mai
ceva decît „Scaunele” lui Eugen
Ionesco, actorii lor sînt cazuri
patologice… de corupþie ºi de
condamnabilã vînzare de þarã.

De la Cotroceni la Guvern se
întinde o vastã plajã cu nudiºti, iar
printre atîþia dezbrãcaþi de caracter,
stau întinse la soare corupþia,
covidul, vaccinul, controlul la sînge
al populaþiei ºi circul. Vaccinul fiind
ºi el o ºarlatanie politicã, cum, de
altfel, pandemia. De aici ºi proaspãt
nãscuta concurenþã dintre cele douã
vaccinuri, fãcute vedete, ºi vaccinul
rusesc. În chestiunea vaccinãrii,
Iohannis s-a purtat ca o fatã mare.
Mai întîi, voi, fraierilor, cã mie mi-e
ruºine, îºi spune Iohannis în mintea
lui atomicuanticã ºi, în plus, îi e
teamã de controversele apãrute dupã
ce Guvernul S.U.A. a acordat
imunitate juridicã producãtorilor de
vaccin anti-Covid Pfizer ºi Moderna.
Adicã, cele douã companii nu pot fi
trase la rãspundere dacã oile spãlate
pe blãniþa creierului, înþepate cu
vaccin, dau ortul popii.

ªi atunci, mãi români de astãzi,
dragi români, ce e cu voi? Nu v-aþi
sãturat de restricþiile, abuzurile ºi
amenzile nejustificate ale sectanþilor
ºi descreieraþilor din marea „famiglie”
mondialã a mafioþilor Covid? Nu v-
aþi sãturat sã vã fie dictat în urgenþã
ºi alertã modul de viaþã? Doar pe la

colþuri vã vãicãriþi? Unde sînt
drepturile voastre? Un an întreg v-aþi
sacrificat credinþa, cariera, educaþia
copiilor voºtri, afacerea, pentru
bunãstarea ºi interesele mascate ale
acestor idioþi superbogaþi. Singurele
afaceri care au fost lãsate sã prospere
în vremea „pandemiei” au fost cele
ale capitalului strãin. Vã mai lãsaþi aºa
uºor manipulaþi ºi înfricoºaþi de un
aºa-zis val trei? Veþi da fuga la
seringa cu nanotehnologie, de dragul
unui viitor extrem de sumbru pentru
omenire? Îmi place sã cred cã
rãbdarea multor români a ajuns la
capãtul puterii ºi îºi vor lua singuri
drepturile înapoi.

I.P.S Teodosie, Arhiepiscopul
Tomisului, poate fi exemplu nostru de
verticalitate ºi neatîrnare în faþa
asupririi neomarxiste. Eu sînt nespus
de „fericitã” de cînd cu actualul
guvern neomarxist, în fapt, o parodie
de guvern, diabolic, anti-creºtin ºi
anti-uman, mai jalnic decît cel al lui
Sicã! E absolut comic ºi superb în
idioþenia lui ºi mã tãvãlesc de rîs dupã
vreo 14 ani de dictaturã bãsescianã
ºi iohannistã, în care am tot sughiþat
vãzînd cum pîrjolesc totul în jur, în
aplauzele adulatorilor naivi. Amintiþi-
vã, ºi treziþi-vã! Cînd Bãsescu ciuruia
salariile ºi pensiile voastre, miliarde
de euro se scurgeau din retrocedãri
trucate, terenuri de fotbal ºi parcuri
amenajate pe imaºuri pustii. E
suficient sã-l faci pe un idiot sã se
simtã important, pentru ca idioþenia
ºi nebunia lui sã devinã contagioase.
Tot ceea ce se întîmplã acum în þarã
nu e circul nostru! Nici maimuþele
noastre! Conectat la elita
conspiraþionistã a lumii, robotul de
la Cotroceni ºi guvernul lui de aºchii
periculoase, lucreazã de cinci ani
constant ºi nederanjat de noi, la
înmormîntarea românilor.

Precum francezii care n-au mai
fãcut nimic relevant de la „Revoluþia
Francezã” încoace, K.W.I. s-a îmbibat
cu benzinã de la pompele
Bruxellesului ºi va lua singur foc la
un moment dat. A vorbi despre
aceºti antiromâni e o pierdere de
timp. Deºi guvernul Cîþu a dat o
ordonanþã de urgenþã pe Justiþie,
K.W.I. nu este deloc deranjat cã s-a
încãlcat Referendumul care
interzicea ordonanþele pe Justiþie. În
2019 la ordinul lui Iohannis
haºtagiºtii sãi au ieºti în stradã sã
execute P.S.D. pentru celebra
ordonanþã 13, care venea cu
modificãri întemeiate. Cu tupeu ºi

minciunã, un tupeu de analfabet
infatuat, Iohannis ºi peneliºtii ºi-au
trimis zilele trecute infractorii în
stradã sã atace pe manifestanþii anti
regimului neomarxist. Pentru asta a
fost scos de la naftalinã Ceauºescu
haºtagistul, blondul Ceauºescu, nu
Ceauºescu patriotul, asasinat de
Crãciun, ci buldogul de serviciu al
regimului dictatorial iohannist.

Gata sã strãpungã lumea ºtiinþei
pentru un Nobel, marele geniu în
fizicã, doreºte chiar ºi educaþie
sexualã în clasele pregãtitoare ºi
primare, probabil, gîndind intens cum
se împerecheazã în capul lui teoriile
fizicii cuantice ale Covid cu naveta
Cotroceni-Hermannstadt, pe Valea
Oltului ºi retur pe banii românilor! Iatã
de ce a creat tot timpul clivaje
politice, sociale ºi economice majore,
pe care le-a extremizat în propriul
folos intern ºi extern. ªi nu este nimic
mai parºiv-ºtiinþific decît sã mituieºti
presa sub forma unor prime uriaºe,
pentru a deforma cursul
evenimentelor ºi al adevãrului în
raport cu coronavirusul. Oricît s-ar
ascunde în dosul mãºtii, este uºor de
recunoscut campania mincinoasã a
Guvernului în presa româneascã,
pentru vaccinul anti-Covid, campanie
plãtitã de stat, adicã de noi, toþi. În
concluzie, România nu mai are pãrinþi!
Manipularea e o pilulã-ntre dinþi.
Neomarxiºtii trag de biserica
neamului cu sete. Sãnãtatea ºi viaþa
naþiunii române e o joacã la strãine
rulete. Cui sã-i mai pese de noi? Din
pãcate, regrete. Hamali în porturi
strãine-s românii! Banalitate, zic unii.
Tipãresc inºi cu epoleþi, tratate ºi ziare.
Salariile ºi pensiile sînt prea inegale.
„Senzuala” politicã împuiazã monºtri
ºi lipitori. Pandemia îþi dicteazã sã
mori. Te vrea dus la groapã de viu,
stropit de noroaie, plin de virusuri la
modã, nurliu. Mãi sã fie de bal!
Concept perimat e pentru asasini
sãnãtatea! Pandemia e artã absurdã
teatralã. O dramã din piatrã de moarã,
jucatã imbecil de personaje ministre-
sinistre, pline de bube ºi vicii,
marionete angajate pe pile ºi indicii,
pe din dos, la un obscur teatru-agent,
cu un clovn imoral în rol principal, în
ciuda fluierãturilor din salã, unde
publicul era la început iepure fricos,
acum, înfuriat pe werneriºtii ºi
peneliºtii cu falã! De prisos!

Cît mai rãbdãm acest spectacol cu
susul în jos?

Maria Diana Popescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Sosirea vaccinului în
România a fost... salutatã de
instituþiile guvenamentale ºi de
presa aservitã cu surle ºi trâmbiþe,
cum numai “Armata Roºie” a lui
Stalin, în 1945, a fost întâmpinatã
la sfârºitul Rãzboiului al II-lea
Mondial! Sau, mai antãrþ, cum fuse
Iisus primit pe uliþele Ierusalimului,
cãlare pe mãgãruºul tradiþional din
cultura timpului, cu frunze de laur,
ca un învingãtor ce era! Ori,
vaccinului Pfizer, ce “învingãtor”
este, ºi al cui? Al bolii numite Covid-
19, boalã pe care, însã, se spune cã
n-o “învinge” decât pe o perioadã
bine determinatã, de 8 luni, dupã
unii, de vreo zece, dupã alþii, sau cel
mult doi ani, dupã alþi virusologi!
Dincolo de asta, rãmâne marea
mascaradã... dedicatã sosirii în þarã
a primelor doze, vreo 10.000,
întâmpinate, cum spuneam, cu
emfazã ºi trompete prezidenþiale de
parcã sosise Columb dintr-o nouã
cãlãtorie peste mãri ºi þãri, ºi
descoperise o nouã Americã, una
aflatã sub zodia Pfizer! Un transport

UN VACCIN NUMIT “ARMATA ROªIE”!
de doze, în definitiv, care a reuºit
sã se ºi facã de ruºine, autospeciala
transportatoare defectându-se în
plin traseu, traseu marcat ca la o
defilare de 23 August pe vremuri,
în care, acum, nu au lipsit decât
tablourile “tãtucilor”, Iohannis,
Arafat ºi, Cîþu, varianta sub
acoperire a lui Orban!
   Mascarada afiºatã cu ostentaþie a
fost de un ridicol evident, partea de
populaþie convinsã deja de utilitatea
acestui vaccin nu mai avea nevoie
de ea, iar cea care nu este convinsã,
a primit apã la moarã spre a slobozi
noi contra-argumente ºi a face
caterincã, la greu! Iatã una dintre
parodii, cuprinsã în editorialul
revistei “Caþavencii”, intitulatã
“Vaccin fericit!”, semnatã de Doru
Buºcu, 30 dec. 2020, din care redãm
un fragment: “Cine crede cã
Mântuitorul se mulþumeºte sã ni se
arate sub un singur chip, se înºealã.
De Crãciunul acesta, de exemplu, a
luat forma sticluþei cu dop de
cauciuc, þinutã la minus ºaptezeci de
grade, în gerul cosmic al creaþiei, ºi

transportatã de camioanele armatei
române la ordinul comandantului ei
suprem. Naºterea mântuitorului
vaccin în ieslea Big Farma, vegheatã
de cei trei magi de la Asfinþit - Pfizer,
Moderna ºi Astra Zeneca - a fost
cântatã de dimineaþã pânã seara la
televizor, la radio ºi pe Internet mai
abitir ca Viflaimul, Steaua, Capra ºi
Sorcova, înmulþite toate cu o mie ºi
adunate cu colindele lui ªtefan
Hruºcã din ultimii treizeci de ani,
fiindcã a benficiat de corul presei cu
contract la Guvern”.
   Drept urmare, totul a fost
propagandã ieftinã, dar - contradicþia
este iminentã, dar acceptabilã! - cu
costuri uriaºe de oriunde vor fi fost
ele decontate. De ce joacã
guvernanþii noºtri acest teatru
derizoriu, expunând ºi România
întreagã la ridicolul acestei tragi-
comedii? Dacã ar fi vorba doar de
dorinþa guvernanþilor de a se afiºa
în salvatorii naþiei, în grijuliii peste
mãsurã în privinþa noastrã, a
plebeilor, în niºte Herculi care se
luptã cu minotaurul numit Covid-19,
ori în niºte gardieni cosmici ai
planetuþei numite România, dincolo
de faptul cã se înºealã, este clar cã
ºtiu ºi ei cã sunt ridicoli, nu-i putem
bãnui de aºa retard în faþa evidenþei
situaþiei ca atare! Prin urmare, nu ar
rãmâne decât sã concluzionãm cã
sunt siliþi sã joace în aceastã regie
ºtiind sau nu ce este dincolo de ea,
ºi care ar fi urmãtorii paºi pe aceastã
cale a unei “noi ordini mondiale”, ca
sã folosim sintagma binecunoscutã.
Gradualitatea instituirii regulilor,
apariþia unor elemente noi fie de
agravare, fie de atenuare, ritmul
oficial (!?) de decese din cauza
infestãrilor, accentuarea din mass
media a crizei, uniformitatea
comunicatelor ºi a statisticilor
provenite din medii sociale diferite,
toate acestea ºi altele indicã clar o...
regie generalã, planetarã, în care,
desigur, intrã ºi România. Acestei
“regii” i s-au demontat slãbiciunile

de cãtre comunitatea de bunã
credinþã (sau, mã rog, care nu a
împãrtãºit viziunea indusã la modul
general), dar au fost fie ignorate, fie
bagatelizate de propaganda de
sprijin a pandemiei (apropo, însuºi
conceptul de pandemie a fost
contestat, de aici, ºi declararea
bãnuitã a fi falsã a multor cazuri de
decese drept Covid-19 din spitalele
româneºti, de fapt fiind vorba de
comorbiditãþi, falsuri care veneau/
vin sã justifice/amplifice...
pandemia, dar ºi mãsurile pe plan
intern, plus alocãrile de fonduri
internaþionale!).
   ªi atunci, ce rãmâne din toate astea?
În furtuna de scenarii ºi variante de
continuare a acestei crize mondiale -
provocate de cine-ºtie-cine, sau
derivate din activitatea umanã, care,
se ºtie, modificã ambientul, de aici,
ºi propria sa naturã, umanã - poate
este valabilã aceasta, care ne spune
cã urmeazã un aºa-numit “val al
doilea”, primul fiind cel al purtãrii
mãºtii faciale, val care va fi mult mai
violent decât primul, ºi care se va
institui cu intervale de detensionare,
aºa, ca sã ne pregãteascã pe îndelete
de ce va urma. Acest plan - de unde
ºi termenul corcit de PLANdemie -
va dori sã ne obiºnuiascã cu criza,
cu traiul sub spectrul fricii, cu masca
pe figurã, cu ideea unei salvãri care
vine de undeva, de la cineva dintr-un
necunoscut devenit drag doar pentru
cã ni se induce, gradual, ideea...
mântuirii prin ceea ce ne va da el:
vaccin, spitale dotate, tratamente,
medicamente, slavã Pfizerului ºi
puterilor lui vindecãtoare!
   “PLANdemia” merge mai departe,
dar nu mai insistãm aici, ideea celor
care au întocmit acest documentar-
avertisment este sã ne trezim, sã
luãm atitudine, sã nu ne lãsãm
manipulaþi atât de ordinar, chiar
deloc, cum este firesc, sã facem ce
se mai poate face spre a ne salva ºi
sãnãtatea, ºi credinþa, ºi natura!

C. OVIDIU
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 Apãrutã sub egida Asociaþiei
Zeppelin & SG Studio, în atenta
coordonare a arhitectului Constantin
Goagea, revista este una de calitate
premium ºi face parte dintr-un ciclu
de patru apariþii fiind distribuitã în
patru anotimpuri. Pe site-ul oficial
www.zeppelin.ro putem vizualiza,
printre altele, conþinutul ºi mai cu
seamã tematica editorialã a revistei,
o revistã ce ilustreazã în principal
toate lucrãrile expoziþionale, din þarã
dar ºi din lume, la care ºi-au adus
contribuþia aceastã echipã de
redutabili arhitecþi de la Q Group
Proiect. În paginile sale sunt
prezentate într-o graficã de excepþie

APARIÞIE EDITORIALÃ DE
EXCEPÞIE: Revista ”ZEPPELIN”

ºi expoziþiile realizate la Castelul
Artelor (Castelul de Apã) din
Drobeta Turnu Severin prin proiecte
cofinanþate de Administraþia
Fondului Cultural Naþional. Este
vorba de modernele expoziþii
Foto.Kaleh – expoziþie inteactivã
prezentã la etajul 3 al Castelului
Artelor, dedicatã Insulei AdaKaleh
cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la
dispariþie (scufundare) ºi expoziþia
“Oraºul ºi Apa”, la etajul 4 al aceluiaºi
obiectiv cultural din Drobeta Turnu
Severin, proiecte implementate de
cãtre Direcþia de Patrimoniu Istoric ºi
Turism Cultural.

Revista ZEPPLELIN este ºi o

veritabilã formã de promovare a
acestor lucrãri expoziþionale, ea
fiind distribuitã în toatã Europa ºi
nu numai, are o prezentare bilingvã
(românã ºi englezã) ºi apare în
condiþii grafice de excepþie.

Nu putem decât sã ne bucurãm ºi
sã mulþumim echipei editoriale pentru

modul exemplar de prezentare a
expoziþiilor realizate la Castelul Artelor,
clãdire devenitã simbol pentru Drobeta
Turnu Severin, iar pe dumneavoastrã
vã aºteptãm sã le vizitaþi.

Ioan N. TÃTUCU
Responsabil comunicare

DPITC Drobeta Turnu Severin

În urma discuþiilor cu majoritatea celor
implicaþi în procesul de educaþie, precum ºi a
discuþiilor cu reprezentanþii Ministerului
Sãnãtãþii, cu factori de decizie din cadrul
Comitetului Naþional pentru Situaþii de Urgenþã
ºi cu cei implicaþi în campania de vaccinare,
prioritizând starea de sãnãtate a elevilor ºi a
personalului din sistemul de învãþãmânt,
Ministerul Educaþiei îºi doreºte redeschiderea
cât mai grabnicã a ºcolilor, în urma unei analize
responsabile a rezultatelor care vor fi obþinute
cu privire la:

Ministerul Educaþiei doreºte redeschiderea cât mai grabnicã a ºcolilor, în funcþie
de evoluþia situaþiei epidemiologice ºi a campaniei de vaccinare

- Evoluþia epidemiologicã - potrivit situaþiilor
cu privire la rata de infectare în urma vacanþei
de iarnã/rezultate relevante colectate la mijlocul
lunii ianuarie a.c.;
- Raportãrile numerice solicitate inspectoratelor
ºcolare pentru fiecare unitate de învãþãmânt, cu
privire la personalul didactic, didactic auxiliar
ºi nedidactic ce are DISPONIBILITATE de
vaccinare - situaþie solicitatã tuturor unitãþilor
ºi instituþiilor de învãþãmânt cu termen 15
ianuarie, orele 16:00.
   În acelaºi timp, se vor avea în vedere ºi

mãsurile adoptate de alte state care se
confruntã cu o situaþie epidemiologicã
asemãnãtoare, precum ºi raportãrile din
sistemul de educaþie cu privire la numãrul
elevilor aflaþi în situaþii de risc din cauza
dificultãþilor înregistrate pe parcursul
procesului de învãþare - predare online
(termenul de raportare pentru aceastã
situaþie este 11 ianuarie a.c.).
   Ne dorim derularea semestrului al II-

lea în format clasic, însã ne vom putea pronunþa
responsabil ºi fundamentat doar dupã jumãtatea
lunii ianuarie, respectiv în ultima decadã a lunii.
   Va fi luat în considerare orice scenariu ce va
rezulta în urma analizei. Nu excludem niciun
scenariu, fie cã vorbim de prioritate pentru cei
mici sau pentru cei care susþin examenele
naþionale, fie cã vorbim de prioritate a zonelor
cu o ratã de infectare mai redusã, aºa cum
solicitã Consiliul Naþional al Elevilor.
   Am planificat în aceastã sãptãmânã consultãri
cu reprezentanþii elevilor, studenþilor, pãrinþilor
ºi cadrelor didactice pentru a analiza tot spectrul
mãsurilor ce se impun atât în vederea
redeschiderii ºcolilor, cât ºi în vederea
compensãrii pierderilor suferite de sistemul de
educaþie pe parcursul crizei sanitare.
   În cursul sãptãmânii viitoare am planificat, de
asemenea, consultãri cu factorii de decizie din
domeniul sãnãtãþii.

BIROUL DE COMUNICARE
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  Au trecut luni bune de când nu
mai pot purta o discuþie faþã în faþã,
ca pe vremuri, cu prietenii. În primul
rând, nu mai avem voie de la
împãrãþia teutonã cazatã la Cotroceni
sã ne întâlnim. Apoi, în mod indirect,
nu ne mai este permis nici sã vorbim,
în mod civilizat, unul cu altul. Cum
ai putea, purtând masca peste gurã,
sã conversezi cu cineva care se aflã
la vreo doi metri distanþã? Ce ne-a
mai rãmas? Ne-a mai rãmas sã ne
chinuim cu întrebãrile care se nasc
una din alta ca pãpuºile Matrioºka.
Întrebãri nenumãrate. Întrebãri care se
înmulþesc pe zi ce trece. Întrebãri fãrã
rãspuns care ne chinuie ca durerea
de mãsele ºi care nu trec fiindcã ni
se ascunde antidotul. Sunt întrebãri
care privesc viaþa noastrã de zi cu zi.
Sunt întrebãri despre viitorul nostru,
al copiilor noºtri, al civilizaþiei
omeneºti în general. Unele sunt
întrebãri esenþiale. Altele, întrebãri ce
par fãrã semnificaþie imediatã dar care
ar necesita rãspunsuri mãcar pentru
liniºtirea sufletului fiecãruia dintre noi.

„Vaccin fericit”!
Zilele trecute am vãzut cum, dintr-

o pornire sorã cu imbecilitatea (dacã
la mijloc n-or fi tot interese
propagandistico-financiare),
oficialitãþi române în frunte cu
„proorocul” Arafat au bãtut drum lung
pânã la graniþã pentru a întâmpina
cum se cuvine sosirea în þarã a Mãriei
Sale Vaccinul. Adicã, pentru a aºtepta,
vibrând de nerãbdare ºi cuprinºi de
o demonicã speranþã, douã lãzi cãrate
cu o dubã. La Bucureºti, comedia a
continuat. Complãcându-se într-un
ridicol jenant pentru oricine are un
creier cu mai mult de douã
circumvoluþiuni, prim-ministrul în
persoanã, înconjurat de militari cât

Se încheie un an al întrebãrilor fãrã rãspuns.
Ce surprize ne rezervã urmãtorul?

muntele echipaþi în uniforma de luptã,
asistã cu o evlavie scremutã la
coborârea celor douã lãzi sfinte din
frigiderul pe roþi ºi, în stilu-i gângãvit
bine cunoscut, rosteºte pentru români
un discurs emoþionant: „Este un
moment important, îl aºteptãm de un
an de zile”. Pentru ca absurdul sã
atingã sublimul, un ziar ce se vrea
„naþional”, sub semnãtura unui ziarist
ce se doreºte formator de opinie,
comparã (voit sau nu) momentul
istoric al sosirii vaccinului cu
sãrbãtoarea naºterii Mântuitorului ºi
titreazã pe prima paginã cu litere de-
o ºchioapã o urare care seamãnã deja
cu o blasfemie: „vaccin fericit!”.

Nu m-ar mai mira dacã de mâine
vom fi obligaþi ca, întâlnindu-ne, sã
ne lovim cot în cot ºi sã ne salutãm
cu formula: „Vaccinul a sosit!” -
„Adevãrat a sosit!”.

Ar fi nu numai imoral, dar ºi lipsit
de credinþa în capacitatea fiecãruia de
a-ºi hotãrî propria soartã, dacã aº
îndemna pe cineva la respingerea
vaccinãrii. Se poate ca, într-adevãr,
acest vaccin salvator sã merite
mitizarea. Numai cã, înainte de a i ne
închina, ar trebui sã existe rãspunsuri
pentru o serie lungã de întrebãri.
Imunizeazã cu adevãrat? ªi dacã da,
cât dureazã imunizarea? Care sunt
efectele adverse pe termen lung? Cu
ce boli preexistente este
incompatibil? Existã riscul de
mortalitate din cauza sa? ªi dacã da,
pentru cine ºi în ce proporþie? De ce
nu poate fi aplicat copiilor? Dacã este
atât de eficace, de ce mai trebuie sã
purtãm masca încã o perioadã
nedefinitã dupã vaccinare? Existã
pericolul de a infecta pe alþii sau sã
fim noi infectaþi deºi ne-am vaccinat?

Monahul Pavel Aghioritul, doctor
în biologie molecularã ºi
biomedicinã, într-un articol extrem de
bine documentat, se întreabã ºi el:
„Dar de ce toatã graba pentru un
vaccin care nu numai cã nu promite
prea multe, dar este motivul de
îngrijorare în comunitatea ºtiinþificã,
mai ales dacã este produs în
grabã ºi implementat în masã? În
cele din urmã, industriile
farmaceutice servesc omului sau
se aplicã contrariul”?

Nelãmurit este ºi prof. Christian
Perronne, ºeful Departamentului Boli
Infecþioase ºi Tropicale la Spitalulul
Garches (spital aflat undeva la
periferia Parisului) care se întreabã
ºi ne întreabã: „Care este beneficiul
unui vaccin generalizat pentru o boalã
a cãrei mortalitate este de 0,05%?”

Întrebãri la care nimeni
nu vrea sã rãspundã:

De ce nu este permis sã vorbeºti
public despre neajunsurile, despre
pericolele, despre dramele generate
de aceastã furie nebunã de a izola,
de a restrânge drepturi, de a
ameninþa, a amenda ºi chiar de a
condamna la ani grei de puºcãrie
populaþia pentru o vinã pe care nu o
are? Pentru ce s-au închis toate
instituþiile de învãþãmânt ale
României sub pretextul idiot cã
ºcolarii ar fi adevãraþii purtãtori de
virus ºi cã ei sunt aceia care vor aduce
moartea pãrinþilor ºi bunicilor lor?
Chiar nu realizeazã nimeni
dimensiunea catastroficã a loviturii
date unei naþiuni, culturii sale,
viitorului sãu, prin închiderea bruscã,
pe timp nelimitat, a tuturor ºcolilor ºi
a manifestãrilor culturale de orice fel,
indiferent de nivelul acestora?

Dacã suntem socotiþi fiinþe umane
ºi nu animale supuse unui experiment,
de ce nu suntem lãsaþi sã decidem
singuri asupra propriei vieþi? De ce
trebuie sã-i stigmatizãm pe cei care au
îndoieli? De ce este practic interzis sã
compari aceastã epidemie cu celelalte
epidemii de gripã pe care omenirea le-
a cunoscut în decursul existenþei sale
ºi pentru care motiv orice fel de date
care ar confrunta, punând faþã în faþã,
rata infectãrilor, numãrul total al celor
îmbolnãviþi, numãrul victimelor, sunt
trecute sub tãcere?

În ce scop, pentru prima datã în
istorie, au fost introduse în carantinã
persoane absolut sãnãtoase sub
pretextul (valabil numai pentru idioþi)
cã acestea ar putea fi, fãrã sã prezinte
vreun simptom, potenþiale purtãtoare
de virus care lãsate în libertate ar
reprezenta un pericol mortal pentru
societate? De ce sunt acuzaþi de
dezinformare ºi blamaþi public
specialiºtii (unii de o notorietate de
necontestat) care îºi pun întrebãri,

care evidenþiazã grave nereguli
profesionale în aprecierea
pericolului real al acestui virus ºi
care îndeamnã populaþia la un
comportament raþional?

Care sã fie motivul pentru care au
fost complet neglijate, lipsite de
asistenþã medicalã, excluse uneori
din spitale sau refuzate la internare,
persoanele cu alte boli, unele cronice,
în stadiul terminal, mai grave decât
gripa, invocându-se ca motiv cã acei
bolnavi nu prezentau simptomele
Covid-19?

De ce este mai important
tratamentul pentru Covid-19, cãruia
i-au fost dedicate exclusiv zeci de
spitale, decât tratamentul pentru alte
afecþiuni dovedit mai letale: cum ar
fi diabetul, tuberculoza, cancerul,
bolile cardiace.

De ce nu se recunoaºte public cã
testele RT-PCR , singurele acceptate
(încã înainte de apariþia declaratã a
pandemiei!) pentru confirmarea
infecþiei, au rata erorilor de peste 30%,
cã nu au fost indicate pentru testarea
în masã de chiar inventatorul lor ºi cã
pot fi manevrate în sensul unui rezultat
pozitiv sau negativ în funcþie de
numãrul ciclurilor de amplificare? O
asemenea recunoaºtere nu ar ucide pe
nimeni. Ba, din contrã.

Cum este posibil ca dupã mai mult
de un an de cercetãri asidue, dupã
zeci de milioane de infectãri ºi peste
un milion ºi jumãtate de morþi, ba
chiar ºi dupã elaborarea unui vaccin,
elitele medicale ale lumii sã nu cadã
de acord asupra unei scheme de
tratament eficace pentru Covid-19?
De ce, ceea ce ne era recomandat ieri
(aerul curat, soarele, miºcarea în aer
liber, muzica, dansul, distracþia,
socializarea) ne face rãu azi? Cum
ajutã pentru ”revenirea la normalitate”
interzicerea frecventãrii bisericilor, a
respectãrii tradiþiilor religioase,
interdicþia plângerii morþilor în familie
ºi împiedicarea înmormântãrii dupã
datinile creºtine?

Care a fost motivul real, niciodatã
explicat, pentru care Organizaþia
Mondialã a Sãnãtãþii a interzis
autopsiile pentru cei suspectaþi de a
fi decedat din cauza SARS-Cov-2,

 continuare în pagina 11
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2020 sau 20-20 a fost un an foarte
greu pentru toatã lumea. ªi mã refer la
oamenii de rând, nu la cei 2% care
stãpânesc 90% din resursele planetei.
ªi nu este niciun fel de teorie a
conspiraþiei. Lumea este croitã social
în felul acesta de când se ºtie. ªi totul
provine din resorturile intime ale
umanitãþii. O specie dominatã din
pãcate de conflict, de lãcomie, de a
avea în loc de a trãi. Sunt ºi teorii care
spun cã omul este bun de la naturã ºi
societatea îl perverteºte. Alþi teoreticieni
ºi filosofi spun cã este invers ºi cã
omul se naºte rãu ºi datoria societãþii
este sã îl facã mai bun. Cert este cã
de-a lungul civilizaþiei se pot constata
o serie de constante în ceea ce îl
priveºte pe om. Cea mai importantã
este lãcomia ºi dorinþa de acumulare.
Este ceea ce ne ghideazã în viaþã ºi
cu greu putem sã renunþãm la ceea
ce este înscris în ADN.

Unii ar face o trimitere la religie ºi la
resorturi metafizice, dar nu este cazul.
Bunãtatea, altruismul ºi mila nu prea
existã în Univers. Mai sunt ºi câteva
excepþii în regnul animal, despre care
se zice cã e inferior omului, care e pe
cea mai înaltã treaptã... Dar cu o floare
nu se face primãvarã. Ce altruism sau
moralã are leul pentru gazelã sau
asteriodul pentru o planetã locuitã?
Sunt lucruri care se întâmplã ºi care
par fireºti. Nu o sã vedem niciodatã
un leu vegetarian sau un asteroid care
pune frânã din motive de conºtinþã,

Motive de reflecþie la final de an
sã nu distrugã o frumuseþe de
planetã albastrã.

Ei bine, de la om, care tocmai
pentru cã are conºtinþa de sine ºi se
iubeºte pe sine, ai aºtepta sã
procedeze altfel. Din acest motiv
spunem cã omul este un miracol
pentru univers, pentru cã este o
trestie cugetãtoare, care, deºi este cea
mai slabã din naturã, prin faptul cã
are raþiune, se adapteazã ºi evolueazã.

Dar evoluþia la om este încã într-o
fazã primarã. Încã suntem în zorii
umanitãþii din punct de vedere spiritual
ºi sufletesc. Dacã existã aºa ceva.
Omul încã este marcat de infantilism
ºi de o lipsã de maturitate. Iar acest
lucru se vede în viaþa de zi cu zi, în
modul în care am construit societatea
ºi în care am împãrþit resursele. Este
un melanj între moralã, eticã,
liberalism, evoluþionism ºi de toate.
Cert este cã rãzboiul este în continuare
vãzut ca o cale de evoluþie. Conflictul
este promovat ca motor al dezvoltãrii.
Dar ar trebui sã se punã accentul pe
conflictul pozitiv, nu pe cel care
genereazã moarte ºi tragedii.
Omenirea pare cã se aflã la un capãt
de drum. Sau poate cã impresia asta
a avut-o orice generaþie. A avut
senzaþia cã este ultima ºi cã urmeazã
judecata finalã. Cert este cã în perioada
actualã sunt aceleaºi teorii ºi
mentalitãþi, însã de data asta generaþia
actualã mai este responsabilã de ceva.
De modul în care a influenþat starea

Planetei. Un studiu recent aratã cã
greutatea construcþiilor realizate de om
a depãºit greutatea lucrurilor care nu
sunt fãcute de om.

Omul este un animal care face,
creeazã, inoveazã, gândeºte, dar nu
tot timpul îi reuºeºte. Este cu adevãrat
un capãt de drum, cel puþin pentru
planeta pe care o ºtiam pânã acum.
Cu patru anotimpuri, previzibilã ºi
care reuºea sã ne hrãneascã pe toþi
ºi sã ne ofere adãpost. Este cu
adevãrat o generaþie care se poate
considera diferitã de tot ce a fost
pânã acum prin faptul cã îºi
distruge casa, planeta ºi acest
lucru ar putea fi ireversibil.

Cine îºi distruge propria locuinþã ori
este nebun ori este pe o cale care nu îl
caracterizeazã. Ce persoanã îºi
distruge casa, fiind conºtient cã într-

o zi ar putea sã doarmã sub cerul
liber? Undeva este o fracturã de
logicã. Nu putem sã trãim pe o planetã
ca ºi cum nu ar conta ce îi facem, cã
o afectãm zi de zi, cã îi furãm plantele
ºi îi otrãvim apele ºi aerul. E ca ºi
cum cineva te-ar primi la el în casã ºi
tu te apuci sã îi distrugi încãperile,
acoperiºul, instalaþiile. Este ilogic ca
un chiriaº, precum este omul, sã
procedeze aºa cu planeta care îi este
casã. Dacã ne luãm dupã
evoluþioniºti planeta a trãit foarte
multã vreme ºi fãrã chiriaºi ºi nu a
mai plâns nimeni. Fiecare final de an
ar trebui sã fie un moment de
reflecþie, sã ne propunem sã fim mai
buni decât am fost. Nu cã aºa e moral,
ci pentru cã nu se mai poate altfel ºi
ar putea sã fie ultima ºansã pe care o
mai avem.  ªtefan Bãeºiu
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1 Decembrie 2020,
Sus inimile, Români!(4)

„Fii om, fii drept ºi recunoaºte cã deasupra ambiþiilor ºi intrigilor ºi urilor
este Patria, este veºnicia Neamului ºi cã acolo trebuie sã ne întâlnim

întotdeauna, chiar dacã nu ne înþelegem de fiecare datã”  (Ion Antonescu).

Ion Mãldãrescu, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale

[8] Nu uitaþi cã statul Naþional înseamnã topirea tuturor
credinþelor ºi a tuturor forþelor noastre într-un singur scop:
rezidirea pentru veºnicie ºi din temelie a Neamului nostru.
[9] Dacã gândul vostru nu este cu totul dãruit Creatorului, dacã
inima voastrã nu se frãmântã cu adevãrat pentru pãcatele
oamenilor, atunci ºi zidurile bisericilor sunt re ci ºi chipuril e
sfinþilor de pe icoane sunt crunte ºi clopotele sunã spart ºi
lumânãrile par stinse. Faceþi în aºa fel, încât oam enii sã simtã
nevoia sã meargã la Bisericã ºi sã doreascã ceasul de rugãciune
ca o mare liniºtire suflet eascã. Evanghelia Mântuitorului este
faptã. Ea nu a fost s crisã ca sã fie, ci pentru cã a fost trãitã. Viaþa
lui Hristos-Dumnezeu a fost supusã trudei legilor omeneºti, a
acc eptat pecetea pedepsei divine ºi a luptat pentru
rãscumpãrarea noastrã. Aºa cã din ea ºi numai prin ea sã
tãlmãciþi viaþa credincioºilor. Ascultaþi poverile lor ºi arãtaþi-le
cã toate au fost trãite ºi înfruntate de Dumnezeu pentru biruinþa
lor. Cel mai mic sbucium din viaþa oricãruia fãceþi-l sã intre, sã
se regãseascã ºi sã se aline prin Evanghelie. ªi veþi vedea cã
rostul vieþii nu le va mai fi strãin, cã durerile le vor primi ºi suferi
cu credinþa cã o fac întru biruinþa slavei cereºti. Tãlmãciþi în fie
care zi de sãrbãtoare, pe înþelesul tuturor, prin predici scur te ºi
înþelepte, Evanghelia. Învãþaþi-i sã asculte ºi sã foloseascã în
faptele lor de fiecare clipã, tot ce aceastã carte a suferinþei a
înscris numai din dragoste de oameni. Numai astfel vor înþelege
îndatoririle la care îi cheamã viaþa faþã de ei, faþã de familia lor,
faþã de se menii lor. Învãþãturile Evangheliei sã se de sprindã din

Adevãrata educaþie nu este numai
ºcoa l a  cã r þ i i ,  c i  º i  ºcoa l a
Neamului.
   Crucea ºi Stindardul, Ogorul ºi
Patria, Onoarea ºi Virtutea, Înfrãþirea
ºi Iubirea, Legea ºi Omenia sã fi e
þelul nostru de acum înainte, fiindcã
el a fost, veac de veac, este ºi va
rãmâne crezul adevãraþilor Români.
De acum înainte seriozitatea va lua
locul uºurinþei, vrednicul va da la o
parte pe nevrednic, onestitatea va
zdrobi tâlhãria, caracterul va înfrânge
pe viclean ºi-l va împiedica sã mai
strãbatã, prin intrigã ºi linguºire, prin
minciunã ºi perfidie, prin înrudire ºi
prin ticãloºie, cãtre vârfurile de
comandã pe care au pus stãpânire
acei care au dus Þara ºi instituþiile ei
acolo unde ºtim, simþim ºi suferim cã
sunt. Trândãvia, interesul personal,
intriga, necinstea, minciuna, trãdarea,
linguºirea, lipsa de merit ºi de
caracter, ameninþarea ºi ura, acestea
le urâþi cu toþii, o ºtiu, ºi eu le urãsc
cel dintâiu. Munca, adevãrul,
dreptatea, cinstea, caracterul,
onoarea, loialitatea, meritul ºi
ridicarea prin competenþã ºi
disciplinã, respectul faþã de toate
aceste temeiuri de viaþã, iatã ce aþi
voit, iatã ce trebuie sã întemeiem în
noul Stat. Opera aceasta grea nu o

vom duce la bun sfârºit decât dacã
este o unire desãvârºitã între noi,
unire care sã porneascã din sufletele
ºi din minþile noastre ºi care sã se
traducã în acþiune[8] . Numai
procedând astfel vom putea sã salvãm
acest nenorocit atât de încercat Neam.
Cu cât loviturile vor fi mai mari, cu
atât dârzenia noastrã va trebui sã fie
mai mare, munca noastrã mai
încordatã ºi voinþa noastrã de a
învinge mai fãrã de limitã.

Deschideþi înainte larg porþile casei
voastre ºi primiþi pe toþi acei care vin
purtaþi de puterile lor, de trecutul lor
nepãtat, de dârzenia lor româneascã
ºi de voinþa lor de înfrãþire, de muncã
ºi de luptã. Nu duºmãniþi pe nimeni,
nu îndepãrtaþi pe nimeni, oricare le-
ar fi fost judecata ºi credinþa politicã
pânã azi. Neamul nu are destule
energii ºi destule suflete câte ne
trebuie pentru viitoarea ºi marea lui
înãlþare, pentru ca vreuna sã rãmânã
în afarã. Alte þãri au sfãrâmat în ruine,
au scãldat în sânge ºi au plãtit cu
jertfe de fraþi actele reparatorii ºi
înnoirile din temelie ale alcãtuirilor lor.
Noi sã le împlinim numai cu
frãmântarea sufletelor noastre ºi în
liniºtea faptelor noastre. Un Neam
poate fi redeºteptat prin viforul
entuziasmului, dar nu poate fi înãlþat
decât prin dogoarea muncii ºi patima
rãspunderii. Adevãrata educaþie nu
este numai ºcoala cãrþii, ci ºi ºcoala
Neamului. Ea zideºte nu numai
cultura, dar înalþã ºi întãreºte
conºtiinþa naþionalã, prin cultul
credinþei în Dumnezeu ºi în puterile
Patriei. Învãþãmântul este ºi ºcoala
vieþii ºi ºcoala luminii. Adevãratul

profesor dãltuieºte sufletele ºi
caracterele, ca sculptorul în piatrã.
Sã nu uitãm datoria sacrã pe care o
avem de a trece copiilor noºtri o Þarã
frumoasã, o Þarã puternicã înãuntru
ºi respectatã în afarã.
   Sã ascultãm porunca de dincolo de
mormânt a strãmoºilor ºi martirilor
noºtri ºi, în sfârºit, o Þarã la care am
aspirat cu toþii ºi pentru care am pãtimit
cu toþii. ªcoala româneascã trebuie sã
plece de la baza structuralã
româneascã, care este þãranul. Prin
culturã omul capãtã conºtiinþa
adevãratã a rostului sãu în viaþã ºi în
naþiune, aflã puterea muncii ºi curajul
rãspunderii ºi dobândeºte conºtiinþa
rostului naþional în mijlocul celorlalte
popoare. Imitând o culturã strãinã, nu
se poate întemeia o adevãratã culturã
naþionalã. Universitãþile trebuie sã fie
pentru noi zidurile nevãzute ale
veºniciei româneºti, iar pentru cei din
afarã, cetãþile adevãrului, ale drepurilor
ºi ale mândriei noastre naþionale.
Slujitorii Bisericii, mai mari ºi mai mici,
sã fie pãtrunºi, pânã în adâncul
conºtiinþei lor, de caracterul
dumnezeesc al ei ºi de rãspunderea
lor de trimiºi ai lui Dumnezeu în
mijlocul neamului nostru[9]. Preotul,
prin pregãtirea lui, prin purtarea lui,
prin deslegarea lui de cele pãmânteºti
ºi prin exemplul lui în toate, sã readucã
în faþa altarului ºi în Bisericã pe toþi
aceia care s-au îndepãrtat mai mult sau
mai puþin de ea, din vina tuturor.
   Oºteni, tezaur de putere ºi mândrie,
stâncã de piatrã nebiruitã, nu uitaþi,
de la mic la mare, cã sunteþi ieºiþi
dintr-o brazdã stãpânitã ºi pãstratã
prin sânge ºi în sânge. Împletiþi-vã ºi

înfrãþiþi-vã cu aceastã brazdã, staþi
înfipþi în ea ºi pregãtiþi-vã sã muriþi
cântând pentru ea[10]. Nici o altã þarã,
din acelea care au aceleaºi
angajamente, nu s-a þinut de ele cu
acelaºi zel ca noi. Aproape acelaºi
procent de minoritari a rãsturnat,
când s-a prezentat momentul, o
monarhie de care erau legaþi prin
legãturi, tradiþie ºi culturã de mai
multe ori seculare. Cum putem sã ne
facem noi, care n-avem nici
organizarea, nici prestigiul, nici
administraþia Austro-Ungariei, iluzia
cã nu ne vor rãsturna ºi pe noi? Cum
putem sã pretindem Ungurilor de la
noi sã se batã în contra fraþilor lor?
Mãsura pe care am luat-o de a-i
trimite atât în timp de pace, cât ºi la
începutul rãzboiului, pe alte fronturi,
este ºi plinã de consecinþe ºi puerilã.
Este plinã de consecinþe dezastruoase
fiindcã a încurcat mobilizarea armatei,
producând haosul. A creat
spectacolul continue vânturãri de
soldaþi, care circulã necontenit pe
socoteala Statului, de la un cap la
altul al Þãrii. La mobilizare aceºti
oameni, mergând la corpurile unde
vor fi chemaþi, vor arunca pe toate
cãile sãmânþa anarhiei, se vor deda
la acte de sabotaj, vor rãspândi
panica, vor practica spionajul ºi
trãdarea, iar cei care vor ajunge la
unitãþile lor, vor antrena la defetism,
la predãri ºi la dezertãri în masã. Este
puerilã fiindcã mãsurile de repartizare
iniþialã a forþelor nu pot avea la rãzboi
duratã. Realitãþile lui ne vor forþa sã
aducem, din prima sãptãmânã, forþe
de peste tot ºi de oriunde, pentru a
conjura pericolul. Iatã atât adevãrul
cât ºi perspectiva.
Ce-i de fãcut?
   Nu existã putere în lume care sã
poatã opri biruinþa lui Dumnezeu ºi a
celor ce au crezut ºi cred în El. Nu este
Rãstignire fãrã Înviere. Dar trebuie sã
ne pregãtim, sã suferim, sã o meritãm.
Munciþi, gândiþi, rãbdaþi, tãceþi,
încordaþi-vã, oþeliþi-vã ºi aºteptaþi.
Orice secundã pierdutã în intrigã ºi
luptã poate sã ne fie mortalã.

Cred ºi mãrturisesc Învierea lui
Hristos.

Cred în învierea Neamului
Românesc!
   Neamul Românesc va reînvia. Prin
noi, prin jertfa ºi mântuirea noastrã.

ROMÂNI, Sus inimile!”[11]

fapta voastrã. De aceea, vã cer în viaþa de toate zilele:
Sã fiþi cei mai iubitori.
Sã fiþi cei mai buni.
Sã fiþi cei mai drepþi.
Sã fiþi cei mai cinstiþi.
Sã fiþi cei mai muncitori.
Sã fiþi cei mai gospodari.
Sã nu alergaþi niciodatã dupã bani, fiindcã ei vã fac sã alunecaþi
pe panta patimilor omeneºti. Politica sã o goniþi din jurul altarelor,
aºa cum a gonit Mântuitorul pe mânuitorii de bani. Sã o goniþi ºi
pentru voi ºi pentru drept- credincioºii voºtri. Ea a adus multã
nenorocire în aceastã Þarã. Ea v-a învrãjbit fiindcã, politica, la
noi, a însemnat pândã. Sã pândeºti un om , ca sã-l dai la o parte;
un loc ca sã-l ocupi fãrã merit; un lucru ca sã þi-l însuºeºti cu
orice preþ ºi prin orice mijloc; o situaþie ca sã ajungi cât mai
repede ºi sã te îmbogãþesti peste noapte.
[10] Vã mãrturisesc însã cã lealitatea aceasta dusã la limita
firii v-o voi putea cere cu inima uºoarã abia atunci când
rândurile voastre vor fi alcãtuite numai, sau cel puþin aproape
numai, din etnici români. Am instruit, în ultimii ani, aproape
400.000 de minoritari. Prin acest sistem am fãcut o armatã
inamicilor noºtri. Informaþiuni certificate au stabilit cã ungurii
conteazã, în carneþele de mobilizare ale unitãþilor de la est de
Tisa, pe ungurii instruiþi de noi, pe care sperã de sigur sã-i
primeascã ºi înarmaþi. Est e probabil cã aceleaºi speranþe ºi
calcule le nutresc ºi le fac atât Bulgarii cât ºi Ruºii. Am executat

cu o conºtiinþã care este pãcat cã nu am generalizat-o în toatã
activitatea noastrã publicã, angajamentele internaþionale care
le-am luat, de a creea condiþiuni egale la drepturi ºi îndatoriri
tuturor acelora care trãiesc la noi. Astãzi, armata noastrã are,
ºi mâine la rãzboiu va avea, în medie, în rândurile ei,
aproximativ 30% minoritari. În rãzboiul trecut, ºi numai unitãþile
de moldoveni au avut patru la sutã evrei. Se ºtie de toþi ce au
pãþit armata, administraþi a ºi teritoriile ocupate ºi prizonierii
români, de pe urma acestor oameni pe care i-am crescut,
menajat, primit ºi tratat de multe ori mai bine ca pe fraþii noºtri
de sânge. În spatele panicilor, trãdãrilor, predãrii unitãþilor,
alarmismului, defetismului, maltratãrii populaþiei ºi a ofiþerilor
noºtri prizonieri erau totdeauna. S-au uitat toate acestea. Uitãm
uºor. Este o crimã cã o facem, fiindcã o vom plãti foarte scump.
Ce vom pãþi mâine este uºor de prevãzut. Sã încetãm a instrui
minoritarii, cel puþin pe cei din categoria periculoºilor. Sã-i
scoatem din lucrãrile de mobilizare ºi sã-i întrebuinþãm în
unitãþi organizate, dupã o sumarã ºi de formã înstrucþie, la
lucrãril e de redresare a Statului; sã-i folosim în serviciile
secundare. Cine poate sã-ºi ia rãspunderea sã apere fruntariile
Tãrii ºi independenþa neamului cu o armatã în a cãrei compunere
vor intra 30 la sutã minoritari? Eu nu.
[11] Textul prezentat este Testamentul politic al Mareºalului Ion
Antonescu, redat prin cuvintele acestuia, prin asamblare logicã
de idei citate pentru fluidizarea lecturii, fãrã ghilimele din
scrierile: „Îndemnuri româneºti” ºi „Cãtre români”.
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  România va finaliza în trei ani
campania de vaccinare anti-
coronavirus, dacã se va continua în
ritmul actual. Este afirmaþia ºefului
campaniei de vaccinare, acel militar
fotomodel care a fost pus de ºeful
statului sã convingã populaþia sã îºi
ia doza. Doza de vaccin, desigur, deºi
a devenit public faptul cã încã nu a
fost finalizat studiul clinic pentru
vaccinul care a intrat acum ºi în
România. Adicã se testeazã direct pe
populaþie. Se fac câteva lucruri foarte
riscante, dar unii spun cã nu mai este
timp ºi trebuie arse etapele. Pânã
acum, dura o perioadã lungã de timp
pânã la aprobarea unui vaccin ºi la
scoaterea pe piaþã. Ani de zile.
   Pentru vaccinul anti-COVID au fost
eliberate rapid toate aprobãrile, însã,
dacã nu a fost finalizat studiul clinic,
atunci nu se cunosc toate efectele
secundare. Aºadar, sunt riscuri
asumate de cãtre persoanele care
sunt de acord sã se vaccineze. Ori, e
ca ºi cum þi-ai asuma orice. Cine
semneazã în alb o hârtie pe care
cineva ar putea sã scrie orice? O
persoanã disperatã, cu siguranþã, care
este într-o situaþie disperatã ºi
apeleazã la soluþia extremã. Cert este
cã persoanele care se vaccineazã nu
sunt în poziþia de viaþã ºi de moarte.
Din câte se cunoaºte, orice vaccin se
administreazã când persoana este
perfect sãnãtoasã ºi nu are vreo
suferinþã care ar putea fi agravatã. Este
ºi cazul celor care suferã de alergii.
Nu s-a spus nimic de cei care au boli
pulmonare, viroze, gripe, rãceli sau
alte boli ale sistemului imunitar.
   Aºadar sunt multe riscuri pe care
populaþia ºi le asumã. Este nevoie de
o campanie transparentã de
informare. Este necesar sã se ºtie totul
despre acest vaccin, sã ajungã toate
datele despre el în primul rând la
cadrele medicale ºi la alþi specialiºti.
Sigur cã pe cei care l-au fãcut deja
nu îi mai ajutã, dar pot sã vadã alþii
care sunt acum indeciºi. Cu siguranþã
cã vaccinarea ar fi acceptatã de foarte
mulþi dintre români, dacã ar fi siguri
cã este un vaccin bun. Ori nimeni nu
a ieºit sã le explice românilor cã este
vorba de un produs sigur, care nu
produce efecte negative.
   La televizor este folosit argumentul

Vaccinare cu teoria conspiraþiei
autoritãþii, care nu este un argument
logic tot timpul, având în vedere cã
ºi autoritatea poate sã greºeascã. Sunt
folosite în clipurile de promovare
autoritãþi din lumea medicalã. Toþi
spun cã vaccinul este minunat ºi cã
se vor vaccina. Lumea nu mai este
ca acum 50 de ani, sã înghitã orice
pastilã fãrã sã gândeascã. În plus, în
paralel sunt foarte multe campanii de
contestare a vaccinãrii anti-COVID.
Unele sunt destul de convingãtoare,
având în vedere cã se intrã în zona
teoriei conspiraþiei ºi sunt folosite ºi
multe informaþii care nu pot fi
verificate sau se generalizeazã foarte
mult, mai ales dacã apare vreun mort
imediat dupã vaccinare.
   Nu mai este ca pe vremea lui Elvis
când era scos la tv ºi dorinþa de
vaccinare era de 90% de la 10%.
Situaþiile nu suportã comparaþie. Încã
mai sunt mulþi care nu sunt convinºi
cã virusul existã. Atunci la ce bun
vaccinul. Alþii se întreabã de ce
testarea costã, iar vaccinul este gratuit.
Alþii spun cã prin vaccin li se introduce
un cip prin care vor fi monitorizaþi.
Alþii cred cã vor avea loc modificãri
la nivelul ADN-ului uman ºi multe
altele. De la extratereºtrii pânã
cartelizarea speciei umane, reducerea
numãrului populaþiei, aproape cã le-
am auzit pe toate legat de coronavirus,
vaccin ºi vaccinare.
   Este chiar o luptã clasicã între
religie ºi ºtiinþã ºi s-a vãzut în dese
rânduri acest lucru. Prelaþii spun cã
virusul nu se leagã de slujbe, moaºte
ºi de alte manifestãri religioase.
Medicii vorbesc despre supremaþia
ºtiinþei ºi de ºtiinþa ca argument
pentru vaccinare ºi cã omul a fugit
tot timpul de nou. Noul nu a fost bine
primit tot timpul. Dar e în esenþa fiinþei
umane sã se îndoiascã, sã fie criticã,
sã întrebe. Religia s-a confruntat cu
aceleaºi lucruri. Orice credincios este
traversat de îndoieli, când vede cã
icoana de pe perete nu îl ascultã sau
nu îi vorbeºte tot timpul.
   Este o chestiune sensibilã ºi
profundã la mijloc, aproape
metafizicã, deºi vaccinarea este
profund fizicã. Sã crezi în ceva fãrã
sã cercetezi pentru cã se spune cã îþi
va face bine. Este ºtiinþã sau religie?
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 ªtefan Bãeºiu

Se încheie un an al întrebãrilor fãrã rãspuns...

cunoscându-se cã numai prin
examinarea anatomo-patologicã se
poate stabili adevãrata cauzã a
morþii? De ce a fost interzis
tratamentul cu Hidroxiclorochina,
medicament care ºi-a dovedit în
proporþie de 100% eficacitatea
contra agenþilor patogeni de tipul
coronavirus timp de peste 50 de ani
ºi a fost impus tratamentul cu
Remdesivir dovedit mai apoi lipsit
de rezultate? Numãrul enigmelor
nu are limite.

Am putea continua la nesfârºit.
Numãrul enigmelor care însoþesc ca
un alai marcat de stupiditate drumul
prin lume al acestui virus nu are
limite. Nu ºtim cum a apãrut. Este
neclar modul în care s-a rãspândit
cu o vitezã de zece ori mai mare
decât oricare altã boalã. Nu
cunoaºtem de ce se tot întoarce în
“valuri”, aºa cum nu ne putem
explica care este motivul pentru
care virulenþa lui creºte sau scade
în funcþie de interesele de moment
ale politicienilor sau ale marilor
producãtori de medicamente ºi
echipament sanitar.

Am trãit un an de permanentã
incertitudine pentru cã ºirul deciziilor
ilogice se tot lungeºte fãrã a ni se da
minime explicaþii pentru; închiderea
parcurilor pe timp de noapte, deºi la
acele ore sunt pustii; purtarea mãºtii
în spaþii deschise – inclusiv când eºti
singur în pãdure ori te rogi la
mormântul celor ce þi-au fost dragi;
completarea unei declaraþii pe propria
rãspundere, fãrã nicio valoare
juridicã, atunci când ieºim din casã
din motive impuse de nevoile
necesare existenþei; închiderea
pieþelor dar nu a supermarketurilor
mult mai aglomerate; pedepsirea
celor care participã la adunãri mai
mari de câteva persoane în timp ce la
Metrou aglomerarea este de
nedescris; obligarea la urcarea ºi
coborârea din mijloacele de transport
în comun prin ”culoare” special
destinate atunci când înãuntru ne
suflãm unul altuia în gurã din
cauza înghesuielii…

Revenirea la normalitate, un vis
tot mai îndepãrtat

Existenþa acestui virus este realã
ºi ar fi o prostie sã o nege cineva.

Faptul cã se moare ºi din cauza lui
nu poate fi contestat de nimeni.
Numai cã a venit timpul sã înþelegem
cã prin avalanºa de mãsuri aberante
s-a deschis cutia Pandorei. Dacã
pentru un virus cu ratã de vindecare
de peste 95% ºi cu o lipsã de
repercursiuni serioase la circa
99% dintre îmbolnãviþi s-a
construit cu cheltuieli imense o
adevãratã pandemie a fricii, o
nebunie nemaiîntâlnitã în istoria
omenirii, atunci este foarte posibil
ca premizele obiective de
întoarcere la normalitate sã fi fost
practic eliminate.

Viruºi au existat înainte de apariþia
noastrã ca specie, existã ºi vor exista
pânã dupã dispariþia omului. Tot
timpul existenþei noastre o sã aparã
viruºi noi. Întotdeauna, fiecare dintre
viruºi va cunoaºte mutaþii. Prin
urmare, mãsurile de intimidare, de
supunere necondiþionatã, de control
social din partea celor care au
puterea sã le ia, vor putea fi tot
timpul justificate (precedentul fiind
creat) prin efortul lor de a ne feri de
consecinþele nefaste ale ignoranþei
ºi inconºtienþei noastre.

Existã pericolul, chiar asistãm la
plãsmuirea acestuia orbiþi de
prafurile pe care ni le aruncã în ochi
un imens aparat de propagandã, ca
normalitatea sã rãmânã pentru
totdeauna un vis, un deziderat folosit
pentru o ºi mai adâncã supunere a
omului de rând ºi pentru o ºi mai
lesnicioasã impunere a voinþei celor
care ne conduc.

Iatã motivul pentru care nici mãcar
pentru o clipã nu trebuie sã încetãm
în a cere sã ni se respecte drepturile.
„Nicio eventualã despãgubire nu
poate restabili daune ireversibile
sãnãtãþii fizice ºi mentale a unei
persoane. În consecinþã, ceea ce este
condamnabil este orice fel de
satisfacþie care criminalizeazã poziþia
unei persoane faþã de a trãi într-un
corp liber de vaccinuri suspecte ºi
care transformã societãþile din
democratice, în turme de animale
indecise ºi consumabile”.
(Monahul Pavel Aghioritul, doctor
în biologie molecularã ºi
biomedicinã).

Teo Palade, Art-emis
 www.art-emis.ro/editoriale
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Pãrintele Stelicã Zoican îºi construia
casã în Balta. Avea o perioadã  foarte grea.
Nu-ºi putea permite sã plãteascã prea mult
ºi de aceea lucra dânsul ca salahor. Avea ºi
parohie în satele Balta ºi Sfodea, avea ºi vite
de pãscut, avea ºi copii mici ºi multe alte
obligaþii. Într-o zi a gãsit o soluþie ca sã-ºi
simplifice puþin programul. Ducea în fiecare
dimineaþã vaca ºi calul într-o poianã situatã
cam la doi kilometri depãrtare de sat. Le
priponea acolo ºi pânã seara nu le vedea.
Pe lângã acea poianã trecea drumul care
ducea spre Baia de Aramã. Pe acel drum îºi
fãcea plimbarea zilnicã un unchi al sãu,
Costicã Enãºescu. Acesta fusese avocat
strãlucit în Petroºani, îºi construise o casã
în Balta, iar când ieºise la pensie se retrãsese
în satul natal. În fiecare zi fostul avocat
mergea câte ºase kilometri pe jos. Se ducea
pe drumul dinspre Baia trei kilometri ºi
întorcea. Pãrintele Stelicã i-a spus: “-
Unchiule Costicã, îþi propun o afacere!
Dumneata te duci în fiecare searã la
plimbare, ºase kilometri. ªi la ducere, ºi la
întoarcere, treci pe lângã vitele mele, care
sunt priponite în Luncã. Când te întorci, te
rog sã dezlegi calul ºi sã-l laºi liber. Dezlegi
apoi vaca, o iei de funie ºi mi-o aduci acasã.
Calul vine dupã vacã. Pentru aceastã
ostenealã, noi mulgem vaca seara ºi tot
laptele þi-l dãm dumneata. Pe cel de
dimineaþã îl mãnâncã fetele, pe cel de searã
îl mãnânci dumneata! Ce zici? Te legi?”
Domn Costicã s-a gândit un pic, apoi a
spus: “- Categoric, nu! Nu intru eu slugã
la dârloagã!” “- Unchiule, eu te rugai sã
mã ajuþi, nu sã-mi fii slugã, dar, dacã nu
se poate, nu se poate!”

A trecut vremea. Pãrintele a terminat casa.
Între timp, devenise ºi contabil la protoieria
din Turnu Severin. Familia o avea în Balta,
iar dânsul fãcea zilnic naveta cu autobuzul.
Într-o zi, domn Costicã a trimis vorbã
pãrintelui sã se ducã pânã la el. Seara, când
a venit de la Severin, pãrintele s-a dus. Era
pregãtit, crezând cã unchiul îl cheamã sã-
l spovedeascã, sã-l împãrtãºeascã. Nu,
era vorba de cu totul altceva.

“- Nepoate, i-a zis domnul avocat, te
chemai sã mã înþeleg cu tine într-o problemã.
Eu sunt bãtrân, nu mai pot sã mã deplasez.
N-am pe nimeni. Vreau sã-þi las þie casa,
dar câte zile voi mai avea, vreau sã te ocupi
de mine cu nepoata. De început, aº vrea sã
mergem cu ºareta prin toate satele de munte,
pânã la Herculane. Vreau sã mai vãd munþii,
satele ºi oamenii lor. Îþi iei cu tine ºi fluierul
ºi, din loc în loc, mai odihnim, mai mâncãm
câte ceva, mai bem ceva, mai cânþi la fluier,

“Vãcarul satului”
din gurã ºi aºa facem niºte excursii ca-n vis!”

“- Nu pot, unchiule! i-a rãspuns pãrintele.
Eu sunt ºi contabil la Severin ºi fac naveta.
Plec dimineaþa la ora cinci ºi uite cã vin seara
când se întunecã. Dacã lipsesc, mã dau
afarã. Cât priveºte casa, pe care vrei sã mi-o
laºi, îþi mulþumesc, dar nu pot s-o primesc.
Am casã. Sã-mi dea Dumnezeu viaþã ºi
sãnãtate mie ºi familiei mele, ca sã stãpânim
ceea ce am realizat pânã acum. Lasã
dumneata casa cui vrei, dar mie nu-mi
trebuie!” “- Bine dar eu mor, iar tu eºti nepotul
meu de sorã!” a zis avocatul nedumerit de
rãspunsul primit. “- Dacã mori, - i-a spus
pãrintele, - te vei întâlni cu mama. Sã-i spui
cã noi suntem sãnãtoºi, ne înþelegem bine,
avem de toate! Cã eºti unchiul meu, mã
bucur cã o spui. M-aº fi bucurat dacã þi-ai fi
amintit acest lucru când te-am rugat sã-mi
iei vaca din Luncã. Mã þineam toatã ziua ca
salahor dupã trei meseriaºi, iar seara eram
dãrâmat. Trebuia sã mai fac patru kilometri,
ca sã iau vitele din câmp. Atunci aveam
nevoie de ajutorul dumneata ºi nu mi l-ai
dat!” “- Mãi, nepoate, mi-a fost teamã, cã o
sã râdã lumea de mine cã am ajuns vãcarul
satului! Aveam ºi eu un statut social, nu mã
puteam coborî aºa de jos!”

“- Lumea te-ar fi apreciat, unchiule! Îþi
ajutai nepotul în perioada când îºi fãcea
casã!” “- Mã, nepoate, mã! Multe lucruri le
regret! Fie cã le-am fãcut, fie cã nu le-am
fãcut!  Mereu am avut grijã doar de mine: sã
învãþ ca sã fiu ºef de promoþie, sã trec din
treaptã în treaptã la serviciu, ca sã ajung tot
mai sus pe scara socialã, sã am salariu cât
mai mare, sã mãnânc cât mai bine, sã mã
simt cât mai bine! Niciodatã n-a fost loc în
sufletul meu ºi pentru alþii. Am fost prea
egoist ºi din cauza asta astãzi sunt singur,
foarte singur! În aceºti ultimi ani m-am
convins cã banii nu þin de cald. Cãldura
adevãratã este cea sufleteascã. Dupã asta
tânjesc! Bãtrâneþea îmi este mai grea, bolile
mai dureroase, frica de moarte mai mare,
fiindcã sunt singur, tot mai singur!”

“- Unchiule, îmi pare rãu, cã simþi aºa
de greu povara bãtrâneþii, i-a zis pãrintele
Zoican, dar ai avut destulã vreme sã-þi
apropii pe cineva. Mãcar, încearcã pe
aceastã ultimã sutã de metri, sã þi-L
apropii pe Dumnezeu!”

Cei doi au mai discutat pânã târziu în
noapte. Pânã la urmã, în serile urmãtoare,
domnul Costicã a fost de acord sã se
spovedeascã, sã se împãrtãºeascã, - pentru
prima datã în viaþa lui -, iar peste câteva
sãptãmâni a trecut la cele veºnice.

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

În contextul liberalizãrii pieþei de energie electricã,
furnizorul CEZ Vânzare oferã rãgaz clienþilor sãi pentru a studia
ofertele CEZ. În cazul în care aceºtia depun oferta CEZ semnatã
pânã la data de 31 martie 2021, furnizorul va emite o facturã de
discount pentru perioada în care s-a aplicat preþul nou de Serviciu
Universal astfel încât în perioada 01.01.2021 – 31.03.2021 clienþii
beneficiazã de preþul negociat conform noului contract semnat.
Ce e important de ºtiut:
- Informãrile ºi ofertele au fost transmise clienþilor CEZ atât online
cât ºi în format fizic;
- A doua tranºã de informãri urmeazã sa fie transmisã în perioada
11 – 17.01.2021, astfel încât toþi clienþii casnici cu contracte
reglementate vor primi ofertele detaliate, de aceea nu este
necesarã deplasarea în avans la Centrele de Relaþii cu Clienþii;
- Dacã se doreºte încheierea contractului în Centrele de Relaþii
cu Clienþii CEZ, se recomandã printarea, completarea ºi
prezentarea ofertei specialistului CEZ, pentru ca procesul de
înregistrare sã se facã simplu ºi rapid.
- În situaþia în care clientul doreºte sã rãmânã la CEZ Vânzare,
în regim de serviciu universal, nu este nevoie sã mai întreprindã
nicio acþiune.
Care sunt ofertele propuse clienþilor în contextul liberalizãrii?
  În funcþie de interesele ºi nevoile clienþilor, CEZ Vânzare a

pregãtit un portofoliu  de produse de energie, care include ºi
produse cu sau fãrã abonament lunar, cu servicii de asistenþã
de urgenþã pentru casã sau cu termostat inteligent inclus, cu
ajutorul cãruia consumatorii pot controla de oriunde termperatura
casei dar ºi costurile cu energia electricã.
   De asemenea, pentru a încuraja contractarea online, în
contextul epidemiologic actual, CEZ Vânzare a dezvoltat un
produs exclusiv online CEZ Verde Online, care oferã 100%
energie regenerabilã, la un preþ special.
   În ceea ce priveºte comunicarea cu întreg portofoliul de clienþi
CEZ Vânzare, reamintim canalele de comunicare alternative
puse la dispoziþie de furnizor:
§ Portalul ºi aplicaþia mobilã MY CEZ– mai multe informaþii despre
funcþionalitãþi puteþi gãsi pe https://www.cez.ro/ro/media/
comunicate-de-presa
§ Info Linia CEZ, 0251 929, disponibilã pentru solicitarea de
informaþii comerciale, în fiecare zi în intervalul orar 08:00 – 20:00,
în timp ce înregistrarea deranjamentelor electrice poate fi
efectuatã non stop.
§ Chatul cu un consultant CEZ Vânzare
Chatul online, implementat de furnizorul CEZ Vânzare pe
website-ul https://www.cezinfo.ro/ este disponibil luni – vineri, în
intervalul orar 08:00 – 20:00, sâmbãtã – duminicã 08:00 – 16:00.
§ Alte canale de comunicare:
- Completarea formularului de înregistrare al sesizãrilor
accesând https://www.cez.ro/ro/sesizari-form
- Prin corespondenþã scrisã la adresa de e-mail cez_crc@cez.ro
- Numãrul de fax: 0248 524 834.

Direcþia Comunicare ºi Marketing
CEZ România

Clienþii CEZ Vânzare au timp pânã la
31 martie 2021 sã aleagã oferta

potrivitã nevoilor lor!

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu

COMUNA BRANIªTEA, anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru
proiectul “Construire pod peste râul Drincea II – Zona La
Tolea, în localitatea Braniºtea, comuna Braniºtea, judeþul
Mehedinþi”, propus a fi amplasat în judeþul Mehedinþi,
extravilanul Comunei Braniºtea.
   Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul
Agenþiei pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, Drobeta Turnu
Severin, str. Bãile Romane, nr. 3, în zilele de luni - vineri, între
orele 0800 –1400.
   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi.
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Zodia Berbec
(21 Martie - 20 Aprilie)

Sãptãmâna debuteazã cu aspecte legate de relaþiile parteneriale.
Este posibil sã te fi hotãrât sã renunþi la vechii colaboratori sau
la proiectele neprofitabile. Relaþia cu partenerul de viaþã este
conflictualã, fapt pentru care ar fi bine sã fii prudent. Se poate
rupe foarte uºor ºi definitiv orice tip de relaþie. Zilele de 7 ºi 8
ianuarie sunt bune pentru a-þi plãti facturile, ratele la bancã sau
pentru a-þi verifica atent situaþia bugetului de venituri ºi cheltuieli.
Bine ar fi sã-þi reconfigurezi sistemul propriu al valorilor morale,
gãsind totodatã un echilibru între partea materialã ºi cea
spiritualã a vieþii. Pe la mijlocul sãptãmânii primeºti influxuri
minunate în gândire ºi comunicare. Se vor înteþi dialogurile cu
persoanele aflate în strãinãtate. Pe de altã parte, procesul învãþãrii
ºi asimilãrii cunoºtinþelor este bine susþinut, aºa încât ai putea
parcurge uºor cursuri de formare profesionalã. Sau dacã eºti
deja implicat în forme de instruire, se poate pune problema
susþinerii unor examene ºi probe. Cãlãtoriile vor fi o altã temã
principalã a urmãtoarelor trei sãptãmâni.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii sunt active la începutul
sãptãmânii. Existã tendinþa de a te desprinde de trecut ºi de a
aborda cu totul altfel relaþiile cu cei dragi. Totuºi, bine ar fi sã ai în
vedere cã ce se stricã acum, va rãmâne bun stricat. Primele zile ale
sãptãmânii se asociazã cu multe treburi de rutinã, atât la serviciu,
cât ºi acasã. Relaþiile colegiale sunt tensionate, recomandabil fiind
sã te bazezi doar pe forþele tale. Provocarea momentului constã în
a munci doar de dragul muncii. Sãnãtatea este vulnerabilã ºi ar fi
bine sã þii cont de semnalele organismului. Pe 8 ºi pe 9 ianuarie
apar controverse în relaþiile parteneriale. Partenerii, de viaþã sau de
afaceri, îþi pot reproºa aspecte legate de faptul cã eºti prea implicat
în activitãþile de la serviciu în detrimentul celor de acasã. Pe undeva
au dreptate, aºa încât explicã-te în cuvinte puþine ºi clare. În ultimele
zile ale sãptãmânii se contureazã cheltuilei comune cu alþii, plata
unor facturi, reorganizarea bugetului de venituri ºi cheltuieli. Posibile

pierderi de bani sau de bunuri.

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Cheful de distracþii ºi aventuri este la cote înalte pentru tine.
Persoana iubitã sau copiii nu prea sunt de acord cu stãrile tale,
de aceea fii prudent ºi încearcã sã îþi temperezi efervescenþa. De
reþinut cã pe zona relaþiilor sentimentale domneºte discordia ºi
se pot rupe definitv aceste relaþii. Pe 7 ºi pe 8 ianuarie se anunþã
multe treburi la serviciu. Ocupã-te pe îndelete doar de îndatoririle
tale, fãrã a te baza pe colegi sau ºefi. S-ar putea sã primeºti
reproºuri legate de modul în care îþi îndeplineºti sarcinile de
lucru, însã vei reuºi sã depãºeºti momentele delicate fãrã probleme.
Atenþie cã sãnãtatea devine foarte vulnerabilã începând cu 7 ale
lunii. De evitat consultaþiile, analizele medicale ºi intervenþiile
chirurgicale în intervalul 6 – 8 ianuarie, în limita posibilitãþilor!
Dozeazã-þi eforturile ºi odihneºte-te mai mult. Relaþiile parteneriale
se activeazã la finalul sãptãmânii prin dialoguri ºi acþiuni comune
cu partenerul de viaþã sau colaboratorii. O perioadã foarte bunã
pentru rafinarea moralã ºi spiritualã.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Primele zile ale sãptãmânii sunt potrivite pentru a le petrece
acasã în compania celor dragi. Eºti destul de emotiv, tensionat,
dar cu puþin efort îþi poþi gestiona energiile foarte bine. Gândurile
tale zboarã cãtre copilãrie ºi farmecul ei, dar mai bine concentreazã-
te pe momentul prezent, deoarece acum ai multe lucruri minunate
în jurul tãu. În zilele de 7 ºi 8 ianuarie te vei simþi mai bine,
remarcându-se cheful de aventuri ºi distracþii. Sunt posibile mici
neînþelegeri cu persoana iubitã, dar vei depãºi situaþia fãrã
probleme. Alþii vor avea de-a face cu copiii ºi nãzbâtiile lor. Sunt
momente bune ºi pentru dialog interior ºi reorganizarea planurilor
de viaþã ºi activitate. Foloseºte-þi creativitatea în abordarea unui
hobby ºi antreneazã-i ºi pe cei dragi în acþiuni creative sau
recreative. Sãnãtatea este vulnerabilã în a doua parte a sãptãmânii
ºi ar trebui sã iei mãsurile necesare pentru îmbunãtãþirea ei.
Relaþiile colegiale ºi activitatea profesionalã vor intra în etapã
nouã, mult mai agreabilã.

Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Se pare cã primele zile ale perioadei analizate te vor prinde mai
mult pe drumuri. Întâlnirile ºi dialogurile cu neamurile ºi cu
prietenii apropiaþi vor fi frecvente. De unele persoane, faþã de care
ai fost apropiat pânã acum, ar trebui sã te îndepãrtezi sau mãcar
sã nu îþi mai divulgi planurile de viitor. Atenþie la cãlãtorii! Verificã
cu atenþie toate detaliile ºi pleacã la drum numai dacã este absolut
necesar. Zilele de 7 ºi 8 ianuarie sunt potrivite pentru curãþenii
generale, reparaþii curente sau pentru amenajãri interioare.
Relaþiile cu membrii familiei vor fi destul de controversate, dar
totul se va termina cu bine. Comunicarea cu ceilalþi se
îmbunãtãþeºte chiar dacã pe alocuri se vor evidenþia controverse,
mãcar vei ºti clar despre ce este vorba. Începe o perioadã favorabilã
dialogurilor parteneriale, negocierilor pe teme profesionale, dar
ºi posibilitãþi de a-þi lãrgi orizontul social. Susþine-þi punctele de
vedere cu explicaþii pertinente ºi fereºte-te de frivolitãþi. Spre
finele sãptãmânii este rost de distracþii ºi aventuri.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

În primele zile ale perioadei analizate ai chef de toate. Stãrile
tale de spirit fluctueazã mult, de aceea fii prudent, evitã implicarea
în activitãþi care cer mult efort ºi odihneºte-te mai des. Pe 7 ºi pe
8 ianuarie vor apãrea gânduri îngrijorãtoare legate de banii obþinuþi
de la un loc de muncã. Gustul dulce-amar predominã în acest
segment de viaþã, de aceea fii foarte precaut în privinþa cheltuielilor.
La serviciu se anunþã activitate intensã ºi relaþii colegiale
controversate. Astrele îþi recomandã sã te ocupi doar de
îndatoririle tale. Sãnãtatea este vulnerabilã ºi vei fi nevoit sã
gãseºti un echilibru între viaþa profesionalã, ºi cea personalã.
Poate ar fi bine sã þii o dietã de sezon ºi sã-þi faci analize regulate.
A doua parte a sãptãmânii este caracterizatã de întâlnirile cu
neamurile ºi cu prietenii apropiaþi. Se pot isca uºor neînþelegeri
pe care le vei putea depãºi cu puþin efort, dar mai ales cu umor.
Sunt zile bune de a-þi alcãtui planuri legate de instruirea
profesionalã sau pur ºi simplu pentru îmbogãþirea bagajului de
cunoºtinþe. Weekend-ul te aduce acasã alãturi de cei dragi.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

 Începutul sãptãmânii te gãseºte destul de emotiv ºi preocupat
mai mult de propria-þi persoanã. Bine ar fi sã-þi alcãtuieºti planuri
noi de viaþã ºi sã încerci sã abordezi relaþiile cu mai mult curaj.
Controleazã-þi stãrile neplãcute ºi evitã implicarea în treburile
altora, pentru a uita de ale tale. Sunt zile bune pentru a te programa
la un salon de întreþinere corporalã, pentru a-þi îmbunãtãþi mediul
domestic ºi petrece mai mult timp în aer liber. Zilele de 7 ºi 8
ianuarie se asociazã cu aspecte legate de bani. Poþi primi cadouri,
recompense sau tu la rândul tãu va trebui sã oferi ceva cuiva
drag. La finalul intervalului analizat se întrezãresc întâlniri
agreabile cu persoanele din anturajul apropiat. O veste legatã de
cineva drag te poate pune pe gânduri, însã nu este cazul sã te
îngrijorezi. Începe o perioadã favorabilã îmbunãtãþirii relaþiilor
familiale, desfãºurãrii treburilor gospodãreºti. Inclusiv vor avea

succes demersurile patrimoniale ºi cele legate de moºteniri.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Eºti retras la începutul sãptãmânii. Oboseala acumulatã îºi va
spune cuvântul, de aceea fii foarte atent la semnalele
organismului. Nu se recomandã consultaþii, analize medicale ºi
intervenþii chirurgicale în intervalul 5 – 7 ianuarie, decât în
cazuri speciale. Foloseºte remedii naturiste ºi odihneºte-te mai
mult. Dorinþa de retragere în sine va fi la cote înalte. Sunt zile
bune pentru o analizã detaliatã a ceea ce s-a petrecut în anul
anterior, dar ºi pentru trasarea unor noi planuri de viitor. Pe de
altã parte, poþi descoperi intrigi þesute în tainã de prieteni sau
colegi de serviciu. Mantia divinã te protejeazã discret, dar sigur,
însã de tine depinde cum îþi gestionezi gândurile, vorbele ºi
faptele. În zilele de 7 ºi 8 ianuarie te vei simþi mai bine, revenind
în mijlocul celorlalþi cu forþã ºi entuziasm. Îþi sunt favorizate
dietele, tratamentele cosmetice, exerciþiile fizice uºoare, dar ºi
dialogurile cu specialiºti în dezvoltare personalã. În weekend se
contureazã cheltuieli ºi informaþii noi legate de salarizare ºi

condiþii de muncã.

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

Primele zile ale sãptãmânii te gãsesc alãturi de prieteni. De
reþinut sfaturile, îndemnurile sau informaþiile primite, deoarece le
vei folosi la momentul potrivit. Totuºi, fii cu bãgare de seamã vizavi
de aceste relaþii, pentru cã se pot strecura în anturajul tãu persoane
nepotrivite, care sã-þi punã beþe în roate. Din când în când este bine
sã faci o triere a oamenilor din jurul tãu ºi nu în ultimul rând, sã taci
mai mult. Existã varianta sã te desparþi definitiv de vechii prieteni
sau sã renunþi la un protector care te-a dezamãgit. Însã, fii încrezãtor
cã vor veni alãturi de tine alte personaje mult mai interesante ºi
potrivite þie în aceastã etapã de viaþã. În zilele de 7 ºi de 8 ianuarie,
bine ar fi sã te ocupi pe îndelete de sufletul tãu. Sunt momente
potrivite plimbãrilor în aer liber, meditaþiilor în locuri sfinte ºi
odihnei. Sãnãtatea devine foarte vulnerabilã începând cu 7 ale
lunii. Evitã tratamentele alopate ºi orientezã-te cãtre remediile
bunicii. La finalul sãptãmânii te vei simþi mai bine, revenind în
mijlocul celorlalþi cu ºarmul tãu caracteristic ºi pus pe aventuri.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

 Domeniul profesional ºi relaþiile cu ºefii sunt temele principale
din primele zile ale sãptãmânii. Cu toate cã este încã vacanþã, s-ar
putea sã fii nevoit sã rezolvi unele probleme de serviciu sau
mãcar sã dai explicaþii legate de modul în care þi-ai îndeplinit
sarcinile ºi ce planuri profesionale ai pe viitor. Se pot ivi neplãceri
în acest segment de viaþã ºi activitate. Alege-þi bine vorbele ºi
coreleazã-le cu faptele! Pe de altã parte, ceea ce se petrece în zona
profesionalã depinde numai de tine, de felul în care gândeºti ºi
reacþionezi la provocãrile venite dinspre locul de muncã. Þi se
oferã mult, dar ºi preþul pe care va trebui sã-l plãteºti va fi destul
de mare. Pe 7 ºi pe 8 ianurie pot fi frecvente întâlnirile ºi
dialogurile cu prietenii. Sunt posibile discuþii aprinse, controverse,
dar totul se va sfârºi cu bine. Este posibil sã primeºti oferte de
implicare în proiecte socio-profesionale de anvergurã.
Deocamdatã, analizeazã ceea ce se iveºte în plan profesional ºi
decide în sãptãmânile urmãtoare când vei primi ºi mai multe

informaþii utile. La finalul sãptãmânii vei avea nevoie de odihnã.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Eºti în vervã, plin de speranþe ºi dornic de a lua viaþa în piept cu toate
evenimentele ei. Sunt zile bune pentru elevare sufleteascã, pentru
dialoguri cu persoane erudite, pentru a-þi îmbogãþi bagajul de cunoºtinþe
cu informaþii noi ºi de bunã calitate. De asemenea, vor intra în sfera ta
de interes ºi relaþiile cu strãinãtatea sau demersurile legate de o cãlãtorie
în afara graniþelor þãrii. Fii foarte atent dacã vei cãlãtori, pentru cã sunt
posibile neplãceri, mai ales pânã pe 7 ale lunii. Recomandabil este sã
pleci doar dacã este nevoie ºi sã verifici toate detaliile. Alþii vor avea de-
a face cu aspecte legate de studii pe termen lung. Se poate pune în
discuþie planificarea unor examene, probe, interviuri profesionale
sau parcurgerea unor cursuri de perfecþionare. Pe 7 ºi pe 8
ianuarie eºti în vizorul lumii, fie printr-un dialog aprins cu un ºef,
fie printr-un eveniment social la care va trebui sã participi. În
orice caz, imaginea ta în ochii celorlalþi poate avea de suferit, dar
cu prudenþã ºi discernãmânt te vei descurca excelent. Prietenii
sunt aceia care îþi vor încheia favorabil aceastã sãptãmânã.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Eºti tentat sã priveºti la ceilalþi la începutul sãptãmânii.
Apreciezi frumosul ºi moralitatea din ceilalþi, însã poþi integra
în structura ta interioarã ceea ce þi se potriveºte ºi pentru a-þi
îmbunãtãþi personalitatea sau pentru a evolua pe diverse planuri
personale sau profesionale. Problemele aferente segmentului
financiar te ajutã sã revii în realitatea cotidianã. Se pare cã este
nevoie sã-þi achiþi cât mai repede taxele, facturile sau sã te
ocupi de documente financiare ce vizeazã bani ºi bunuri în
comun cu ceilalþi. Recomandabil este sã fii prudent ºi sã eviþi
speculaþiile de orice fel. S-ar putea sã fii tentat de investiþii ºi
afaceri, dar nu este o perioadã bunã. Pe 7 ºi pe 8 ianuarie se
întrezãresc veºti legate de strãinãtate. Pe de altã parte, îþi sunt
susþinute demersurile pentru o cãlãtorie îndepãrtatã în scopuri
turistice sau la studii. Cei implicaþi în diferite forme de ºcolarizare
vor primi veºti legate de examene sau probe specifice. La
sfârºitul sãptãmânii se contureazã reuniuni importante, fie cu
personalitãþile din mediul profesional, fie cu figurile importante
din familia ta de provenienþã.

(7 - 13 ianuarie  2021)

Autor: AstroCafe.ro

Horoscop
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REZULTATE  2020
1.Campionat

Naþional Juniori  II, U 18:
- VLADU ANA MARIA  -44 kg -loc II
- ARGINT DIANA -52 kg -loc II
- MITAR REBEKA -52 kg -loc III

2. Campionat
Naþional Tineret, U23:

- BORTOª ANDREEA -57 kg -loc III
- TOPALÃ VLAD -90 kg -loc III

3. Campionat
Naþional Juniori I, U21:

- VLADU ANA MARIA  -44 kg -loc I
- ARGINT DIANA -52 kg -loc III

Rezultate 2020 la JUDO

- MITAR REBEKA -52 kg -loc III
- TOPALÃ VLAD -100 kg -loc III

4. Campionat
Naþional de Veterani:

- STEREA LENA -57 kg –F 5 -loc I
5. Campionat Naþional Echipe

Juniori II, U18:
   -loc I
- Vladu Ana Maria -48 kg
- Argint Diana  -52 kg
- Mitar Rebeka -52 kg

Lena STEREA,
Purtãtor de cuvânt al CSM

Drobeta Turnu Severin

Pentru participarea la competiþii ºi pregãtirea acestor competiþii în
stagii centralizate în þarã ºi strãinãtate, rezultatele au fost posibile

datoritã finanþãrii de cãtre CSM Drobeta Turnu Severin ºi PRIMÃRIA
Municipiului Drobeta Turnu Severin.

La Campionatul Naþional Echipe juniori II, U18, rezultatul a fost realizat
împreunã cu CSM Piteºti, club cu care relaþia de colaborare este veche.

Debutul lui 2021 este unul
pozitiv. Leul este stabil faþã de euro iar
indicii ROBOR scad, semn cã mediul
bancar pariazã pe o diminuare a inflaþiei.

Rezerva valutarã a BNR a crescut
în decembrie la 37,4 miliarde euro,
urmare a împrumuturilor în valutã
la care a recurs Ministerul
Finanþelor. Rezervele internaþionale
(valute plus aur) au fost în 31
decembrie de 42,517 miliarde euro.

Perspectiva scãderii inflaþiei în
urmãtoarele luni cât ºi nivelul mai
crescut al lichiditãþii în piaþa
monetarã au avut darul de a reduce
semnificativ valoarea indicilor
ROBOR, care va avea ca efect o
reducere a costurilor pe care le
suportã cei ce au credite în lei.

Miercuri, indicele la trei luni, în
funcþie de care sunt calculate
dobânzile la majoritatea creditelor în
lei, a coborât de la 1,91 la 1,85%,
cea mai scãzutã valoare începând cu
ultima parte a lunii octombrie 2017.

Indicele ROBOR la ºase luni,
folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, a coborât de la
2,04 la 1,99%, valoare care nu mai
fost atinsã de la jumãtatea lui
octombrie 2017, iar indicele la 12
luni a alunecat de la 2,08 la 2,05%.

Primul curs al euro a fost de 4,8691
lei, faþã de 4,8694 lei la finalul celui trecu.
Miercuri media a fost stabilitã la 4,87
lei, într-o ºedinþã în care transferurile se
realizau în culoarul 4,867 – 4,872 lei.

Creºterea cotaþiilor la 1,2277 –
1,2350 dolari/euro, maxime ale
ultimilor doi ani, au provocat
scãderea cursului monedei
americane de la 3,9660 la 3,9468
lei, în ºedinþa de miercuri,  Radu Georgescu

Au scãzut dobânzile, leul este stabil
continuând tendinþa descendentã
din ultima parte a anului trecut, în
care leul s-a apreciat cu circa 8%.

Unele analize considerã cã
vaccinarea anti-Covid ar putea oferi un
avantaj economiei SUA, comparativ
cu situaþia mult mai încordatã din
Europa, ceea ce ar avantaja dolarul.

Alþi analiºti anticipeazã noi mãsuri
de susþinere a economiei care vor fi
luate dupã data de 20 ianuarie de
preºedintele ales Joe Biden. Însã
adâncirea deficitului bugetar ºi a
celui de cont curent al SUA se va
suprapune peste politica monetarã
a Rezervei Federale, care a anunþat
cã va accepta pentru o perioadã mai
lungã un nivel al dobânzii sale cheie
de 0 – 0,25% chiar dacã inflaþia va
trece de pragul de 2%

Cursul monedei elveþiene a urcat
de la 4,4997 lei, la sfârºitul anului
trecut, la 4,540 lei, în ºedinþa de
miercuri, când ea s-a stabilizat la
1,08 – 1,082 franci/euro.

Economiºtii considerã cã Banca
Naþionalã a Elveþiei va menþine
dobânda sa cheie la -0,75% ºi cã
va interveni pentru a împinge
cotaþiile peste 1,09 franci/euro.

Dupã o creºtere la 5,4234 lei
media lirei sterline a scãzut la finalul
perioadei la 5,3943 lei.

Temerile privind creºterea inflaþiei pe
cele douã maluri ale Oceanului, cauzatã
de politicile acomodante ale marilor
bãnci centrale, au fãcut ca bitcoin sã urce
miercuri pe platforma integratoare
WorldCoinIndex la 35.736 dolari,
minimul zilei fiind de 33.428 dolari,
aprecierea faþã de primãvara trecutã fiind
de aproape 900%!

 Urmare  din pag. 1
   Astfel, evenimentele liturgice de
la Catedrala Episcopalã, prilejuite
de sãrbãtoarea Botezului Domnului
din acest an, s-au desfãºurat în
contextul precauþiilor impuse de
respectarea regulilor sanitare.
   În Ajunul Bobotezei, marþi, dupã
Sfânta Liturghie sãvârºitã de
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei,
a fost oficiatã Slujba Sfinþirii Mari
a Apei în Catedrala Episcopalã.
Agheasma Mare a fost îmbuteliatã
pânã seara, în recipiente de plastic.
Pentru a se evita aglomerarea
credincioºilor la distribuirea
Agheasmei Mari, aceºtia au primit
apa sfinþitã deja îmbuteliatã, la
Catedrala Episcopalã, în ziua de
miercuri, dupã Sfânta Liturghie.

Boboteaza a fost sãrbãtoritã în
condiþiile speciale ale pandemiei,
când atât enoriaºii, cât ºi preoþii au
trebuit sã þinã cont de restricþii ºi
recomandãri. În municipiul Drobeta-
Turnu Severin, oamenii au venit în
numãr destul de mare, pentru a lua
Agheasmã ºi pentru a se ruga.
   La Catedrala Episcopalã din
Turnu Severin, Praznicul Arãtãrii
Domnului a debutat cu slujba
Utreniei ºi Sfânta Liturghie a
Sfântului Ioan Gurã de Aur, oficiate

în locaºul de cult, de cãtre
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei,
alãturi de soborul de preoþi ºi
diaconi al Catedralei. Dupã finalul
Sfintei Liturghii, s-a oficiat slujba
Sfinþirii Mari a Apei în pridvorul
Catedralei, iar credincioºii au
participat la aceastã slujbã pãstrând
normele impuse de autoritãþi, pe
esplanada Catedralei ºi, în
încheierea acestei slujbe,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim a þinut
un cuvânt de învãþãturã.
   La final, credincioºii prezenþi au
luat Agheasmã Mare pentru a o
duce la casele lor ºi pentru a o
consuma în fiecare zi pe
nemâncate, timp de 8 zile, pânã la
Odovania Praznicului Bobotezei.
   În amintirea Botezului
Mântuitorului Iisus Hristos în
Iordan, dar ºi a arãtãrii Sfintei
Treimi în ziua Bobotezei (6
ianuarie), se sãvârºeºte slujba
Agheasmei Mari sau Sfinþirea cea
Mare a Apei.
   Credincioºii ºi preoþii considerã
cã apa de la Boboteazã are o putere
deosebitã. Anul acesta, gerul
Bobotezei a fost înlocuit de razele
calde ale soarelui.

Marian Gherghinescu
Episcopia Severinului ºi Strehaiei

Boboteaza la Catedrala Episcopalã
din Drobeta-Turnu Severin
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CS Pandurii Lignitul Târgu
Jiu, unul dintre cele mai finanþate
cluburi din banii publici, cu peste 50
milioane de euro conform unor
estimãri, rãmâne, pe zi ce trece, fãrã
niciunul din membrii-asociaþi. Dupã
Primãria Târgu Jiu, din acþionariatul
clubului s-a retras ºi Consiliul
Judeþean Gorj. Decizia a fost contestatã
de un fost preºedinte al CS Pandurii,
din perioada 2014-2015, Mihai
Prunariu, cel care, la vremea
respectivã, i-a luat locul lui Marin
Condescu de la conducerea clubului
de fotbal. Fostul lider de sindicat, cel
care, în acea perioadã, a ºi fost reþinut
pentru 24 de ore ºi cercetat ulterior în
libertate pentru înºelãciune,
delapidare, fals în înscrisuri sub
semnãturã privatã, uz de fals ºi spãlare
de bani, infracþiuni care nu s-au dovedit
pânã la urmã, spunea cã decizia de
îndepãrtare a sa de la Pandurii este una
politicã, orchestratã de Victor Ponta ºi
Gabriel Oprea. În 2014, Prunariu era
membru PSD ºi preºedinte AJF Gorj,
funcþie pe care o ocupã ºi în prezent.
Nu mai este însã la PSD, ci a trecut la
Pro România, partid condus de Ponta,
pe listele cãruia a fost ales, în 2020,
consilier judeþean. “M-am opus
acestei decizii ºi nu mi se pare corect
sã luãm decizii în funcþie de interesele
personale, animozitãþile sau simpatiile
momentului ºi nu vreau sã
transformãm Consiliul Judeþean în
apanajul unor preºedinþi. E foarte rãu
faptul cã, Consiliul Judeþean, nu a mai
finanþat clubul de câþiva ani ºi deciziile
Consiliului Judeþean se iau pe o
perioadã lungã de timp, nu în funcþie
de cum se trezeºte dimineaþa un

Pandurii – “vaca de muls”
a banului public

preºedinte de consiliu judeþean, sau
cum are relaþie un preºedinte de
consiliu cu preºedintele de la Pandurii
sau cu creditorul ori cu diferite alte
persoane. Cred cã cel mai mare
contestatar al lui Marin Condescu am
fost eu. Când toþi îi bãteau pe la uºi ºi
îi pupau mâna ca sã se punã bine cu
el, eu am rãmas acelaºi adversar al lui
Condescu, fiindcã l-am considerat un
jupân care a condus ºi a decis prin
Gorj. Vrei sã dãrâmi acum un club,
fiindcã nu mai e Condescu puternic.
Dacã Marin Condescu mai conducea
ºi acum judeþul, ca în perioada 2009-
2011, niciunul dintre cei care au votat
acum pentru retragerea Consiliului
Judeþean de la Pandurii nu-ºi permitea
nici mãcar sã se uite strâmb la
Condescu, darãmite sã voteze
împotriva lui”, a declarat Mihai
Prunariu la Radio Infinit.

Dincolo de conflictele ºi interesele
politice, care au decis în bunã parte
soarta echipei-fanion al judeþului Gorj,
rãmâne o singurã întrebare: cum de a
ajuns un club care a primit vreo 50 de
milioane de euro de la buget ºi alte
vreo 50 de milioane de euro din privat,
însumând drepturi TV, sponsorizãri
sau vânzãri de jucãtori, sã intre în
insolvenþã, cu datorii de peste 7
milioane de euro. Rãspunsul pare sã-
l fi gãsit actualul primar din Târgu Jiu,
Marcel Romanescu, cel care, la rândul
lui, a propus retragerea Consiliului
Local Târgu Jiu din acþionariatul
echipei de fotbal Pandurii.  “Nu eu am
participat la jefuirea acestui club. Când
am devenit eu primar, Pandurii era deja
în insolvenþã, iar eu pânã atunci nu am
avut nicio tangenþã cu acest club. Din

punctul meu de vedere,
Pandurii a fost cel mai finanþat
club din România de cãtre
entitãþile de stat. Nu eu sunt
vinovat cã a ajuns în faliment.
Responsabili sunt toþi cei
care au furat acest club în
ultimii 15 ani. Chiar dacã
organele competente nu au
fãcut ºi poate nici nu vor face
vreodatã luminã la modul în
care au fost gestionate
sumele, cert e cã acolo a fost
hoþie pe faþã”, spunea recent
primarul Marcel Romanescu,
aflat, din 2020, la cel de-al

doilea mandat de primar. În cadrul
primãriei, edilul a pus, de 2 ani, bazele
Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu,
care are secþii de baschet ºi handbal,
iar, mai nou, ºi de fotbal.
De la “judeþ”, în Europa League!

Dupã ce a retrogradat în 1992 din
Divizia C, AS Pandurii Târgu Jiu a
zãbovit timp de 6 ani prin campionatul
judeþean din Gorj. Clubul a renãscut
în 1998, o datã cu preluarea sa de cãtre
Compania Naþionalã a Lignitului
Oltenia (CNLO), transformatã ulterior
în Compania Energeticã Oltenia
(CEO). Echipa a preluat locul din
Divizia C de la Mine-RAL Roºia
Rovinari ºi ºi-a schimbat denumirea
în CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu. În
2000 a promovat în Divizia B, iar în
2005 a acces, în premierã pentru
fotbalul din Târgu Jiu, pe prima scenã,
dupã o luptã dusã pânã în ultima etapã
cu FC Sibiu. Între timp, acþionarii
echipei au devenit, pe lângã CEO,
Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia,
Primãria Târgu Jiu, Consiliul Judeþean
Gorj ºi SC Artego SA. Timp de
aproape 15 ani, s-au “pompat”, din
bani publici, aproximativ 50 de
milioane de euro în conturile clubului,
conform unor estimãri, dar, cu toate
acestea clubul a ajuns la datorii de
peste 7 milioane de euro ºi se aflã în
insolvenþã. Toate entitãþile menþionate
au depus, recent, cerere de retragere
din acþionariatul clubului de fotbal. Au
însã, de plãtit, conform deciziei din
septembrie 2019 a Curþii de Apel
Craiova, aproximativ 3,3 milioane de
euro, reprezentând cotizaþiile
menþionate în contractele aferente
anilor 2014-2017. Decizia a fost

contestatã, iar de mai bine de un an
procesul se aflã la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie. A primit un nou
termen, pe data de 3 februarie 2021.
Din 2016, Pandurii se aflã în
insolvenþã, deºi în 2013 devenea
vicecampioana României ºi juca în
grupele Europa League. Dupã
retrogradarea echipei din Liga 1, în
2017, Condescu a revenit la Pandurii,
având calitate de principal creditor. În
realitate, conduce clubul din umbrã, deºi
Marin Golea este administrator special.
Pe de altã parte, Condescu susþine cã
are de recuperat aproximativ 1 milion
de euro de la Pandurii.  “Eu am de primit
170.000 de euro, cu care am
împrumutat clubul, ºi alþi 840.000 de
euro, din perioada 2005-2014, în care
am fost preºedinte ºi nu am primit
niciun leu. Am avut un contract cu
îndeplinirea unor clauze, cum ar fi
menþinerea în prima ligã, calificarea în
cupele europene sau selecþionarea
jucãtorilor la echipa naþionalã. În 2014,
când trebuia sã-mi iau banii, m-au dat
afarã din club. Una din obligaþiile mele,
pe lângã menþinerea echipei în prima
ligã, era sã aduc bani din sponsorizãri,
iar eu, pânã sã fiu îndepãrtat din club
de politicul de la acea vreme, am adus
din sponsorizãzi suma de 17 milioane
de euro!”,  spunea la începutul anului,
Marin Condescu.

Antrenorii Petre Grigoraº, Edi
Iordãnescu ºi Flavius Stoican, fostul
preºedinte Narcis Rãducan,
Reghecampf Anamaria Ionelia PFA,
dar ºi o serie de jucãtori, precum Dan
Nistor, Cristian Sãpunaru, George
Þucudean, Lucian Sânmãrtean, Rãzvan
Stanca, Liviu Antal, Filip Mrzljak,
Ovidiu Herea, Erico Da Silva sau
Cãtãlin Hlistei sunt ºi ei înscriºi la masa
credalã. Din cauza datoriilor, Pandurii
a primit, la începutul sezonului trecut
de Liga 2, interdicþie din partea FRF
de a efectua transferuri ºi chiar de a
legitima jucãtori liberi de contract.

În prezent, Pandurii ocupã ultimul
loc în Liga 2, cu doar 7 puncte. ªi
iarna trecutã se afla pe ultimul loc,
cu doar 8 puncte, dar a fost salvatã
de la retrogradare de izbucnirea
pandemiei COVID-19, care a dus la
îngheþarea campionatului, fãrã ca
nicio echipã sã mai retrogradeze.

 Mircea  Oglindoiu

FOTO Building Pandurii
În 2005, Pandurii Târgu Jiu a promovat, în premierã, pe prima scenã, dupã victoria, “cu cântec”, de pe

Municipalul severinean, scor 3-1 (1-1) cu Building Vânju Mare, în ultima etapã a sezonului respectiv
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Mã fraþilor, sã vã spui ce-mi
fãcu Sucã de Boboteazã, ãsta nu se
învaþã minte pãnã nu-i aplic metoda
a doua, de douã-trei ori pe an. Nu sã
învaþã minte altfel.

Pã stai sã-þi spui. Sã trezi cu noaptea-
n cap ºi plecã de acasã. Îl cãtarãm
degeaba pin piaþã, pi la Mircea, pi la
Dunãrea, pi la sîrbi, nimica. ªtiam cã nu
mai avea tutun ºi ãsta turbeazã dacã nu
pufãie douã ore, aºa cã ne gândirãm cã
sã dusã dupã fum. Da nu, primirãm
telefon cã-l pescuirã grãnicerii din
Dunãre, sãrisã de Boboteazã, cã el aºa ºtia cã e
tradiþia. Când ni-l adusãrã era vânãt, îngheþat bocnã,
îºi reveni dupã trei ore de stat lângã cuptor. Cum îºi
reveni, îl ºi întrebai ce avu în cap, dacã avu ceva.

– Pã ce, brea nea Mãrine, dacã nu ierea nimenea
în port, zisei cã oi fi ajuns io primu ºi mã aruncai,
da dupã aia îmi adusei aminte, cã anu’ ãsta nu sã
mai serbeazã ca în anii trecuþi. Pãnã sã mã
dezmeticesc, mã pescuirã ºi mã aduserã la mal, cã
altfel cine ºtie pe unde ajungeam. Mã fraþilor, mi

 nea Mãrin

Sucã ºi Boboteaza, despãrþirea lu’ nea Gherghe de Severin,
nea Virgil ºi bãieþii deºtepþi din energie

se fãcu aºa cu pãrere de rãu, când îl vãzui plouat
cum era, aºa cã amânai sã-i aplic metoda a doua,
aºa la început de an. Îl iertai, pentru data viitoare.
Doar iera Boboteaza, zi de sãrbãtoare, ce mai!

Aºa începu anu pentru Sucã, la scãldat de
Boboteazã ºi sper cã pentru domniile voastre,
cetitori de Obiectiv, a început mai bine.

Cã ete, cum spuneam, unde e post de ministru,
hop ºi nea Virgil Daniel Popescu, împãrþirã
Economia, ca sã-i dea ºi lu’ ‘mnealui Energia,

Hidroelectrica, cã sã lipi de bãieþii deºtepþi ca
timbru de plic. Pã da, unde sunt companiile cu
bugete mari ºi profitabile, dacã nu la energie?!
Bun bãiat, nea Popescu, cum îºi aºterne aºa
doarme, a avut profesori numai unul ºi altul.
Parcã ziceai cã sã ieftineaua curentu’ electric în
2021, nea Virgile, nu sã scumpeºte!? Sau a fost
doar pentru a rãmâne parlamentar!!?

Bine, nea Popescu mãcar mai ajunge pi
la noi, pi la Severin, da nea Gherghe nici

nu ne mai bagã în samã dupã ce cherdu
alegerile. Îl cautã colegii de partid sã stabileascã
ce ºi pe viitor, da nimic. Cam aºa a fãcut ºi data
trecutã, trei ani jumate nu a mai zis nimic ºi apoi
s-a trezit cã nimica nu mai e bine în oraº, cã
‘mnealui a fãcut ºi a dres. A uitat sã spunã pentru
cine. Inabilã abordare, don Titel.

Mã fraþilor, da am fost supãraþi rãu pe anul
2020, cã-l împuºcarãm de nu ne mai opream.
Cred cã fiecare mehedinþean a pocnit anu’ trecut,
2020, ca un mod de rãzbunare pentru  ce ne-a
fãcut.  Iar la Severin, focu de artificii a fost
BOGAT, nu glumã! S-a orientat nea primarele
care este, nea Screciu, se ºtie!

Da sã vezi daravelã, cã la Primãria Malovãþ s-
au achizionat cadourile de sãrbãtori din bani
publici dar, de bãgat în faþã, au promovat Masa
Rotundã. De ce domnule primar Michescu? Cã
trebuie ca sã sã ezicste o explicaþie pentru
cheltuirea banului public. Pãi nu!?

Mã fraþilor, încheiarãm anu trecut
rãu, cu peste 200 de angajaþi de la
Fabrica de anvelope care rãmasãrã
fãrã un loc de muncã, adicã devenirã
ºomeri. Acuma, sã vedem ce ne
aduce anu’ ãsta, sã poate ºi ceva
angajãri, dacã nu e cu supãrare,
guvernanþilor?!

Aºa cã, pãnã data viitoare, hai sã
fiþi iubiþi ºi optimiºti!


