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Inteligent, independent,
impertinent

urmare din pagina 1
Să sperăm că nu li se va întâmpla
asta în zbor. În goana-i nebună după
bani la buget, Teodorovici & comp.
au pus accize şi pe kerosenul forţelor aeriene române. Aşa se face că,
văzându-şi drastic reduse bugetele,
piloţii noştri militari se vor antrena
jucându-se „pac-pac”, la calculator.
Dacă vom lua bătaie în luptele aeriene, sigur vom învinge în războiul
cibernetic. * Propunerea PNL pentru funcţia de ministru al Culturii,
deputatul Bogdan Georghiu, a făcut
o facultate de actorie, în privat, şi a
fost corespondentul OTV la Suceava. Totuşi, cultura românească ar
merita, parcă, ceva mai mult! * Dar
de unde nu-i... nici Orban n-are ce
alege. Liberalii au anunţat că, odată
ajunşi la putere, vor desﬁinţa Agenţia pentru Atragerea de Investiţii
şi Promovare a Exportului. Toate
bune, doar că instituţia în cauză nu
mai există de câţiva ani. * Nu uitaţi,
duminică se alege viitorul preşedinte al României. Mergeţi la vot!
Precizarea este cu atât mai necesară
cu cât campania asta s-a derulat pe
„modul silenţios”, extrem de silenţios. Poate pentru ca nu cumva să-l
trezim pe Iohannis. Primul bărbat
al ţării a ignorat până şi provocarea
Vioricăi Dăncilă, cu privire la un
duel televizat. Ăsta bărbat, fuge de
o femeie! Să te eschivezi de la un
dialog cu Viorica, înseamnă ori să
ﬁ mai praf ca ea, ceea ce – s-o recunoaştem – e al dracului de greu, ori
să ﬁi un genteleman fără pereche. *
Cozmin Guşă: PSD, PDL, prieten
bun cu PNL etc., s-a înscris în PSD.
Marele analist şi combinator, care
a bântuit o vreme şi pe la Oradea,
s-a întors la matcă. Gurile rele spun
că analistul transoceanic şi judeţean pândeşte debarcarea Vioricăi
Dăncilă, context în care va să pună
umărul la construcţia noului partid.
Un fel de PSD Realitatea. Adică,
falimentar! * Candidatul alianţei
USR-Plus, Dan Barna, a fost primit
la Arad cu o reinterpretare a piesei
„Cântă cucu’, bată-l vina”. Ce a ieşit
a fost un soi de Cântarea României, ceva între cultul personalităţii
şi gust îndoielnic, cu un damf suplimentar de manea. „Este harnic,
implicat, de români apreciat”, suna
o parte din text, în noua sa variantă.
Din această expresie a folclorului
nostru electoral nu lipseşte decât o
referire la nişte fonduri europene.
Ceva de genul: „E haiduc şi e vestit,
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la euroi dedulcit”. * Victor Costache, candidatul PNL pentru funcţia de ministru al Sănătăţii are „în
lucru” un dosar penal. Cică a scris
în documentele medicale ale unei
femei, ce a murit singură în salonul
de spital, că i s-au aplicat manevre
de resuscitare. Poate după... Doamne iartă-ne! Că veni vorba, vă puteţi imagina ce roman ar scrie ăsta,
dacă s-ar confrunta cu un nou „Colectiv”?! Doamne păzeşte! * Florin
Cîţu, propunerea liberalilor pentru
funcţia de ministru al Finanţelor
a spus, nici mai mult, nici mai puţin, că va aduce acasă tezaurul de
la Moscova. Dacă pesediştii erau
cu „repatrierea” rezervei de aur a
BNR, nici liberalii nu se puteau lăsa
mai prejos. Una peste alta, e clar,
mai repede o să vedem auru’ decât
tezauru’. * Tot din seria, sub noua
guvernare va curge lapte şi miere,
ministrul propus la Educaţie, Monica Anisie, promite o masă caldă tuturor elevilor. De văzut când şi cum
se va întâmpla asta, mai ales în şcolile în care buda e încă în dosul curţii. * După ce au făcut varză PNDLul lui Dragnea, liberalii promit,
prin vocea candidatului lor la Dezvoltare Regională, Ion Ştefan, să-l
ducă mai departe. Cum s-ar zice,
PNL, PNDL, aceeaşi mizerie! * Că
veni vorba de Ştefan ăsta. Personajul a fraudat bugetul municipiului
Focşani, declarându-şi mai mică
locuinţa de neam prost care, cică,
ar ﬁ ajuns să aibă aproape o mie
de metri pătraţi dintr-o greşeală de
proiectare. Tot din greşeală, viitorul
ministru nu şi-a plătit serviciile de
salubritate. Vă daţi seama cât gunoi
a adunat ăsta sub preş? Prea mult
ca acum să ajungă ministru! * Deşi
iată ce „garnitură” propune, premierul desemnat, Ludovic Orban,
spunea, plin de sine, că nu va retrage nici un nume de pe lista iniţială
a guvernului său. Scuza că miniştri
Vioricăi Dăncilă ar ﬁ fost, cum zice
domnia sa, nişte „analfabeţi funcţionali”, nu ţine. Păi, ce facem aici,
schimbăm proştii cu hoţii?! Doar ca
o remarcă, ce repede i s-a urcat şi
ăstuia la cap! * Ce mi-e dracu’... *
Cum spuneam, pierderea puterii alterează grav funcţiile cognitive. Cu
ocazia audierii viitorilor miniştri,
Teodorovici s-a dat în stambă. Pe
lângă faptul că l-a făcut hoţ notoriu pe potenţialul său succesor la
ministerul Finanţelor, Florin Cîţu,
a aﬁrmat public că îi plac curvele.

Persistă totuşi unele semne de întrebare în legătură cu identitatea acestor femei. Nu e clar dacă, cu acest
prilej, Orlando s-a referit la „curvele blonde” sau la „cele politice”.
Evident, varianta a doua e mult mai
plauzibilă. Stă toată ziua printre ele.
* Ca să nu mai rateze încă o dată
propunerea de comisar european,
până să plece de la palatul Victoria,
Viorica Dăncilă s-a gândit să vină
cu un nume de nerefuzat, Victor
Negulescu. Ce o ﬁ avut cu băiatul
ăsta, de mare viitor, de l-a pus în
nefericita ipostază a unui candidat
cu suspiciuni de „legitimitate”, cum
s-a exprimat C.E.? De aşa facere
de bine, chiar se putea lipsi, bietul
de el. * Sunt probleme şi în aviaţia
civilă. Să pici lemn nu alta, cică se
truchează examenele pentru licenţa
de pilot! Na, poftim, de te mai urcă
într-un avion. De fapt, de ce ne-am
mira? În ţara unde birjarii şi tractoriştii sunt la butoane, e mare minune că avioanele mai sunt în aer. *
Dacă Viorica Dăncilă n-ar ﬁ existat,
Maria Grapini trebuia să ﬁe premier. Recent, eurodeputatul nostru a
anunţat că a fost la „Tela Viv”, nu la
Tel Aviv. Cine ştie pe unde o ﬁ umblat ea? Şi, să ﬁm serioşi, se ştie că
presa o vânează de mult pe dna Maria Grisini. * La Oradea, da, aici la
noi, ministrul Daea a rămas blocat
în lift iar şefa lui, Viorica Dăncilă,
şi-a pierdut pantoful pe scările maternităţii. Ce chestie! Oierul, prizonier al tehnicii, şi gospodina, Cenuşăreasă a campaniei electorale! * Ce
campanie avem! Candidatul Cumpănaşu s-a prezentat la o emisiune
electorală cu un AKM. Evident,
singura lui şansă de a deveni preşedintele ţării ar ﬁ să-şi mitralieze
toţi contracandidaţii. * Mircea Diaconu, de puţin timp, numărul doi
în sondajele ce prezintă intenţiile de
vot, o să se judece cu Face book-ul.
Colegii de la Sibiu ai candidatului
lu’ Ponta zic că reţeaua de socializare i-ar ﬁ blocat acestuia mesajele
electorale. Dar, dacă tot stă aşa de
bine, care-i, frate, supărarea? Ar ﬁ
chiar o dovadă de eleganţă politică
să nu-l bată pe Iohannis decât în
turul doi. * Epuizându-şi, probabil,
argumentele politice, Dan Barna
s-a fotograﬁat ţinând în braţe o pisică. Puţini au observat însă că mâţa
avea mustăţile mânjite cu smântână
europeană... *
 Florin Cîlţu
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„Suﬂetele drepților
sunt în mâna lui Dumnzeu și
chiar nu se va atinge de ele”.
RADU KISS,
GIZELLA PAPP,
ANIKO LUKATS,
ILONA SZAKACS,
TUNDE CSILLA
SIMASCHIEVICI,
IBOLYA BORBALA
FAZAKAS,
ROZALIA GARAI,
MARCEL CĂLIN ANTAL,
ZOLTAN MIHALY,
MARIA DANCIU
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.



A plecat din lumea
aceasta prietenul nostru de o
viață
RUDI KISS.
Odihnească-se în pace! Suntem alături de prietena noastră
Domnica și ﬁnul nostru Sebastian Kiss. Maria Mișcoi și Dora
Mișcoi-Oae. (932)



Suntem alături de
verișoara noastră Domnica și
ﬁul ei Sebastian, în aceste clipe nespus de triste și dureroase, când se despart de cel care a
fost un soț bun și un tată iubitor
ing. RUDI KISS.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Fam. Crăciun Parasca. (943)



Regretăm profund plecarea la cele veșnice a tatălui,
bunicului, străbunicului nostru
drag,
PETRU ARDELEAN.
Vei rămâne mereu în suﬂetele noastre. Dumnezeu să te
odihnească în pace! Fiica Dorina, nepoții Patrik și Roxana,
strănepoții Patrick, Tia și Andreas. (939)



Cu inimile îndurerate și ochii înlăcrimați anunțăm
trecerea la cele veșnice a celui
ce ne-a fost tată, socru și bunic,
IOAN-ADRIAN PANȚEL.
Dumnezeu să-i rânduiască
odihna și liniștea veșnică! Fiica Oana, ﬁul Ionuț și ginerele
Alex. (933)



Transmitem sincere
condoleanțe și un gând de alinare Oanei și lui Ionuț, la dureroasa despățire de tatăl lor
drag,
IOAN-ADRIAN PANȚEL.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Familia Catarig. (941)



În aceste momente grele împărtășim durerea și ne alăturăm cu multă compasiune familiei Oana și Alex precum și
a ﬁului Ionuț, la decesul celui
care a fost tată și socru
IOAN-ADRIAN PANȚEL.
Fie ca bunul Dumnezeu să
îi așeze suﬂetul în lumea celor drepți și să îi dea odihnă
veșnică. Familia Letiția și Radu
Aron. (934)



O rugăciune, ﬂori și
gânduri de alinare pentru familia îndoliată, la despărțirea de
dragul lor tată și socru
IOAN-ADRIAN PANȚEL.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace alături de draga lui soție,
ICA.
Flavia Crișan și Ligia Aleman cu familiile. (935)



În prag de iarnă, suﬂetul colegei noastre,
MĂRIOARA
CIARNAU (TABĂRA),
s-a înălțat la cer. Dascăl devotat profesiei, lasă în urmă regrete, durere și lacrimi. Aducem azi aleasă prețuire și un
buchet de amintiri pe tristul
ei mormânt. Dumnezeu să o
așeze în Împărăția Sa! Colegele promoției 1953 a Școlii Pedagogice din Oradea. (940)



Trecerea la viața
veșnică a unuia drag din familiei, ne întristează și totodată ne amintește de clipe frumoase petrecute împreună. Ne
despărțim cu durere în suﬂet de
cel care ne-a fost drag cumnat
și unchi
LIVIU MOCA,
din Nojorid, transmițând
cuvinte de mângâiere celor
rămași. Cumnata Mărioara
Cristea, nepoții Cosmin și Otilia cu familiile. (942)

