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Inteligent, independent, impertinent
urmare din pagina 1
Nini Săpunaru ar urma să preia portofoliul Agriculturii. Deşi
aparent căzută în dizgraţie, Lucia
Varga s-ar putea întoarce în fruntea Ministerului Mediului. Şi încă
un bihorean, deputatul Ioan Cupşa,
poate să se ocupe de Justiţie. Evident că nemulţumirile n-au întârziat să apară, chiar dacă, până una
alta, liberalii îşi împart blana ursului din pădure. Mai mult, deputatul
Marius Caraveţeanu zice că, dacă
ar căpăta acum puterea, PNL ar ﬁ
„într-o situaţie imposibilă”. Deci
mult zgomot pentru nimic. * Taxa
de solidaritate, încă o idee dată
uitării din programul social-democrat. La cum au jonglat cu el în
ultima perioadă, nici însuşi Liviu
Dragnea nu şi-ar mai recunoaşte
celebrul program politic cu care a
câştigat alegerile. Asta ca să nu mai
vorbim de faptul că, iată, stânga a
ajuns să facă dreapta-mprejur de
dragul celor cu mulţi bani. * Când
şi salariile aleşilor locali tocmai au
săltat binişor, primarul de la Bistriţa a decis că nu îi e destul. Aşa
că Ovidiu Creţ şi-a suplimentat
câştigurile cu o sumă substanţială,
aprobată de Consiliul Local. Nu
mult, doar de vreo trei ori, cât să
ducă el acasă în ﬁecare lună 13.000
de lei, adică o sută treizeci de milioane de lei vechi. Desigur, edilul
face toţi banii. * Premierul Tudose
dă tot mai evidente semne de nervozitate. „De unde aţi mai scos-o?!
Spuneţi-mi şi mie cine v-a spus!”,
s-a răstit el la nişte ziarişti curioşi
să aﬂe cum vor evolua birurile românilor. Poate că un concediu sau,
de ce nu?, o moţiune din interiorul
PSD i-ar prinde bine domnului
prim-ministru. * Vlad Voiculescu,
fost ministru al Cabinetului Cioloş,
anunţă (iar?!) că platforma România 100 va avea o componentă politică pregătită să intre în alegeri. În
acelaşi timp, alte surse zic că Cio-
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 În aceste momente grele,

suntem alături de naşa noastră
Laura, la dureroasa despărțire
de soțul drag,
LEONTIN.
Cu tristețe şi durere în suﬂet,
ne luăm rămas bun de la naşul
nostru
dr. LEONTIN ARENDAŞ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Sincere condoleanțe
întregii familii. Familia dr. Ionaş Eugen.

 Un gând de mângâie-

re şi alinare pentru Cristina şi
Şoru Olar cu fetele, la ceasul
despărțirii de tatăl iubit, socrul
şi bunicul drag,
dr. LEONTIN ARENDAŞ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar pe cei rămaşi să-i
mângâie. Familia dr. Ionaş Eugen, cu copiii Horațiu şi Florin
cu familiile.

loş e la un pas de a prelua USR-ul,
abandonat de părintele său, Nicuşor Dan. Uite aşa, dintr-un partid
care nu există şi unul care trage
să moară, o să se nască ceva. Ce?
Asta e altă discuţie. Că, de regulă, dacă pui nimic lângă nimic, nu
iese mare lucru. * Unul din poliţiştii care asigurau paza premierului
Mihai Tudose pe parcursul vizitei
sale în Republica Moldova a fost
fotograﬁat dormind în misiune.
Omul în uniformă era cât se poate
de relaxat: „Cin’ să-l fure pe Tudose, băi?!”. * Că mai bine de jumătate din români se îmbracă la mâna a
doua ştie toată lumea. Acum aﬂăm
că noi toţi ne şi hrănim ca un popor
second-hand. Şunca, unele sucuri
carbogazoase, ciocolata, conservele de peşte, ba chiar şi parizerul,
mâncarea săracilor, sunt net inferioare calitativ celor vândute, sub
aceleaşi mărci, pe pieţele din Vest.
Expresia „Mănânci ca să trăieşti,
nu trăieşti ca să mănânci” e acum
pusă sub un mare semn de întrebare. „Papă şi crapă” pare mult
mai potrivit în unele cazuri. * Tot
Banatu’i fruncea. Tentativa centrului de a impune conducerii PSD
Timiş un nou preşedinte, pe placul
lui Dragnea, a fost un cvasi-eşec.
Secretarul-general al partidului,
Marian Neacşu, s-a întors la Bucureşti cu mesajul că ﬁlialele vor
autonomie faţă de centru. Bine, nu
toate au curajul să vrea asta. Acu’
tot ce ar mai rămâne de făcut ar ﬁ
înﬁinţarea unui PSD Banat, autonom şi... descentrat. * Ce ziceam
de Teodorovici?! Uite-l că e la doar
un pas de a cere „azil politic” în viitorul partid al lui Ponta. Rămâne
întrebarea dacă faptul că l-a taxat
pe Dragnea, în direct şi la oră de
maximă audienţă, a fost premeditat. Adică, dacă s-a cerut sacriﬁcat.
* Cu ceva vreme în urmă, Adrian
Mlădinoiu, fost oﬁţer SPP, cinci
ani purtător de geantă al lui Liviu

 În aceste momente de

Dragnea, a fost promovat în funcţia de secretar al guvernului. Acum
l-au mutat din nou, mai sus şi mai
bine, la conducerea Companiei de
Drumuri şi Autostrăzi. E clar, se
vor face sute de kilometri. Însă numai în Teleorman. * Un consilier
PSD din localitatea Breaza a fost
arestat pentru întreţinerea de relaţii
sexuale cu un minor. Ăsta a înţeles
pe dos vorba aia: „Fă ce zice popa,
nu ce face popa”. * Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, zis şi „Supravieţuitorul”, a scăpat celei de-a
cincea remanieri guvernamentale,
patru dintre acestea vizându-l în
mod direct şi personal. Ca să dreagă busuiocul, nu că această plantă
aromatică ar avea vreun efect în
combaterea epidemiei de rujeolă,
Bodog a demis cinci directori din
teritoriu. Însuşi premierul a observat că e „un slab început”, adăugând că întregul sistem e în criză.
Deci ce facem cu sistemul? Ca şi
ministrul, mai poate să aştepte. *
Scandalul săptămânii. Cică arhiva
SIPA ar ﬁ plină de fotograﬁi cu
magistrate în ipostaze cât se poate de compromiţătoare. Mai mult,
umblă vorba că, pentru a le testa
vigilenţa sau, de ce nu?, pentru a le
lua în „robie”, unele „servicii” leau plasat doamnelor în robă trecute
de prima tinereţe bărbaţi tineri şi
frumoşi, ademenindu-le în periculoase aventuri sexuale. Iată cum o
putere, necontrolată, „călăreşte” o
altă putere, consacrată, a statului
de drept. Ei, până una alta, cu fotograﬁile astea s-ar putea face nişte
calendare. Să vadă lumea că Justiţia, chiar dacă e oarbă şi în unele
cazuri cam oﬁlită, are ambiţii de
vampă. Unde mai pui că, aşa, ar putea face şi „împricinatele” un ban
cinstit. Cerem, deci, desecretizarea
totală a arhivei SIPA! * Premierul
l-a certat pe ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, că-i pune,
săptămânal, pe masa Guvernului

 Cu tristeţe şi durere în

grea încercare suﬂetească, sunt

suﬂete, ne luăm rămas bun de

alături de buna mea prietenă,

la cea care a fost soră, cumna-

Laura Arendaş, şi familia ﬁicei

tă şi mătușă,

sale Cristina Olar cu soţul Petrişor şi nepoatele Diana şi Bianca, care acum se despart cu
nemărginită durere şi lacrimi
amare de mult prea iubitul lor
soţ, tată, bunic şi socru, pe care
legea tainică şi neiertătoare a ﬁrii l-a trecut în lumea umbrelor
pe cel care a fost

prof. AURICA FILIP,
din Ștei, în vârstă de 60 de
ani. Înmormântarea va avea loc
marți, 1 august, ora 13.00, în
satul Totoreni. Dumnezeu s-o
ierte şi s-o odihnească în pace!
Sora Zorica, cumnatul Traian şi
nepoatele Florina și Laura.

dr. LEONTIN ARENDAŞ,
suﬂet nobil, devotat şi credincios profesiei de chirurg,
care acum pleacă în eternitate,
pe drumul fără întoarcere, lăsând în urmă o imensă durere. Fie ca bunul Dumnezeu să-i
odihnească suﬂetul lui bun şi
generos în Împărăţia Sa, iar celor rămaşi şi dragii lui, alinare

documentele pentru exproprierea a
două-trei „coteţe”, aﬂate pe traseul
viitoarelor autostrăzi. Fiindcă, oricum, lucrurile nu se vor schimba
degrabă, rămâne întrebarea dacă
chestia asta cu coteţele nu e cumva
o aluzie la numele titularului de la
Transporturi. * Cum vă spuneam,
avem un premier uşor nervos. Zilele astea, Tudose a răbufnit iar:
„Până una alta, eu sunt prim-ministru şi eu dispun, da”?! Sigur că
da... Până revine Dragnea din Grecia. * Ministrul Învăţământului e
cel mai deştept când tace. Intervenind într-o emisiune televizată,
Liviu Pop a vorbit despre „palma
pe care câţiva inconştienţi o dă...”.
„O dau!”, l-a corectat moderatoarea. Ce ar mai ﬁ de adăugat? Păcat
că dna Grapini e prinsă la Bruxelles. Ar ﬁ fost mult mai bună aici,
la ministerul dlui Pop. * După ce a
eşuat în a le băga pe gât timişenilor un succesor pentru Grindeanu,
nr. 2 al PSD, Nicolae Bădălău se şi
gândeşte la pensionarea sa politică.
Umblă vorba că şi-ar ﬁ aranjat deja
preluarea postului de şef al Curţii de Conturi, post ce va rămâne
vacant la toamnă, după pensionarea lui Văcăroiu. Da’ ştie Bădălău,
precum fostul premier, cum lunecă
„Săniuţa”? * Nu e un secret pentru
nimeni: pe lângă alte vicii, parlamentarii noştri mai şi fumează.
Aşa că, greu împilaţi de legea antifumat, unii aleşi n-au stare şi vor
cu orice preţ modiﬁcarea ei. Contează mai puţin că, iată, de la intrarea ei în vigoare s-a redus numărul
internărilor datorate fumatului şi
nicio cârciumă n-a dat faliment.
Senatorul liberal Daniel Fenechiu
vrea să modiﬁce legea pe motiv că
fumătorii ar ﬁ „discriminaţi”. Are
şi el partea lui de dreptate. În plus,
ce folos să ai putere dacă n-o poţi
folosi şi în interesul tău? Doar aşa,
pentru fumuri, nu merită! *
 Raeţchi March

 Păstrăm în suﬂet aceeași

durere care ne-a cuprins acum
5 ani, când ne-a părăsit pentru
totdeauna dragul nostru soț,
tată și bunic,
OCTAVIAN ANDRONESCU.
Cu frunțile plecate în fața
tristului mormânt îți aducem o
ﬂoare, o lumânare și o rugăciune către bunul Dumnezeu săți dea odihnă veșnică. Vei trăi
veșnic în gândurile noastre. Nu
te vom uita niciodată. În veci
îndurerată, soția Ileana, ﬁul
Marius, nora Ana, nepoata Simona cu familia. (635)
Anunţurile de

comemorări

 Cu dragoste aducem un
pios omagiu de neuitare mamei
şi bunicii mult iubite
ELEONORA CIOBANU,
care a plecat dintre noi acum

şi mângâiere ca să treacă peste

8 ani. Dumnezeu să o odih-

aceste momente grele. Un pios

nească în pace! Carmen şi Mir-

omagiu şi sincere condoleanţe.

cea, Cristina şi Mircea jr. Man-

Elena Suciu.

cia. (5632)

comemorări
şi decese
se preiau:


la

ghişeul

de

pe

Aleea Gojdu nr. 3, lunivineri între orele 8.00 18.00,

duminică,

între

orele 12.00 -16.00
 la ghişeul de pe str.
Patrioţilor

nr.

4

(lângă Teatrul de
stat)

luni-vineri,

între

orele

9.00 -

18.00, duminică,
16.00 -18.00
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In memoriam
DR. ARENDAŞ
V. LEONTIN
Domnul dr. Arendaş V. Leontin a facut parte din acea pleiadă de medici al căror traseu
profesional linear, de la tânăr
medic absolvent la cadrul didactic, a fost dublat de prestaţii şi activităţi care l-au aşezat
pe o orbită de excepţie a performanţelor profesionale. Bazat
pe o excelentă pregătire profesională, şi-a dobândit prin examene şi concursuri toate titlurile profesionale ajungând la
ﬁnal de carieră doctor în medicină, recunoscut ca o personalitate de vază a chirurgiei bihorene. Pe plan universitar a avut
o activitate unanim apreciată de studenţi, rezidenţi, ca şi
de colegi, indiferent de relaţia
lor de subordonare. S-a implicat cu responsabilitate în domeniul chirurgical, dar şi în cel de
formare a asistenţilor şi a studenţilor la medicină. Persoană
deosebit de inteligentă şi cultă, spirit viu, ambiţios şi tenace, mereu în căutarea noului, a
îmbinat în modul cel mai fericit şi eﬁcient perceptele şi teoriile clasice cu cele moderne. A
fost o personalitate puternică, a
avut o capacitate deosebită de
analiză şi sinteză. Fire deosebit de perseverentă, şi–a ﬁxat
cu înţelepciune obiectivele şi,
dublat de o mare disponibilitate la efort, a urmărit realizarea lor până la atingerea deplină a scopului propus. Modest, a
avut întotdeauna excelente relaţii, atât pe plan colegial cât şi
pe plan uman, bazat pe un comportament etic ireproşabil în relaţia cu pacienţii, cu colegii sau
cu societatea. Prietenos, jovial, generos a cultivat excelente
relaţii inter-umane. A decedat
în 29 iulie 2017, la 88 ani. Fie
ca Bunul Dumnezeu să-i dea
odihna binemeritată!
Colegiul Medicilor Bihor

