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Din amintirile
unui dasc#l

Am tr#it s-o
vedem [i
pe-asta!
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_n organizarea Prim#riei, a
Consiliului Local [i a Casei de
Cultur# “Amza Pellea”, \n zilele
de 20 [i 21 octombrie s-a desf#-
[urat cea de a V-a edi]ie a S#rb#-
torii Zaib#rului [i a Prazului, ma-
nifest#rile cultural-artistice ca [i
\ntreaga s#rb#toare de suflet a b#i-
le[tenilor fiind, \n opinia noastr#,
peste cele din edi]iile anterioare,
dovad# gr#itoare c# pe zi ce trece
organizatorii se perfec]ioneaz# [i
cap#t# experien]# (nu b#ga]i \n
seam# truismul!).

Singurul regret l-ar constituii
faptul c#, din motive care ne sca-
p# s-au pe care nu reu[im noi s#
le \n]elegem, prim#riile n-au r#s-
puns ca \n edi]iile anterioare invi-
ta]iei lansate, standurile fiind mai
pu]ine dec@t \n anul trecut.

Grija pentru varietatea manifes-
t#rilor [i momentele alese pentru
fiecare au fost cele care au asigu-
rat reu[ita de care vorbeam, d@n-
du-le organizatorilor fericitul prilej
de a tr#i din plin sentimental da-
toriei \mplinite.

S@mb#t#, \ncep@nd din jurul
pr@nzului, at@t localnicii, c@t [i
oaspe]ii au vizitat standurile cu
gust amenajate [i s-au \nfruptat
din produsele tradi]ionale ale
toamnei—pastram# cu m#m#ligu-
]#, c@rn#ciori oltene[ti, mititei la
gr#tar, zacusc#, gemuri de toate
felurile, dovleac copt, porumb cop

sau fiert [i alte bu-
cate tradi]ionale –
bine\n]eles, “stro-
pite” cu zaib#r de
la Nea M#rin, “acti-
vitate” care s-a re-
petat [i a doua zi.

Un cuv@nt aparte
pentru produsele
preparate de elevii
de la Liceul Tehno-

logic “{tefan Anghel”, Liceul
“Mihai Viteazul” [i {coala
Gimnazial# “Amza Pellea”, v@n-
dute la pre]uri accesibile de elevii
celor trei unit#]i [colare, care s-au
dovedit “negustori” \n devenire,
atr#g@nd cump#r#orii prin re-
clamele f#cute produselor comer-
cializate, dup# zicala “reclama este
sufletul comer]ului”, iar ei au [tiut,
cu adev#rat, “s#-[i v@nd# marfa”,
f#r# a for]a nota [i a deveni
plictisitori. Un sincer bravo elevi-
lor [i celor care i-au \ndrumat [i
se ocup# grijuliu de formarea per-
sonalt#]ii lor.

Elementul de noutate al acestei
edi]ii a fost, f#r# \ndoial#, impre-
sionantul car alegoric care s-a
plimbat pe str#zile municipiului
[i \n care, al#turi de obiectele folo-
site la prepararea vinului din stru-
guri, stro[itoarea [i butia, au stat
fete [i b#ie]i \mbr#ca]i \n costume
na]ionale, Fanfara de la Ciuper-
ceni, car alegoric care a scos oa-
menii la poart# [i le-
a provocat clipe deo-
sebite. Remarcabil a
fost faptul c# pe
parcursul drumului,
b#ile[teanul cu care
ne m@ndrim, actorul
de la Teatrul pentru
Copii [i Tineret
“Colibri” Craiova,
Daniel Mirea,

costumat adecvat ca zeul Bachus,
a citit deosebit de expresiv un
text inspirit, emo]ionant, cu sem-
nifica]ii deosebite, suger@nd alese
calit#]i ale tr#itorilor pe aceste
meleaguri, iar \n final a recitat
versurile savuroase ale vene-
rabilului profesor Valentin Turcu:

Lume, lume luminat#,
Lume binecuv@ntat#,
Lume, lume, drag# lume,
Ia aminte [i anume:
Hai, veni]i cu mic, cu mare
La aleas# s#rb#toare,
_n centrul B#ile[tiului
De “Ziua zaib#rului”,
Spre sf@r[it de “Brum#rel”,
S#-nchin#m un p#h#rel...
Hai, veni]i s# degust#m,
De bine s# ne ur#m.
Peste pastram# s#rat#
S# punem, ca [i-alt#dat#,
Pe iu]eala prazului,
Dulcea]a zaib#rului...
Este o invita]ie [i un \ndemn

de participare la marea s#rb#toare
din care nu lipsesc ur#rile de bine,
de \n]elegere \ntre oameni [i sen-
timentul de pre]uire a acestei licori
care dezleag# limbile, zaib#rul
nostru devenit brand, [i a “a[ter-
nutului” s#u, prazul oltenesc, care
ne-au f#cut cunoscu]i \n \ntreaga
]ar#, mai ales prin cel#lalt brand
al ora[ului, inegalabilul Nea M#rin.

Municipiul B#ile[ti a g#zduit \n zilele de 20 [i 21 octombrie
“T@rgul Toamnei”, cea de a V-a edi]ie, desf#[urat concomitant cu
“S#rb#toarea Zaib#rului [i a Prazului”.

Ini]iativa organiz#rii acestui t@rg i-a apar]inut doamnei profesoare
Staicu Angela \n anul 2008, implic@ndu-se serios [i s@rguincios \n
preg#tirea tuturor detaliilor pentru ca acesast# activitate s# decurg#
perfect. Ca [i \n anii preceden]i, al#turi de doamna Staicu, elevii de

S#rb#toarea Zaib#rului -
mul]umire, bucurie [i m@ndrie

Continuare \n pag. 4
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la Liceul Tehnologic “{tefan Anghel” s-au implicat \n aceast#
activitate, astfel c# fiecare clas# a avut un grup de elevi s# o
reprezinte.

  T@rgul a cuprins:
ƒ Expozi]ie cu produse agroalimentare; ƒ Preparate specifice
toamnei (preparate pentru “c#mar#”); ƒ Expozi]ie de fructe [i flori;
ƒ Expozi]ie de fructe sculptate; ƒ M@ncare tradi]ional#, g#tit# [i
servit# \n vase de lut.

Costumele populare [i ingeniozitatea elevilor comercian]i, tipic
olteneasc#, au creat o atmosfer# de s#rb#toare, s#rb#toare care nu
[i-ai fi dorit s# se termine.

Pre]urile produselor au fost negociabile, banii str@n[i \n urma
v@nz#rii produselor urm@nd a fi folosi]i de elevi \n folosul claselor
lor, lucru pe care \l pot confirma \n urma unei vizite la Liceul
Tehnologic “{tefan Anghel”. _n acela[i scop, vor fi folosi]i [i
banii din premiul oferit de Prim#ria municipiului B#ile[ti.

Produsele r#mase s-au dat elevilor mai nevoia[i din liceu, astfel
c#, nu numai c# au s#rb#torit, dar au f#cut [i o fapt# bun#.

Atmosfera de s#rb#toare, num#rul mare de oameni prezen]i \n
cele dou# zile, au f#cut s# par# c# \ntregul B#ile[ti s#rb#tore[te, lumea
l#s@nd deoparte grijile, problemele de zi cu zi. A[tept cu ner#bdare
toamna viitoare pentru a retr#i aceste zile [i pentru a revedea cum
o m@n# de elevi reu[esc, cu foarte pu]in, s# fac# enorm de multe
lucruri frumoase atunci c@nd \[i propun [i sunt bine \ndruma]i.

Aura[-Tedy POPA
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Onorat# de 16 dintre cei 17
ale[i locali, [edin]a ordinar# pe
luna septembrie a Consiliului
Local s-a desf#[urat mai devreme
dec@t de obicei, adic# pe data de
19.09.2012 [i n-a ridicat proble-
me deosebite, chiar dac# au exis-
tat puncte de vedere diferite la
unele proiecte, sus]inute cu ar-
doare de participan]ii la discu]ii.

Conform uzan]ei, dl secretar M.
Barbu a declarat deschise lucr#-
rile, a supus la vot procesul verbal
al [edin]ei anterioare, aprobat \n
unanimitate, [i l-a invitat pe dl

“Rompetrol” din programul na-
]ional “_mpreun# pentru fiecare”
+44 mii lei;

La partea de Cheltuieli +44 mii
lei, rezult@nd un buget de 10.799
mii lei;

Cap. 66.10., S#n#tate +44 mii
lei: Titlul II – Cheltuieli materiale
+212 mii lei; Titlul XII – Active
nefinanciare -168 mi lei.

De asemenea, se face men]iu-
nea c# din suma aferent# cheltu-
ielilor de investi]ii pentru proiectul
_nlocuirea sistemului de \nc#l-
zire clasic cu sistem de \nc#lzire

valoare de 63.500 lei.
Dl Cr. }ibreanu a avansat pro-

punerea ca to]i reprezentan]ii ins-
titu]iilor de cultur# s# fie prezen]i
la [edin]ele de consiliu, pentru a-
[i prezenta [i sus]ine programele,
\n caz de neprezentare, proiectul
nefiind avizat de comisia de spe-
cialitate. Dna Elena Jianu a ple-
dalat pe necesitatea ca programele
s# fie \ntocmite cu responsabilitate
[i cu mare aten]ie, ceea ce dove-
de[te respect din partea celor care
le emit. _n programul de activitate
al muzeului, nu se men]ioneaz#

se construie[te strada (actualul
Club al Copiilor) este o cl#dire
de patrimoniu [i, av@nd \n vedere
starea \n care se afl#, dac# “se d#
drumul” la construirea unei [osele,
se va distruge [i mai mult. A con-
siderat c# trebuia f#cut# mai
\nainte expertizarea tehnic# [i c#
este necesar “s# avem mare grij#
de acest imobil.” O strad# ([osea)
este bine venit#, dar, dac# nu este
consolidat# cl#direa, aceasta ar
putea fi, dac# nu d#un#toare, cel
pu]in discutabil#. Edilul-[ef a afir-
mat c# \n 1999, c@nd s-a f#cut

men]ionate, executivul a propus:
- Darea \n folosin]# cu titlu

gratuit Parohiei cu hramul “Sf@ntu
Nicolae” a suprafe]ei de 22 ha
teren arabil din izlazul comunal,
pentru ob]inerea de furaje \n anii
agricoli 2012-2016;

- Sumele ob]inute trebuie s# fie
folosite \n vederea constituirii de
fonduri b#ne[ti necesare pentru
administrarea parohiei.

Dl Ionel Mu[uroi a men]ionat
c# a fost sprijinit# [i Biserica “Iz-
vorul T#m#duirii”, mai ales pentru
c# aceasta era deja \n construc]ie

Irinel Mu[uroi, pre[edintele de
[edin]#, s# treac# la pupitrul de
comand#. Acesta a adresat dlui
primar Costel Pistri]u rug#mintea
de a prezenta ordinea de zi. Dup#
lecturarea acesteia \n forma ini-
]ial#, edilul-[ef a propus introdu-
cerea unui nou punct, un proiect
de hot#r@re referitor la darea \n
administrare c#tre Casa de Cul-
tur# “Amza Pellea” a imobilului
din str. Lt. Becherescu, nr. 1.

Prelu@ndu-[i atribu]iile, pre[e-
dintele de [edin]# a supus votului
ordinea de zi cu completarea pro-
pus#, aceasta fiind aprobat# \n
unanimitate.

_n expunerea de motive la Pro-
iectul de hot#r@re prin care se
aprob# rectificarea bugetului lo-
cal, se stipuleaz# c#, av@nd \n
vedere prevederile Legii 273/
2006 [i Adresa 34645/04.09.2012
a Direc]iei Generale a Finan]elor
Publice Dolj, se propun urm#toa-
rele modific#ri:

La partea de Venituri:
Cap. 11.02.02, Sume defalcate

din TVA pentru finan]area chel-
tuielilor descentralizate la nivelul
municipiilor +306 mii lei, din care:

- _nv#]#m@nt preuniversitar +
125 mii lei;

- Asisten]i persoane cu handi-
cap +181 mii lei;

Cap. 11.02.06, Sume defalcate
din TVA pentru echilibrarea bu-
getelor locale +79 mii lei;

La partea de Cheltuieli:
Cap.51.02, Autorit#]i executive:

Titlul I – Cheltuieli de personal
+79 mii lei; Tilul XII – Active
nefinanciare -60 mii lei;

Cap. 65.02, _nv#]#m@nt: Titlul
II – Cheltuieli materiale +125 mii
lei; Titlul XII – Active nefinan-
ciare +10 mii lei;

Cap. 67.02, Cultur#, Recreere,
Religie: Titlul II – Cheltuieli ma-
teriale +50 mii lei;

Cap. 68.02, Asigur#ri [i asisten]#
social#: Titlul I – Cheltuieli de
personal +131 mii lei; Titlul IX –
Asisten]# social# +50 mii lei.

_n urma rectific#rii, rezult# un
buget la partea de Venituri \n
sum# de 39.103 mii lei, iar la
Cheltuieli, 40.353 mii lei, cu un
deficit de 1250 mii lei.

Pentru Bugetul activit#]ilor
autofinan]ate, se propun modi-
fic#rile:

La partea de Venituri +44 mii
lei, rezult@nd un buget de 10.654
mii lei;

Cap. 37.10., Venituri din spon-
soriz#ri pentru proiectul “Primii
pa[i \n via]#” finan]at de Grupul

care utilizeaz# energie regene-
rabil# la Casa de Cultur#
“Amza Pellea”, se disponibili-
zeaz# suma de 50 mii lei, care
va fi folosit# la pozi]ia de inves-
ti]ii “Reabilitare cl#dire Casa de
Cultur# <Amza Pellea>”.

}in@nd seama de cele men]io-
nate, executivul a propus rectifi-
carea bugetului local la venituri
\n sum# de 39.103 mii lei, iar la
cheltuieli, 40.353 mii lei, rezul-
t@nd un deficit de 1.250 mii lei,
[i folosirea excedentului din anul
2011, \n sum# de 1.250 mii lei,
la Sec]iunea de dezvoltare.

Dl Ionel Mu[oroi a propus o
modificare la partea de cheltuieli,
\n sensul de a se transfera suma
de 5 mii lei de la Cap. 51.02., la
Cap. 65.02 – Cheltuieli materiale
– deoarece a fost inaugurat# filiala
Balasan a Bibliotecii Municipale
“Petre Anhel” [i este nevoie s#
fie asigurat# paza de c#tre firma
de paz# existent#, propunere care
a fost considerat# normal# de
c#tre edilul-[ef. Dl M. Urziceanu
s-a interesat despre care firm# de
paz# este vorba [i \n urma r#s-
punsului primit, a opinat c# “dac#
este firma noastr#, se poate deta[a
un paznic. De ce s# angaj#m pe
altcineva?” Dl primar a informat
c# la aceast# firm# nu este niciun
om \n plus, la Balasan n-a fost
repartizat ini]ial un paznic, pentru
c# nu ap#ruse filiala. Mai mult
dec@t at@t, la \nfiin]area firmei s-
a hot#r@t s# fie angaja]i cu
prioritate lucr#torii disponibiliza]i
de la Poli]ia Local# care erau deja
instrui]i [i \n cuno[tin]# de cauz#.
A considerat c# este normal ca,
atunci c@nd se ive[te prilejul, s#
vin# pe r@nd dintre cei care au
promovat examenul cu note bune,
dar atunci nu mai erau posturi. Pe
m#sur# ce apar posturi noi, vor fi
angaja]i cei care au r#mas f#r#
serviciu la restructurarea poli]iei.

Proiectul de hot#r@re propus de
executiv a ob]inut sufragiile tutu-
ror ale[ilor urbei.

_n ceea ce prive[te Proiectul de
hot#r@re prin care se aprob# ma-
nifest#rile cultural-artistice [i edu-
cative pe trim.. al IV-lea 2012,
se men]ioneaz# c#, respect@nd le-
gisla]ia \n vigoare, executivul a
propus adoptarea unei hot#r@ri de
CL prin care s# se aprobe mani-
fest#rile cultural-artistice [i edu-
cative pe trim. al IV-a lea, incluse
\n programele \naintate de uni-
t#]ile de cultur#, anexe la proiect,
precum [i devizul estimativ de
cheltuieli aferente acestora, \n

cu cine colaboreaz# pentru reali-
zarea obiectivelor. “Fiind mai nou
\ncadra]i, este bine ca \n cazul \n
care nu [tiu anumite lucruri, cei
de la muzeu s# se consulte cu alte
persoane.” {i-a exprimat indig-
narea generat# de lipsa de cola-
borare \ntre Biblioteca Municipal#
[i Casa de Cultur#, rug@ndu-i pe
conduc#torii celor dou# institu]ii
de cultur# s# \ncerce s# aib# o
colaborare [i o comunicare mai
fructuoase, \ntre cele dou# institu-
]ii trebuind s# existe o cale de
comunicare amiabil# [i decent#.
A considerat c# nu gre[e[te c@nd
afirm# c# are impresia c# uneori
se copiaz# anumite activit#]i de la
un an la altul, exprim@ndu-[i p#-
reea de r#u c# este nevoit# s# fac#
o astfel de apreciere. A concreti-
zat cele afirmate cu manifestarea
dedicat# comemor#rii scriitorului
Liviu Rebreanu, planificat# la date
diferite de cele dou# institu]ii de
cultur#, f#c@nd precizarea c# se
\mplinesc 127 de ani de la na[terea
scriitorului, ci nu 126 cum apare
\n programul de activitate. Dl M.
Urziceanu [i-a exprimat regretul c#
n-a prea v#zut pre[colarii [i elevii
\n vizit# la muzeu [i a opinat c#
menirea muzeului este tocmai de a
insista pentru organizare de vizite
pe unit#]i de \nv#]#m@nt sau pe
clase. A fost de p#rere c# nu este
suficient ca elevii s# viziteze orga-
nizat muzeul numai \n s#pt#m@na
“{coala altfel”, o dat# pe an, c@nd
se produce “\ngr#m#deal#”.

Proiectul de hot#r@re a fost
aprobat \n unanimitate.

Referitor la Proiectul de hot#-
r@re prin care se aprob# indicatorii
economico-financiari pentru
investi]ia Strada Aleea Victoriei,
se precizeaz# c# \n lista de in-
vesti]ii pe anul 2012 este prev#zut
a se realiza obiectivul de investi]ii
pentru aceast# strad# care face
leg#tura \n str. Victoriei [i str.
M#r#se[ti. _n acest sens, s-a \ntoc-
mit documenta]ia tehnic# de c#tre
o societate autorizat#, valoarea in-
vesti]iei fiind evaluat# la 597.809
lei din care C+M – 511.634 lei.
}in@nd seama de cele men]ionate,
executivul a propus aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai
investi]iei respective, proiect \n
valoare total# de 597.809 lei,
C+M reprezent@nd 511.634 lei.

Proiectul a generat discu]ii
aprinse, venindu-se cu argumente
pro sau contra \n func]ie de viziu-
nea fiec#rui participant la dezba-
tere. Dl M. Urziceanu a fost de
p#rere c# imobilul pe l@ng# care

inventarierea domeniului public,
aceast# cl#dire trebuia prins# ca
obiect de patrimoniu. A precizat
c# exist# o expertiz# pentru con-
solidarea cl#dirii, dar [oseaua nu
va afecta acest imobil, pentru c#
ea va avea un regim strict, mai
ales c# \n aceast# cl#dire va
func]iona \n cur@nd Prim#ria. De
altfel, este interzis# circula]ia
ma[inilor de mare tonaj, iar cele
care au acces nu produc distrugeri,
“acest drum de acces fiind dat \n
folosin]# cu anumite restric]ii.” A
fost de p#rere c# momentan nu
este nevoie s# se prezinte \n
consiliu o expertiz# tehnic#, pe
care o va prezenta la timpul
potrivit. Cl#direa va suporta o
consolidare solid# iar \n prezent
nu se ridic# probleme deosebite.
S-a finalizat tot ce ]ine de consoli-
darea cl#dirii [i s-a avut \n vedere
coroborarea expertizei de conso-
lidare a imobilului cu cea pentru
[oseaua care se va construi. Dl
Ionel Mu[uroi a pedalat pe faptul
c# \n aceast# [edin]# trebuie s# se
aprobe numai indicatorii tehnico-
economici pentru [osea. {i-a ex-
primat convingerea c# [i Consiliul
Jude]ean folose[te o comisie teh-
nic# de speciali[ti, ace[tia \ntoc-
mind diverse proiecte. “Noi apro-
b#m f#r# s# [tim c@t de speciali[ti
sunt cei care fac proiectul. Nu
putem s# ne d#m seama dac#
pre]urile folosite sunt corecte.” A
apreciat c# \n ceea ce prive[te
structura, se respect# legisla]ia \n
vigoare. Dl V. Bonci a precizat
c# au fost folosite pre]urile care
se utilizeaz# \n prezent \n construc-
]ii, fiind identice cu cele aplicate
la sala de sport. Dl primar [i-a
exprimat convingerea c# dirigin-
tele de [antier a verificat dac# a
fost respectat# litera legii.

Proiectul de hot#r@re a fost apro-
bat cu 15 voturi “pentru”, dl M.
Urziceanu fiind \mpotriv#.

_n expunerea de motive la Pro-
iectul de hot#r@re prin care se
aprob# \nchirierea de teren arabil
din izlazul comunal Parohiei
“Sf@ntu Nicolae”, pentru cultivarea
cu plante furajere, se men]ioneaz#
c# preo]ii Bisericii cu hramul
“Sf@ntu Nicolae” au solicitat acor-
darea cu titlu gratuit a unei su-
prafe]e de teren arabil din izlazul
comunal care urmeaz# a fi cultivat
cu furaje. Prin valorificarea pro-
duselor ob]inute se creeaz# fonduri
necesare administr#rii parohiei,
suprafa]a acordat# (22 ha) fiind
situat# \n Tarlalele 129 [i 130 –
Turn#torie. Lu@nd act de cele

[i avea mare nevoie de bani. Nu
este \ns# corect ce se face dup#
concesionare, pentru c# preo]ii
n-au voie s# subconcesioneze
terenul altor persoane, din moment
ce \l primesc de la Prim#rie [i
aprobat de CL cu titlu gratuit.
{i-a exprimat surprinderea [i chiar
nemul]umirea c# pe unele docu-
mente apare [tampila Prim#riei
f#r# avizul CL. Se [tie c# s-au
acordat bisericilor bani pentru
procurarea unor obiecte necesare,
scaune, covoare etc. A pus accent
pe faptul c# \n calitate de consi-
lieri trebuie s# fie cu to]ii aten]i,
pentru a nu se crea un precedent.
{i-a exprimat p#rerea c# acest
proiect nu trebuie s# fie aprobat,
ci s# se g#seasc# posibilitatea de
a se aloca anumite sume pentru
nevoile bisericii. Dl viceprimar
Irinel Mu[uroi a men]ionat c#,
dup# cum se [tie, s-a acordat teren
bisericii \n construc]ie [i Liceului
Tehnologic “{tefan Anghel” [i
este cunoscut c# unitatea de \nv#-
]#m@nt are ma[ini [i posibilit#]i
de a-l lucra, av@nd [i elevi care
pot merge la munc# \n cadrul
practicii de specialitate. {i-a ex-
primat p#rerea c# propunerea de
acordare a celor 22 de hectare nu
se justific#, pentru c# situa]ia de
la Biserica “Izvorul T#m#duirii”
era total diferit#, \n sensul c# se
lucra de mai mult timp, iar p#-
rintele era foarte interesat [i tre-
buia s# fie ajutat, consider@nd c#
la celelalte biserici nu este oportun
s# se dea teren agricol. Dl M.
Urziceanu, dup# ce a \ntrebat pe
dl secretar dac# este ilegal s# se
acorde teren [i a primit r#spuns
afirmativ, fiindc# \l subconcesio-
neaz#, a fost de p#rere c#, dac#
se cuno[tea acest aspect, era bine
s# nu se mai propun# pe ordinea
de zi acest proiect. Edilul-[ef a
pedalat pe faptul c#, \n mod re-
gretabil, \nc# nu se reu[e[te s# se
\n]eleag# care sunt atribu]iile
legislativului [i care ale executi-
vului. “Biserica n-are voie s# sub-
concesioneze, dar aceasta nu
depinde de noi, biserica asum@n-
du-[i r#spunderea [i suport@nd
consecin]ele \n cazul unui con-
trol.” Introduc@nd proiectul pe or-
dinea de zi, a dorit s# se scoat#
\n eviden]# c# legislativul [i exe-
cutivul constituie o echip#, altfel
le putea spune dumnealui c# nu
este legal [i nu se va concesiona.
Dl Fl. P@rvulescu a precizat c#
exist# mult p#m@nt disponibil care
trebuie dat cuiva, pentru c#
“noi nu avem ce face cu el.”
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A informat c#, dup# data de
1 ianuarie 2013, se poate

acorda p#m@nt pentru c@mpurile
electrovoltaice. Dl viceprimar a
asigurat c# se va face o strategie
pentru ca acest p#m@nt “s# ne
aduc# venituri.” Dl Ionel Mu[uroi
a readus \n actualitate faptul c# s-
a aprobat un proiect pe aceast#
tem# care a primit aviz nefavora-
bil de la Institu]ia Prefectului. Dl
M. Urziceanu a propus ca terenul
s# fie \nchiriat numai pentru un
an, nu pentru o perioad# mare
sau nedeterminat#, iar dl primar a
precizat c# n-a primit aviz favora-
bil proiectul \n care s-a gre[it
cer@ndu-se subven]ii de la APIA.

Supus la vot, proiectul a ob]inut
4 voturi “pentru” (E. Cecea, M.
Urziceanu, I. Cre]an [i P. Flori-
cel), ceilal]i 12 consilieri fiind \m-
potriv#.

_n ceea ce prive[te Proiectul
de hot#r@re prin care se aprob#
\nfiin]area Serviciului de infor-
mare [i consiliere profesional# la
nivelul municipiului B#ile[ti, se
men]ioneaz# c# prin adresa 1881/
08.08.2012 Centrul European
pentru Promovarea [i Integrarea
Romilor face cunoscut c# are de
implementat proiectul Informare
[i consolidare profesional# \n
centre urbane mici [i \n mediul
rural , \n cadrul POSDRU 2007-
2013, Axa prioritar# 5 [i c# \n
baza acordului de parteneriat
\ncheiat, Prim#ria are obliga]ia s#
preia coordonatorul local al Bi-
roului de Informare [i Consiliere
Profesional# B#ile[ti pentru asi-
gurarea sustenabilit#]ii proiectului.
_n Referatul de sapecialitate se
men]ioneaz# c# pentru ob]inerea
acredit#rii Centrului de Informare
[i Consultare Profesional# \n
cadrul proiectului men]ionat,

AJOFM, \n baza HG 277/2002,
solicit# dovedirea \nfiin]#rii \n
cadrul Serviciului de Asisten]# [i
Protec]ie Social# a Compartimen-
tului de Informare [i Consiliere
Profesional# la nivelul municipiu-
lui. D@nd curs acestor solicit#ri,
executivul a propus:

- _nfiin]area \n cadrul Serviciu-
lui de Asisten]# [i Protec]ie Socia-
l# a Compartimentului de Infor-
mare [i Consiliere Profesional#;

- Preluarea bunurilor [i a per-
soanei (coordonator local) cu data
\nfiin]#rii compartimentului men-
]ionat, conform acordului de par-
teneriat nr. 147/28.10.2010.

Proiectul de hot#r@re a ob]inut
sufragiile tuturor ale[ilor locali.

Referitor la Proiectul de hot#-
r@re prin care se aprob# darea \n
administrare c#tre Casa de Cul-
tur# “Amza Pellea” a imobilului
din str. Lt. Becherescu nr. 1, se
precizeaz# c#, av@nd \n vedere c#
\n imobilul de la adresa men-
]ionat# \[i desf#[oar# activitatea
Clubul Seniorilor, pentru buna
administrare [i \ntre]inere a spa-
]iilor, executivul a propus emite-
rea unei hot#r@ri de CL prin care
s# se aprobe dare \n administrare
a acestui imobil, proprietate pu-
blic# a autorit#]ii locale, Casei de
Cultur# “Amza Pellea”, \n vede-
rea amenaj#rii loca]iei \n care \[i
desf#[oar# activitatea Clubul
Seniorilor din municipiu.

Dl M. Urziceanu s-a interesat
de localul \n care \[i va desf#[ura
activitatea Serviciul de Asisten]#
[i Protec]ie Social#, dl primar
men]ion@nd c# s-a primit cl#direa
din curtea bisericii. Dl I. Cre]an
a \ntrebat dac# beneficiarul
pl#te[te sau nu chirie iar edilul-
[ef a precizat c# va fi o chirie
modic#. _n replic#, dl M. Urzicea-

nu a \ntrebat de ce nu pl#tesc
pensionarii chiria. Dl primar a fost
de p#rere c# nu este nici relevant,
nici elegant [i uman ca pensionarii
s# suporte chiria pentru imobil.

Proiectul de hot#r@re a fost
aprobat cu 15 voturi “pentru” [i
o ab]inere, dl M. Urziceanu.

Discu]ii interesante s-au purtat
[i la punctul “Diverse”.

Dl Cr. }ibreanu a infomat c#
\n luna decembrie 2011 s-a \n-
fiin]at Consor]iul {colar B#ile[ti
[i a lansat rug#mintea de a se lua
m#suri ca la [edin]a viitoare s#
se prezinte Regulamentul de orga-
nizare [i func]ionare, planul de
activit#]i [i re]eaua [colar#,
preciz@nd c# re]eaua [colar#
trebuie aprobat# de CL, iar
finan]area este asigurat# tot de
CL prin planul de investi]ii.
Planul de activitate al consor]iului
trebuie adus la cuno[tiin]# actua-
lilor directori. A pedalat pe faptul
c# localurile unit#]ilor de \nv#]#-
m@nt sunt ale administra]iei pu-
blice locale, dar unele spa]ii sunt
sub\nchiriate. Edilul-[ef a pus
accent pe faptul c# educa]ia este
o prioritate [i c# se a[tepta ca
domnii consilieri s#-l \ntrebe dac#
este mul]umit de schimb#rile di-
rectorilor, acestea f#c@ndu-se ex-
clusiv pe criterii politice. Domnia
Sa a colaborat cu directorii cei
vechi, indiferent de partidele din
care f#ceau parte, a pre]uit oa-
menii care au f#cut treab# bun#.
A informat c# a trimis un memo-
riu doamnei ministru Ecaterina
Andronescu \n acest sens. Din
moment ce elevii au ob]inut rezul-
tate, unele str#lucite, este evident#
calitatea muncii directorilor, con-
tribu]ia acestora la cre[terea pres-
tigiului \nv#]#m@ntului b#ile[tean.
Av@nd \n vedere c# fo[tii directori

S@mb#t# 20 octombrie a avut
loc concursul Evaluare \n
educa]ie la Matematic#, organizat
de Funda]ia de Evaluare \n
Educa]ie, proiect aflat sub egida
Academiei Rom@ne, [i a reu[it
s# adune 170 de elevi din clasele
II-XI de la Liceul Mihai Viteazul,
{coala Aviator Petre Ivanovici,
{coala num#rul 3 B#ile[ti [i
{coala  Afuma]i.

Concursul s-a desf#[urat simul-
tan \n toat# ]ara, \n jude]ul Dolj
exist@nd 14 centre de examen,
administrator de test al acestor
centre, de asemenea coordonator
al echipei din zona B#ile[ti, unde
se pot \nscrie elevii, fiind domnul
profesor Tica Gabriel. Echipa din
zona noastr# este format# din \n-
v#]#tori de la {coala Aviator
Petre Ivanovici [i Liceul Mihai
Viteazul, c#rora li se adaug# [i
profesorii Beldea Daniela,
Puncea Daniela, Feldiorean
Mihaela [i Cioplea Virgil.

Subiectele sunt elaborate la Bu-
cure[ti [i trimise \n diminea]a
concursului administratorilor de
test din fiecare zon#. Rezultatele
ob]inute \n urma corect#rii sunt
trimise la Bucure[ti, centralizate
de c#tre cei de acolo pentru toat#
]ara, apoi alc#tuindu-se clasamen-
tele jude]ene [i na]ionale.

au ob]inut de la ISJ Dolj califi-
cativul “Foarte bine”, nu se
justific# schimbarea lor. Faptul
c# autorit#]ile locale n-au fost
invitate cu decen]# la deschiderea
anului [colar, a[a cum era firesc,
poate fi interpretat ca o ambi]ie
a noilor directori, ceea ce nu este
nici normal, nici elegant. Personal
a sus]inut directorii buni, indife-
rent de culoarea politic# [i este
foarte r#u c# acum nu sunt
promova]i oamenii competen]i [i
cu prestan]#. Este p#cat c# unii
profesori din ora[ au r#mas pe
dinafar# [i au fost prefera]i cei in
alte localit#]i, care fac naveta, cu
consecin]e uneori nefericite.
Aceste probleme trebuia s# le
rezolve Consor]iul {colar, ini]iat
de directorii Gabriel Tica [i
Cristian }ibreanu. Vechii directori
erau sus]inu]i de cadrele didactice.
A apreciat c# ceea ce s-a f#cut
este nu numai regretabil, ci [i
sfid#tor, ne]in@ndu-se seama de
valoare. Dl M. Urziceanu a
pedalat pe faptul c#, dup# cum
este [tiut, CL emite hot#r@ri pe
care executivul le pune \n
aplicare, motiv pentru care nu-[i
poate explica de ce se abordeaz#
uneori probleme de tipul: “Ce
facem cu echipa de fotbal?” “Ce
facem cu atmosfera de la Casa
de Cultur# [i Biblioteca Muni-
cipal#?”, acestea fiind probleme
ale executivului. S-a declarat ne-
pl#cut surprins c# se practic#
ironia fin# [i uneori jignitoare la
adresa unui membru al CL, care
a fost numit director adjunct [i a
considerat c# singura lui vin# o
constituie faptul c# este prea t@n#r.
Nu este corect s# fie ironizat, dac#
se ]ine seama c# “fiecare partid
[i-a adus oamenii s#i. C# se poate
lucra sau nu cu ei, r#m@ne de

v#zut, pentru c#, de fapt, inspec-
toratul a schimbat directorii.”. Dl
primar a men]ionat c#, din infor-
ma]iile pe care le are, unora li s-
a solicitat prin telefon s# spun#
dac# vor sau nu s# fie directori.
{i-a exprimat bucuria c# prin
contribu]ia fo[tilor directori staheta
educa]ional# a fost ridicat# iar
rezultatele elevilor, pe m#sur#. A
informat c# 8 miliarde de lei vechi
sunt prev#zute \n buget pentru
\nv#]#m@nt, ceea ce dovede[te
pre]uirea fa]# de acest important
sector. Era bine s# r#m@n# vechii
directori p@n# la organizarea con-
cursului [i “cine are valoare s#
ocupe aceast# onorant# func]ie.”
Referitor la directorul adjunct la
care s-a f#cut referire, a fost de
p#rere c# nu este normal, \n
primul r@nd pentru prestan]a [i
pentru prestigiul dumnealui, “s#
se tutuiasc#” cu elevii [i cu elevele
din clasele a XI-a [i a XII-a. Dl
M Urziceanu [i-a exprimat
nemul]umirea generat# de faptul
c# interven]iile celor care “nu sunt
la putere” sunt taxate [i a afirmat
categoric: “Ave]i majoritatea \n
consiliu [i v# deranjeaz# dac# sunt
puncte de vedere diferite. Uita]i
c# acesta este un aspect al demo-
cra]iei.” _n replic#, dl I. Cre]an a
precizat c# aceast# majoritate a
fost ob]inut# prin votul cet#]enilor
municipiului, “au ob]inut 60%,
ceea ce nu se poate contesta.”

_n ceea ce ne prive[te, suntem
de acord cu existen]a unor puncte
de vedere diferite ca aspect al
democra]iei, a[a cum corect afir-
ma dl consilier M. Urziceanu, dar
argumentele trebuie aduse f#r#
precipitare [i f#r# “\n]ep#turi”.

S# nu se uite c# tonul face
muzica!

Gh. GHEORGHI{AN

- Corl#]eanu C#t#lin, {coala Avia-
tor Petre Ivanovici, 89 puncte;

- Ionescu Gabriel Virgil, {coala
Aviator Petre Ivanovici, 89
puncte;

- Mozara Bianca, {coala Aviator
Petre Ivanovici, 89 puncte;

- P@rvulescu Andrei, {coala Avia-
tor Petre Ivanovici, 89 puncte;

- Praja Naomi, {coala Aviator
Petre Ivanovici, 86 puncte.
Clasa a VI-a:

- B#nic# Elisa {tefania, {coala
Aviator Petre Ivanovici, 95
puncte;

- Mitrache Mirela, Liceul Teoretic
“Mihai Viteazul”, 92 puncte;

- Cru[cov Bogdan, {coala Avia-
tor Petre Ivanovici, 91 puncte;

- Ristea Mihaela, {coala Aviator
Petre Ivanovici, 91 puncte;
Clasa a VII-a:

- Cioplea Emil, Liceul Teoretic
“Mihai Viteazul”, 80 puncte;

- Feldiorean Bogdan,  Liceul
Teoretic “Mihai Viteazul”, 68
puncte;

- Di[a Gilda, Liceul Teoretic
“Mihai Viteazul”, 67 puncte;
Clasa a VIII-a:

- Mitric# Andrei, {coala Gimna-
zial# nr. 3 B#ile[ti, 75 puncte;

- Go]ovan Anca, {coala Gim-
nazial# nr. 3 B#ile[ti, 70 puncte;

- Ne]a R#zvan, {coala Aviator

Evaluare, evaluare, evaluare...
_n anul [colar 2012-2013, se vor

desf#[ura trei etape de evaluare [i
o etap# competi]ional#, astfel c# [i
premiile se vor acorda \n trei
categorii distincte, dup# cum
urmeaz#:

- Premiile la nivel jude]ean se
vor acorda elevilor care fac parte
din clasamentul jude]ean \ntocmit
dup# fiecare dintre cele trei etape.
Premierea se va face la nivelul
fiec#rui jude]. Din clasamentul ju-
de]ean fac parte primele 10 (zece)
punctaje de la fiecare nivel de
clas#, din fiecare jude], \n ordinea
descresc#toare a punctajelor
ob]inute.

- Premiile la nivel na]ional se
vor acorda elevilor care fac parte
din clasamentul na]ional \ntocmit
dup# fiecare dintre cele trei etape.
Premierea se va face la nivelul
\ntregii ]#ri. Din clasamentul na-
]ional fac parte primele 3 (trei)
punctaje de la fiecare nivel de
clas#, \n ordinea descresc#toare a
punctajelor ob]inute.

- Premiile etapei competi]ionale.
 La etapa competi]ional# se

calific# doar elevii care \ndepli-
nesc urm#toarele condi]ii: au acu-
mulat 280 de puncte, particip@nd
la toate cele trei etape sau au
acumulat 200 de puncte, partici-
p@nd la oricare dou# etape.

Rezultatele concursului desf#-
[urat pe data de 20 octombrie au
fost urm#toarele:

Clasa a II-a:
- Tica Eliza Maria, {coala Avia-

tor Petre Ivanovici, 99 puncte;
- B\zoi Mihnea, {coala Aviator

Petre Ivanovici, 93 puncte;
- Durac Ema Maria, {coala Avia-

tor Petre Ivanovici, 91 puncte.
Clasa a III-a:

- Negu] Diana, {coala Aviator
Petre Ivanovici, 96 puncte;

- Gotovan Bianca, {coala Aviator
Petre Ivanovici, 94 puncte;

- Glon]a Irina, {coala Aviator
Petre Ivanovici, 93 puncte.
Clasa a IV-a:

- M#lin Sebica Elena, {coala Avia-
tor Petre Ivanovici, 98 puncte;

- Pascu Alexandru Ionu], {coala
Aviator Petre Ivanovici, 98
puncte;

- Tica Maria Teodora, {coala
Aviator Petre Ivanovici, 95
puncte.
Clasa a V-a:

- B@zoi Alexa, {coala Aviator
Petre Ivanovici, 94 puncte;

- Ciobanu {tefan, {coala Aviator
Petre Ivanovici, 89 puncte;

- Cojocaru Gabriela, {coala Avia-
tor Petre Ivanovici, 89 puncte;

- Colan Alexandru, {coala Avia-
tor Petre Ivanovici, 89 puncte;

Petre Ivanovici,65 puncte;
- Stancu Andreea, {coala

Aviator Petre Ivanovici, 65
puncte;
Clasa a IX-a (M1):

- Mih#il# George, Liceul Teore-
tic “Mihai Viteazul”, 92 puncte;

- Voicu {tefania, Liceul Teoretic
“Mihai Viteazul”, 76 puncte;

- Moand# R#zvan-{tefan, Liceul
Teoretic “Mihai Viteazul”, 70
puncte;
Clasa a XI-a (M1):

- Dinc# Daniela, Liceul Teoretic
“Mihai Viteazul”, 77 puncte;
Elevii mai sus men]iona]i sunt

elevii care au ob]inut cele mai
bune punctaje, punctaje care le
permit s# mearg# mai departe,
la etapa jude]ean#. Un deosebit
respect [i o mare admira]ie
pentru to]i elevii participan]i, fie
c# au trecut de aceast# etap#,
fie c# nu. Suntem m@ndri de
voi!

Desf#[urat concomitent cu
Festivalul zaib#rului, acest
concurs nu a fost trecut cu
vederea [i cred c# l-ar face
m@ndru [i pe marele Amza
Pellea, put@nd s# ne bucur#m
\mpreun# de succesul acestor
performeri [i s# ne \nclin#m \nc#
o dat# \n fa]a lor.

Aura[-Tedi POPA
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 Seara primei zile a fost rezer-
vat# spectacolului prezentat de an-
samblurile folclorice de amatori,
r@nd pe r@nd etal@ndu-[i talentele
componen]ii ansamblurilor “Bo-
bocica” – B#ile[ti; “Rozele Cala-
fatului” [i “Perla Dun#rii”- Cala-
fat; Topoloveni (Arge[); }@n]#reni
(Gorj); Poiana Mare; C#lu[arii din
Osica de Jos (Olt) [i Ansamblul
Uniunii Bulgarilor din Banat. A
fost un nou prilej, dac# mai era
nevoie, spre a demonstra c# fol-
clorul rom@nesc se afl# pe m@ini
bune, c# amatorii se profesionali-
zeaz#, spectatorii aplaud@nd la
scen# deschis# dansurile executate
cu gra]ie, mi[c#rile bine sincro-
nizate, datorit# profesionalismului
coregrafilor care [lefuiesc aceste
talente, a[a cum ne-o dovede[te
valorosul coregraf al ansamblului
b#ile[tean, Adrian Radu. Este
foarte greu s# faci ierarhiz#ri [i,
de fapt, nici nu ne propunem, pen-
tru c# nu este nici normal, nici
elegant, dar nu putem s# nu evi-
den]iem totu[i ritmul “\ndr#cit” [i
mi[carea perfect# a c#lu[arilor de
la Osica, o comun# cu mare tra-
di]ie \n acest gen de dans popular.
_i felicit#m pe to]i participan]ii, \i
asigur#m de marea noastr# pre]uire
[i a[tept#m s# ne onoreze cu
prezen]a [i la alte manifest#ri.

 Sigur c#, f#r# a diminua cumva
activit#]ile din prima zi, trebuie s#
spunem c# punctual culminant al
s#rb#torii l-au constituit manifes-
t#rile de duminic#, \ncepute cu
impresionantul moment de prime-
nire sufleteasc# oferit numero[ilor
spectatori afla]i \n fa]a Monumen-
tului Eroilor, de Fanfara “Armo-
nia” din Craiova, profesioni[ti de-
s#v@r[i]i care au cucerit publicul,
cre@nd o stare de confort sufletesc.

 Emo]ionant# [i de o deosebit#
solemnitate s-a dovedit activitatea
desf#[urat# la Casa Memorial#

“Amza Pellea”, \nceput# cu o sluj-
b# de pomenire a celor prea devre-
me disp#ru], Amza Pellea [i so]ia
sa Domnica, adulat# de apropia]i
cu numele Dodo, [i de sfin]ire a
zaib#rului, slujb# oficiat# cu sme-
renie [i patos de preo]ii Gabriel
Sun# [i Crinu Mihai.

Aspectul locului era deosebit,
mult# lume str@ns# \n curtea casei
\n care a tr#it o perioad# marele
actor ce a f#cut cunoscut B#ile[tiul
\n \ntreaga ]ar# [i s-a m@ndrit cu
originea sa b#ile[tean#. _n strad#,
\n fa]a casei, cai primeni]i ca-n zi
de s#rb#toare, tr#suri la fel de
ar#toase cu viziti \mbr#ca] \n cos-
tume na]ionale, to]i \n a[teptarea
carului alegoric \n care a fost urcat
apoi butoia[ul cu
zaib#r al lui Nea
M#rin. Lini[tea
era din c@nd \n
c@nd “deranjat#”
de clinchetul zur-
g#l#ilor de la cai.

 B#ile[tenii [i,
mai cu seam#, or-
ganizatorii, au
avut bucuria de a-
l avea ca invitat
special pe valo-
rosul [i popularul
actor, Emil Mitra-
che, “Americanu”, care a m#rtu-
risit c# se afl# pentru prima dat#
\n ora[ul lui Amza Pellea [i a
venit, dup# cum se va vedea, s#
asigure buna dispozi]ie. Deosebit
de atent la detalii, cu o expresie
elevat#, sensibilul [i delicatul actor
a elogiat B#ile[tiul [i oamenii lui,
a exprimat cuvinte de aleas# pre-
]uire fa]# de titanul teatrului [i
cinematografiei rom@ne[ti, r#mas
\n con[tiin]a oamenilor [i prin
crearea acestui h@tru celebru, Nea
M#rin.

 La invita]ia actorului, s-a adre-
sat celor prezen]i reprezentanta
Gazetei de Sud, agreabila Anca
Ungurena[, care a m#rturisit c#
n-a venit la B#ile[ti “cu m@na
goal#”. {i-a exprimat bucuria c#
dup# ce campania brandurilor de
suflet ale oltenilor [i-a anun]at
s#pt#m@na trecut# locurile frun-
ta[e, autorit#]ile b#ile[tene au pri-

mit, drept recunoa[tere a celor mai
iubite valori, diplomele ce sim-
bolizeaz# ceea ce oltenii [i cititorii
Gazetei de Sud apreciaz# cel mai
mult: zaib#rul de B#ile[ti [i pe
\ndr#gitul Amza Pellea/Nea
M#rin, care a ocupat locul de
frunte. M#rturisind cu sinceritate
c# s-a sim]it foarte bine la B#ile[ti,
a f#cut aprecierea: Lipit de sufle-
tul olteanului, zaib#rul a ajuns
brand al B#ile[tiului. Prin calit#]ile
lui, asociat cu prazul [i juvetele
oltenesc, este nelipsit din gastro-
nomia local#, dup# care a \nm@nat
d-lui primar Costel Pistri]u cele
dou# diplome pentru brandurile
premiate.

Emo]ionat, cum era [i firesc,

s-a \ncheiat apoteotic aceast# s#r-
b#toare de suflet a b#ile[tenilor,
devenit# deja tradi]ional#.

_ntr-o teras# din stuf membrii
juriului luau ultimele m#suri
\nainte de \nceperea concursului.
Sticlele pline cu zaib#r, “probele”,
unele mai \nchise la culoare, altele
mai deschise a[teptau cumin]i pe
o m#su]#. Juriul a avut \n compo-
nen]# pe ing. {tefan Grigore, de
la Direc]ia Agricol# Dolj, pre[e-
dinte; ing. Gheorghe Jianu, con-
silier APIA, speciali[ti cu studii
\n domeniu, [i d-nii Venus Coco-
noiu, Opric# Iure[, Trifon Popes-
cu, speciali[ti prin tradi]ie, to]i trei
produc#tori de vinuri. S-au pre-
zentat \n concurs 23 de “probe”,

reprezent@nd tot
at@]ia produc#tori.
Un elev \mbr#cat
\ntr-un frumos cos-
tum na]ional a avut
misiunea de a turna
\n fiecare dintre
cele 5 pahare, iar
membrii juriului
gustau [i se dre-
geau cu buc#]ele de
p@ine [i cu ne-
lipsitele felii sub]iri
de m#r dup#
fiecare gur# de vin.

Pre[edintele juriului a apreciat c#:
“Aici, vinurile nu au nume, au
autenticitate [i prospe]ime.”.

Este de la sine \n]eles c# sarcina
juriului n-a fost deloc u[oar#,
multe vinuri fiind de calitate su-
perioar#, apropiate ca valoare, dar,
a[a cum este la orice concurs,
trebuia s# fie alese cele mai bune
dintre cele bune. Pe perioada des-
f#[ur#rii concursului, carismaticul
actor Emil Mitrache vorbea c@nd
de pe scen#, c@nd de la terasa \n
care cei 5 speciali[ti jurizau cu
febrilitate. _n urma deliber#rii ju-
riului, distinsul actor, dup# ce a
lecturat numele tuturor concuren-
]ilor, l-a invitat \n scen# pe d-l
primar Costel Pistri]u pentru a \n-
m@na diplomele [i premiile ofe-
rite. Fericitul c@[tig#tor al concur-
sului, posesorul celui mai bun
zaib#r, a fost d-l {tefan Gaciu,
care, pe l@ng# diploma pentru

S#rb#toarea Zaib#rului -
mul]umire, bucurie [i m@ndrie

locul I, a primit [i premiul \n
valoare de 500 de lei; locul al II-
lea [i premiul de 300 de lei au
revenit d-lui {tefan Gheorghi[an,
c@[tig#torul de anul trecut, iar
locul al III-lea [i premiul de 200
de lei, d-lui Marcel V#deanu, cel
care c@[tiga anul trecut premiul
al II-lea, dup# ce ani de-a r@ndul
a fost pe prima treapt# a podiu-
mului. Standul “Camera gospo-
dinelor” a fost declarat cel mai
bun stand.

A[a cum spuneam, S#rb#toarea
Zaib#rului [i a Prazului s-a \n-
cheiat apoteotic cu excelentul
spectacol al Ansamblului “Doina
Gorjului”, un ansamblu care nu
mai are nevoie de prezentare,
pentru c# [i-a c@[tigat deja faim#
\n \ntreaga ]ar#, spectatorii
ascult@nd cu sufletul la gur#
c@ntecele [i admir@nd vocile
deosebite [i stilul propriu al
soli[tilor: Maria Loga, Olgu]a
Berbec, Claudia Torop, Mirela
Tapot#-L#t#re]u, Georgian#
B@rsac, Natalia Gorjanu, Reli
Sanda [i Ion Dr#gan, ca s# nu
mai vorbim de aceast# nestemat#
a folclorului nostru, maestrul Ion
Ghi]ulescu, un artist de prim# di-
mensiune din care tinerii soli[ti
\[i fac un adev#rat ideal de via]#
[i \l consider#, a[a cum [i este,
un idol. Este inutil s# mai spunem
c# spectatorii s-au aflat [i au ple-
cat spre case \n delir, mul]umi]i
[i relaxa]i, uit@nd pentru c@teva
momente greut#]ile inerente ale
vie]ii.

{i pentru toate aceste, \ntreaga
noastr# pre]uire pentru organiza-
tori care, prin aten]ia, competen]a
[i entuziasmul cu care au preg#tit
aceast# s#rb#toare de suflet, S#r-
b#toarea Zaib#rului [i a Prazului,
au suficiente motive de mul]u-
mire, bucurie [i m@ndrie.

Meritate felicit#ri!
Gh. GHEORGHI{AN

dar [i cu m@ndria \ntip#rit# pe
fa]#, temperat# \ns#, edilul-[ef a
mul]umit pentru aprecierile f#cute
celor care au luat decizia de pre-
miere, a adresat cuvinte de mul-
]umire “Bunului Dumnezeu c# ne-
a dat pe Amza Pellea, aceast# bo-
g#]ie de nepre]uit a neamului ro-
m@nesc”, a men]ionat c# se simte
onorat al#turi de to]i b#ile[tenii [i
a promis c# va pune diplomele la
loc de cinste, chiar \n primitoarea
Cas# memorial# a inegalbilului
actor.

Cei prezen]i au fost invita]i s#
guste din bucatele preg#tite pentru
pomenirea lui Amzulic# [i a so]iei
sale [i parc# to]i aveau impresia
c# de undeva, de sus \i veghea
privirea p#trunz#toare a artistului
[i cea bl@nd# a bunei sale doamne
[i c# din ochii acestora s-a scurs
o lacrim#, semn al respectului [i
al pre]uirii fa]# de oamenii [i de
conducerea urbei.

 Cu aceast# imagine pe retin#,
am privit tr#surile care plecau spre
centrul ora[ului f#c@nd un ade-
v#rat alai \mpreun# cu carul ale-
goric \n admira]ia mul]imii de la
casa memorial#, a femeilor [i b#r-
ba]ilor str@n[i ciorchine pe la por]i
[i m@ndrindu-se cu fiii [i fiicele
ora[ului, care se manifestau \n
carul alegoric.

_n centrul ora[ului a avut loc
concursul de zaib#r desf#[urat \n
paralel cu spectacolul Ansam-
blului Folcloric “Doina Gorjului”,
cu care, dup# anun]area premiilor,

Continuare din pag. 1
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13. _n acest col] de pagin# am
mai scris despre \nv#]#m@ntul seral
din anii de \nceput ai carierei mele
[i o mai spun \nc# o dat#, c#
exista preocupare din partea unor
oameni care, din motive diverse,
nu-[i putuser# termina studiile.

Acest lucru este evident [i dac#
urm#rim modul cum se desf#[ura
admiterea la liceul seral. Ca de
obicei, voi \ncerca s# surprind latu-
ra hazlie, comic# a faptelor
relatate.

 Mai \nt@i, s# v# relatez o \n-
t@mplare tr#it# de mine personal.
_n 1968, am fost numit \n comisia
de admitere [i Jup@nul – alias
domnul director S.U. – ne-a ins-

\n centrul ei pe colega mea de
clas#, V.M., reputat dasc#l de
matematic# la Cluj. Atunci \ns#,
V.M. era titular# la o [coal# din
B#ile[ti [i f#cea parte din comisia
de examen. Tocmai \l examina pe
S.T., celebrul [ef “sef” (cu s nu
cu [) de la m#cel#rie. Lucr@nd la
o [coal# general#, colega mea era
obi[nuit# s#-[i urecheze copiii
neascult#tori sau mai grei la minte.
V#z@nd c# S.T. este complet \n
afara subiectului, V.M n-a stat pe
g@nduri [i l-a altoit cu sete pe
candidat, uit@nd c# acesta era un
om \n toat# firea!

Am r#mas cu to]ii \ncremeni]i,
a[tept@nd reac]ia dur# a celui p#l-

picioarele \nv#]#torilor, dar, mai
ales, ale profesorilor. Aceasta,
repet, la profilurile deficitare, c#ci,
de pild#, marile licee din Craiova
nu \nt@lneau fenomenul ne[cola-
riz#rii.

_mi aduc aminte, era prin 1985,
c# am \nso]it c@teva tinere profe-
soare diriginte prin ora[, \n scopul
determin#rii unor astfel de elevi
s# vin# la [coal#. Am nimerit, \ntre
altele, la o familie total necoope-
rant#, at@t tat#l, c@t [i mama copilu-
lui afl@ndu-se \n stare de ebrietate.
Cu cine s# mai colabor#m, c@nd
\nsu[i copilul era st@njenit de cum
\i ar#tau p#rin]ii?

Spre norocul nostru, am observat

P@n# de cur@nd, satul aflat la c@]iva kilometri, dar \n componen]a
municipiului, a fost un fel de Macondo, din romanul “Un veac de
singur#tate” al columbianului Gabriel Garcia Marquez, laureat al
Premiului “Nobel” [i candidat neales la pre[edin]ia ]#rii sale, adic#
o localitate izolat# pe unde oficialit#]ile au trecut rar, ani de zile, [i
atunci pentru str@ngerea de “d#ri” sau, \nainte de alegeri, cu promisiuni
de cele mai multe ori neonorate [i neonorante.

Localitatea dateaz# din deceniul al III-lea al veacului trecut, c@nd
un st#p@n al p#m@nturilor din zon#, din lips# de m@n# de lucru, a
primit din B#ile[ti, Galicea Mare, Mo]#]ei [i chiar de mai departe
oameni nevoia[i, c#rora le-a dat locuri de case [i satul s-a numit
N#dejdea, dup# o fiic# a mo[ierului respectiv, dar [i pentru c#, \n
con[tiin]a celor stabili]i, era vorba de un fel de “p#m@nt al f#g#-
duin]ei.” Li s-a ridicat [i [coal#, [i biseric#, apoi chiar c#min cultural
[i, nu se putea altfel, magazin cu de toate [i c@rcium#.

Dup# ultima reform# agrar#, n#dejdenii au devenit muncitori agricoli
la fermele IAS, \ntr-o \n]elegere reciproc# cu agronomii Dulgheru,
Naon, Chiri]#, so]ii B#ndu], Ispas etc.

La [coala din satul care, pe urm#, s-a numit Balasan, dar halta
CFR a continuat s# se numeasc# ... Horticola (?!) au f#cut apostolat
\nv#]#torii Vasilica Dulgheru, Constantin Mitroi [i Bebe Moreanu
[i profesori ca {tefan M#ndoiu, Gheorghe Gheorghi[an, Mihai
Gabroveanu, Ion Marinescu, Lauren]iu Moreanu, Angela Popa [i
al]ii [i, spre meritul lor, s-au ridicat prin \nv#]#tur#, numero[i copii
ai satului. Astfel, locuitorii se m@ndresc legitim, spre exemplu, cu
ing. Ilie Pisoi, ridicat dintre chimi[tii profesorului Nicolau, ajuns
destui ani viceprimar al municipiului Drobeta Turnu-Severin, ing.
Ionel Mu[uroi [i al]ii.

_n Balasanul de azi s-au produs schimb#ri \n bine, elemente care
au scos mica localitate din monotonie [i aplatizare.

Concret, este vorba de modernizarea dispensarului, a [colii primare,
cu clase \n sistem simultan, din cauza num#rului mic de elevi. {coala
[i gr#dini]a func]ioneaz# ca structuri ale {colii Gimnaziale nr. 3
B#ile[ti, iar elevii de ciclul gimnazial din Balazan au la ore fixe la
dispozi]ie microbuzul pentru transport [colar al Prim#riei B#ile[ti.

Evenimentul cultural la care se referer# materialul de fa]# este
deschiderea Filialei Bibliotecii Municipale B#ile[ti \n satul Balasan.

Inaugurarea acesteia n-a r#mas f#r# ecou [i, pentru informarea
cititorilor Gazetei de B#ile[ti, am apreciat ca necesar# o vizit# la fa]a
locului, drept pentru care am efectuat documentarea \n spirit obiectiv.

Str#baterea celor c@]iva kilometri, \n prag de toamn#, a constituit
un prilej de contempla]ie [i admira]ie a peisajului c@mpenesc [i,
apoi, a micii p#duri de salc@mi, verdele care, vizibil, \ncepuse s#
rugineasc# tablou inedit, dar ur@]it de numeroasele gr#mezi de gunoi
de pe ambele p#r]i ale [oselei, semn al nesim]irii [i lipsei de civism
care persist#, spre regretul celor care se preocup# necontenit de
progres [i civiliza]ie.

La sediul nou-\nfiin]atei biblioteci din Balasan, de pe strada princ i-
pal#, dup# un indicator, trec#torul afl@nd c# se nume[te “1 Decem-
brie”, de serviciu este d-na Janeta Vlad (cei trei bibliotecari asigur#
activitatea prin rota]ie). La u[# e afi[at programul de lucru cu cititorii.

Din dialogul cu d-na Janeta Vlad afl#m c# Prim#ria B#ile[ti a
f#cut investi]ii serioase pentru dotarea bibliotecii cu cele necesare
unei func]ion#ri corespunz#toare. E vorba de mobilier, adic# de
birou, rafturi pentru 2.000 de volume, rafturi pentru expozi]ii, mese
[i scaune pentru sala de lectur#, iar \n cur@nd Biblioteca Jude]ean#
o va dota [i cu calculatoare. Pentru anotimpul rece biblioteca dispune,
\mpreun# cu [coala, de instala]ie de \nc#lzire central#.

Inaugurarea a avut loc luni, 17 septembrie, odat# cu \nceputul
noului an [colar. Panglica a fost t#iat# de d-l primar Costel Pistri]u
[i de d-na Nicoleta Tra[c#, metodist la Biblioteca Jude]ean# “Alexan-
dru [i Aristia Aman”, \nt@mpina]i, dup# tradi]ie, de localnici cu
p@ine [i sare.

_n prezen]a consilierilor municipali, a invita]ilor [i a numero[i
localnici, a fost oficiat# slujba religioas# de sfin]ire de c#tre preo]ii
b#ile[teni Crinu Mihai [i C#t#lin Neac[u.

A urmat un apreciat program artistic cu c@ntece, recit#ri [i majorete.
De asemenea, participan]ii au fost pl#cut impresiona]i de cele

patru expozi]ii amenajate cu acest prilej: “Picturi pe sticl#”, “Culorile
vacan]ei b#ile[tene” (desene), “C#r]i ale scriitorilor b#ile[teni” [i
“Flori de min#” a d-lui Grigore Zariosu.

Pe 5 octombrie, \n colaborare cu {coala Gimnazial# nr. 3 [i
Gr#dini]a Balasan s-a organizat “Ziua educa]ie” – ac]iune care a fost
realizat# cu un real succes [i care, nu cu mult timp \n urm#, era ca
[i de neconceput.

Tot de la d-na Janeta Vlad, prin acest material, cititorii Gazetei
de B#ile[ti trebuie s# afle c#, p@n# \n prezent, Biblioteca din Balasan
are 61 de nou-\nscri[i; cititori de toate v@rstele, de la elevii din
ciclurile primar, gimnazial [i liceal la cei v@rstnici ca Toma P#tra[cu
de 80 de ani [i Gheorghe Dec# de 81 de ani.

_n \ncheiere apreciem c# oricine trebuie s# realizeze c# at@t ini]iativa,
c@t [i \mplinirea ei sunt l#udabile.

Succes!!! Valentin TURCU

Eveniment cultural
la Balasan

Din amintirile unui dasc#l
truit pe to]i cei implica]i, suger@nd
c#, dat fiind num#rul suficient de
locuri, s# fim mai permisivi cu
candida]ii de la concurs.

Pe acest fond, m# pomenesc
acas#, \n ajunul examenului, cu o
rud# care venise la mine \nso]it#
de cumnatul s#u, bine cunoscutul
I.C., [ofer pe un camion la _ntre-
prinderea de Gospod#rie Or#[e-
neasc#. Acesta d#duse o m@n# de
ajutor [colii, prin faptul c# forma-
]iile artistice din liceu se deplasau
cu ma[ina lui \n comunele unde
d#deau spectacole (pe atunci nu
existau confortabilele microbuze
actuale!).

Bazat pe “obliga]iile” [colii fa]#
de el, nenea I.C. a venit la mine
s#-[i pun# “pile”. De[i [tia c#,
oricum, va fi admis, I.C. a venit
s# se asigure c# prime[te o medie
mai mare [i c#, la statutul s#u
social va trebui s# se clasifice \ntre
primii reu[i]i!

De aceea, cu aplombul care-l
caracteriza, nici mai mult, nici mai
pu]in, nenea I.C. m-a somat:

- Domnule profesor, dar s# [tii
c# eu nu cunosc dec@t “Pup#za
din tei”. De aceea, orice subiect
voi trage, dumneata din aceast#
lec]ie s# m# ascul]i!

- Bine, dar dac# biletul cu acest
subiect va fi tras de altcineva ce
facem?, am \ntrebat, u[or intimi-
dat de siguran]a petentului.

- Nu [tiu, te intereseaz#, te
descurci dumneata!

Am avut gura aurit#. C#ci, a
doua zi, la examen, a tras un bilet
cu alt subiect dar, sigur pe sine, a
\nceput s# povesteasc#, destul de
poticnit, p#]aniile eroului lui
Creang#. {i atunci, din sal#, am
auzit un alt candidat:

- Domnule profesor, [i eu am
tot “Pup#za din tei”.

O clip# am r#mas blocat, dar
m-a salvat pre[edintele comisiei,
acela[i imperturbabil S.U.:

- Nu-i nimic, dumneata ai
caracterizarea personajelor!

Gata s# pufnesc \n r@s, m#
g@ndeam cum va prezenta bietul
candidat nevinovat tr#s#turile de
caracter ale...pupezei!

O alt# \nt@mplare hazlie, de la
acela[i concurs de admitere, o are

muit. Tot _mp#ratul – alt supra-
nume al domnului S.U. – a \nl#-
turat tensiunea din clas#:

- e[ti liber, tovar#[ul T. Prime[ti
nota 8. iar L.P., cel#lalt exami-
nator, a ad#ugat mucalit:

- {i dac# nu intri nici anul acesta,
la anul \]i vom da 10!

Uit@nd de palma primit#, S.T. a
plecat din clas# \nchin@ndu-se [i
mul]umind pentru nota primit#,
probabil cea mai mare din via]a
lui de [colar.

14. Profesorii care s-au perindat
pe la liceele “cu profil deficitar”
(agricol, construc]ii) \[i amintesc,
desigur, c# principala problem# cu
care se confruntau erau aceea a
frecven]ei. Acum, la zeci de ani
de la \nt@mpl#rile relatate se poate
face o analiz# obiectiv# a fenome-
nului.

Lipsi]i de motiva]ie – puteau
munci cu sapa sau [tiau s# hr#-
neasc# animale [i f#r# [coal#,
proveni]i din familii nevoia[e,
mul]i dintre ei locuind \n comunele
limitrofe [i obliga]i la o navet#
costisitoare [i dificil#, copiii ace[tia
erau ni[te victime sigure ale sor]ii,
ale regimului, mai exact spus.

La r@ndul lor, dasc#lii asistau
neputincio[i la un simulacru de
[colarizare, \n care unii elevi ve-
neau la [coal# abia de c@teva ori
pe lun#, mai mult de frica pierderii
aloca]iei [i mai pu]in pentru
utilitatea certificatului dob@ndit. {i,
desigur, nu datorit# eforturilor
cadrelor didactice. Eliminarea
repeten]iei, ca s# nu mai pomenim
de inexisten]a m#surilor de exma-
triculare – era obligatoriu s# se
[tie \n lume c# \n Rom@nia \nv#] #-
m@ntul liceal a devenit obligatoriu
– legau, pur [i simplu, m@inile [i

c# familia respectiv# ...fura curent
electric, printr-o instala]ie grosolan
improvizat#. Astfel, am recurs la
[antaj, adic# am simulat \ncheierea
unui proces-verbal c#, \n cazul \n
care elevul mai lipse[te, vom ses i-
za organele \n drept. Am p#strat
c@]iva ani acel proces-verbal, reu-
[ind s# mai \mbun#t#]im frecven]a.
_n mod cu totul surprinz#tor – [i
pl#cut pentru mine –, dup# revo-
lu]ie, tat#l b#iatului a renun]at la
b#utur# [i este acum un mic dar
respectat \ntreprinz#tor particular...

Un alt caz, de ast# dat# cu un
elev de la Sili[tea-Crucii, dac#
nu-mi joac# feste memoria, m#
face [i acum s# z@mbesc.

Elevul lipsea de vreo lun# de
zile, timp \n care am apelat la
toate “oraganele” din comun#,
inclusiv la Mili]ie. {i, probabil de
teama [efului de post, iat#-l pe
“f#pta[” ap#r@nd la [coal#, senin
[i neincomodat de vacan]a pe care
[i-o luase. Curios, l-am interpelat:

- De ce ai lipsit, m#i N.C., at@t
de mult? M# a[teptam ca acesta
s# se scuze motiv@nd c# l-au oprit
p#rin]ii la cules de porumb sau c#
ace[tia nu au avut bani s#-i
cumpere haine sau c# a fost
bolnav, adic# una dintre “pl#cile”
obi[nuite \n aceste cazuri. De unde,
nimic din toate acestea. Elevul a
f#cut o figur# grav#, preocupat# [i
mi-a r#spuns:

- Domn’director, moare na[u’!
V# da]i seama, cred, c# nu [tiam

dac# se explodez de sup#rare sau
s# izbucnesc \n r@s. Mesajul lui
era clar:

-“M#i, nea directore, p#i crezi
c# mie \mi arde de [coal# dac#
na[ul meu trage s# moar#?”. {i
mi-l imaginam cum, \ntr-o scen#
ritualic#, precum \n vechile comu-
nit#]i rurale, \l “p#ze[te” pe muri-
bundul s#u na[...

- Bine, i-am zis, dar dac# na[ul
t#u mai zace \nc# un an p@n# s#
moar#, tu n-ai de g@nd s# mai vii
la [coal#? C#ci, era evident c#,
dac# aceast# situa]ie ambigu# se
prelungea, elevul nu venea. Ba
chiar p@n# nu i se f#ceau pomenile
de [ase s#pt#m@ni, o jum#tatea de
an [i un an!!!

Marian PIRNEA
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_ncerc s#-mi exprim bucuia [i
satisfac]ia \n fa]a unei c#r]i de o
inestimabil# valoare a dlui prof.
Valentin Turcu, Balade B#ile[-
tene.

{i o fac la invita]ia Domniei Sale
din Baladistului electoral...
“anonim”:

... _n sf@r[it, drag# “coleg”,
baladist de la B#ile[ti,

Dac#-ai s# semnezi ce scrii, c#-
a[a e bine [i drept,

Putem s# colabor#m, dar dup#
ce... n#p@rle[ti!

Vino, te rog, la “Gazet#”....,
vino, te rog, te a[tept!!!

Da! Este o \ntreag# istorie a
B#ile[tiului, scris# \n versuri de
un talentat scriitor, care se ascun-
de sub frumuse]ea t@lcului de au-
tentic observator al evenimentelor
ce au m#cinat ani \ntregi existen]a
spiritului uman al acestor melea-
guri care ard sub nemilosul soare
al [esului ne\nduplecat...

V# mul]umesc, domnule prof.
Valentin Turcu, pentru c# a]i scris

C@nd a f#cut lumea mare,
A dat Ordinea Divin#
Oric#rei vie]uitoare
_ntuneric [i lumin#.
La-nceputu-acelei ere,
_n capete a crestat
Deschideri pentru vedere
{i ce e de observat.
La oameni mare miracol
A fost ca, \n sus [i-n jos,
S# vad# orice obstacol,
Dar [i tot ce e frumos...
{i le-a dat g#uri \n nas,
De miros [i respirat
{i le-a t#iat guri cu glas,
De b#ut [i de m@ncat,
Le-a pus p@lnii laterale
S# aud#-n dep#rt#ri;
Deci, le-a dat sim]uri reale
Prin ochi, guri, urechi [i n#ri.
Cu capul plin de ... “deschideri”,
_n negurile rupestre,
Omul s-a trezit, altminteri,
Cu nevoia de ...ferestre.
Tot For]a Divin#-i-dase
{i cugetare deplin#,
Pe[terile s# le lase
{i s# iesa la lumin#,
S#-[i fac# via]a frumoas#,
Sub bl@nda raz# solar#,
{i prin ferestre, din cas#,
S# vad# ce e afar#...
G#uri \n zid la-nceput
{i prin b#[ici luminate,
Noaptea, erau, \n trecut,
Cu obloane astupate.
S-au luminat mult mai bine,
Cum oamenii [i-au dorit,
C@nd, dup# mult timp, \n fine,
Sticla s-a descoperit...
Dreptunghiulare, p#trate,
Dar [i rotunde, ovale,
Cu vitralii colorate
La domuri [i catedrale,
Sau de cristal, la palate,
Castele nobiliare,
_n rame scumpe montate,
Din lemn de esen]e rare.
La case obi[nuite
Au fost peste tot prezente,
Pe sume mici cheltuite,
Geamuri simple, trasparente.
Arhitec]ii ne spun cum
Fereestre-au fost adaptate,
_n al istoriei drum
{i-n ce stiluri proiectate:

Cu arcuri simple romane,
Ca-n templele antice,
Sau ondulate-persane,
Sau mai  dulci –kalcidice,
Sau gotice ogivale,
C#tre cer parc# ]@[nite,
Din vestice catedrale
{i de papi \n[i[i sfin]ite.
Au fost multe decorate,
_n barocul timpuriu,
Iar altele stilizate
Spre sf@r[itul lui, t@rziu.
E \n lumea omeneasc#,
De pe \ntinderi terestre,
Varietate fireasc#
_n mul]imea de ferestre:
Ferestre zise “hublouri”,
La vapoare, submarine
{i ferestre cu rulouri
De reglat lumina bine,
Ferestre cu transperante
{i ferestre cu perdele,
Ferestre la u[i – glasvante –
Ferestre cu jaluzele...
.........................................
Sunt ferestre luminate –
Semn al vie]ii \ntr-o cas#,
{i ferestre-ntunecate,
Pe care triste]i apas#,
C#ci de la st#p@ni au luat
Din ale lor \nsu[iri
{i p#streaz# nencetat,
Ca martore, amintiri:
De iubiri nenp#rt#[ite,
Cu speran]e \n zadar,
Dar [i de-altele-mplinite,
Fericite, a[adar...
Sau ferestre cu vibra]ii,
La baluri [i sindrofii,
De muzici [i aclama]ii
De petrec#re]i t@rzii,
Sau deschise la perete,
Ca aer curat [i bun
S# alunge pe-ndelete
Fumul prea gros de tutun.
Ferestre \ntredeschise,
S# lumineze un pat,
Dup# fantastice vise,
Cu destin complet ratat,
Sau, t@r@ndu-se agale,
La ferestrele din fa]#,
Bolnavii de prin spitale,
Mai sper@nd \nc# \n via]#...

A[teapt#, din dep#rtare,
S# vad# sau s# aud#,
O probabil# chemare
De prieten sau de rud#.
Dup# ce [i-au l#sat treaba
De ce? de boal#, e clar,
Sunt ferm convin[i c# degeaba
Ei s-au mai internat, iar.
Ferestre mult timp deschise,
_n a[tept#ri de iubire,
{i apoi, de tot \nchise,
Ca semn de dezam#gire...
Ferestre de \nchisoare,
D#t#toare de fiori,
R@njesc amenin]#toare,
Parc# \nspre trec#tori...
La “locatari” cu z#brele,
Fuga e-n zadar sperat#
{i e, cu obloane grele,
Lumina... por]ionat#.
A t#iat un regim crud,
Nu demult, \n ]ara noastr#,
La Sighed [i la Aiud,
Chiar [i “dreptul” de... fereastr#.
De]inu]ii destina]i
Acas# s# nu se-ntoarc#
Erau \n lan]uri b#ga]i
_n bezna crud# din ZARC~.
Fiindc#-n teroare deplin#,
Dasc#li, popi, fo[ti demnitari
Au murit f#r# lumin#
_nfometa]i [i murdari...
......................................
_n casele de la ]ar#
Mai sunt \nc# [i acum
Flori ca [i odinioar#
_n ferestre de la drum...
Pervazele f#r# flori,
Sunt \nvelite cu sc@nduri
Sunt semne de multe ori,
De ruin#, r@nduri, r@nduri...
Unde sunt vremile-acele
C@nd nalbele dintr-o glastr#,
Dintre geamuri [i perdele,
Ne z@mbeau de la ferestr# ?!
St#p@nii satu-au l#sat,
_ns#, \n ora[, la bloc,
La ferestre [i-au p#strat
Flori \n ori[icare loc.

Ghirlande \mpodobesc
Ferestre \nsufle]ite
Ce de la-n#l]imi privesc
La aglomer#ri gr#bite.
De la geam, un gest frumos
E \n zi de s#rb#toare
C@nd e aruncat# jos
Trec#torilor o floare
{i dintr-o iubire pur#,
Totodat#, e normal
C#-n ferestre flutur#
Drapelul Na]ional...
...............................
La noi, \n du[mani, teroarea,
_n pas cu vremurile,
Producea intimidarea
F#c@nd zob geamurile...
Astfel, blestema]i ai sor]ii,
M@rlani, neghiobi [i perfizi
Le sp#rgeau \n crucea nop]ii
Cu pietre [i c#r#mizi.
_n Socialism era
}ara, dup# cum se [tie,
F#r# a exagera,
O imens# pu[c#rie...
O fereastr# nepermis#,
A avut un singur scop –
Pe “unde scurte” deschis# —
”Radio Free Europe”...
Ea  mai \ndulcea via]a
{i ne-o-nsenina ades cu
Deschiderea diminea]a
_n acorduri de Enescu.
Prin ea am tot a[teptat
S# vin# americanii,
Pe mare, aer, uscat...
{i astfel ne-au trecut anii...
De acolo, de departe,
_n sf@r[it, c@nd au venit,
Dup#-un veac, pe jum#tate,
Noi tot nu ne-am pricopsit...
{tim  to]i c# domnii yankei,
Chiar c@nd au bune inten]ii,
{i, la fel, al]ii ca ei,
Au [i prea multe ... preten]ii...
Ferestre acustice
Azi nu mai au rost s# fie
{i ce ne r#m@ne? Ce,
S# tragem de ...s#r#cie!!!
.......................................
Azi m@nc#m democra]ie,
Bem cu halbele iluzii
{i, ie[i]i din garan]ie,
O s# tr#im cu ...perfuzii

Cum ar putea s# se cheme
C#, \n pas cu modele,
_n case, de la o vreme,
Schimb#m [i ferestrele?!
Snobism? Cine poate [ti,
Dac# \n structuri binale,
C@t se vor mai folosi
Geamuri tradi]ionale?!
Cl#diri proasp#t reparate,
Cu, dar [i f#r# balcoane,
Sunt ca babele fardate,
G#tite cu termopane...
Institu]ii, [coli, spitale,
Case rurale, urbane
Schimb# — au sau nu parale –
Geamuri vechi cu termopane.
Lumea e altfel prin ele?
}in de cald sau de r#coare?
Le mai trebuie perdele
{i cam c@t dureaz#, oare?
Zicea un l#utar, Fane,
Ieri, c@nd bea bere cu rom,
“De c@nd mi-am pus termopane,
Parc# sunt altfel de om!!!”
Cum, m#?, l-a \ntrebat unu,
Mucalit [i plin de fler,
”-B#, nu face pe nebunu’,”
I-a r#spuns, “Ca un boier!”
...........................................
Termopane [i rulouri
Se pun azi de care-o fi
S# vad# mor]ii-n cavouri
C@nd e noapte [i c@nd zi....,

Iar cei r#ma[i \nc# vii
_[i pun de zor termopane
La vile sau co[melii,
La yahturi [i avione.
Via]a a fost s#-i \nve]e,
Dup# tot ce-a fost pe-aici,
S#-[i pun# [i la cote]e
{i chiar la c@ini [i pisici.
Se cheltuiesc milioane,
S# fie societatea,
V#zut# prin termopane,
Altfel ca realitatea...
Astfel c# tu, vere Stane,
Ia pe credit, nu [tiu cum,
{i monteaz#-]i termopane,
S# vezi lumea roz, de-acum,
Altfel, ca s# pleci din via]#,
_n \ncheiere \]i spun,
Se g#sesc \n orice pia]#
{i fr@nghie [i s#pun.
{i-o s#-[i pun# fiecare,
_nc# de c@nd este viu,
C@nd o fi de-nmorm@ntare,
Termopane la sicriu.

Valentin TURCU

        Motto:
“Ne smulg adesea din vise
Ferestre vremelnic deschise.”

Nikolaus Lenau

aceste “Balade” pentru noi, citi-
torii, dar, fiind \ntr-un circuit
\nchis, t@rziu le-am gustat farme-
cul extrem de agreabil.

Alegerea subiectului fiec#rei ba-
lade este o \nchinare \n fa]a celui
care se d#ruie[e pentru un scop
anume cu sau f#r# inten]ie vizibil#.

Cine, Domne [ti anume,
Orice-ar face, orice-ar drege,
De ce de c@nd e pe lume,
Omul tot mereu alege?!
Sunt convins# c# a]i lucrat at@t

de mult, \nc@t a]i perfec]ionat arta
scrisului. O spun convins# de
realitate.

I.L. Caragiale vorbea de onora-
bilitatea literar#, \n sensul c# orice
scriitor e obligat s# lucreze... [i
Dumneavoastr# a]i lucrat! Mult
[i Bine!

Este o lucrare curat#, curgerea
cuvintelor e studiat#, moale, cati-
felat# sau incisiv#!

Se observ# c# fiecare vers are
eufonie, iar ritmul subteran sus]ine
bine ideile. Ra]iunea e prezent#.
Se simte intelectualul care vrea
s# uite c# este intelectual [i re-
curge la timpul care e caracterizat
de anomalii venite de dincolo de
ra]iune. F#r# ostenta]ie, \ns#.

{i .... te \ntrebi, \n fa]a unor
versuri... S# fi fost chiar a[a acele
vremuri?!...

Impostur# \n guvernare, prefec-
turi [i prim#rii, \n pres#, la radio,
[coli [i universit#]i.

- Pleac#-ai no[tri, vin ai no[tri,
dar cu alte p#l#rii.

S-au sprijinit pe [antaj, pe abuz
[i pe str#mb#t#]i.

Sunt \nc@ntat# \n fa]a versu-
rilor... Scriitorul Valentin Turcu
este venit aici ca un adev#rat va-
lah, cu o retoric# deosebit#, cu o
tr#ire nemaipomenit# care te \n-
c@nt#, te deconecteaz#, te elibe-

reaz# de ceea ce a fost abuz,
ne\nfr@nare; care transform#
descrierea \ntr-un trup descompus
sau deprimat de relele impuse
de SUS?!... “Trafican]i de arme,
de droguri [i de <carne vie>”,
“Trun#tori”, “t#inuitori”, “surse”,
“recuperatori”. Bordeluri de lux
[i “pe[ti”, “bo[ii”, “capii de
mafie”. Cu “escroci sentimentali”,
“dileri”, “falsificatori...”

N#scut# la B#ile[ti, [tiindu-i
pulsul [i schimb#rile, tr#iesc
intens orice vers care ascunde o
amintire “dureros de dulce” care
m# \nso]e[te pretutindeni. Cine,
oare, ar nega realitatea tr#irilor
de aici c@nd ea, realitatea, vibrea-
z#, iese la suprafa]# f#r# mena-
jamente \n aceste balade?

For]a versurilor e at@t de pu-
ternic#, \nc@t \]i vine s# strigi sau
s# fi strigat celebrul “AHOE!”
Dar, cine s# ne fi auzit? Ast#zi

o putem spune: “A[a a fost!”
Talent, receptivitate, informa]ie,

munc# asidu#, constant afirmat#,
iat# o concluzie ce se impune dup#
citirea acestei c#r]i care va r#m@ne
ca Document istoric al ora[ului
B#ile[ti.

Po]i r@de, dar e “r@s printre la-
crimi”, cum spune un scriitor... la
unele versuri care se vor amuzan-
te, dar au iz de isp#[ire a pedepsei
venite de undeva, un “necunoscut”
p#cat prea mare pentru o \nge-
nunchiere a unui \ntreg popor!?

V# felicit, domnule prof. Valen-
tin Turcu, pentru aceast# pledoarie
m#eastr# a versului rom@nesc care
poate fi cunoscut# p@n# dincolo
de Rom@nia ([i o vom face), c#ci
omul poate suferi, dar nu cedeaz#
c@nd este convins de real!

Mul]umesc pentru carte – o
revela]ie a clipelor mele de
b#ile[teanc#.

Merit# citit# de orice b#ile[tean
[i nu numai...!

Valentina RISTEA

BaladeleBaladeleBaladeleBaladeleBaladele [i autorul lor, mari valori
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_n ziua de 26 octombrie, Sf@nta
noastr# Biseric# Ortodox# pr#z-
nuie[te pe Sf@ntul Mare Mucenic
Dimitrie, Izvor@torul de Mir. Ne
este cunoscut tuturor sensul sau
semnifica]ia cuv@ntului mucenic,
sau martir, care desemneaz# pe
acela care, urm@nd lui Hristos [i
slujind oamenilor, [i-a dat via]a
pentru \nv#]#tura cre[tin#, pecetlu-
ind astfel, cu s@ngele lui, credin]a
[i dragostea \n Domnul [i M@n-
tuitorul nostru Iisus Hristos. Zecile
[i poate sutele de mii de martiri,
al c#ror num#r [i nume le cunoa[-
te numai Dumnezeu, au \ntruchi-
pat, \n nevoin]ele lor mucenice[ti,
cele mai \nalte [i mai scumpe vir-
tu]i ale vie]ii cre[tine, printre care
un prim loc \l ocup# credin]a,
n#dejdea [i dragostea. Ei au p#[it
spre mucenicie, spre suferin]#, spre
martiraj, plini de o \nfl#c#rata
credin]# \n Dumnezeu, p#trun[i de
adevarul de neclintit al cuvintelor
M@ntuitorului, care a spus: “Dac#
pe Mine M-au prigonit, [i pe voi
v# vor prigoni”, iar “cine va pierde
sufletul s#u pentru Mine [i pentru
Evanghelie, acela \l va sc#pa”
(Marcu VIII, 35). Aceste cuvinte
ale M@ntuitorului Hristos, precum
[i altele cu acela[i sens, le-a avut
mereu \n fa]# sf@ntul pe care \l
pr#znuim \n octombrie.

Ca s# \n]elegem mai bine cine
a fost acest sf@nt, c@nd a tr#it, ce
fapte de seam# a \nf#ptuit, pentru
a merita cinstea ce i se d# de
veacuri, s# \ntoarcem filele istoriei
cu multe veacuri \n urm#, cu
aproape 17, c@nd a tr#it Sf@ntul
Dimitrie. Este vorba de sf@r[itul
veacului al III-lea [i \nceputul
celui de-al IV-lea al erei noastre
cre[tine. El s-a n#scut \n partea
de r#s#rit a imperiului roman, \n
provincia Iliria, care pe vremea
aceea cuprindea Bulgaria de
ast#zi, Iugoslavia [i Grecia.

Marele imperiu roman era con-
dus \n acea vreme de cunoscutul
prigonitor al cre[tinilor, \mp#ratul
Diocletian, \mpreun# cu Maxi-
mian, un alt asupritor al religiei
cre[tine. Acestia au dat mai multe
decrete sau legi de persecu]ie \m-
potriva cre[tinilor, ordon@nd d#r@-
marea loca[urilor de cult, interzi-
cerea adun#rilor cre[tinilor [i arde-
rea c#r]ilor sfinte.

Sf@ntul Dimitrie – Izvor@torul de mir
Ambii \mp#ra]i pretindeau s#

fie adora]i ca ni[te zei, dar cre[-
tinii, de[i se supuneau statului,
potrivit \ndemnului Sf@ntului
Apostol Pavel: “Supuneti-v# st#-
p@niilor, c#ci legile sunt r@nduite
de Dumnezeu”, totu[i, nu puteau
s#-i cinsteasc# pe \mp#ra]ii p#g@ni
[i \n general pe oricare alt \m-
p#rat, ca pe Dumnezeu, \ntruc@t
ei socoteau c# singurul imp#rat
pe care trebuie s#-l adore, s#-l
cinsteasc# \ntocmai ca pe Dumne-
zeu, este Domnul si M@ntuitorul
nostru Iisus Hristos, care s-a jertfit
pentru p#catele \ntregii omeniri.
Aceasta a fost epoca \n care s-a
n#scut, \n casa voievodului din
cetatea Solunului – Salonicul de
ast#zi, ora[ situat \n partea de nord
a Greciei, Sf@ntul Dimitrie, cel
care avea s# fie osta[ul [i muce-
nicul lui Hristos.

_n Vie]ile Sfin]ilor, ni se spune
c# t@n#rul Dimitrie cre[tea \n
virtute [i \n cunoa[terea legii lui
Dumnezeu. At@t de mult era el
l#udat pentru \naltele calit#]i pe
care le avea, fiind drept [i curat
cu inima, \nc@t \mp#ratul Maxi-
milian, auzind de \n]elepciunea
[i virtu]ile ost#se[ti ale lui Dimi-
trie, l-a ridicat la rangul de dre-
g#tor sau voievod al Salonicului,
dup# moartea tat#lui s#u, care
fusese de asemenea mare dreg#tor
al cet#]ii. La solemnitatea \nsc#u-
narii sale ca dreg#tor, \mp#ratul i-
a dat urmatoarea porunc#: “S#-]i
p#ze[ti ]ara [i s# o cure]i de cre[-
tini, ucig@nd pe to]i cei care nu
mi se \nchin# mie [i cheama
numele lui Hristos”.

Ajuns conducator al cet#]ii,
Sf@ntul Dimitrie a \nceput s#
protejeze pe cre[tini si s# \nve]e
el \nsu[i cuv@ntul lui Dumnezeu,
f#r# s# se teama de \mp#rat. Vie-
]ile Sfintilor ne spun c# mul]i \n-
chin#tori la zeii p#g@ni au fost
adu[i la credin]a adev#rat# prin
ostenelile Sf@ntului Dimitrie.
_mp#ratul Maximilian, \ntorc@n-
du-se biruitor de la un mare r#z-
boi contra sci]ilor [i a sarma]ilor,
a voit s# aduca jertf# de mul]u-
mire necura]ilor zei \n Tesalonic.
Cu acest prilej l-a chemat [i pe
Dimitrie s# jertfeasc# zeilor
\naintea tuturor. Atunci viteazul
osta[ al lui Hristos a \n]eles c# a

se face \mpotriva cre[tinilor, deci
roag#-te pentru mine, c# vreau s#
lupt cu Lie, [i s# izb@ndesc s@ngele
nevinovat al cre[tinilor”.

Sf@ntul Dimitrie, fiind legat \n
lan]uri, a binecuvantat pe Nestor
[i, \nsemn@ndu-l cu semnul Sfintei
Cruci, i-a zis: “Du-te, frate, [i te
lupt# cu Lie, c# [i pe Lie \l vei
birui [i pe Hristos Il vei m#rturisi!”
T@n#rul Nestor fiind \nt#rit cu
rug#ciunea Sf@ntului Dimitrie [i-a
f#cut cruce [i duc@ndu-se \n acea
priveli[te a strigat: “Vreau s# lupt
cu Lie!” Zadarnic \ncercau to]i
s#-l opreasca pe Nestor de la lupta
cu Lie c# el striga \n auzul tuturor:
“Vino, Lie, s# te lup]i cu mine!”
Apoi \ncep@nd a se lupta cu el, a
zis fericitul Nestor: “Dumnezeul
lui Dimitrie, ajut#-mi”. {i \ndat#,
cu ajutorul rug#ciunilor marelui
mucenic, l-a aruncat pe Lie \n
suli]e [i l-a omor@t. _mparatului
Maximian i-a p#rut r#u de moartea
lui Lie [i l-a chemat la sine pe
Nestor [i l-a \ntrebat:” Cu ce far-
mece ai reu[it s#-l \nvingi pe Lie?”,
iar Nestor a r#spuns:” Eu, \m-
parate, nu cu farmece l-am \nvins
pe Lie, ci cu puterea lui Hristos,
Dumnezeul cel adev#rat”. Auzind
aceasta, \mp#ratul a poruncit s# i
se taie capul, \mplinindu-se astfel
cuvintele Sfantului Dimitrie, c#
Nestor va m#rturisi pe Hristos.

Ulterior a aflat \mp#ratul c#
Nestor a fost \mb#rb#tat de Sf@ntul
Dimitrie [i atunci a poruncit s# fie
ucis [i acesta. Merg@nd osta[ii \n
temni]#, au g#sit pe sf@nt \nge-
nuncheat la rug#ciune [i repezindu-
se asupra lui, l-au str#puns cu su-
li]ele, iar Sf@ntul Dimitrie a primit
\n felul acesta cununa muceniciei
pentru Hristos. Era tocmai \n ziua
de 26 octombrie, anul 304 dup#
Hristos. Ajung@nd \mp#rat, Sf@n-
tul Constantin cel Mare care a
dat libertate tuturor cre[tinilor, a
f#cut o mare biseric# din lemn \n
Tesalonic, peste moa[tele Sf@n-
tului Dimitrie, unde alergau mul]i
credincio[i orbi, [chiopi, bolnavi
de tot felul [i cu rug#ciunile
sf@ntului se intorceau s#n#tosi la
casele lor. Printre ace[tia a fost [i
un dreg#tor \mp#r#tesc anume
Leontie, care, venind la biserica
Sf@ntului Dimitrie, s-a f#cut \ndat#
s#n#tos. Drept mul]umire, a \nce-

put s# fac# o biseric#  mare din
piatr# \n locul bisericii mici din
lemn, \n cinstea Sf@ntului Marelui
Mucenic Dimitrie.

Pe c@nd s#pau temeliile biseri-
cii, cu r@nduiala lui Dumnezeu,
au descoperit [i racla cu moa[tele
Sf@ntului Dimitrie, din care izvora
mir binemirositor cu care se un-
geau cei suferinzi [i se vindecau.
Biserica f#cut# de Leontie a fost
m#rit# mai t@rziu, ajung@nd cea
mai mare [i mai # din Tesalonic,
care se p#streaz# p@n# ast#zi. Tot
Leontie, fiind iubitor de Dumne-
zeu, a f#cut o racla noua din ar-
gint [i a a[ezat \n ea moa[tele
Sf@ntului Dimitrie, care se p#strau
sub altarul marii biserici. Mor-
m@ntul Sfintului Dimitrie se afl#
[i ast#zi la biserica sa din Tesa-
lonic unde merg zilnic credincio[ii
\n pelerinaj [i cer ajutorul lui.

Sf@ntul Mare Mucenic, pe care
\l pr#znuim pe 26 octombrie, este
socotit ca un izvor al bog#]iei [i
bel[ugului, \ncheind perioada de
toamn#, a[a cum Sf@ntul Mare
Mucenic Gheorghe deschide
perioada de prim#var#. Am@ndoi
au fost ultimii generali romani
cre[tini, uci[i \n persecu]ie.

A[a cum minunile [i faptele
Sf@ntului Dimitrie au trezit con-
[tiin]a cre[tin# si au \nt#rit pe cre[-
tini \n convingerile lor religioase,
\n dragostea fa]# de Dumnezeu [i
de oameni, \n urmarea adev#rat#
a lui Hristos, tot a[a [i noi ast#zi,
lu@nd pild# de t#rie \n credin]#,
\n dragostea pentru aproapele [i
pentru oameni, s# cinstim prin
toata fiin]a noastr# pe cel ce a
tr#it [i murit pentru Hristos, c@n-
t@ndu-i imn de laud#, a[a cum au
c@ntat [i cre[tinii de-a lungul
veacurilor [i cum se aud [i ast#zi
\n cetatea sa sf@nt#, Tesalonic, \n
alte cet#]i [i \n Bucure[tiul nostru:

“Mare ap#r#tor te-a aflat \ntru
primejdii lumea, purt#torule de
chinuri, Dimitrie, pe tine, cel ce
ai biruit pe p#g@ni. Deci precum
m@ndria lui Lie ai surpat [i la
lupt# \ndr#zne] ai f#cut pe Nestor,
a[a, Sfinte Dimitrie, roag# pe
Hristos Dumnezeu s# ne d#ruiasca
pace [i mare mil#”, acum [i pu-
rurea [i \n vecii vecilor, Amin!

Preot Costel GAVRIL~
Parohia Sf. Nicolae, B#ile[ti

Participarea la acest meci a fost,
de fapt, mai mult pentru a evita
o amend# consistent# care se apli-
c# \n caz de neprezentare. _n
aceast# situa]ie, este de \n]eles c#
meciul a fost un joc de-a
[oarecele cu pisica, iar rezultatul
conteaz# numai pentru statistici,
\n final calafetenii impun@ndu-se
cu un categoric [i ustur#tor 8-0.
F#r# comentarii! {i, normal, f#r#
repro[uri la adresa b#ie]ilor care
au evoluat \n acest joc sau la cea
a antrenorului, \n acest caz, de
circumstan]#.

Ceea ce nu [tiu cei mai mul]i
dintre b#ile[teni [i fanii juc#torilor
(din ce \n ce mai pu]ini), este c#,
dup# acest meci, despre echipa

b#ile[tean# se poate vorbi numai
la timpul trecut, ea devenind o
amintire, \ntruc@t s-a depus cerere
de retragere din campionat. Am
tr#it s-o vedem [i pe-asta, adic#
B#ile[tiul s# dispar# de pe harta
fotbalistic# a Doljului, defunctei
echipe c@nt@ndu-i-se prohodul.

Problema este destul de delicat#
[i se impune mult# maturitate [i
\n]elepciune \n interpretarea co-
rect# a acestei decizii, deoarece
ar putea fi acuza]i chiar ni[te
“vinova]i f#r# vin#”.

Pentru c# s-a vorbit [i s-a scris
c# juc#torii n-au fost remunera]i,
s-ar putea trage concluzia fals#
c# echipa s-a desfiin]at din motive
financiare. Pentru informarea co-
rect# a celor interesa]i, [i nu numai,
vom spune c# prof. Florin Duinea,

directorul clubului, ne-a asigurat
c# \n contul clubului sportiv exist#
suficien]i bani pentru desf#[urarea
activit#]ii fotbalistice \n condi]ii
normale, dar nu exist# modalitatea
legal# ca juc#torii s# beneficieze
de ei, ]in@nd seama c# posturile
de fotbali[ti au devenit vacante
[i s-au blocat odat# cu retrogra-
darea din Liga a IV-a, de fapt o
retragere \n urma marii gre[eli
f#cute de a accepta fuziunea cu
CFR Craiova, din Liga a III-a ,
\n necuno[tin]# de cauz# [i f#r#
ca cei care au luat hot#r@rea s#
consulte persoane care se price-
peau. De acolo a \nceput degrin-
golada \n fotbalul b#ile[tean. Se
adaug# faptul c#, \ncep@nd cu data
de 1.04.2010, conven]iile civile
prin care puteau fi pl#ti]i juc#torii

s-au desfiin]at, iar singura posibi-
litate legal#, Persoan# Fizic#
Autorizat# (PFA) nu le-a convenit
juc#torilor, fiind \n opinia lor prea
costisitoare [i ei c@[tig@nd destul
de pu]in.

_n aceste circumstan]e, echipa
de suflet a b#ile[tenilor a sucom-
bat [i de acum se vorbe[te despre
“defuncta” echipa “Progresul”
B#ile[ti.

{i, de[i prin structur# suntem
optimi[ti aproape incurabili, de
data aceasta pesimismul c@[tig#
lupta interioar# [i, cu regret, cre-
dem c# peste mult timp se va
mai putea vorbi de o echip# com-
petitiv# a municipiului. Trist, dar
adev#rat, chiar dezarmant! A[a
cum era, f#r# aceast# echip#
B#ile[tiul va fi sigur mai s#rac.

Deoarece la momentul de care
vorbim echipa se afla pe ultimul
loc \n clasament, dup# 9 etape
acumul@nd numai 4 puncte, adic#
14,81% din punctele puse \n joc,
cu – 8 la “adev#r” [i – 23 la
golaveraj, f#c@nd haz de necaz,
am putea spune c#, dac# \n urma
unei hot#r@ri aberante a Comi-
tetului Executiv al FRF, a disp#rut
“Universitatea” Craiova, “cam-
pioana unei mari iubiri”, prin
hot#r@rea prorpie a diriguitorilor
fotbalului a disp#rut “Progresul”
B#ile[ti, la acest moment “cam-
piona unei mari dezam#giri”.

Ne vedem nevoi]i s# repet#m
cu triste]e “am tr#it s-o vedem [i
pe-asta”.

Gh. GHEORGHI{AN

Am tr#it s-o vedem [i pe-asta!
Continuare din pag. 8

sosit ceasul s# m#rturiseasc#
\naintea tiranului \mp#rat credin]a
\n adev#ratul Dumnezeu, Care a
f#cut cerul si p#m@ntul [i toate
cele v#zute [i nev#zute. Apoi [i-
a adus aminte [i de cuvintele
Sf@ntului Apostol Pavel care zice:
Cu inima se crede spre dreptate,
iar cu gura se m#rturise[te spre
m@ntuire (Romani 10, 10). Adic#
nu-i de ajuns s# crezi \n tain# \n
Dumnezeu, ci trebuie sa-L m#rtu-
rise[ti [i cu cuv@ntul \n public,
ca s# te po]i m@ntui. Aceast# cre-
din]# cu darul Duhului Sfint
av@nd-o Dimitrie \n inima sa, a
ie[it \n mijloc [i a m#rturisit cu
mare \ndr#zneal#, c# nu zeii, ci
Dumnezeul cre[tinilor este adev#-
ratul Dumnezeu. Auzind \mp#-
ratul c# Sfintul Dimitrie, \n loc
s#-l laude pe el, a m#rturisit c#
Hristos este adev#ratul Dumne-
zeu, s-a m@niat tare si l-a aruncat
\n temni]#, spre judecata [i os@nda
la moarte. _ntr-o zi \mp#ratul
f#c@nd mare spectacol \n aer liber,
dupa obiceiul romanilor, a pus
pe un vestit lupt#tor, anume Lie,
s# se lupte cu cre[tinii pe un pod
\nalt [i s#-i arunce jos \n ni[te
suli]e cu v@rful \n sus, spre veselia
spectatorilor. _n acest timp Sf@ntul
Dimitrie era p#zit \n temni]# din
ordinul \mp#ratului. Atunci un
t@n#r cre[tin cu numele Nestor,
ucenicul mucenicului, s-a aprins
de r@vna pentru Dumnezeu [i ne-
maiput@nd s# rabde uciderea cre[ -
tinilor, s-a dus \n temni]# la Sf@n-
tul Dimitrie [i i-a spus: “Robule
al lui Dumnezeu, mare nedreptate
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Afirmam \n num#rul anterior
al Gazetei c# prin rezultatele de
p@n# acum, se dovede[te c# este
grea via]a \n Liga a IV-a [i echipa
noastr#, deocamdat#, nu se ridic#
la nivelul acestei ligi, din moment
ce are deja minus 5 la adev#r,
minus 7 la golaveraj, realiz@nd
doar 22,22% din punctele puse
\n joc \n cele 6 etape. _n acela[i
articol d#deam glas \ngrijor#rii
directorului clubului care afirma
c#, \n condi]iile discutatei inten]ii
a lui Marghidan de a se retrage
[i a absen]ei juc#torilor adu[i \n
acest an, cei mai mul]i p#r#sind
echipa, de a nu putea “str@nge”
11 juc#tori pentru meciul din de-
plasare cu “Viitorul” C@rcea, \n
etapa intermediar# de pe data de
18.09. {i previziunile profesoru-
lui Duinea s-au adeverit, antre-
norii fiind nevoi]i s# trimit# \n
teren formula de echip#: Preto-
rian – Petric#, Balica, Solomon,
Chiri]#, D#buleanu, Ciochia,
M@nz@n# (Angiu!?), Dr#gancea
– Popa, Neicu (P@rvu). Din in-
forma]iile primite, cele mai multe
de la medicul Vlad M@nz@n#,
component al echipei, un om
deosebit, ponderat [i obiectiv, un
juc#tor util [i devotat echipei, ge-
neros la efort, echipa noastr# a
practicat un joc foarte slab, me-
ciul fiind la discre]ia gazdelor
care au atacat permanent, \n timp
ce juc#torii no[tri au avut numai
dou# faze de fotbal adev#rat \n
tot jocul, \n rest rezum@ndu-se a
arunca mingea c@t mai departe
de poart#. Replica b#ie]ilor no[tri
a fost mai mult dec@t palid# [i
de aceasta au profitat gazdele care
s-au impus cu un categoric 5-0,
scor care putea fi mai mare, dac#,
a[a dup# cum ne m#rturisea ad-
ministratorul clubului Robert
C#lu[aru, portarul Pretorian nu
avea o presta]ie de excep]ie, sco-
]@nd alte 3-4 mingi de gol [i
salv@nd echipa de la o \nfr@ngere
umilitoare. Necunosc@nd realita-
tea, semnatarul rubricii de sport
din cotidianul “Cuv@ntul liber-
t#]ii” scria: Tot 5 goluri a reu[it
[i “Viitorul” C@rcea, care a pro-
fitat de faptul c# B#ile[tiul abia a
\ncropit un lot \n plin# s#pt#m@n#
pentru a disputa o “intermediar#”,
mul]i dintre componen]ii echipei
fiind la serviciu sau la [coal#. Ce
bine ar fi fost s# fie a[a! _n alt#
ordine de idei, faptul c#, pe par-
cursul jocului, mijloca[ul M@n-
z@n# a fost \nlocuit cu Angiu...
cel de al doilea portar, ne scute[te
de orice comentarii. _n condi]iile
\n care sintagma “fotbal din pl#-
cere” a trecut deja \n categoria
arhaismelor, fotbalul juc@ndu-se
numai... pe bani ([i e firesc ca
juc#torii s# fie remunera]i, pentru
c#, orice s-ar spune, ei depun efor-
turi [i fac sacrificii), unii juc#tori
din lotul b#ile[tean vin la echip#
c@nd vor [i pleac# atunci c@nd se
... plictisesc.

_n situa]ia \n care echipa noas-
tr# se afla pe locul al XIV-lea [i

avea o “zestre” de
numai 4 puncte, am
a[teptat cu ner#bdare
[i mari speran]e
meciul din etapa a
opta \n care se pri-
mea vizita echipei
“Recolta” Ostroveni,
aflat# pe ultimul loc,
cu 3 puncte [i nicio
victorie, forma]ie
care \n etapa ante-
rioar# fusese \nvins#
chiar pe teren pro-
priu cu un categoric
5-1 de “Amaradia”
Meline[ti. L-am considerat un joc
la \ndem@na b#ie]ilor no[tri care
puteau ob]ine cea de a doua vic-
torie cu c@[tiguri pe plan moral.
Ne \ndrept#]ea la aceast# speran]#
[i revenirea la sentimente mai
bune a celor trei “piese” de
rezisten]# – Marghidan, Mogoi,
Mitroi – meciul fiind abordat \n
formula: Pretorian – Mogoi,
Balica (Becheru), Solomon,
Chiri]# Ciochia, Marghidan,
M@nz@n# (P@rvu), Fluieran (Bo-
bolocu) – Popa (Neicu), Mitroi.

_nceputul a fost echilibrat, cele
dou# echipe s-au studiat iar \n
primele 10 minute am avut parte
de un joc lent, f#r# virtu]i deose-
bite. Apoi el a devenit mai dina-
mic, s-au \mbinat pasele lungi cu
cele scurte, ap#r@nd totu[i o u[oa-
r# superioritate a oaspe]ilor, mai
rapizi [i mai viguro[i, cu o mai
bun# orientare \n teren, fiind pri-
mii la minge [i cu demarc#ri mai
reu[ite, mai surprinz#toare. Ne
pare r#u s-o spunerm, dar odat#
cu trecerea timpului, oaspe]ii au
speculat jocul mai pu]in inspitrat
al echipei noastre [i au trecut la
c@rma jocului, l-au controlat, dar
nu cu autoritate, au fost mai
proaspe]i [i au pasat mai mult [i
mai bine, \n timp ce b#ie]ii no[tri
au abuzat de driblinguri ( o veche
meteahn#), cele mai multe neefi-
ciente, au pierdut mingi la mijlocul
terenului pun@ndu-i astfel pe oas-
pe]i pe contraatac. Spre deosebire
de juc#torii no[tri prefera]i, ostro-
venenii au f#cut presing, este drept
nu prea insistent, [i au avut schim-
buri de locuri uneori derutante.

_n asemenea condi]ii, p@n# \n
min. 22 oaspe]ii au avut 2-3 ocazii
de gol, este adev#rat nu foarte clare,
\n vreme ce, cu excep]ia unei
lovituri libere bine executate de
Marghidan, juc#torii no[tri n-au
expediat niciun [ut pe sau spre
poart#. A urmat o revenire a echi-
pei b#ile[tene, cu pase mai reu[ite
[i cu dou# [uturi spre poart#, unul
prinz@nd cadrul por]ii, iar apoi
jocul s-a echilibrat din nou.

Spre marea noastr# bucurie [i
satisfac]ie, \n ultimele 10 minute
am constatat un reviniment \n
tab#ra b#ile[tean#, pasele au mers
mai bine, a crescut [i viteza de
joc, s-a pus \n pericol poarta ad-
vers# [i chiar s-a \nscris un gol,
anulat corect de arbitrul Ionu]
Ni]oi, pe motiv de offside.

Treptat, treptat, jocul gazdelor
a c#p#tat consisten]# [i am re-
marcat o \mbucur#toare schimbare
de atitudine, de mentalitate, mai
mult# concentrare [i \ncercare de
presing \ndividual [i colectiv,
funda[ii au p#rut ceva mai siguri,
cu un dublaj mai atent iar mar-
cajul n-a mai fost aproximativ ca
\n primle 25 de minute. Una peste
alta, spre a fi absolut obiectivi, a[a
cum \i st# omului bine, pe total
oaspe]ii au fost ceva mai buni, o
echip# mai omogen# [i cu per-
sonalitate. Dup# prima repriz#,
imaginara tabel# de marcaj a r#mas
imaculat#, la pauz# intr@ndu-se la
cabine cu un 0-0, echitabil \n
opinia noastr#.

Din p#cate, pauza s-a dovedit
un sfetnic bun numai pentru
juc#torii din Ostroveni care, \n
partea a doua, au fost mai inspira]i
[i mai periculo[i, au intrat mai
repede \n joc [i \n min 49 au
deschis scorul. La un [ut de la
cca 19 metri, Pretorian a avut o
ezitare [i a respins balonul \n fa]#,
ap#r#torii no[tri au r#mas pasivi,
f#r# replic#, parc# vis#tori [i
Ochea, fost juc#tor al echipei
b#ile[tene a reluat nestingherit \n
plas#: 0-1. Golul i-a descump#nit
[i mai mult pe b#ie]ii no[tri, oas-
pe]ii au profitat [i au combinat fru-
mos, au alergat permanent, s-au
demarcat, pasele le-au reu[it [i,
dup# ce \n min. 63, Pretorian a
scos o minge de gol, repar@ndu-[i
oarecum gre[eala de la deschide-
rea scorului, iar dup# numai dou#
minute a avut o nou# interven]ie
salvatoare, \n min. 68 funda[ul
Brezoi a marcat pentru 0-2, gol
care a descump#nit aproape total
echipa noastr#. A urmat un joc
confuz, la \nt@mplare, s-au gre[it
aproape inexplicabil pase u[oare,
de la ap#rare “s-a bubuit” mingea,
trec@ndu-se peste faza de construc -
]ie, mai ales c# v@rfurile n-au venit
la pas#, s-au \nmul]it gre[elile in-
dividuale [i colective, f@c@ndu-[i
apari]ia lipsa de luciditate. Pe acest
fond de degringolad#, \n min 76,
dup# un semiluft al lui Solomon,
cel#lalt funda[ central Becheru a
f#cut fault \n careu, iar un alt
funda[ central, Ciurea Stan a
executat impecabil lovitura de la
11 m, cu o reu[it# “sc#ri]#”, ne-
l#s@ndu-i nicio speran]# goalkeaper-
ului nostru: 0-3.

{i de aici, o spunem cu mare

durere \n suflet,
totul s-a n#ruit, hao-
sul a devenit cu-
v@ntul de ordine \n
forma]ioa noastr#.
Ap#rarea a fost
vrai[te, funda[ii ple-
c@nd \n atac \ntr-o
adev#rat# incon-
[tien]#, s-au comis
gre[eli de \ncep#tori,
\nainta[ii oaspe]i au
f#cut ce au vrut [i,
pe alocuri, f#r# s#-
[i propun#, i-au ridi-
culizat. Ostrovenenii

au ratat [i alte ocazii, Pretorian a
mai scos dou# [uturi periculoase.
Ceea ce a surprins la cele mai
\nalte cote a fost faptul c# unii
dintre juc#torii no[tri i-au sfidat
p@n# [i pe antrenori, nu le-au luat
\n considerare indica]iile, ba dim-
potriv#, au f#cut ce i-a t#iat capul,
ajung@ndu-se la situa]ia incredi-
bil#, poate unic# \n istoria
fotbalului, ca cei doi antrenori –
C#t#lin Pascu [i Viorel Becea –
exaspera]i, s# plece de pe banc#.

Dup# ce \n min. 82, Mogoi a
reu[it s# \nscrie golul de onoare,
\n ultimul minut, fratele geam#n
al executantului loviturii de la 11
m, Ciurea Marin a stabilit scorul
final: 1-4. _nfr@ngerea grea, ap#s#-
toare!

Apreciindu-le jocul, le-am re-
pro[a totu[i oaspe]ilor acele mo-
mente de circ, sup#r#toarele [i
desele simul#ri care le-au dimi-
nuat valoarea, pentru c# un bun
fotbalist trebuie s# aib# [i o com-
portare pe m#sur#.

Cu mare str@ngere de inim# ne
vedem nevoi]i s# recunoa[tem cu
b#rb#]ie c#, dup# 0-3, pe teren a
existat o singur# echip#, \n timp
ce jocul favori]ilor no[tri s-a situat
la limitele ridicolului, \n condi]iile
\n care au avut \n fa]# echipa de
pe ultimul loc. Dac# nu \nvingi
pe tren propriu nici “lanterna
ro[ie”, echip# care \n etapa urm#-
toare s-a \nclinat pe teren propriu
\n \nt@lnirea cu CS I[alni]a, cu 1-
4, ce s-ar mai putea spune?

Dup# \ncheierea partidei, am
fost nepl#cut surprin[i de incapa-
citatea unor juc#tori de a analiza
corect situa]ia [i care ne-au con-
trazis c@nd ne-am afirmat punctul
de vedere, exprimat [i \n acest
articol, cu privire la jocul echipei
noastre, sus]in@nd c# jocul a fost
echilibrat, oaspe]ii n-au fost supe-
riori [i puneau \nfr@ngerea numai
pe seama gre[elii de la primul
gol a portarul Pretorian care, \n
opinia noastr#, \n ciuda acelei
nefericite interven]ii, a contribuit
la limitarea propor]iilor scorului.

Av@nd \n vedere [i atitudinea
fa]# de antrenori, neluarea \n
seam# a indica]iilor acestora, nu
pentru a-i jigni, ci pentru a-i ajuta
s# vin# cu picioarele pe p#m@nt,
le vom spune unor juc#tori c# au
o impresie prea buna despre ei,
nu au capacitatea de a-[i da seama
de adev#rata lor valoare, menta-
litate care conduce la suficien]#,
iar \n atari condi]ii este greu de
presupus c# vor progresa [i vor
ajunge la ceea ce cred ei c# sunt.
Le recomend#m s# mediteze la
expresia “cunoa[te-te pe tine
\nsu]i”, amintindu-le c# modestia
este o component# de baz# a
personalit#]ii.

{i ar mai fi ceva. De multe ori
unii juc#tori confund# jocul tare
la minge cu jocul dur, periculos,
stau mereu cu ochii pe arbitri,
repro[@ndu-le mereu ceva [i c@nd
au [i c@nd n-au dreptate, ceea ce
duce la primirea de cartona[e gal-
bene [i chiar ro[ii pentru care, pe
l@ng# suspendare, se aplic# [i
amenzi destul de mari, suportate
de club.

Ar fi un prilej de medita]ie,
dac#...!

M#rturisim cu sinceritate c#
dup# acest joc [i dup# discu]ia cu
unii juc#tori, n-am anticipat
deznod#m@ntul despre care vom
vorbi \n final [i n-am b#nuit c#
acesta ar fi ultimul articol \n care
coment#m comportarea fotbali[-
tilor b#ile[teni, cu cele bune [i cu
cele rele.

Conform program#rii, \n etapa
a IX-a echipa noastr# urma s#
dispute jocul din deplasare cu
“Dun#rea” Calafat, echip# insta-
lat# \n fotoliul de onoare al Ligii
a IV-a, un adversar redutabil [i
am fi fost lipsi]i de realism, dac#
am fi a[teptat de la acest meci un
rezultat pozitiv, ci numai o
comportare c@t de c@t onorabil#.
Am crezut c# declara]ia a peste
70% dintre juc#tori, f#cut# dup#
jocul cu Ostroveniul, c# nu vor
mai veni la echip#, a fost doar
una spus# la necaz. Dar... surpriz#,
ea s-a adeverit [i \n absen]a celor
doi antrenori pleca]i de pe banc#
la jocul anterior, a[a cum spuneam,
antrenorul de la juniori Mircea
Gaciu a \ncropit un lot \n care
predominan]i au fost juniorii [i s-
a prezentat la acest joc. Este lesne
de \n]eles de ce nu vom face re-
feriri la presta]ia juc#torilor [i nu
vom prezenta nici forma]ia cu care
s-a abordat jocul, pentru c#, dac#
am scrie numele juc#torilor trecu]i
pe foaia de arbitraj, am prezenta o
formul# de echip# ... mincinoas#
[i i-am dezinforma pe cititori.

Am tr#it s-o vedem [i pe-asta!
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