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"Demolatorii"
s# fie
aspru pedepsi]i!

Sport

Dragi b#ile[teni,
Suntem la finalul anului 2009, un an foarte greu, cu multe

probleme sociale dar [i politice, \n schimb, cu pu]ine solu]ii. Cu
toate acestea, preg#tirile pentru noul an sunt acelea[i \n casele
dumneavoastr#, dar contextul este unul cu totul deosebit: suntem la
finalul unui an foarte greu, \n care ora[ul nostru a  \ncercat s#
valorifice poten]ialul  fondurilor europene prin depunerea de proiecte.

In acest an am reusit s# depunem un num#r de 9 proiecte
(Program Integrat de dezvoltare Urban#), proiecte ce se g#sesc
\n diferite stadii: unele \n faza admisibilit#]ii, altele \n faza eva-
lu#rii tehnico-economice, iar unul chiar \n faza de implementare
(sala de sport cu un num#r de 150 locuri – zona t@rgul de animale).

In anul 2010, B#ile[tiul trebuie s# atrag# aceste fonduri
europene prin aceste proiecte depuse, s# cunoasc# acea dezvoltare
social# [i economic# ce se va reflecta pozitiv \n via]a de zi cu
zi a b#ile[tenilor. Cred c# noi to]i ne dorim s# atragem aten]ia
tuturor investitorilor din ]ar# [i din afar# c# exist#m, c# suntem
la fel de preg#ti]i ca ceilal]i rom@ni care au reu[it.

Pentru  sprijinul pe care l-a]i adus \n sus]inerea ora[ului nostru
v# mul]umesc, sunt sigur c# \mpreun#  putem spune, la final,
am reu[it. V# urez s# ave]i parte de un an bun, s# ave]i parte de
realiz#ri [i mult# s#n#tate, iar anul care se \ncheie s# reprezinte
doar \nceputul unui viitor mai bun, pentru fiecare dintre noi [i
pentru B#ile[ti!

La mul]i ani!

Dragi b#ile[teni,
Ne mai despart de Cr#ciun

pu]ine zile, iar fiecare dintre noi
este cuprins de spiritul acestei
s#rb#tori, \n felul lui. Anul
acesta este unul special pentru
B#ile[ti, iar ca administra]ie
local# am preg#tit a[a cum se
cuvine ora[ul pentru b#ile[teni, c@t [i pentru vizitatori.

V#  invit#m s# v# bucura]i de iluminatul festiv care \mpodo-
be[te ora[ul, parcul Tineretului, or#[elul copiilor, dar [i bradul
tradi]ional din centru. S# participa]i la evenimentele ce vor avea
loc \n aceste ultime zile \n centrul ora[ului. Sper#m c# acestea
sunt motive \n plus care s# v# apropie de spiritul S#rb#torii de
Cr#ciun [i care s# v# ajute s# v# bucura]i mai mult.

V# doresc s# ave]i un Cr#ciun frumos, \mbel[ugat [i lini[tit,
s# ave]i parte de s#n#tate [i putere de munc# [i s# petrece]i clipe
frumoase al#turi de cei dragi.

Cr#ciun Fericit!

Cea mai \nalt# expresie a spiritua-
lit#]ii b#ile[tene – Amza Pellea – e
aniversat# \n aprilie [i comemorat#
\n decembrie, \n fiecare an, cu pie-
tate [i m@ndrie de oficiali sau simpli
cet#]eni, copii, tineri [i b#tr@ni.

Anul acesta, vineri, 11 decembrie,
ora 17,00, \n organizarea
Prim#riei, a avut loc co-
memorarea trecerii \n
eternitate a marelui actor,
\n urm# cu 26 de ani. S-
au adunat la Troi]a lui
Amza Pellea din “Gra-
dina Public#” b#ile[teni
de toate v@rstele, de la
copii de gr#dini]# la elevi
din toate ciclurile, \nso]i]i
de \nv#]#tori, educatoare
[i profesori la tineri, ma-
turi [i v@rstnici care au
\ndurat o temperatur#

Mesajul primarului Costel Pistri]u
cu ocazia Cr#ciunului

Mesajul primarului Costel Pistri]u
cu ocazia Anului Nou

Ca \n fiecare an, evenimentele
majore cu caracter local sau na]io-
nal nu sunt trecute cu vederea de
b#ile[teni. Astfel, la 91 de ani care
s-au scurs de la Marea Unire a
Transilvaniei cu }ara de la 1918,
la 1 Decembrie 2009, autorit#]ile lo-
cale au organizat o sensibil# mani-
festare care a marcat cu pregnan]#
m#re]ul eveniment.

_n prezen]a unui public numeros
[i divers, \n ritmurile unei muzici
adecvate momentului, [i-a f#cut
apari]ia primarul ora[ului, \nso]it de
consilierii municipali, salaria]i ai

Cititorilor “Gazetei de B#i-
le[ti” le ur#m un Craciun feri-
cit!; celor care poart# numele
de {tefan [i Ion – s#n#tate [i
bun#stare [i tuturor concet#-
]enilor Noul An 2010 cu do-
riri de bine, de  s#n#tate [i de
\mpliniri!

Redac]ia

sc#zut#, dar acceptabil#, mai ales
dat fiind faptul c# emo]iile momen-
tului au avut darul sa \nc#lzeasc#
atmosfera.

Dup# slujba de pomenire oficiat#
de preo]ii Leontin Vasile, C#t#lin
Neac[u [i Crinu Mihai, prof. Valen-

1 Decembrie la B#ile[ti
Prim#riei [i un grup de veterani de
r#zboi, care s-au a[ezat \n “dispo-
zitiv”. Dup# intonarea Imnului de
Stat, un sobor de preo]i a sus]inut
un Te Deum care a fost audiat cu
pio[enie de  \ntreaga asisten]#. Au
urmat apoi alocu]iunile pe tema
adecvat# momentului care au \nce-
put cu reprezentantul elevilor din
B#ile[ti, \n persoana Andreei Iones-
cu, elev# a  Liceului Mihai Viteazul.

_n memoria lui Amza Pellea
tin Turcu s-a adresat participan]ilor
\ncerc@nd o evocare a acelui decem-
brie sumbru din 1983, c@nd spiritua-
litatea artistic# i-a pierdut pe Amza
Pellea [i Nichita St#nescu – nume de
referin]# \n arta dramatic# [i poezie.

_n continuare dl. Costel Pistri]u,
primarul municipiului
B#ile[ti, s-a referit la im-
portan]a manifest#rii [i la
cultul b#ile[tenilor pen-
tru cov@r[itoarea perso-
nalitate a lui Amza Pe-
llea, dar, \n egal# m#sur#
[i la dragostea marelui
actor pentru locul natal
[i la m@ndria de a fi b#i-
le[tean, manifestat# \n re-
petate r@nduri.

Valentin TURCU

Continuare \n pag. 2

Marcel BO}A

Continuare \n pag. 5
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Cea de-a doua activitate a proiec-
tului educativ Visul meu... s-a dato-
rat stabilirii datei de 16 noiembrie
ca Zi Interna]ional# a Toleran]ei de
c#tre Statele Membre ale Organi-
za]iei Na]iunilor Unite pentru Edu-
ca]ie, {tiin]# [i Cultur#.

Astfel, \n perioada 16-20 noiem-
brie 2009, \n B#ile[ti a fost organi-
zat#, din ini]iativa {colii cu clasele
I-VIII Nr. 2, \mpreun# cu [colile
partenere,  {coala cu clasele I-VIII
Nr. 3, {coala cu clasele I-VIII Nr.
4, {coala cu clasele I-VIII Nr. 6,
{coala cu clasele I-VIII <Barbu
Ionescu> Urzicu]a S#pt#m@na Tole-
ran]ei. Ca \ntotdeauna, ne-au fost
al#turi colaboratorii no[tri tradi]ionali
– Prim#ria Municipiului B#ile[ti, c@t
[i Casa de Cultur# “Amza Pellea”.

Programul manifest#rii a debutat,
luni, 16 noiembrie 2009, c@nd, \n
Sala de [edin]e a Consiliului Muni-
cipiului B#ile[ti, a avut loc o dezba-
tere cu tema “Toleran]a [i intole-
ran]a societ#]ii contemporane” la
care au participat elevi [i cadre di-
dactice din [colile mai sus-amintite.
Discu]iile au pornit de la materialele
preg#tite de c#tre profesorii Claudia
Surcel, Cristi Popa [i Gabriel Cio-
banu. Ele s-au dovedit aprinse [i
ceea ce a bucurat foarte mult orga-
nizatorii a fost implicarea elevilor
care au avut multe de spus, [i, mai
important, de luat \n seam#.

Sub \ndrumarea doamnei Vero-
nica Ciocionic# [i a domnului Ovi-
diu Teleianu, mar]i, elevii [colilor
nr. 3 [i nr. 4, au realizat [i aplicat
\n cadrul tuturor [colilor partenere
un chestionar, “Ce [tim despre tole-
ran]#” din care urma s# se afle gra-
dul de toleran]# a elevilor no[tri. _n
urma rezultatelor, surprinz#toare [i
nu prea, dar [i ca o completare a
sistemului educativ, aceea[i echip#
a \mp#r]it, joi, 19 noiembrie 2009,
pliantul “Adev#rata toleran]#” cu
c@teva informa]ii generale despre ce
\nseamn# toleran]a [i cum trebuie
ea aplicat# \n r@ndul comunit#]ii.
Un aspect a atras aten]ia, cu prec#-
dere, [i anume acela c# suntem dis-
pu[i s# fim toleran]i cu noi [i cu
cei dragi nou# [i mai pu]in cu al]ii,
de la care, \n schimb, pretindem s#
fie toleran]i cu noi.

Elevii {colii nr. 6 [i {colii nr. 2
s-au implicat din nou [i au realizat
desene sub genericul “Cr@mpeie de
via]# [i... toleran]#” sub suprave-
gherea cadrelor didactice Florina
Ciobanu [i M#d#lina Prodana, dese-
ne ce au surprins foarte bine tema
activit#]ii, demonstr@nd, \nc# o dat#,
c# exist# talent [i c# micii arti[ti se
preg#tesc pentru ziua de m@ine.

S#pt#m@na Toleran]ei...
\n comunitatea noastr#

Toate fiin]ele umane se nasc libere [i egale \n demnitate [i drepturi. Ele sunt \nzestrate
cu ra]iune [i trebuie s# se comporte unele fa]# de altele \n spiritul fraternit#]ii.

Declara]ia Universal# a Drepturilor Omului

Desenele au fost expuse publicului,
spre a fi vizionate, miercuri, 18
noiembrie 2009.

Fiecare zi a s#pt#m@nii a g#zduit,
prin urmare, c@te o manifestare, al
c#rei principal scop a fost acela de
a multiplica, \n r@ndul comunit#]ii
din B#ile[ti, a ceea ce \nseamn# to-
leran]# [i beneficiile existen]ei ei.
Pe aceea[i linie, a[ dori s# subliniez,
cu mare pl#cere, efortul elevilor
[colii al c#rui cadru didactic sunt,
de a g@ndi singuri [i a materializa
o \ntreag# activitate \n  acela[i scop.
Chestionarul [i pliantul concepute
de ei au fost aplicate [i \mp#r]ite
pe str#zile [i \n punctele cheie ale
ora[ului. Am fost bucuroas# s# aflu
c# cei interpela]i au fost foarte des-
chi[i [i amabili cu ei, le-au r#spuns
bucuro[i la \ntreb#ri [i i-au \ncurajat
s# mai aib# ini]iative de acest fel.
Pentru faptul c# au ie[it din mole-
[eala [i apatia care din p#cate carac-
terizeaz# societatea rom@neasc#, a[
dori s# \i men]ionez: Alina Albi[or,
Adriana Micu, {tefania Gaciu, Ro-
dica Constantin, Andreea Iancu,
Claudia Irofte, Marius Cioroianu,
Mo]#]#ianu Mariana, Bistriceanu
C#t#lina, Coconoiu Ingrid, Ro[u
Lavinia, Ban# Daniela, Mirea Vic-
tor, Stani Florina, Gub#uceanu An-
drei [i Mo]#]#ianu Luigi.

“Uni]i \n diversitate” s-a numit
concursul care a \ncheiat ciclul ma-
nifest#rilor dedicate Zilei Interna]io-
nale a Toleran]ei. organizat de
{coala nr. 2, prin doamna Irina
Ciontu, domni[oara Livia Becea [i
domnul Nicolin Dan, cu probe va-
riate, teoretice [i practice, care [i-a
propus s# verifice echipajele parti-
cipante \n leg#tur# cu tematica \n

discu]ie. Competi]ia a fost foarte
str@ns#, un singur punct departaj@nd
ocupantele locurilor frunta[e. Ast-
fel, cu 44 de puncte, s-a clasat pe
locul al doilea {coala nr. 3, \n timp
ce Trofeul Promotorii Toleran]ei a
fost revendicat de {coala nr. 2 B#i-
le[ti, cu echipajul format din elevele
Rodica Constantin, Andreea Iancu,
Claudia Irofte.

Am putea spune c# suntem totu[i
o comunitate tolerant#. C# se poate
[i mai bine este evident, pentru c#
remarci de genul E ]igan, eu nu stau
cu el \n banc# sau Ai votat cu X,
e[ti un bou, trebuia s# votezi cu Y
\nc# mai exist#. {i at@ta vreme c@t
ele exist#, activit#]i ca cele incluse
\n S#pt#m@na Toleran]ei sunt bine
venite. A fost doar Edi]ia I ... {i a[
vrea s# mai adaug un lucru. Ralph
W. Sockman a f#cut urm#toarea
afirma]ie: “Testul curajului intervi-
ne c@nd suntem \n minoritate. Tes-
tul toleran]ei intervine c@nd suntem
\n majoritate”. Cred c# este un lucru
asupra c#ruia merit# s# medit#m un
pic!

_n \ncheierea acestui material, \n
preajma S#rb#torilor de Iarn#, a[
dori s# le mul]umesc doamnelor [i
domnilor directori ai [colilor cu
care am colaborat pentru sprijinul
acordat, institu]iilor partenere, ca-
drelor didactice ce mi-au fost al#-
turi, elevilor, s# le urez un an mai
bun, mai \mbel[ugat, cu mai multe
bucurii [i \mpliniri dec@t au fost \n
cel ce se sf@r[e[te, cu lini[te [i pace
\n suflete [i infinit# fericire !

LA MUL}I ANI !
Claudia SURCEL

Coordonator de proiecte educative
{coala nr. 2 B#ie[ti

Data de 1 Decembrie 1918 re-
prezint# unul dintre cele mai im-
portante momente ale istoriei Ro-
m@niei, fapt care a permis pro-
clamarea ei ca Zi Na]ional#.

Unirea Transilvaniei, Bucovinei
[i Basarabiei cu Vechiul Regat nu
a fost un act politic rupt din con-
textul european, ci o consecin]#
logic# a luptei rom@nilor pentru
unitate na]ional#. Aceasta a \nce-
put \n anul 1600, c@nd Mihai Vi-
teazul a reu[it unirea militar# a
provinciilor, pentru o perioad#
scurt# de timp, [i a continuat prin
unirea }#rii Rom@ne[ti cu Mol-
dova, \n anul 1859, sub sceptrul
lui Alexandru Ioan Cuza.

_nfaptuirea Marii Uniri s-a reali-
zat \n trei etape: \n 15/27 martie
1918, prin voin]a liber consim]it#
a basarabenilor, 15/28 noiembrie
1918, prin cea a bucovinenilor [i
1 decembrie 1918, prin cea a tran-
silv#nenilor.

La Marea Adunare Na]ional# de
la Alba-Iulia, care a realizat actul
final al visului rom@nesc, au parti-
cipat 1228 reprezentan]i oficiali
din provincie. Pe l@ng# ace[tia au
venit [i peste 100.000 de ]#rani,
muncitori [i intelectuali din toate
col]urile Transilvaniei.

Lucr#rile Adun#rii s-au ]inut \n
sala Casinei din Cetate [i au fost
prezidate de c#tre Gheorghe Pop
de B#se[ti care a deschis \ntruni-
rea cu un discurs elocvent, din ca-
re voi reproduce c@teva idei:

“Prea iubi]i mei, ®...¯
Du[manii seculari, care ne-au ]i-

nut veacuri de-a r@ndul \n lan]uri
fizice, ne-au ]inut p@n# ieri, \nl#n-
]ui]i suflete[te, \n#bu[ind cu bru-
talitate toate manifest#rile sufle-
tului rom@nesc dornic de libertate
[i cultura na]ional#.

Lan]urile acestei robii suntem
chema]i, fra]ilor, s# le dezrobim
ast#zi, \n aceast# Mare Adunare
Na]ional#, a tuturor rom@nilor din
Ungaria [i Transilvania, aici, pe
p#m@ntul stropit cu s@ngele marti-
rilor Horea [i Clo[ca. ®...¯”

Punctul culminant l-a repre-
zentat discursul lui Vasile Goldi[,
care, \n \ncheiere, a propus Adu-
n#rii votarea unirii Transilvaniei

cu Rom@nia. Astfel, \n unanimi-
tate, a fost adoptat# urm#toarea
hot#r@re: <Adunarea Na]ional# a
tuturor rom@nilor din Transilvania,
Banat [i }ara Ungureasc#, aduna]i
prin reprezentan]ii lor \ndrept#]i]i
la Alba-Iulia \n ziua de 18 noiem-
brie (1 decembrie) 1918, decre-
teaz# unirea acelor rom@ni [i a tu-
turor teritoriilor locuite de d@n[ii
cu Rom@nia. Adunarea Na]ional#
proclam# \ndeosebi dreptul inalie-
nabil al na]iunii rom@ne la \ntreg
Banatul, cuprins \ntre r@urile Mu-
re[, Tisa [i Dun#re>.

Tribunii au mers, apoi, la mul]i-
mea care a[tepta atunci cu \nfrigu-
rare s# le aduc# la cuno[tin]# cele
hot#r@te.

O delega]ie ardelean#, format#
din Alexandru Vaida, Vasile Gol-
di[, Miron Cristea [i Iuliu Hossu,
a predat Actul Unirii regelui Fer-
dinand, la 14 decembrie 1918. _n
cuv@ntarea rostit# cu acest prilej
se arat# “®...¯ noi i]i aducem pa-
m@ntul str#mo[ilor no[trii, dar tot
atunci noi i]i aducem [i sufletul
rom@nilor de azi, care tr#iesc \n
Transilvania, Banat [i }ara Ungu-
reasc#. ®...¯ Prime[te jur#m@ntul de
fidelitate [i omagiul a celor patru
milioane de rom@ni locuitori pe
acel pam@nt [i \ntinde asupra lor
scutul puternic al maiest#]ii tale”.

Iar regele a decretat: “Ferdinand
I. Prin gra]ia lui Dumnezeu [i vo-
in]a na]ional#, rege al Rom@niei,
la to]i de fa]# [i viitori, s#n#tate:
®...¯ Am decretat [i decret#m: Art.
I. }inuturile cuprinse \n hot#r@rea
Adun#rii Na]ionale din Alba-Iulia
de la 18 noiembrie/1 decembrie
1918 sunt [i r#m@n de-a pururea
unite cu Regatul Rom@niei ®...¯”.

Conferin]a de Pace de la Paris
avea s# recunoasc# actul de la 1
decembrie 1918 prin tratatul cu
Ungaria din 4 iunie 1920 semnat
la Trianon.

_ncoronarea lui Ferdinand [i a
reginei Maria, la 15 octombrie
1922, \n Catedrala de la Alba-
Iulia, ca regi ai Rom@niei Mari a
\ncheiat, cu succes, un episod
major al luptei na]ionale.

Prof. Claudia SURCEL

1 Decembrie 1918
_mplinirea unui vis secular

_n \ncheierea locu]iunii, dl. pri-
mar a dat citire mesajului c#tre par-
ticipan]ii la comemorare primit de
la actri]a Oana Pellea, aflat# la Lon-
dra, unde particip# la turnarea unui
film \n coproduc]ie interna]ional#.

_n cuvinte vibrante, fiica marelui
actor transmite b#ile[tenilor \ntrea-
ga ei compasiune izvor@t# din ace-
la[i ata[ament legitim fa]# de cel
comemorat.

Au fost depuse la Troi]# coroane

de flori din partea Prim#riei, Socie-
t#]ii civile [i [colilor.

Plecarea cu lum@n#ri aprinse \n
“{irul luminilor” c#tre “Casa me-
morial#” a coincis cu punerea \n
func]iune a instala]iei electrice de-
corative a ora[ului, fapt ce a marcat
\nceputul lunii s#rb#torilor de iarn#.

Poli]ia a vegheat deplasarea parti-
cipan]ilor c#tre “Casa memorial#”
f#r# incidente de circula]ie nedorite.

_n curtea “Casei memoriale” din

str. Eremia Grigorescu, frumos de-
corat# [i iluminat#, copiii de la Gr#-
dini]a “Amza Pellea” au oferit un
spectacol cu personajele at@t de
\ndr#gite pretutindeni \n ]ar#, dar
mai ales la B#ile[ti – rod al crea]iei
marelui actor, astfel c#, sub \ndru-
marea educatoarei Ioana Nec[u,
pre[colarii au interpretat pe Nea
M#rin, Veta, Suc# etc., aplauda]i
cu d#rnicie de spectatori.

Manifestarea a luat sf@r[it cu

“\mp#r]irea” dup# tradi]ie de c#tre
rudele marelui comemorat [i ceilal]i
organizatori a unor daruri – coliv#,
nuci, mere, pr#jituri [i, bine\n]eles,
c@te un pahar de zaib#r, vinul care
a devenit emblematic pentru B#i-
le[ti prin marele actor.

Comemorarea nu numai c# a fost
o reu[it#, dar a exprimat \nc# o dat#

ata[amentul comunit#]ii locale fa]#
de Amza Pellea – ceea ce s-ar putea
sintetiza \n urm#toarele r@nduri:

“M#rite Prin] al scenei rom@ne[ti,
_n chip de rege dac

[i domn \ntregitor,
Plecat la ceruri s# te odihne[ti –
B#ile[tiul,

ve[nic recunosc#tor!!!”

M#re]ia ei (n.a. a unirii) st# \n faptul c# des#v@r[irea
unit#]ii na]ionale nu este opera nici unui om politic, a
nici unui guvern, a nici unui partid; este fapta istoric#
a \ntregii na]iuni rom@ne, realizat# \ntr-un elan ]@[nit
cu putere din str#fundurile con[tiin]ei unit#]ii neamului,
un elan controlat de frunta[ii politici, pentru a-l c#l#uzi
cu inteligen]# politic# remarcabil# spre ]elul dorit. ®...¯

Florin Constantiniu – O istorie sincer# a poporului rom@n

_n memoria
lui Amza Pellea

Urmare din pag. 1
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D@nd curs Dispozi]iei 4649/
17.11.2009 a Primarului municipiului
B#ile[ti, “parlamentarii” locali [i-au dat
\nt@lnire pentru [edin]a ordinar# din
luna noiembrie, pentru a dezbate pro-
bleme cu semnifica]ii diferite, at@t din
domeniul social-economic, c@t [i din
cel edilitar-gospod#resc.

_ntrudindu-se cvorumul, conform
uzan]elor, dl. Mugurel M@nz@n#, pre[e-
dintele de [edin]#, l-a invitat pe dl. pri-
mar s# prezinte ordinea de zi. Dup#
lecturarea acesteia, prelu@ndu-[i prero-
gativele, pre[edintele de [edin]# a su-
pus-o votului, ordinea de zi fiind apro-
bat# \n unanimitate.

Dl. Mugurel M@nz@n# a propus o
abatere de la ordinea de zi, \n sensul
de a se discuta situa]ia c#ii de acces
pentru cet#]enii care locuiesc pe str. In-
dependen]ei, nr.7, care au avut repre-
zentan]i la [edin]#. Dl. Paul Mitroi, \n
calitate de pre[edinte al comisiei consti-
tuite pentru solu]ionarea acestei proble-
me, a informat c# membrii comisiei s-
au deplasat la fa]a locului [i au constatat
c# o cale de acces prin spatele fostei
fabrici de p@ine este imposibil de reali-
zat, reprezentantul Pan Group opun@n-
du-se categoric, la fel ca [i dl. Nelu
M#nucu. Singura solu]ie realizabil# ar
fi pe terenul doctorului Poenaru, dar
trebuie f#cute anumite m#sur#tori. Dl.
Vasile Duinea a men]ionat c# nu exist#
niciun document care s# ateste c# tere-
nul ar apar]ine dr. Poenaru. Se impune
s# se ia leg#tura cu proprietarul pentru
a aduce documentele. Dl. primar Costel
Pistri]u a informat c# s-a f#cut adres#
la Cartea funciar# pentru a ob]ine o co-
pie dup# documentele respective, preci-
z@nd c#, dac# terenul este cump#rat,
eforturile sunt zadarnice. Dl. M. M@nz@-
n# a \ntrebat dac# n-ar putea s# rezolve
situa]ia Serviciul Urbanism, \n timp ce
dl. Sabin Gaciu a avansat ideea c# pre-
[edintele comisiei a avut ni[te atribu]ii
pe care nu le-a dus la \ndeplinire, pre-
ciz@nd c# nu-[i poate explica de ce au
venit oamenii, [tiindu-se c# nu li se
poate da un r#spuns concret. S-a stabilit
s# se fac# m#sur#tori, s# se mearg# la
Serviciul Impozite [i Taxe s# se vad#
ce au pl#tit oamenii, dl. consilier \nche-
indu-[i intervene]ia dezam#git: “_i pu-
nem degeaba pe oameni pe drumuri.”
Dl. secretar Mihai Barbu a informat c#
s-a \naintat adres# de aproape un an,
dar de la Craiova nu s-a primit niciun
r#spuns. Dl. primar a considerat c# se
impune ca membrii comisiei s# urgen-
teze rezolvarea problemei, inform@nd
c# dl. Cosmin Enea, care a cump#rat la
fostul IAS a promis c# este dispus s#-
i lase pe oameni s# treac# pe acolo.

Primele opt proiecte de hot#r@re au
fost supuse aten]iei asisten]ei de c#tre
d-na Violeta Mo]#]#eanu, directul exe-
cutiv economic.

_n expunerea de motive la Proiectul
de hot#r@re privind rectificarea bugetu-
lui local, se stipuleaz# c#, av@nd \n
vedere c# s-au \ncasat \n plus venituri
din cote defalcate din impozitul pe
venit, precum [i adresa 58867/
13.11.2009 a Direc]iei de Finan]e Pu-
blice Dolj, prin care se comunic# repar-
tizarea sumelor defalcate din TVA pen-
tru echilibrarea bugetelor locale, execu-
tivul a propus rectivicarea bugetului
local astfel:

La partea de Venituri:
- Cap. 04.02.01: “Cote defalcate din

impozitul pe venit” +150 mii lei;
- Cap. 11.02.06: “Sume defalcate din

TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale” +130 mii lei;

- Cap. 42.02.34: “Subven]ii pentru
ajutorul de \nc#lzire a locuin]ei” + 60
mii lei;

La partea de Cheltuieli:
- Cap. 51.02: “Autorit#]i publice”

+30 mii lei pentru cheltuieli materiale;
- Cap. 65.02: “_nv#]#m@nt” +50 mii

lei pentru cheltuieli materiale la Grupul
{colar “{tefan Anghel” [i la {coala nr.
3;

- Cap. 67.02: “Cultur#, recreere [i
religie” +60 mii lei pentru cheltuieli
materiale zone verzi – 20 mii lei [i
cheltuieli materiale pentru organizarea
s#rb#torilor de iarn# – 40 mii lei;

- Cap. 68.57: “Asisten]# social#”
+60 mii lei;

- Cap. 84.20: “Transporturi” +140
mii lei pentru cheltuieli materiale repa-
ra]ii str#zi.

_n urma rectific#rii propuse, bugetul
local a ajuns la valoarea de 22464 mii lei.

Dl.  Ionel Mu[uroi a propus ca de la
“repara]ii str#zi” s# se transfere suma
de 30 mii lei la “_nv#]#m@nt” pentru
repara]ii la {coala Balasan.

Proiectul executivului a ob]inut
sufragiile tuturor ale[ilor locali.

_n ceea ce prive[te Proiectul de
hot#r@re referitor la stabilirea taxei de
p#[unat pentru anul 2010, executivul a
propus urm#toarele taxe: bovine, caba-
line, asini – 9 lei/ cap/an; ovine [i ca-
prine – 8 lei/ cap/ an, urm@nd ca plata
taxei s# se fac# astfel: pentru bovine,
cabaline [i asini – la intrarea animalelor
\n izlaz; pentru ovine [i caprine – 50%
la intrarea \n izlaz, iar diferen]a p@n# la
15 iunie 2010. Neplata taxei la datele
stabilite atrage interzicerea instal#rii st@-
nei [i a valorific#rii produselor pe pia]a
municipiului.

To]i ale[ii urbei au fost de acord cu
propunerea avansat# de executiv.

Referitor la Proiectul de hot#r@re pri-
vind stabilirea taxei pentru oficierea
c#s#toriilor pe anul 2010, executivul a
supus spre aprobare suma de 60 de lei,
propunere fundamentat# pe dispozi]iile
art. 282 din Legea 571/2003, modifi-
cat# prin HG 1861/2006.

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

_n expunerea de motive la Proiectul
de hot#r@re privind stabilirea taxei pe
anul 2010 pentru de]in#torii de difuzoa-
re, se precizeaz# c# s-a stabilit \n baza
acelora[i acte legislative, iar executivul
a propus ca valoarea ei s# fie de 3 lei/
lun#.

Proiectul de hot#r@re a ob]inut
sufragiile tuturor consilierilor locali.

_n ceea ce prive[te Proiectul de hot#-
r@re referitor la stabilirea taxei pentru
instalarea de corturi pentru nun]i etc
pe anul 2010, pe domeniul public, exe-
cutivul a propus taxa de 80 de lei pentru
instalarea corturilor [i o garan]ie de 200
de lei, care va fi restituit#, dac# terenul
public [i privat va fi adus la starea ini-
]ial# \n termen de 10 zile lucr#toare,
dup# ridicarea cortului.

_n interven]ia sa, dl. Dorin Manciu a
pus accent pe faptul c#, din cuno[tin]ele
pe care le are, exist# o lege care inter-
zice instalarea de corturi pentru nun]i,
iar dl. secretar Mihai Barbu a precizat
c# prevederile legii se refer# exclusiv
la nun]i, dar corturile pot fi instalate [i
pentru alte activit#]i sau evenimente din
via]a oamenilor. Dl. primar C. Pistri]u
a fost de p#rere c# nu putem determina
oamenii s# renun]e la instalarea cortu-
rilor, obicei care a intrat \n tradi]ia ro-
m@neasc#, motiv pentru care a propus
s# se reformuleze textul proiectului, \n
ideea c# domeniul public poate fi \n-
chiriat pentru alte momente semnifica-
tive din via]a concitadinilor nostri. Dl.
Ioan Negre] a fost de p#rere c# este
bine s# le d#m oamenilor voie s#-[i
serbeze aceast# mare bucurie a vie]ii,
mai ales c#  sunt destul de pu]ini cei
care instaleaza corturi, iar ace[tia locu-
iesc la periferie, ci nu pe strazile princi-
pale din centru. A propus s# li se admit#
instalarea de corturi m#car pentru anul
2010. Dl. Ionel Musuroi a f#cut propu-
nerea de a se \nlocui termenul “nun]i”
cu “evenimente” iar dl. M. M@nz@n# a
avansat idea ca, \n cazul \n care cet#-
]enii nu aduc terenul \n stadiul ini]ial,
lucrarea s# fie f#cut# de SPADPP [i
achitat# din garan]ia depus#.

Proiectul de hot#r@re, cu amenda-
mentul propus, a ob]inut unanimitatea.

Referitor la Proiectul de hot#r@re pri-
vind stabilirea taxelor din pia]a muni-
cipiului  [i t@rgului s#pt#m@nal pe anul
2010, executivul a supus spre aprobare
urm#toarele taxe:

V@nzarea produselor de orice fel
din vehicule [i autovehicule:

C#ru]# cu animale (porci, oi) – 3 lei;
c#ru]# cu lemne – 8 lei; Dacia – 3 lei;
Dacia cu remorc# – 5 lei; ARO simplu
– 6 lei; ARO cu remorc# + TV – 8 lei;
camion cu cereale [i tractor cu remorc#
-32 lei; camion cu sc@ndur# – 64 lei.

Folosirea meselor din beton platfor-
m# acoperit# pentru legume:

Personae fizice – 4 lei/mas#; persoa-
ne juridice – 6 lei/mas#;

Folosire spa]ii platform# betonat#,
sectorul legume – 3 lei/mp.

V@nzare de p#s#ri:
G#ini, ra]e – 1 leu/buc.; g@[te – 2

lei/buc.; curci, curcani – 3 lei/buc.
V@nzare de animale:
Miei + oi [i capre – 8 lei/buc.; cai

+vaci [i vi]ei – 11 lei/buc; purcei – 5
lei/buc.; porci peste 100 kg. – 10lei/
buc.;

V@nzare de carne \n locuri special
amenajate:

Carne de vit# [i de porc – 43 lei/
cap; carne de miel sacrificat + viu – 8
le/cap; carne de oaie – 12 lei/cap.

V@nzari produse lactate:
a) br@nz#: g#leat# de 5 litri – 3 lei;

g#leat# de 10 litri – 5 lei; g#leat# de 30
de litri – 11 lei; h@rd#u – 21  lei;

b) lapte la litru – 0,50 lei/litru.
Taxe locale la platforma betonat#:
Dacia  10 mp.- 9 lei; Dacie +remorc#

– 10 lei;
Tax# mese platform# betonat# – 6

lei/mas#;
Tax# \nchiriere c@ntare – 4 lei/

bucat#;
Tax# pentru auto – 2 lei pentru fie-

care auto;
Tax# rezervare loc v@nzare legume

sub [opron – 4 lei/ mp/ zi;
Tax# rezervare loc v@nzare carne

\n locuri special amenajate – 32 lei/
mp/zi;

Tax# rezervare loc v@nzare produse
nealimentare (pia]#) :

Pe platform# – 9 lei/zi; sub [opron –
11 lei/zi;

Tax# pentru parcare vehicule cu
trac]iune animal# – 2 lei/zi pentru fie-
care vehicul;

Tax# c@ntar bascul# pentru ani-
male – 8 lei/zi pentru fiecare animal.

Proiectul de hot#r@re a fost aprobat
cu 16 voturi “pentru” [i o ab]inere – S.
Gaciu.

_n expunerea de motive la Proiectul
de hot#r@re privind aprobarea sumei
pentru colind#tori cu ocazia S#rb#tori-
lor de iarn# se stipuleaz# c#, respec-
t@nd tradi]ia colindului, executivul a
propus aprobarea cheltuirii sumei de 20
de lei/copil pentru colind#tori, dar s#
nu se dep#[easc# suma de 17 mii de
lei.

To]i consilierii locali au fost de acord
cu proiectul propus de executiv.

_n ceea ce prive[te Proiectul de hot#-
r@re referitor la aprobarea sumei pentru
organizarea Pomului de Cr#ciun, execu-
tivul a propus suma de 20 de lei pentru
fiecare copil, \n scopul acord#rii de ca-
douri cu ocazia Serb#rii Pomului de
Cr#ciun la nivelul municipiului, suma
maxim# aprobat# fiind 17 mii lei.

_n prelungirea acestui subiect, d-na
Elena Jianu a informat c# exist# un pro-
iect de parteneriat \ntre biserici [i Liceul
“Mihai Viteazul” prin care se \ncearc#
s# fie ajuta]i elevii cu situa]ie material#
precar#. _n  acest sens, a lansat rug#-
mintea ca pentru pungile cu dulciuri s#
contribute fiecare consilier cu o sum#
pe care dore[te s-o ofere, propun@nd
ca la sf@r[itul [edin]ei fiecare s# anun]e
cuantumul contribu]iei, pentru a com-
pleta un table justificativ [i a precizat
c# factura cu cele cump#rate din suma
realizat# va fi adus# la Consiliul Local.
_ncerc@nd s# sensibilizeze asisten]a, d-
na consilier a spus \n finalul interven-
]iei: “Sigur c# nu putem schimba ni[te
destine, dar putem aduce o bucurie [i o
raz# de speran]# pentru ace[ti elevi.”
Dup# ce dl. M. M@nz@n# a propus ca
ac]iunea s# \nceap# cu cadrele didactice,
proiectul executivului a fost supus la
vot [i aprobat \n unanimitate.

Referitor la Proiectul de hot#r@re pri-
vind luarea unor m#suri \n vederea pre-
lu#rii Serviciul Public de Alimentare
cu Ap# [i Canalizare( SPAAC) de c#tre
Compania de Ap# Oltenia SA, prezen-
tat, ca [i proiectul urm#tor, de dl. primar
C. Pistri]u, edilul-[ef a informat care
este situa]ia actual# a serviciului \nfiin-
]at \n 2003, c@nd s-a crezut c# \[i va
\ncepe activitatea f#r# datorii, dar SC
Electrica a somat unitatea amenin]@nd-
o c# va \ntrerupe alimentarea cu energie
electric#. Preluarea nu este deloc u[oa-

r#, ea aduc@ndu-ne at@t avantaje c@t [i
dezavantaje, pentru c# am fost \n[tiin]ati
c# va fi preluat numai activul nu [i
pasivul serviciului. Pentru buna func]io-
nare a Sucursalei B#ile[ti, executivul a
propus aprobarea d#rii \n administrare
c#tre Compania de Ap# Oltenia SA a
imobilului din str. Independen]ei, nr.14,
proprietate public# a localit#]ii, a
tractorului [i a utilajului tip Wom# care
sunt \n dotarea SPAAC B#ile[ti.

Dl. M. M@nz@n# [i-a exprimat opinia
c# preluarea nu este avantajoas# pentru
noi, consider@nd c# “le d#m totul [i nu
ob]inem nimic”, interven]ie \n urma c#-
reia primul gospodar al municipiului a
men]ionat c# lucrurile nu stau a[a, deoa-
rece Compania de Ap# a reu[it s#-[i
impun# punctul de vedere \n proiect [i
noi avem de c@[tigat, fiind vorba de
peste 33 de kilometri de canalizare. Si-
gur c# preluarea implic# anumite costuri
at@t din partea noastr#, c@t [i din partea
companiei, inform@nd c# are certitu-
dinea c# se va face la B#ile[ti o sta]ie
de epurare. Dl. I. Negre] a fost de p#rere
c#, deoarece s-au facut mari eforturi
pentru procurarea celor dou# utilaje, ar
fi bine s# se fac# tot posibilul spre a fi
p#strate, iar dl. primar a informat c#
cele dou# utilaje r#m@n pe loc, ne deser-
vesc tot pe noi, doar li se schimb# desti-
na]ia ca unitate, ceea ce l-a determinat
pe dl. Mugurel M@nz@n# s# propun# ca
\n momentul \n care vor fi date, s# se
stipuleze \n procesul verbal c# deser-
vesc numai B#ile[tiul. Dl. S. Gaciu a
fost de p#rere c# trebuie s# fim de acord
cu trecerea acestor utilaje la Compania
de Ap#, dar a \ntrebat ce se va \nt@mpla
cu pre]ul apei [i cum vor pl#ti cet#]enii,
\ntrebare la care edilul-[ef a informat
c# se va stabili un pre] unic pentru tot
jude]ul. Dl. S Gaciu a precizat c#, dac#
cineva a \n]eles c# se opune preluarii,
este \n eroare [i a pus problema celor-
lalte bunuri care apartin SPAAC, dac#,
dup# cum rezult#, Compania de Ap# a
solicitat numai preluarea celor dou#
utilaje. Reintervenind \n discu]ie, dl.
primar, dupa ce a pus \ntrebarea retoric#
“Ce bunuri mai are serviciul?”, a pre-
cizat c# totul se va prevedea \n procesul
verbal de predare-primire.

Proiectul executivului a fost aprobat
cu 16 voturi “pentru”, dl. S. Gaciu
ab]in@ndu-se.

_n expunerea de motive la Proiectul
de hot#r@re privind interzicerea acce-
sului pe str. T#b#cari, \n zilele de joi [i
duminic# \ntre orele 7,00 si 12,00, a
tuturor mijloacelor de transport, se
mentioneaz# c# \n cele dou# zile ale
s#pt#m@nii circula]ia pe aceast# strad#
se desf#[oar# greoi, mijloacele de trans-
port fiind parcate pe trotuare [i pe caro-
sabil. Din acest motiv, executivul a pro-
pus interzicerea accesului mijloacelor
de transport \n intervalul orar 7-12,
accesul pentru aprovizionarea cu produ-
se agroalimentare  fiind permis p@n# la
ora 7, iar apoi circula]ia s# fie normal#
dup# ora 12.

Dl. M. M@nz@n# a precizat c# nu este
de acord cu aceast# m#sur# p@n# nu se
amenajeaz# o parcare dincolo de p@r@ul
Balasan, dat fiind faptul c# este greu
s# mearg# oamenii, [i \n special cei \n
v@rst#, cu sacul cu cump#r#turi p@n# la
Turist, de exemplu, unde au g#sit un
loc de parcare, interven]ie \n urma c#-
reia edilul-[ef a men]ionat c# \n zilele
de pia]# nu se poate realiza un trafic
fluent [i abundent [i a \ntrebat dac# se
duce cineva cu ma[ina \n Pia]a Craio-
vei. Dl. S. Gaciu a pedalat pe faptul c#

Agrizindul are brut#rie pe aceast# strad#
[i este obligat s# fac# drumuri cu ma-
[ina pentru aprovizionarea popula]iei cu
p@ine, chiar \ntre orele 7 si 12, c@nd se
fac cel pu]in 7-8 curse. Av@nd \n vedere
c# este absolut necesar s# se fac# apro-
vizionarea, a \ntrebat de unde trebuie
luat# o aprobare \n acest sens, iar dl.
primar l-a informat c# Prim#ria va eli-
bera o aprobare special# pentru acest
caz. Dl. I. Negre] a pedalat tot pe impo-
sibilitatea omului de a-[i lua toate cum-
p#r#turile pe care le-a f#cut [i s# le
duc# unde are ma[ina parcat#, propu-
n@nd “s# g@ndim bine, ca s# lu#m o
hot#r@re \n]eleapt#” iar dl. Ionel Mu[u-
roi a propus s# nu mai fie parcat# nicio
ma[in# pe aceast# strad# \n perioada
de timp specificat# \n proiectul de ho-
t#r@re.

Propunerea executivului a fost apro-
bata cu 11 voturi “pentru”, neob]in@nd
sufragiile consilierilor: D. Manciu, I.
Negre], V. Duinea, Cristina S#lceanu,
Gabriel Tica [i C#t#lin Ne]a.

Au fost dezbatute apoi cele trei pro-
iecte de hot#r@re prezentate de dl. Vic-
tor Bonci.

_n ceea ce prive[te Proiectul de hot#-
r@re prin care se aprob# diminuarea
redeven]ei pe anul 2009, prevazut# \n
contractul de concesiune 11821/
09.06.2008, aferent concesion#rii supra-
fe]ei de 474 mp, situat# \n insula Bala-
san, se precizeaz# c#, d@nd curs adresei
29516/2009 a SC Cormast SRL, repre-
zentat# prin administratorul St#nic#
Gabi-Valentin, executivul a propus re-
ducerea redeven]ei cu suma de
51063,38 lei, contravaloarea lucr#rilor
de investi]ii, diminuare legal#, deoarece
redeven]a anual# este de 53000,79 lei.

Proiectul de hot#r@re a ob]inut sufra-
giile tuturor ale[ilor urbei.

Referitor la Proiectul de hot#r@re prin
care se aprob# diminuarea redeven]ei
pe anul 2009, prevazut# \n contractul
de concesiune 12318/10.06.2004, afe-
rent concesion#rii suprafe]ei de 4000
mp, situat# \n str. Revolu]iei, nr.103,
se stipuleaz# c#, lu@nd act de cererea
num#rul 29595/2009 prin care dl. Ser-
giu Voinea solicit# diminuarea redeven-
]ei, executivul a propus sc#derea rede-
ven]ei cu suma de 1195,68 lei, cheltu-
it# pentru \ntocmirea c#r]ii funciare, va-
loarea facturii fiind de 2100 lei, ceea
ce dovede[te \ncadrarea \n legalitate.

To]i cei 17 consilieri locali au fost
de acord cu propunerea executivului.

_n expunerea de motive la Proiectul
de hot#r@re priviind modificarea art. 2
din HCL 19/2004, se stipuleaz# c#, ]i-
n@nd seama c# prin hot#r@rea men]io-
nat# a CL s-a aprobat \nchirierea c#tre
AJOFM Dolj, Agen]ia B#ile[ti a imo-
bilului din str. Carpa]i, 32A, pe o pe-
rioad# de cinci ani, iar termenul a ex-
pirat la 01.10.2009, executivul a propus
modificarea, articolul av@nd formularea:
“Perioada de \nchiriere se aprob# ca
fiind de 5 ani [i 3 luni, \n vederea pre-
lungirii contractului.”

Dl. M. M@nz@n# a men]ionat c# cei
de la AJOFM nu s-au ]inut de cuv@nt,
n-au f#cut nimic acolo, a[a \nc@t cl#-
direa arat# aproape jalnic. Dl. I. Negre]
a apreciat c# a fost un lucru bun faptul
c# am avut agen]ie la B#ile[ti. Oferta
lor a fost s# fac# \mbun#t#]iri, dar con-
tractul de \nchiriere s# fie pentru o peri-
oad# mai mare de timp, 15-20 de ani,
pentru a-[i putea permite s# fac# inves-
ti]ii, dar consilierii de la acea dat# n-au
fost de acord [i, pe cale de consecin]#,
nu s-au f#cut investi]ii \n imobil.

Proiectul executivului a fost aprobat
\n unanimitate.

Dl.consilier I. Negre] a propus ca [e-
din]a pe luna decembrie s# fie progra-
mat# \n jurul datei de 20 a lunii, spre
a da posibilitate tuturor consilierilor s#
ia parte la lucr#rile ei.

Ne exprim#m marea bucurie c# ape-
lul nostru din num#rul anterior a avut
ecou [i a fost receptat a[a cum se cu-
vine de to]i, a[a \nc@t de data aceasta,
cu toate c# au existat, cum este normal,
puncte de vedere diferite, dezbaterile
au beneficiat de atributul decen]ei, al
respect#rii personalit#]ii, chiar al \n]e-
lepciunii, s-a discutat pe un ton civi-
lizat, cre@ndu-se o armosfer# distins#,
a[a cum st# bine unor oameni \n care
comunitatea [i-a pus speran]e [i le-a
\ncredin]at destinul municipiului.

Se poate [i a[a!

Gh. GHEORGHI{AN

Se poate [i a[a!
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Aho, aho, concet#]eni,
Respectabili b#ile[teni,
Rude de aproape, fini,
Colegi, fo[ti elevi, vecini,
Prieteni [i cunoscu]i,
{i [tiu]i [i ne[tiu]i,
De la case [i din blocuri,
Sau veni]i din alte locuri,
{i cei din tar# pleca]i,
De Anu-Nou v#-aduna]i,
Fiindc# cel vechi se petrece,
{i vine Dou# mii zece!!!
Ca \n fiecare an,
De Cr#ciun, Sf@ntul {tefan
{i de la Revelion
Bem  p@n# la Sf@ntu-Ion
{i-o ]inem tot \n chiolhane
Cu cadouri [i plocoane –
Vin finii la na[i [i na[e,
Nepo]ii la mo[i  [i moa[e,
Du[manii-ntre ei se iart#
Cu-o cea[c# de ]uic# fiart#,
Criza nu se mai explic#
{i chiar tremor# de fric#
De at@tea “r@nduieli”
Cu at@tea cheltuieli...
............................................
Aho, aho, dragi b#ile[teni,
Cei mai buni dintre olteni,
Ce parc# v-a luat \n zbor,
Febra s#rb#torilor,
Hai, o clip# opri]i zborul,
C#-am pornit cu “Plugu[orul”,
_ns#-n loc de clopo]ei,
{i de doi boi-bourei...
{i, \n loc de bici \n m@n#,
Dup# datina str#bun#,
“Plugu[orul” meu porne[te
{i-n “Gazeta” se cite[te...
Deci \ntr-o zi \nsemnat#
Vin cu inima curat#,
C#ci, sim]ind c# timpul trece,
{i vine Dou# mii zece,
Pe la to]i pe \nserate,
S# urez  de s#n#tate,
Simplu, \n graiul de-aici
{i vorbit de mari [i mici.
_n B#ile[ti la ori[icine
Eu \i fac ur#ri de bine,
Noul an cu bucurie
Pentru to]i ai lui s# fie,
S# nu le pese de criz#,
De scumpiri [i de acciz#,
De taxe [i TVA
{i de nimic altceva...
Aho, b#ile[teni iubi]i,
“Plugu[orul” meu citi]i,
C#ci se vrea o evocare
{i pentru to]i o urare
De sup#r#ri s# v# treac#
Dup# anul care pleac#
{i s# nu uita]i c#-n el
Am avut pentru Bruxelles
Alegeri cu-ncr@ncenare,
Europarlamentare,
Cu Tam-tam original
{i turism electoral
{i-am ales, se spune-ntruna,
Deputa]i tot unu [i-una
Ce prin Schengen, f#r# viz#,
{i-au luat ei ca deviz#
Deavalma noi s# umbl#m
Si de toate s# fur#m...
Le vom da din pu[c#rie
Mul]i profesori de ho]ie
Practican]i verifica]i
{i supercalifica]i
S#-i \nve]e cum se fur#
Si dumicatul din gur#,
Ma[ini [i robo]i navali
{i colo[i industriali
{i utilaje-gigant
Din Anvers [i de la Gant,

Iar, c@nd se \ntunec#,
Trec@nd peste “M@nec#”,
P@n-la ziu# le fur#m
{i Palatul Buckingham
Iar \n urm#toarea noapte
Turnul Londrei-jum#tate
{i, c@nd o veni momentul,
Le [utim [i Parlamentul –
Camera Comunelor
{i Camera Lorzilor,
Cu tot cu parlamentari,
Le-aducem \n …Ferentari”
{i avem noi destui [mecheri
Ca s#-i lase pe to]i ...lefteri,
F#r# bani \n bancomate
{i cu banci devalizate...
La mul]i ani cu s#n#tate!
........................................
Aho, aho, concet#]eni,
{i mult stima]i b#ile[teni,
Mai ave]i de ascultat
Din cele ce-am constatat:
C# anul doua mii nou#
N-a fost prea dificil nou# –
N-am avut calamit#]i,
Secet# ca-n alte d#]i,
Grindin# sau inunda]ii
{i-alte-astfel de situa]ii,
A fost lini[tit# vara,
A disp#rul “aviara”,
Recoltele gr@ului
{i ale porumbului
{i-ale Florii Soarelui
S-au f#cut cu-ndestulare
{i-are lumea de m@ncare,
Iar, cu zaib#r [i cu praz,
Uit#m de orice necaz,
Dar bine n-a fost s# fie,
De ce? numai dracul stie!!!
C#ci ne-am trezit cu surpriza
C#-a venit peste noi...criza...
_nt@i, destui demnitari
{i exper]i financiari
Se-ambalau cu argumente
{i exemple aferente,
Concluzion@nd, apoi:
“Criza n-ajunge la noi!”
Dar, c@nd s-a f#cut sim]it#,
Au dat-o din nou cotit#
{i-au zis c# doar “gradual”
O s-o sim]im, “par]ial”...
Dar, c@nd colo, efectiv,
A venit intempestiv,
_nc@t destui “finan]i[ti”
N-au mai fost “speciali[ti”,
S# fac# o expertiz#
{i un program anti-criz#,
De am fost lovi]i fatal,
_n prag de haos total,
Cum n-am mai fost alte d#]i:
Lips# de “lichidit#]i”
Pe pie]e financiare,
Cu falimente bancare,
Industrie-abandonat#,
Cu concedii f#r# plat#,
Cu [omaj cronic acut,
_ntr-un dispre] absolut,
Cu discursuri de parad#,
Greve [i mi[c#ri de strad#,
Cu scumpiri de alimente,
Haine [i medicamente,
Cre[teri de impozite,
Cu vid \n depozite,
Cu [coli care scot t@mpi]i,
Cu poli]i[ti mitui]i,
Cu }ara de paduchi supt#,
Cu justi]ie corupt#,
Pre[edinte-juc#tor,
Arbitru [i marcator,
Cu parlament de carton
{i cu guverne-tampon,
Cu moguli [i cu patroni,
Tonomate [i baroni

Ce clameaz# libertatea
{i, sfid@nd realitatea,
Le par toate diafane...
V#zute prin termopane...
Regi de borduri [i asfalt
Iau bugetul cu asalt,
Iar magna]ii din petrol
Iau gazele sub control...
ALRO Slatina [i RAFO
_n scurt timp au ajuns... JAFO
{i-n numai vreo c@]iva ani
Cump#r# tot pe... doi bani...
~[tia-[i schimb#, \n esen]#,
{i modul de existen]#;
Ca s# se uite ce-au fost
{i c# ar fi de neam prost,
Fac saun#, fitness, ski
{i jogging \n zori de zi,
Tenis, golf [i v@n#toare,
Au vale]i de cas# mare
{i [ofer particular,
Bodygarzi [i girofar,
Secretar#-camerist#
Sex-eschibi]ionist#,
{i maseuz# [i stilist,
Medic propriu [i dentist,
Iau la pre]uri modice
Titluri academice
{i orice snob, dar bogat
_[i cump#r# doctorat
{i-n loc de biblioteci
Mul]i citesc prin discoteci...
{i cump#r#-n propagand#
Aplauze la comand#....
...............................................
Aho, aho, concet#]eni,
{i respecta]i b#ile[teni,
_n anul care se duce
_nspre trecut s-o apuce,
Pentru noi to]i se cuvine
S# ne reamintim bine
De cei mor]i [i cei rani]i,
De cei de TAB-uri strivi]i,
De cei prin[i \n ambuscade,
{i b#tu]i pe baricade
Acum dou# zeci de ani
Ca du[mani [i huligani...
Du[mani? da!, \ns# ai cui?
Du[mani ai Regimului
{i nu ai poporului,
Cum tot ]ipa dictatorul,
Fiindc# ei erau poporul!!!
Huligani? de ce [i cum?
Ca s# fie f#cu]i scrum,
S#-i arunce ilegal
_ntr-o gur# de canal ?!
{i apoi aproape-o mie
De mor]i \nc# nu se [tie,
Copii, b#rba]i [i femei,
Cine o fi tras \n ei ?!
Din cei g#si]i vinova]i
Unii s-au f#cut sc#pa]i...
La doctori, s# se trateze...
Al]ii s# se opereze!!!
Mul]i au fentat \nchisoarea,
Schimb@ndu-le “\ncadrarea”
Iar fo[ti c#l#i, mai apoi,
{i-au luat acte de …eroi”,
C#ci s-au pl@ns pe la jura]i
C# au fost …persecuta]i”...
Dup# dou# zeci de ani
Ce sunt fo[tii huligani?
P#i, golani, p@n# mai ieri
{i aproape to]i... [omeri!...
Dar fo[tii tor]ionari?
P#i, prosperi... ac]ionari
{i afaceri[ti prolifici,
Sau distin[i oameni politici
Care tot pretind respect
{i se bat cu pumnu-n piept
C# n-au fost nici securi[ti
{i nici, cumva, terori[ti...;
Afirm# tare [i sus

C# pe mineri i-au adus
De vreo trei sau patru ori,
S# planteze-n pie]e...flori,
C#ci n-a fost vorba, cumva,
S# bat# pe cineva!...
Cine-a lovit studen]i, oare?
Cine-a spart laboratoare?
P#i, ce, exist# dovezi
S# merite s# le crezi?!
Sunt doar jigniri cu adres#,
Sau exager#ri de pres#,
Evident tenden]ioase,
Par[ive [i tic#loase!!!
C# politi[ti travesti]i
_n golani nenoroci]i,
_ntr-un diabolic joc,
Poli]iei iau dat foc...
Iar, pentru alte acuze,
Au ars [i autobuze...
{i, dac#-au fost \mpu[ca]i
{i oameni nevinova]i,
E c# nimeni nu a vrut!...
Pe-acolo de ce-au trecut?!...
E trist, dar adev#rat...:
Au g#sit ce-au c#utat!!!
.............................................
Aho, aho, concet#]eni,
Respectabili b#ile[teni,
Mai ave]i de suportat,
C#ci \nc# n-am terminat
{i chiar \ntr-un timp redus
Eu mai am multe de spus...
Anume c# l-a romani
Zice-o vorb# din b#tr@ni
C# nu vine un necaz
F#r# pl@ns [i f#r# haz
{i nici singur-singurel
Ci [i altele cu el...
Deci, parc# n-am fi avut
Belele c@t n-am fi vrut,
Acum, \n criz# deplin#,
Avem [i “Grip# porcin#”...
Iar alarm#, b@jb@ieli,
Prognostic#ri, opinteli,
C#ci nici nu se [tie bine
Cum, de fapt, ea se previne
{i c#-i doar cu tuse seac#
Ce pe bolnav \l \neac#
{i \l las# f#r# glas
{i-i pic# ap# din nas;
_ns#, ca s# nu-l jigneasc#
{i s# nu-l mai porc#iasc#,
Acum, \n dou# mii nou#
I s-a mai zis “Grip# Nou#”...
Bie]ii doctori, ce pot face?
C#ci n-au cu ce s-o atace...
P#i [i la Gripa porcina
Umbl#m tot cu cloramin#?
Dac# nu ne vaccin#m
Cum o pre\nt@mpin#m?!

Are mass-media sfaturi
Savante c@t s# te saturi:
S# te speli pe m@ini \]i spun
Cu ap# [i cu s#pun
{i-atunci c@nd ai constatat
C# prea des ai str#nutat –
De-o sut# de ori pe ceas,
Te [tergi con[tiincios la nas
{i cu mare grij#-apoi
Duci batista la gunoi...
{i, dac# [i-o tuse seac#
Ai sim]it c# te \neac#,
_nso]it# de frison,
Nu e grip# de sezon
E AH1N1
Cum o recomand# ONU...
Cu norme strict respectate,
Atent monitorizate:
Ca s# nu te molipseasc#,
S# por]i permanent o masc#,
Nu pe \ntrega figur#,
Ci numai pe nas [i gur#,
Dac# nu, piele [i oase,
“Te duci” la …Infec]ioase”!!!
Aici, prea eficient
{i doctori [i asistent,
Doar cu var [i cloramin#
Nu combat “Gripa porcin#”,
F#r# antiseptice
{i antibiotice,
F#r# perfuzii, vaccin,
C@nd n-au nici algocalmin...
Iar, dac# ar fi prin spitale,
Cumva, [i  cazuri mortale,
S# o trateze mai-marii
S#n#t#]ii, demnitarii
Cu discursuri [i pove[ti,
Cu vraji [i leacuri b#be[ti,
Cu subven]ii garantate
{i-apoi volatilizate...
Cum? Pai, prin trusturi-n#luc#,
La cimitir s# ne duc#,
Sau pun@nd firme capu[#
S# ne prefac#-n cenu[#!!!...
..............................................
Aho, aho, dragi cititori
{i aten]i comentatori,
Dou# mii nou#-n final,
Ne cheam# la vot loial:
Marinarul-pre[edinte
A copt-o de mai-nainte,
S-a g@ndit [i mult [i bine,
{i a stabilit, \n fine,
C# avem camere mari
{i prea mul]i parlamentari...
{i c#, pentru totdeauna,
Ne-ar ajunge numai una,
Iar, dup# studii f#cute,
Cu parlamentari trei sute...
Deci, cu muzici [i slogane,

Valentin TURCU
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Deci, la Sf@ntu-Nicolae,
Poate iese cu b#taie,
_n teribila-ncercare...
S# vedem care pe care...!!!
{i o s# fie ce-o fi,
Apoi, cel ce “va ie[i”,
Va avea multe de dat
Celor care l-au votat,
_ns#, dup# jur#m@nt,
Se va ]ine de cuv@nt?!
Chiar va face tot ce-a zis
{i-at@tea c@te-a promis?!
Sau va face-o analiz#
{i d# vina iar pe... criz#?!...
Dar, cum n-are altceva,
Reclam# la D.N.A.,
Apoi cheama F.M.I.-ul
Dar [i D.G.I.P.I-ul
{i pe cele ce-or s# fie,
C# doar dracul le mai [tie,
Iar, de-o fi tot ca-nainte,
Adio [i n-am cuvinte!!!...
............................................
Aho, aho, concet#]eni
{i respecta]i b#ile[teni,
Dup# ce am perorat
{i-am b@rfit exagerat,
Iara[i m# adresez vou#,
C#ci pleac# dou# mii nou#,
{i dou# mii zece vine
Cu ur#rile-mi de bine!!!
Pentru anul viitor
V# urez la toate spor –
Ploi la timp [i ploi curate
Si nicio calamitate...:
Grindina s# v# fereasc#,
Mana s# v# ocoleasc#,
Inundatii – nici un pic,
Iar la vijelii – nimic!!!
S#-ave]i acas# de toate:
Recolte \ndestulate-
Gr@u de aur cu spic mare,
Orzul greu cu bobul tare,
Porumbul ca-n Paradis,
Floarea Soarelui – de vis.
Sfecla \n dealuri cu creste,
Dovlecii ca \n poveste,
Mun]i [i dealuri de legume,
Cartofi cum nu sunt pe lume,
Varz#, ro[ii – cu toptanul,
Castrave]ii c@t borcanul,
Morcovi, vinete – cu carul,
Dovlecii c@t p#limarul,
Ceap#, usturoi, ardei –
Kapia, gras, ]#purei –
Ridichi negre – camioane –
Firele de praz-bastoane,
Lubeni]e, pepeni-miere,
Bel[ug de mere [i pere,
Tone de prune-n budane,
}uic# tare la cazane,
Struguri s#n#to[i \n vii
{i vin \n butoaie – mii,
Zaib#r dulce, fiert alene
In noian de damigene
{i nic#ieri, ca la noi,
Vite, porci, p#s#ri [i oi;
Cai superbi bine-ngriji]i,
Cu panglici \mpodobi]i,
Ce nic#ieri nu necheaz#
Ca-n B#ile[ti, la Boboteaz#!!!
............................................
Aho, aho, concet#]eni
{i prieteni b#ile[teni,
Eu ]in s# v# mai urez
Multe altele cu... “miez” :
S#-ave]i bani s# cump#ra]i
Carne-n pia]# [i c@rna]i,
Mititei bine praji]i
{i prin mu[tar t#v#li]i!!!
Ca[, iaurt [i telemea
S# m@nca]i ca nimenea,
S# ave]i mai multe ou#

Dec@t \n dou# mii nou#!!!
La pescarii b#ile[teni –
Pe[te mare-n Cilieni!!!
S# munci]i eficient
{i s# v#-mbr#ca]i decent,
Nu \n vechituri uzate
La “Second Hand” cumparate!!!
S# r#m@ne]i to]i voio[i,
Toleran]i [i s#n#to[i !!!
...............................................
Aho, aho, oficali
{i reprezentan]i locali,
Fiindc# anul se-noie[te
{i “Plugu[orul” porne[te,
Fiind “Plugu[or” de pres#,
V# fac ur#ri cu adres#:
Urez nedisimulat
S#-avem un ora[ curat,
Spa]ii verzi bine-ngrijite
{i suficient stropite,
Parcurile protejate
{i atent supravegheate,
S# fie prosper \n toate-
La mul]i ani cu s#n#tate!!!
Fericire, bucurie –
La Consiliu, Prim#rie,
La primar, viceprimar,
Func]ionari, secretar!!!
S# uite to]i sup#rarea
C# vine restructurarea
{i s# spere \n mai bine,
C# vin [i zile senine,
Le urez la toate spor
{i “La mul]i ani” tuturor!!!
La fel la Justi]ie,
Ca [i la Poli]ie,
La jandarmi [i pompieri,
S# fie cu to]i prosperi,
La c@rciumari, negustori,
Meseria[i, muncitori,
_n [coli, la \nv#]#tori,
Directori [i profesori,
TESA [i educatoare
S# aib# leafa mai mare,
Considerabil crescut#,
Cu “Procent 50%”,
Dup# cum a fost votat#,
Mai apoi chiar... promulgat#,
Iar, dup#-aceea, uitat#!!!
La elevi [i pre[colari –
Urez aloca]ii mari,
{i la concursuri [colare –
Rezultate exemplare
{i la \ntreceri sportive –
Performan]e efective!!!
La medici [i asistente –
Destule medicamente,
Dar [i salarii decente!!!
Urez b#ncilor de-aici-
La credite – dobanzi mici!!!...
................................................
Aho, aho, concet#]eni,
B#ile[teni din Gabroveni,
Dar [i de prin Col#nesti,
Sau din “S@rbi” din Bechere[ti,
De urat a[ mai ura,
Dar mi-e c# voi abuza,
Iar anul vechi st# s# plece
{i vine Dou# mii zece...
“Gazeta” este datoare,
Doar cu \nc# o urare-
Pentru colaboratori
{i pentru-ai ei cititori:
S# v# fie casa plin#
De farmec [i de lumin#,
Tot cu inima curat#,
Masa binecuvantat#,
Cu familia unit#
{i de necazuri ferit#,
S# v# dea Dumnezeu bine
_n tot anul care vine,
S# fi]i mereu fericii
{i “La mul]i ani s# tr#i]i”!!!

Cu bannere [i baloane
Colorate [i alai,
Hai la Referendum, hai!!!
S# vot#m concomitent,
Corect [i eficient,
C# sunt alegeri legale,
Pentru prezidentiale...
{i, astfel cu enerv#ri,
Sesiz#ri [i contest#ri
S-a st@rnit z@zania
{i-a-nceput campania...
Trep#du[i [i fripturi[ti,
Deghizati \n activi[ti,
Galbeni [i portocalii,
Sau ro[ii-trandafirii
Au pus bannere, portrete,
Au dat pixuri [i brichete,
Pungi de plastic, calendare,
Chibrituri publicitare...
{i-au mai fost, \nc#, destule
{i cu fel [i fel de scule:
Afi[e-n orice vitrin#,
Portavoce pe ma[in#,
Radio, televizorul
S# apropie... poporul...
{i, pe r@nd, \n aclama]ii,
Au ie[it [i candida]ii...;
S-au uzat \n taton#ri,
Am@n#ri [i anul#ri,
Pentru orice confruntare...
Staffuri negociatoare...
Din c@]i candida]i au fost,
Sigur, cu sau f#r# rost –
Unii, s# fie [i ei –
S-au confruntat... doi [i trei...
Nu cu idei [i doctrine,
_n speran]a de mai bine,
Ci cu lozinci r#suflate,
Populiste [i uzate,
S# se [tie-n orice cas#
C@t de ]ar# lor le pas#:
“Alege]i-m# pe mine,
C# cinci ani a]i tr#it bine!”;
“Eu nu mint [i v# spun c#
Vom crea locuri de munc#!”;
“Dac# privi]i \n trecut,
Ca mine n-a]i mai avut...!”...
Cam a[a s-au l#udat
Cei trei c@t s-au confruntat,
Dar au preferat, \n goan#,
{i atacuri la persoan#...:
“C# degeaba avem Mare,
C@nd nu mai avem... vapoare...!!!”,
“Vina candidatului
E leafa cumnatului!!!”,
“Vina lui pe lumea asta
E c# i-a murit nevasta!”
Ceilal]i, neinvita]ii –
Cui s# fac# reclama]ii?!...
“Tribunul na]ional”
A facut ni]el scandal,
Cu aceea[i recuzit#
{i-n nota obi[nuit#,
Iar doctorul, consecvent,
A r#mas... independent...
Gigi, [i el sup#rat,
L@ng# oi s-a consolat,
Iar Hunor a strigat “NEM!”
{i c#tre cer “ISTENEM!!!”
Iar ceilal]i au intrat
Din nou \n anonimat...
Apoi cei trei candida]i
De sondaj califica]i,
Au a[teptat cu-ncordare
P@n#-n ziua de votare,
_narma]i, pe metereze,
Doar ca urna s# tran[eze,
Tem@ndu-se de tr#d#ri,
Coruperi [i fraud#ri...
Dup# turu-nt@i, apoi,
Se vor bate-n turul doi
Primul, cel mai mare-n Stat,
Cu cel#lalt la Senat...

_n continuare, dl. Alin Voicea,
muzeograf la Muzeul C@mpia B#i-
le[tilor, a f#cut o succint# prezen-
tare a evenimentelor care au con-
dus, de-a lungul timpului, la Marea
Unire.

De o emo]ie profund# a fost cu-
v@ntul d-lui Iulic# V\r\ceanu, repre-
zentant al veteranilor de r#zboi din
B#ile[ti, pre[edinte al asocia]iei
acestora, care, cu glasul tremur@nd
de emo]ie [i chiar cu lacrimi \n
ochi, a subliniat cu real [i profund
regret c#, din p#cate, num#rul celor
care au luptat pentru eliberarea ]#rii
\n cel de Al Doilea R#zboi Mon-
dial, este din ce \n ce mai mic, iar
cei care mai sunt \n via]# se depla-
seaz# cu greutate, din cauza v@rstei
\naintate.

Seria cuv@nt#rilor a fost \ncheiat#
de c#tre dl. Costel Pistri]u, primarul
municipiului, c#ruia i s-au al#turat
doi pre[colari, \mbr#ca]i \n costume
populare, purt@nd cu m@ndrie dra-
pelul Rom@niei [i al Uniunii Euro-
pene.

Mesajul edilului-[ef a mers la
inima asisten]ei, acesta spun@nd
printre altele:

“_n fiecare an de Ziua Na]ional#
tr#im momente de mare \nc#rc#tur#.
Acum 91 de ani \n via]a noastr#, a
rom@nilor, a avut loc un important
eveniment – Marea Unire Na]io-
nal#.

S#rb#torim momentul de referin]#
de la care istoria Rom@niei a
\nsemnat un destin unitar pentru
\ntreg poporul rom@n, momentul de
la care un neam \ntreg [i-a definit
a[tept#rile, ]elurile [i grani]ele. _n
aceast# m#rea]# zi, noi to]i ne amin-
tim [i \i comemor#m pe cei care [i-
au dat via]a de-a lungul timpului
pentru acest ideal, pe cei care au
luptat pentru na]iunea rom@n#, pen-
tru ca noi ast#zi s# putem exista.
Pe 1 Decembrie sim]im poate mai
mult dec@t oric@nd c# suntem ro-
m@ni, unii [i aceia[i rom@ni, indife-
rent c# tr#im \n Transilvania, Mol-
dova sau Muntenia.

Privind, de asemenea, spre viitor,
vedem o Rom@nie care traverseaz#
un moment dificil, poate cel mai
dificil de dup# 1989, dar acest lucru
nu trebuie s# ne fac# s# vedem \ntr-
un mod mai pu]in optimist drumul
spre realizarea speran]elor si dorin-
]elor noastre. Putem \ns# privi \ntr-
un mod realist lucrurile [i anume,
\mpreun# vom tr#i [i munci, pentru
ca tuturor s# ne fie mai bine.

Cu acest prilej, transmit tuturor
b#ile[tenilor de aici [i din afara ]#rii
cele mai c#lduroase felicit#ri [i ur#ri
de s#n#tate [i bun#stare. S# \nt@m-
pina]i S#rb#torile de Iarn# cu bucu-
rie, s# ave]i s#n#tate [i putere de
munc# pentru anul care va urma!

La Mul]i Ani, Rom@nie! La Mul]i
Ani, B#ile[ti! ”

_n acordurile solemne ale Imnului
Eroilor a \nceput momentul depu-

nerii coroanelor de flori: Prim#ria
municipiului B#ile[ti, Consiliul Lo-
cal, veteranii de r#zboi, Poli]ia Mu-
nicipal#, Sec]ia de Pompiei, Jandar-
meria, Poli]ia Comunitar#, [colile
[i liceele din ora[.

Seria depunerii coroanelor de
flori din partea institu]iilor a fost
finalizat# cu uria[ii de la Gr#dini]a
nr. 9. Ca de fiecare dat#, ace[ti copii
\mbr#ca]i \n costume na]ionale au
smuls ropote de aplauze asisten]ei
prezente la manifestare, atunci c@nd
s-au \ndreptat spre Monumentul
Eroilor, ei fiind simbolul si garan]ia
viitorului.

Momentul s-a  \ncheiat cu depu-
nerea de coroane de flori de c#tre
reprezentan]ii partidelor politice:
PD-L, PSD [i PNL.

Si pentru ca manifestarea s# fie
pe m#sura m#re]iei evenimentului,
un grup de elevi de la {coala nr. 5
“Petre Ivanovici”, preg#ti]i de d-
nele Carmen Mitrache [i Melania
B#dele, a sus]inut un scurt program
artistic de muzic# [i poezie patrio-
tic#, adecvate momentului aniver-
sar.

P.S. _n aceast# m#rea]# zi, am
avut bucuria [i, de ce s# nu recu-
noa[tem, surpriza unui gest care ne-
a emo]ionat profund prin semni-
fica]ia lui, un act de adev#rat# sim-
]ire rom@neasc#, de patriotism au-
tentic, \ntr-o vreme c@nd sunt destul
de mul]i  aceia care se joac# de-a
patriotismul, simuleaz# acest nobil
sentiment, f#c@nd, de fapt, parad#
de patriotism. A[a st@nd lucrurile,
gestul la care ne referim spore[te
\n str#lucire [i devine pilduitor.

Despre ce este vorba? Pe toat#
durata zilei de 1 Decembrie [i a
doua zi, pe casa din str. Victoriei,
nr. 262, la periferia din partea de
sud a municipiului, unde locuie[te
colonelul de avia]ie, inginer P#tru
Costea, acum pensionar, a fluturat
seme] Tricolorul rom@nesc, m#r-
turie a pre]uirii acestui OM fa]# de
s#rb#toarea sf@nt# a neamului rom@-
nesc.

Cunosc@ndu-l mai bine, ne-a
mi[cat profund modul s#u de g@n-
dire [i sim]ire, faptul c# a considerat
gestul s#u ca absolut firesc, c# n-a
inten]ionat s#-i dea niciun fel de
conota]ie, n-a dorit s# ias# din
comun [i, cu at@t mai pu]in, s# epa-
teze. Pur [i simplu a[a a sim]it c#
trebuie s# fac#.

Demn [i modest, a afirmat doar
ca le mul]ume[te [i le este recunos-
c#tor celor doi fii – cel mic cu do-
miciliul \n Craiova, iar cel mare, \n
Bucuresti, acesta, cadru militar,
locotenent de avia]ie – pentru bucu-
ria pe care i-au f#cut-o, aduc@ndu-i
un “Steag” nou-nou].

Ce mai putem spune dec@t c# ne
\nclin#m cu respect [i pre]uire \n
fa]a m#re]iei morale a acestui ro-
m@n adev#rat, rom@n \ntre rom@ni.

1 Decembrie
la B#ile[ti

Urmare din pag. 1
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De aproape dou# milenii, Ziua
Na[terii Domnului se s#rb#tore[te
\n toat# lumea cre[tin#, prilejuind
o rev#rsare de sim]#minte dintre
cele mai felurite \n modul \n care
cre[tinii \[i m#rturisesc evlavia [i
bucuria lor. De[i s-au ad#ugat at@-
tea secole din clipa sf@nt# a veni-
rii, \n trup, printre noi, a Fiului
cel ve[nic al lui Dumnezeu, bucu-
ria cereasc# [i lini[tea tainic# ale
acestui fapt unic [i mai presus de
legile firii cople[e[c inimile cre[ti-
nilor larg deschise pentru a primi
t@lcul c@nt#rii de laud# a o[tirilor
\ngere[ti: “Slava intru cei de sus
lui Dumnezeu si pe pamant pace,
intre oameni bunavoire” (Luca 2,
14). Slavoslovie prin care Cerul
si pamantul praznuiesc coborarea
lui Dumnezeu in sanul zidirii
Sale, spre a o izbavi din stapani-
rea celui-rau si a o innoi, invred-
nicind-o din nou de darul fericirii
vietii vesnice.

Astazi, in mijlocul unor noi in-
valuiri lumesti, Biserica noastra
Ortodoxa – care pastreaza in teza-
urul ei mantuitor nu numai adeva-
rata credinta si oranduielile lasate
de ei de Mantuitorul Hristos si
Sfintii Apostoli, ci si duhul ince-
puturilor ei – continua sa calau-
zeasca an de an pe fiii si fiicele
sale spre limanul constiintei fie-
caruia dintre noi, luminata de Du-
hul Sfant, incredintandu-ne ca
Fiul lui Dumnezeu a venit intre
noi sa ne inalte la slava Lui printr-
o noua si duhovniceasca nastere
a noastra. Printr-o asemenea im-
preuna-nastere are loc impartasi-
rea fiecarui crestin dreptmaritor
si ravnitor, de darurile ceresti ale
unirii firii celei dumnezeiesti cu
firea noastra omeneasca – fire ca-
zuta, lipsita de slava cu care o
impodobise creatorul la inceput.
Chipul acestei coborari a Dumne-
zeirii la starea noastra cea smerita,
felul unirii firii dumnezeiesti cu
firea umana imbolnavita de moar-
te, ii va fi pururea de neinteles
scrutatoarei, dar marginitei si ne-
putincioasei minti omenesti.

Sfantul Ioan Gura de Aur, tal-
macind dumnezeiasca intrupare,
scrie: “Ca a nascut Fecioara as-
tazi, o stiu! Ca a nascut Dumne-
zeu mai presus de timp, o cred!
Dar chipul nasterii am invatat sa-l
cinstesc in tacere si am primit ca
prin cuvinte sa nu-l iscodesc.
Cand e vorba de Dumnezeu, nu
trebuie sa cautam la firea lucruri-
lor, ci sa credem in puterea Celui ce
le savarseste... Sa se cerceteze, dar,
cele dupa fire, iar cele mai presus
de fire sa se cinsteasca in tacere”.

Gandul la pogorarea Celui
Preainalt printre oameni a inspai-
mantat pana si cugetul sfintilor
prooroci ai Vechiului Testament,
care, prin glasul lui Isaia, se
minuneaza: <Daca ai rupe Ceru-
rile si Te-ai pleca, muntii s-ar cu-
tremura! Ca un foc care arde...ca
o valvataie care fierbe apa in
clocot...> (63, 19; 64, 1). Numai
asa isi puteau inchipui acei sfinti
barbati din vremea Vechiului Tes-
tament ca Se poate arata Dumne-
zeu omenirii. Insa, venirea Fiului
Sau la noi s-a petrecut in cea mai

Na[terea Domnului
adanca tacere si in cel mai ascuns
salas. Intelesul acestui fapt ni-l
desluseste tot Sf. Ioan Gura de
Aur, care scrie: <Cel Unul-Nascut
mai inainte de veci, Cel de nepi-
pait, Cel curat, Cel netrupesc a
intrat in trupul meu cel vazut si
stricacios. Pentru ce? Pentru ca
fiind vazut sa ma invete, si inva-
tandu-ma sa ma povatuiasca spre
ceea ce nu se vede. Pentru ca
oamenii dau mai multa crezare
ochiului decat auzului, pentru ca
pun la indoiala ce nu vad; de
aceea a indurat ca sa-L vedem cu
trupul, ca sa risipeasca indoiala>.

Dar, spre a intelege acest ade-
var, iubitii mei, se cuvine sa ne
curatim simtirile, sa ne straduim
sa le pazim in pace si liniste, incat
sa vedem cu ochii sufletului, asa
cum a vazut si a cantat Sfantul
Prooroc Isaia, cu sute de ani ina-
inte de Nasterea Domnului, <ca
Prunc S-a nascut noua, un Fiu S-
a dat noua>, al Carui Nume este
<Dumnezeu tare, biruitor, Domn
al pacii, Parinte al veacului ce va
sa fie> (Isaia 9, 5).

Numai daca ne vom apropia
astfel de taina acestei sarbatori
vom intelege intr-adevar ca tinta
intruparii Fiului lui Dumnezeu
este <impacarea si comunicarea
dintre Dumnezeu si om, pentru
ca nu am fi putut primi... in nici
un alt mod participarea la nestri-
caciune, daca nu ar fi venit El la
noi. Caci daca nestricaciunea ar
fi ramas nevazuta si impercep-
tibila, nu ne-ar fi fost de nici un
folos. Dar, prin Intrupare s-a facut
vazuta, pentru ca noi sa devenim
partasi ai nemuririi>, asa cum iarasi
ne invata Sf. Irineu de Lugdunum.

Asadar, sarbatoarea Nasterii
Domnului este ziua in care noi,
oamenii, am fost ridicati la par-
tasia cea mai stransa cu Dumne-
zeirea, ziua in care dumnezeiasca
fagaduinta a izbavirii noastre a in-
ceput sa se implineasca. La aceas-
ta sarbatoare Il vedem pe Dumne-
zeu intrupat in smeritul si patimi-
torul nostru vesmant pamantesc,
pentru ca sa ne imbrace intr-un
alt vesmant, slavit, facand <ca ini-
ma noastra sa fie tron al harului
divin> si ca fiecare dintre noi sa
fie <inaltat la starea divina de fiu
al lui Dumnezeu>.

Despre scopul nasterii Sale de
la Duhul Sfant si din Sfanta si
Pururea Fecioara Maria, Insusi
Domnul ne invata, spunand: <Eu
pentru aceasta M-am nascut si
pentru aceasta am venit in lume:
sa marturisesc pentru adevar...>
(Ioan 18, 37).

Asadar, fara intruparea Fiului
lui Dumnezeu, nu am fi cunoscut
niciodata adevarul – acel adevar
care singur ne poate inalta si sal-
va, fiind, totodata, lumina spiri-
tuala, viata din belsug si inepui-
zabila, putere biruitoare asupra
intunericului si a slujitorilor aces-
tuia, dar si noima deplina a exis-
tentei. De aceea, invedereaza
Sfanta Scriptura ca <ne-a cercetat
pe noi Rasaritul cel de Sus, ca sa
lumineze si sa indrepte picioarele
noastre pe calea pacii> (Luca, 1,
78, 79). Vedeti, deci, fratii mei,

ca adevarul descoperit noua de si
in Mantuitorul Hristos este uni-
cul adevar care are in sine pute-
rea sa izbaveasca din amagirea
uriasa cu care inseala lumea vraj-
masul cel de obste.

Daca n-ar fi avut aceasta forta
eliberatoare, adevarul adus lumii
acum aproape doua milenii, nu
S-ar fi salasluit in trup omenesc,
aidoma celui pe care il purtam
noi. Facatorul-a-toate. Iar Adevar
mantuitor, numim noi, cei care
suntem chemati sa dam marturie
despre El, Insusi Domnul Iisus
Hristos si toata invatatura Sa, asa
cum ne-a lasat-o El. De aceea,
cei care adauga sau scot ceva din
dumnezeiasca Scriptura a Noului
Testament (v. Apoc. 22, 18, 19),
rastalmacind-o din trufia nesoco-
tirii interpretarii sanatoase date ei
de Sfintii parinti ai Bisericii, se
dovedesc a fi – asa cum ne-a pre-
venit deja, chiar Domnul nostru
– <prooroci mincinosi, care vin...
in haine de oi, iar pe dinauntru
sunt lupi rapitori> (Matei 7, 15).
Acestia, nu infrumusetarea sau
insanatosirea firii o cauta, prin
cultivarea virtutilor crestine, a iu-
birii curate de Dumnezeu si de
aproape, ci preamarirea de sine
si dobandirea pentru ei insisi a
celor stricacioase.

De aceea, iubitii mei, unde nu
vom vedea smerenie neprefacuta
si evlavioasa inchinare adusa
Sfintei Treimi si nu vom auzi
marturisirea limpede a Domnului
Iisus Hristos ca singurul nostru
Mantuitor si al lumii intregi, prin
Biserica intemeiata de El, sa stim
ca acolo adevar nu este, ci doar
intunecare sufleteasca, inselaciune
si moarte (v. Ioan 2, 22, 23).
Acest adevar se cuvine sa-l pu-
nem in chip deosebit la inima
acum, la inceputul noului mileniu,
cu atat mai mult cu cat vedem ca
patimile omenesti n-au limite, iar
omenirea devine tot mai neputin-
cioasa in a le stapani si stavili.
Asadar, credinta in Hristos nu e
o simpla alegere sau o atitudine
mostenita, ci ea inseamna asuma-
rea libera a unei “raspunderi ma-
xime” in fata Celui in care cre-
dem, pentru propria noastra con-
ditie sufleteasca si morala, dar si
pentru cea a semenilor nostri, ca
si pentru starea intregii creatii.

A crede in Hristos inseamna as-
tazi a te simti responsabil in toate,
pentru toate si pentru toti, inseam-
na a fi gata de a “marturisi”, in
orice imprejurari, “pentru ade-
var”, aratand lumii prin aceasta
ca ai inteles cu adevarat de ce S-
a intrupat Fiul lui Dumnezeu pen-
tru noi: anume, pentru a face cu
putinta ca firea noastra umana,
cea cazuta si patimasa, sa iasa de
sub puterea pacatului si a mortii,
primind ca dar al iubirii dumne-
zeiesti preschimbarea ei, prin ha-
rul divin cel necreat, si invred-
nicirea ei de Imparatia cerurilor.

Doxologind Taina Nasterii
Domnului nostru Iisus Hristos,
Care a luat chipul nostru si Se
afla cu noi in Biserica Sa in vecii
vecilor, prin lucrarile Duhului
Sfant, Sf. Grigorie de Nazianz,

Patriarhul Constantinopolului, ii
indemna pe crestini in aceasta zi:
“Hristos pe pamant, inaltati-va”.
Daca Hristos este pe pamant ca
un om desavarsit, este in acelasi
timp Fiul si Cuvantul lui Dum-
nezeu intrupat, ca noi sa ne inal-
tam spre inaltimile trairii duhov-
nicesti, spre a vedea frumusetea
fetei Lui celei de nepretuit. Cat
de fericiti se cuvine sa fim noi,
stiind ca Hristos este pe pamant,
este printre noi si ni Se descopera
in toata frumusetea Sa nu numai
intru Sfintii Sai, ci si in chipul
fiecarui semen al nostru. Stim ca
El este pe pamant pentru a ne face
framantatura noua, vase de cinste
(II Tim. 2, 21), chivote ale Duhu-
lui Sfant (I Cor. 6, 19), fapturi
omenesti dar, in acelasi timp, si
purtatori de Dumnezeu.

Chemati la aceasta stare, noi
trebuie sa indreptam gandurile si
faptele noastre spre cer, spre
Dumnezeu, spre implinirea fap-
telor de iubire crestina catre prie-
tenii si fratii mai mici ai Man-
tuitorului Hristos (Mat. 25, 40).
Acestia, care, impinsi de neferi-
cirea lor, ne ies in cale pe neas-
teptate: chipuri plapande de copii
ai strazii, tristii locuitori ai caselor
de copii abandonati, ai orfelina-
telor, saraci de toate varstele, bol-
navii si batranii fara sprijin, toti
poarta in ei chipul cel frumos al
Pruncului Iisus. Sa nu privim in-
diferenti la degradarea familiei, la
actele de violenta, la starea adanc
intristatoare in care se afla o parte
din tineretul nostru, prada pierza-
niei trupesti si sufletesti. Desi
numerosi preoti si credinciosi, cu
sprijinul ierarhilor, se straduiesc
sa intemeieze pe langa eparhii ca-
mine de batrani, orfelinate sau
cantine si desi s-au organizat cen-

tre de asistenta sociala si alte for-
me de ajutorare a celor stramtorati
– cum constatam cu bucurie din
cele pe care ni le impartasesc
chiar initiatorii lor –, totusi se
impune o mai mare implicare a
noastra in faptele de ajutorare.
Acestea ne inalta spre Dumnezeu,
iar adeseori ne si apropie de
semeni si de fratii nostri de alte
credinte sau etnii. Tuturor va fac
o frateasca si staruitoare chemare
in slujirea <fratilor> spre a ne
invrednici de cuvantul Sf. Apostol
Pavel care ni se adreseaza: <Scri-
soarea noastra sunteti voi, scrisa
in inimile noastre, cunoscuta si
citita de toti oamenii> (II Cor. 3,
2). Si ca indemn puternic intru
zisa slujire a <fratilor>, acum la
inceput de mileniu, sa avem si
pilda celui ce ne-a slujit noua, ca
neam, prin increstinarea strabuni-
lor nostri, prin luminarea suflete-
lor lor si ale noastre cu lumina
Evangheliei Domnului Nostru Ii-
sus Hristos, adica pe Sfantul
Apostol Andrei – Ocrotitorul Ro-
maniei. Lui, celui dintai chemat
dintre Apostolii Domnului, Sfan-
tul Sinod al Bisericii noastre i-a
proclamat de curand ziua de praz-
nuire (30 noiembrie), drept sarba-
toare nationala.

Acestea punandu-vi-le la inima
si dorindu-va sa vi se umple su-
fletul de pacea cereasca si de bu-
curia ingereasca a sfintei zile a
nasterii Mantuitorului nostru Iisus
Hristos, s#-L rug#m pe Pruncul
Iisus sa ne ajute sa umblam cu
vrednicie inaintea Domnului, pen-
tru ca intru toate sa fim placuti,
<aducand roada in toata lucrarea
cea buna si sporind in cunoasterea
lui Dumnezeu> (Col. 1, 10).

LA MUL}I ANI!
Pr. Aurel TEIC~

“Hristos Se na[te, sl#vi]i-L!
Hristos din ceruri, \nt@mpina]i-L!
Hristos pe p#m@nt, \n#l]a]i-v#!”

(Sf. Grigorie Teologul)
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_ntr-un articol, publicat \ntr-unul
din numerele anterioare ale Gazetei
de B#ile[ti, vorbeam despre rezul-
tatele pe care le-a ob]inut genera]ia
de b#ie]i n#scu]i \n anii 1993-1994.
Revenind asupra acestora, \mi face
pl#cere s# “punctez” competi]iile la
care ace[tia au reprezentat munici-
piul B#ile[ti [i, \n acela[i timp, ju-
de]ul Dolj, men]ionand [i perfor-
man]ele ob]inute, f#r# a face comen-
tarii suplimentare, pentru c# despre
unele am vorbit la momentul respec-
tiv. Principalele competi]ii au fost:

„ Festivalul zilelor copiilor, Cra-
iova, 30.05.2004 – Locul al II-lea;

„ Campionatul jude]ean de mini-
handbal, 28.05.2006 – Locul al III-lea;

„ Cupa “1 Iunie”, Bucure[ti,
27.05.2007 – Locul al II-lea, \m-
bucur#tor fiind c# performan]elor
valoroase ale echipei li s-au ad#ugat
[i realiz#rile personale ale unor
componen]i ai forma]iei, concreti-
zate \n ob]inerea titlului de goalge-
ter al competi]iei de c#tre C#lu[aru
Ionu] Aurel.

„ Cupa Copilului, Bucure[ti,
31.05.2008 – Locul I, dublat de o
mare bucurie, la aceast# competi]ie
echipei noastre fiindu-i acordat
“Premiul Fair-play”, \nso]it de
onoranta diplom#.

„ Campionatul municipal de
handball, juniori IV, edi]ia 2007-
2008, Bucure[ti, 27.05.2009  –
Locul I [i titlul de campioni ai mu-
nicipiului Bucure[ti;

„ Cupa Copilului, Bucure[ti
20.06.2009 – Locul al II-lea, de
aceast# dat# performan]a cresc@nd
\n str#lucire prin reu[itele indivi-
duale, concretizate \n ob]inerea ti-

tlului de goalgeter de c#tre Ciobanu
Constantin Cosmin [i a celui de cel
mai bun portar, care a fost acordat
juniorului nostru Laz#r {tefan Robert.

Pentru anul competi]ional 2009-
2010, \n calitate de antrenor al echi-
pei de handbal, am prezentat con-
ducerii clubului [i domnului primar
Costel Pistri]u obiectivele celor do-
u# echipe de handbal masculin din
cadrul CSM “{tiin]a” B#ile[ti.

_n urma discu]iilor purtate s-a dat
“und# verde” pentru cele dou# echi-
pe. Astfel, echipa de juniori III a
fost \nscris# \n Campionatul Na]io-
nal de Juniori III, copii n#scu]i \n
anii 1995, 1996 [i mai mici. Re-
partizarea a fost f#cut# de repre-
zentan]ii Federa]iei Rom@ne de
Handbal (FRH) pe zone geografice,
echipa noastr# fiind inclus# \n Gru-
pa D, al#turi de forma]iile: CSS
Drobeta-Turnu  Severin; LPS “Ba-
natul” Timi[oara I; LPS “Banatul”
Timi[oara II; {coala General# nr.
7 Timi[oara; CSS Lugoj [i LPS
T@rgu-Jiu.

Odat# cu stabilirea componen]ei
grupelor, reprezentan]ii FRH au
fixat [i datele de desf#[urare a tur-
neelor, precum [i organizatorii fie-
c#rui turneu:

„ Turneul I, 24-27.09.2009, orga-
nizator CSS Drobeta-Turnu Severin;

„ Turneul II, 08-11.10.2009 –
LPS “Banatul” Timi[oara I;

„ Turneul III, 05-08.11.2009 –
{coala General# nr. 7 Timi[oara;

„ Turneul IV, 18-21.02.2010 –
CSS Lugoj;

„ Turneul V, 26-29.03.2010 –
CSM “{tiin]a” B#ile[ti;

„ Turneul VI, 25-28.04.2010 –

LPS T@rgu-Jiu;
P@n# \n prezent, juniorii no[tri au

participat la primele dou# turnee,
disput@nd 12 jocuri, \n care au ob]i-
nut 10 victorii [i au \nregistrat dou#
\nfr@ngeri. Cel de-al treilea turneu
a fost am@nat din cauza gripei, data
de desf#[urare urm@nd a fi stabilit#
de reprezentan]ii FRH.

Pentru echipa de juniori III, obi-
ectivul stabilit este acela de a se
califica \n Turneul  semifinal, adic#
\n primele 16 echipe din ]ar#, pre-
cum [i obiectivul \ndrazne], dar rea-
lizabil, ca cel pu]in doi componen]i
ai forma]iei s# fie selectiona]i \n
Lotul National de Cade]i. Forma]ia
noastr#, care activeaz# \nc# sub
denumirea CSM “{tiin]a” B#ile[ti,
a abordat competi]ia cu urm#torul
lot: Laz#r {tefan Robert, Rogoz
Paul Ionu], Firan Ionu] Relu,
Ciobanu Constantin Cosmin,
Neicu Gabriel Silviu, Mo]#]#ianu
Mih#i]#, Mitran Andrei Florian,
Cioroianu George Adrian, P#-
trulescu Lauren]iu Nicolae, Ba-
laci Giani Adrian, R#du] Radu,
Crecea Iulian Alexandru, Di[a
Ionel R#zvan, Voicu M#d#lin [i
Becherescu Lauren]iu.

Dup# primele dou# turnee, cei
mai buni handbali[ti ai echipei
noastre au fost Mitran Florian An-
drei, Firan Ionu] Relu, Cioroianu
George Marian, Neicu Gabriel
Silviu.

Tot \n anul competi]ional 2009-
2010, cea de-a doua echip# a clu-
bului a fost \nscris# \n Campionatul
Municipal de Handbal Bucure[ti,
copii n#scu]i \n anii 1997-1998 [i
mai mici, de data aceasta sub em-

blema Clubului Sportiv Muncipal
“Progresul” B#ile[ti.

Copii nostri fac parte din prima
grup# al#turi de echipe valoroase:
CSS “Steaua” Bucure[ti; CSS nr.2
Bucure[ti, CSS nr. 88 “Mihai
Viteazul” Bucure[ti; CS Blejoi-Plo-
ie[ti; CSS “Voluntari” Bucure[ti.

Aceasta competi]ie  se desf#[oar#
numai \n Bucure[ti, iar echipa noas-
tr# a abordat-o cu urm#torul lot:
Badea Constantin Adrian, Cata-
n# Ionu], Z#bulaghi Emanuel,
Voicea Valerian, Ne]a R#zvan,
Gocea Alin, Cioco[ Andrei, T#na-
sie Bogdan, Mitric# Andrei, Radu
Cosmin, Bonteanu Bogdan, Stan-
ciu Raul, Mitran Lucian, Gheor-
ghi[an Andrei, Mare[ Marius, Co-
conoiu {tefan George, Ciobanu
Ionu], Firescu Victor Alexandru.

_n actuala edi]ie a acestui campio-
nat, echipa noastr# a disputat deja
4 jocuri, ob]in@nd 3 victorii [i \nre-
gistr@nd o \nfr@ngere. _n aceast#
competi]ie echilibrat# [i cu echipe
de valoare ridicat#, p@n# \n prezent,
cei mai buni handbali[ti b#ile[teni
s-au dovedit: Z#bulaghi Emanuel,
Cioco[ Andrei, Voicea Valerian,
Radu Cosmin [i Bonteanu Bogdan.

Poate p#rea surprinz#tor, dar obi-
ectivul propus pentru aceast# grup#
de copii este ob]inerea la sf@r[itul
competi]ie a locului al III-lea. De
ce doar locul al III-lea, este o \ntre-
bare fireasc#, iar r#spunsul nostru
este pentru c# forma]ia b#ile[tean#
are \n componen]#, \n propor]ie de
80%, copii n#scu]i \n anii 1998-
1999, \n timp ce forma]iile cu care
ne confrunt#m au \n majoritate ju-
c#tori n#scu]i \n 1997, ceea ce la

aceast# v@rst# \[i pune decisiv am-
prenta asupra moralului juc#torlor,
a evolu]iei lor [i, implicit, asupra
rezultatelor.

Dac# ar fi s# ne \ntreb#m care
este cheia acestor, zic eu, onorante
rezultate – fie c# este vorba de cele
ale echipelor, fie c# este  vorba de
cele individuale – r#spunsul nu
poate fi dec@t unul singur: discipli-
n#, seriozitate, munc#. Sunt atri-
butele care trebuie s# caracterizeze
orice sportiv care se respect#,  \[i
iube[te echipa [i face eforturi consi-
derabile at@t pentru perfec]ionare,
c@t [i pentru a contribui la cre[terea
prestigiului municipiului, dovedin-
du-[i astfel recuno[tin]a pentru con-
di]iile de preg#tire [i de participare
la jocuri, care li se ofer#.

De ce iubim copiii? Pentru c#
aduc cu ei bucuria.

Antrenor Ioana Lupu (Cu]a)

Realiz#ri [i perspective \n handbalul b#ile[tean

Zilele trecute mi s-a  solicitat, de
c#tre redac]ia Gazetei de B#ile[ti,
un articol despre un proiect umani-
tar intracomunitar, dar pentru care
nu aveam suficient material spre a
putea fi publicat, dar [i pentru c# o
grip# agresiv# m# ]inea \n pat de
c@teva zile. Iat# de ce, imediat ce
am revenit la starea de s#n#tate nor-
mal#, am considerat mai util [i mai
oportun, pentru cititorii publica]iei
noastre, s# a[tern pe h@rtie c@teva
informa]ii [i sfaturi despre acest
“nepoftit musafir” care nu ezit# s#
ne “calce  pragul” \n fiecare sezon
rece.

Se stie c# multe dintre bolile in-
fec]ioase sunt produse de structuri
de nivel celular, \n general bacterii.
Virusurile \ns# sunt entit#]i infec]i-
oase de nivel subcelular formate
dintr-o capsul# de natur# proteic#
numit# capsida viral#, \n interiorul
c#reia se afl# un miez de acid nu-
cleic-genom viral. Ele nu sunt capa-
bile s# se \nmul]easc# singure. C@nd
un virus invadeaz# organismul, el
intr# \n anumite celule [i devine ac-
tiv, “instruind” celula gazd# s# fa-
brice ceea ce-i trebuie pentru a se
\nmul]i; deci folose[te  energia, sub-
stan]ele [i echipamentul enzimatic
al celulei gazd# pentru a se multi-
plica, ulterior celula gazd# put@nd
fi distrus#. Dup# acela[i mecanism
func]ioneaz# [i virusul gripal.

Exist# trei tipuri de virusuri gri-
pale autentice: A,B,C. Toate se
transmit de la o persoan# la alta
prin contact direct, cum ar fi str@n-
sul m@inii cuiva care a tu[it sau
str#nutat \n m@n# sau prin inhalarea
pic#turilor infectate din aer.

Tipul A este “responsabil” de
epidemiile mari de gripa. Tipurile
B si C nu sunt prea extinse. Tipul
B produce epidemii mai restr@nse,
mai localizate. Tipul C este cel mai
cunoscut [i, de obicei, produce doar
o boala u[oar#. Tipurile  B si C
sunt virusuri stabile.

Tipul A sufera frecvente muta]ii,
ap#r@nd noi variante. Acesta con-
duce la o nou# epidemie, la fiecare
c@]iva ani. La un interval de 10-40
ani, gripa devine pandemic# afec-
t@nd oamenii din \ntreaga lume.

‚ Cum recunoa[tem o grip#?
 De obicei, \ncepe cu febra. _n

mod natural, corpul nostru \[i re-
gleaz# temperatura \ntre valorile
360C  diminea]a [i 370C. C@nd  este
prezent# febra, termometrul arat#
cu c@teva grade mai mult. Aceast#
cre[tere este declan[at# de un r#s-
puns al sistemului nostru imunitar
la p#trunderea “invadatorilor”.

Urmeaz# frisoane, dureri muscu-
lare, stare general# proast#, conges-
tie nazal#, tuse uscat#, g@t dureros.
Toate aceste simptome sunt similare

unei r#celi obi[nuite, dar tind s# fie
mai severe.

Febra poate dura 3-5 zile, de[i
sunt cazuri \n care ]ine doar o zi
sau se \ntinde pe o s#pt#m@n#. Dac#
organismul este s#n#tos, \n general,
se rezolv# f#r# complica]ii. Totu[i
epidemiile de grip# pot fi chiar fa-
tale, d@nd complica]ii ca: bron[it#,
pneumonie sau pot agrava boli cro-
nice, cardiace sau astmul bron[ic.

Din acest motiv, se impune con-
sultarea unui medic specialist pen-
tru a determina, prin teste de depis-
tare a anticorpilor la virus, tipul de
virus gripal. Tratamentul, evident,
\l va prescrie tot medical.

F#r# preten]ia de a avea suficiente
cuno[tinte medicale, totu[i se im-
pun a fi respectate c@teva condi]ii
pentru o \ns#n#to[ire mai rapida [i
pentru a nu ap#rea complica]ii:

- Odihn# \n aceast# perioad#;
- Camera \n care ne odihnim sa

fie cald# (nu fierbinte) iar aerul s#
fie umezit cu ajutorul unui vapo-
rizator;

- S# se consume multe lichide
pentru a \nmuia mucusul;

- Adul]ii pot lua aspirin# [i  para-
cetamol;

- Gargara cu ap# calda [i sarat#
poate ameliora un g@t dureros;

- Se vor consuma fructe, \n spe-
cial citrice;

- Se recomand# vitamina C (dra-
jeuri cu vitamina C) pentru a p#stra
gatul lubrifiat;

- Se va evita fumatul.
Pentru prevenirea virusului gri-

pal, vaccinarea trebuie f#cut# \n
fiecare toamn#, mai ales de c#tre
persoanele cu risc crescut de a con-

tracta boala. Deoarece virusurile se
modific# (sufer# muta]ii) frecvent,
vaccinul gripal este revizuit anual
pentru a-i asigura maximum de efi-
cien]#. Vaccinurile  cuprind virusuri
purificate, cultivate pe ou de g#in#,
[i inactivate. Fiind inactivate (omo-
r@te) nu putem face grip# datorit#
vaccinului. Vaccinarea nu ne garan-
teaz# ca nu vom face grip#, \ns#
aceasta  va fi mai putin sever# [i se
va reduce riscul spitaliz#rii sau al
decesului din cauza complica]iilor
gripei. Vaccinarea este necesar# \n
fiecare an.

Vaccinarea poate produce un
anumit grad de inflamare la locul
inject#rii, la unele persoane o u[oa-
r# febr# [i dureri musculare minore
ce pot dura 1-2 zile.

Persoanele cu reac]ii alergice la
oul de g#in# pot consulta medicul
pentru a fi vaccinate. Femeile  gra-
vide trebuie s# a[tepte p@n# dup#
luna a treia de sarcin#, de[i vaccinul
este considerat ca fiind f#r# riscuri.

S#n#tatea este o stare de bine fi-
reasc#, necesar#, pentru al c#rei be-
neficiu, \ns#, trebuie s# con[tien-
tiz#m zi de zi, abord@nd un stil de
via]# s#n#tos, practic@nd un sport
[i av@nd o activitate fizica conti-
nu#, \mbr#c#mintea s# fie  potrivit#
anotimpului, elimin@nd din viata
noastr# excesele de orice tip.

S#n#tatea, numai dupa ce o pier-
dem, din p#cate, [tim s# o pre]uim
la adev#rata ei valoare.

La final v# urez s# tr#i]i...
s#n#tos!

Prof. biologie Elena JIANU
Liceul “Mihai Viteazul” B#ile[ti

Despre virusul gripal, pe \n]elesul tuturor
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M#rturisim cu sinceritate c# am
fost deci[i s# renun]#m la rubrica
de fotbal, av@nd \n vedere situa]ia
\n care a ajuns municipiul nostru
\n ceea ce prive[te fotbalul la nivel
jude]ean, pentru c# este nu numai
extrem de greu, dar [i jenant s# mai
scrii despre o echip# care \n ulti-
mele nou# etape a \nregistrat tot at@-
tea \nfr@ngeri, juc#torii au \nscris
numai 6 goluri iar, pasivul este
zdrobitor – 33 de goluri primite??!!
[i, bine\n]eles, ZERO puncte !!!

Dac# am revenit asupra hot#r@rii
pe care o luasem, am f#cut-o din
dou# motive – respectul fa]# de iu-
bitorii fotbalului [i, mai ales, fa]#
de fanii \mp#timi]i ai echipei [i, nu
\n ultimul r@nd, pentru c# stabilisem
deja cu colegul meu prof. Valentin
Turcu, redactorul-[ef, structura zia-
rului, iar absen]a unei cronici fotba-
listice ar fi dat totul peste cap [i i-
ar fi v#duvit pe cititori de posibili-
tatea de a lectura “Gazeta de B#i-
le[ti”, care, dup# cum se preciza \n
num#rul anterior, a ajuns la cinci
ani de apari]ie ne\ntrerupt# a noii
sale serii. {i cum fotbalul este o
latur# important# a vie]ii spirituale,
parafraz@ndu-l pe cronicarul moldo-
vean, care se referea la originea
neamului, vom spune [i noi c# “a
l#sa nescris despre acest fenomen
este inimii durere”.

De multe ori ne-am propus s# nu
mai facem previziuni, dar uneori
for]a]i de \mprejur#ri suntem nevo-
i]i s# nu ne ]inem  de promisiune,
mai ales c#, nu de pu]ine ori, a[a
cum se spune \n popor, “avem o
gur# aurit#”. Ne pare nespus de r#u
c# \n ceea ce prive[te ultima afir-
ma]ie referitoare la echip#, de[i am
fi dorit cu toata fiin]a noastr#, nu ne-
am dovedit un profet mincinos.
Pentru c#, dac# cititorii \[i aduc amin-
te, \n finalul articolului din num#rul
anterior f#ceam aprecierea c# ne pa[te
pericolul ca \n ultimele 4 etape care
mai r#m#seser# de disputat  s# nu
mai facem niciun punct. {i, spre
regretul nostru sincer, ne-am \ncadrat
\n cunoscuta cugetare rom@neasc#
“gura p#c#tosului adev#r gr#ie[te”.

Cum starea sufleteasc# \n care ne
afl#m nu este dintre cele mai bune
[i toat# fiin]a ne este r#v#[it# de
situa]ia actual# a fotbalului b#ile[-
tean, ne este team# c# nu vom fi
destul de inspira]i pentru a fi c@t de
c@t pe placul cititorilor, [i a[a cu
destule “probleme”, f#r# ca aceasta
s# fie o scuz# pentru o cronica spor-
tiv# care ar putea s# fie mai “ce-
nu[ie” dec@t cele anterioare, f#r# a
se trage de aici concluzia c# p@n#
acum chiar “am rupt gura t@rgului”
cu ce am scris [i c# am creat cititilor
o stare de confort sufletesc.

O analiz# detaliat# a celor \nt@m-
plate p@n# acum \n campionat, cu
date statistice prin care s# ne argu-
ment#m afirma]iile, o vom face \n
num#rul viitor, \n acest articol rezu-
m@ndu-ne la considera]ii asupra
ultimelor 4 etape [i la c@teva apre-
cieri privind cauzele care au dus la
o adev#rat# “demolare” a echipei
(pentru c# despre aceasta este vor-
ba), iresponsabilitatea pre[edintelui
clubului fiind mai mult dec@t con-
damnabil#. M#rturisim c#, de[i ni
s-a p#rut o jignire faptul c# nu s-a
g#sit \n B#ile[ti o persoan# c#reia
s# i se \ncredin]eze destinele clu-
bului, la \nceput am avut \ncredere
\n pre[edintele George Mo]#]eanu,
crez@nd c# a venit cu cele mai bune
inten]ii, pentru a aduce fotbalul b#i-
le[tean acolo unde \i este locul, ti-
n@nd seama de tradi]ie [i de rolul
jucat de echipele noastre de-a lun-

gul timpului, fie c# au activat \n
Campionatul Regiunii Oltenia, al
fostei Divizii C sau, mai nou, pe
prima scen# a Campionatului ju-
de]ean – Divizia D.

Pe parcurs, merg@nd \n c@teva
zile de mar]i la antrenamente si
constat@nd c# nu de pu]ine ori mul]i
dintre juc#torii adu[i din afara ora-
[ului nu erau prezen]i la preg#tire
sub diferite pretexte [i, mai cu sea-
m#, c@nd am aflat c# \nsu[i pre[e-
dintele n-a mai dat pe la echip# de
la jocul cu  “Viitorul” Br#de[ti, din
ultima etap# a turului!!, ne-am dat
seama cu regret c# devotamentul
era de parad#. {i dup# cum spu-
neam \n num#rul anterior, ne-am
trezit la un moment dat c# juc#torii
“[i-au f#cut bagajele”, [i-au luat
legitima]iile de joc [i au dezertat,
dovedind astfel at@t ei, c@t [i cei
care i-au adus la B#ile[ti c# n-au
\n]eles nimic din generozitatea
spectatorilor [i a conducerii muni-
cipiului, care i-au primit cu bra]ele
deschise, adopt@ndu-i [i d@ndu-le
girul de purt#tori de stindard ai unui
grup de oameni care depun eforturi
pentru reprezentarea la cote supe-
rioare a fotbalului b#ile[tean [i care
“se zbat” pentru cre[terea presti-
giului urbei noastre. C@t entuziasm [i
c@t# am#gire!!, c@t# dezam#gire,
confirm@ndu-se astfel cugetarea “de
la sublim la ridicol este un singur pas”.

Acum, dup# ce ne-am lovit deja
cu capul de pragul de sus [i am
ajuns la cruda realitate c# ne-am
grabit c@nd am dat pur [i simplu
cu piciorul unor tineri forbali[ti b#i-
le[teni, devota]i trup [i suflet ehipei,
ne-am trezit \n situa]ia de a ne la-
menta c# nu mai avem cu cine s#
juc#m [i de a apela la cei \ndepar-
ta]i, pentru a ne putea prezenta la
jocurile din ultimele 4 etape. _n
aceste condi]ii, la dou# dintre cele
4 etape nici nu s-au putut g#si
m#car 11 juc#tori [i echipa nu s-a
prezentat, pierz@nd cele doua jocuri
cu 0-3, la “masa verde”.

Primul meci la care echipa n-a
facut act de prezen]# a fost cel \n
care forma]ia b#ile[tean#, care avea
terenul suspendat pentru a doua
oar# pe doua etape, urma s# \nt@l-
neasca la Podari “Recolta” Ostro-
veni, o echip# cu bune rezultate \n
campionat. _n aceste condi]ii, antre-
norul Dunava]u \mpreuna cu fostul
s#u secund Pascu [i cu cel care le-
a fost mereu sprijin \n perioada
c@nd echipa a jucat \n categoria
Elit# – entuziastul Costel Ristea –
au depus eforturi considerabile pen-
tru a-i reactiva pe unii dintre fo[tii
juc#tori, reu[ind s# se prezinte la
jocul din deplasare cu FC Leamna,
echip# care, dupa cum se [tie, reu-
[ise s# ob]in# un nesperat rezultat
de egalitate, 2-2, \n jocul din tur de
la B#ile[ti, care s-a dovedit un meci
de trist# amintire, deoarece, pe l@n-
g# pierderea a dou# puncte, a avut
ca rezultat [i suspendarea terenului
pe dou# etape. Este adev#rat c#
pentru acest joc, antrenorul a avut
la dispozi]ie doar 11 juc#tori [i a
trimis \n teren echipa: Bentaru –
Vi]elaru, Pascu, Florea, Iure[ –
Brezoi, Marghidan, Balica, Becheru
– Popa, Fir#. _n ciuda tuturor aces-
tor dificult#]i, mai ales \n prima re-
priz#, echipa a desf#[urat un joc
bun, pe unele locuri superior adver-
sarului, a[a \nc@t la pauz# s-a \n-
registrat un echitabil 0-0. Din p#-
cate, dup# pauz# s-au primit 3 go-
luri, \n opinia antrenorului, \n urma
unor gre[eli individuale, \n special
ale portarului Bentaru. Astfel, la
primul gol, \n urma unui [ut la firul

ierbii, de la 18-19 metri, mingea a
trecut pe sub portarul nostru, la cel
de-al doilea, urmare unui [ut din
col]ul careului de 16 metri, pe col]ul
lung, goalkeeper-ul nostru a fost
surprins plasat gre[it pe col]ul scurt,
\n timp ce la golul al treilea, pe un
contraatac al gazdelor, a ie[it la 16
metri, n-a degajat mingea [i atacan-
tul gazdelor a \ndeplinit o simpl#
formalitate. La numai trei minute
de la primirea acestui gol, \n min.
82, Popa C. a \nscris cu capul golul
de onoare, \n urma unei faze nota-
bile a forma]iei noastre, stabilind
rezultatul final, 3-1. _n opinia celor
prezen]i, victoria gazdelor a fost
meritat#, dar, fa]# de aspectul ge-
neral al jocului, scorul nu reflect#
totu[i realitatea din teren, o dife-
ren]# la un singur gol fiind mai
echitabil#. Aceasta nu poate fi \nsa
o consolare, pentru c# \n clasament
a fost \nregistrat# la rubrica “\nfran-
geri”. Juc#torii trimi[i \n teren s-au
str#duit s#-[i apere cu onestitate
[ansele, au evoluat bine, at@t timp
c@t for]ele le-au permis, \n opinia
antrenorului cei mai buni dintre
componen]ii forma]iei noastre fiind
Florea [i juniorul Brezoi.

_n aceasta situa]ie grea, de derut#
[i de descurajare, echipa noastr# a
dat piept pe teren propriu cu “Dun#-
rea” Calafat, o forma]ie de top, fost#
divizionar# \n Liga a III-a, echip#
solid#, echilibrat# \n toate compar-
timentele [i \n componen]a c#reia
sunt individualit#]i de valoare, peste
nivelul competetiei \n care activea-
z#, fiind suficient, credem, s# nomi-
naliz#m, f#r# a-i sup#ra pe ceilalti
juc#tori, pe U[urelu, Iancu, Popa
C., Chiva, Cazacu sau pe “vetera-
nul” Corneanu. Sigur c# eram cu
to]ii con[tien]i c# sarcina b#ie]ilor
no[tri era foarte dificil#, echipa
calafetean# fiind “pe val”, iar o vic-
torie o reinstala pe prima treapt# a
clasamentului, acolo unde, \n opinia
noastr#, \i este locul dupa calitatea
jocului prestat nu numai \n acest
meci, ci [i pe parcursul etapelor
disputate p@n# atunci.

Prezen]i la cabina arbitrilor [i
sesiz@nd c# antrenorul Dunava]u
abia a putut “\ncropi” o echip#,
av@nd la dispozitie din nou doar 11
jucatori, \n condi]iile \n care lipsea
[i Fir#, incisivul v@rf de atac care
putea pune presiune pe experimen-
tata ap#rare a echipei de pe malul
b#tr@nului Danubiu (acesta fiind
suspendat pentru cumul de carto-
na[e galbene), de[i ne-a fost extre-
me de greu s# accept#m, am anti-
cipat totu[i o victorie a oaspe]ilor,
este drept \ns# c# nu ne trecea prin
minte c# scorul ar putea lua propor-
]iile cu care s-a \ncheiat partida, 0-
6. _n circumstan]ele deja cunoscute,
jocul a fost abordat cu formula:
Bentaru – Stanciu, V@rban, Florea,
Iure[ – Brezoi, Marghidan, Pascu,
Balica – Popa C., Stoicescu. Or, a
juca cu Calafatul av@nd doi juniori
\n echip# [i al]i doi b#ie]i de 19 ani
poate fi considerat un act de curaj,
dar n-a fost vorba de preferin]#,
ace[tia fiind singurii juc#tori pe care
i-a avut la dispozi]ie.

Jocul a \nceput cum nu se putea
mai nefericit pentru noi, \nc# din
cel de-al doilea minut oaspe]ii des-
chiz@nd scorul, spre uluirea juc#-
torilor [i a pu]inilor spectatori pre-
zen]i \n tribune. Spre lauda lor,
b#ie]ii no[tri [i-au revenit, au depus
eforturi pentru a face fa]# jocului,
dar, dup# cum s-a putut u[or con-
stata, posibilita]ile nu le-au permis.
_n ciuda d#ruirii juc#torilor no[tri,
calafetenii au controlat jocul, au pa-

sat metodic [i inteligent, f#c@nd s#
alerge mingea, nu juc#torii, jocul
s-a desf#[urat cea mai mare parte a
timpului \n terenul nostru, perioa-
de lungi nereu[indu-se s# se treac#
linia de centru, edificator fiind fap-
tul c# nu s-a \nregistrat niciun [ut
pe poarta advers#. C#tre finalul pri-
mei reprize, b#ie]ii no[tri parc# au
avut o tres#rire de orgoliu [i Mar-
ghidan a \ncercat dou# [uturi spre
poart#, de la mare distan]#.

Repriza a II-a a \nceput fericit
pentru b#ile[teni, chiar \n primul
minut ap#r@nd o ocazie de egalare,
la o reluare cu capul, dar portarul
oaspe]ilor a fost la post, este drept
ajutat [i de faptul c# reluarea a fost
exact pe mijlocul por]ii. Apoi, pe
fondul domin#rii categorice a cala-
fetenilor, scorul a fost majorat la
3-0, goluri \nscrise \n min. 48 si
58. _n min. 70, Bentaru a avut o
interven]ie foarte bun#, dar ap#r#-
torii au r#mas, din p#cate, vis#tori
[i scorul a devenit deja 4-0. Echipa
noastr# s-a pr#bu[it total, a c#zut [i
fizic, peste 30 de minute juc@ndu-
se numai \n trenul nostru. {i, de[i
ne vine greu s-o recunoa[tem, obi-
ectivitatea ne oblig# s# spunem c#
de multe ori, \n aceast# repriz#, a
existat pe teren o singur# echip#,
care a reu[it s# fac# un antrenament
util pentru meciul din ultima etap#,
c@nd primea vizita unei forma]ii
modeste – CS Br#de[ti. Dac# \n
jocul de la Leamna, Bentaru a avut
o zi nefericit#, de data aceasta s-a
revan[at, prin c@teva intervene]ii li-
mit@nd propor]iile scorului.

Poate p#rea paradoxal, dar, de[i
au fost \nvin[i categoric, b#ie]ii
nostri prefera]i nu trebuie blama]i,
ci, dimpotriv#, aprecia]i pentru ata-
[amentul lor fa]# de echip# [i pentru
respectul fa]# de spectatori [i de \n-
treaga comunitate. Este adev#rat c#
b#ie]ii  au terminat jocul nu numai
respir@nd greu, ci pur [i simplu g@-
f@ind, din cauza efortului depus,
pentru c# este \ndeob[te cunoscut
c# se obose[te mai mult c@nd se
alearg# f#r# minge, iar obiectul de
joc a fost zdrobitor \n posesia cala-
fetenilor. _n aceste condi]ii, fluierul
final s-a dovedit izb#vitor, pun@nd
cap#t unei situa]ii de umilin]#, unui
co[mar dintr-un vis ur@t. Acest ul-
tim joc pe teren propriu al echipei
noastre a adus \n prim plan dou#
adev#rate revela]ii – valoarea for-
ma]iei din Calafat, cu un joc pl#cut
[i eficient, [i arbitrajul excelent al
brig#zii craiovene av@ndu-l la cen-

tru pe experimentatul Adrian Stroe,
ajutat de asisten]ii Drago[ Cococea-
nu [i Daniel Mihai. “Centralul” a
apreciat corect fazele de joc, s-a do-
vedit discret, prestant [i autoritar, a
arbitrat \n litera [i \n spiritual regu-
lamentului [i, aplic@nd inspirat le-
gea avantajului, a asigurat cursivi-
tatea jocului, iar asisten]ii s#i au fost
la fel de inspira]i \n depistarea pozi-
]iilor de offside, mai ales ]n cazul
unor situa]ii la limit#. A fost un ar-
bitraj care i-a mul]umit [i pe spec-
tatori, \n ciuda \nfr@ngerii severe,
iar la aprecierile noastre a subscris
[i dl. Lucian Mo[oiu, observator la
acest joc, un cunoscut om de fotbal,
exigent c@nd este vorba de corecti-
tudine [i onestitate.

Echipa aliniat# \n ultimele dou#
jocuri [i pozi]ia \n clasament sunt,
a[a cum mai spuneam, consecin]a
iresponsabilit#]ii pre[edintelui, care
“a p#r#sit corabia”, [i a juc#torilor
adu[i de acesta, care au dezertat de
la echip# dup# ce au primit o bun#
parte din bani. Ne pare r#u s-o spu-
nem, dar ace[ti juc#tori, pe care i-
am l#udat de multe ori \n ziarul nos-
tru, [i-au dat arama pe fa]#, dove-
dindu-se ni[te mercenari, urm#rind
doar interese financiare, [i nu au
dreptate c@nd invoc# \ntarzierile la
plata salariilor, pentru c# acestea au
fost destul de mici, \n compara]ie
cu situa]ia unor juc#tori profesio-
ni[ti din Liga I, care nu [i-au primit
salariile de multe luni, cum ar fi
cei de la “Rapid” Bucure[ti [i, mai
nou, CFR Cluj, ca s# nu mai vorbim
de situa]ia de la handbal unde, \n
ciuda execep]ionalelor rezultate pe
plan interna]ional, apar mari pro-
bleme financiare. Ca o consecin]#
fireasc# a acestei st#ri de lucruri, echi-
pa noastr# nu s-a prezentat la jocul
din deplasare cu “Viitorul” C@rcea,
iar la final se afl# pe locul al 14- lea
cu minus 13 la “adev#r” [i minus
28 la golaveraj! Catastrofal!!!

De[i suntem \n]eleg#tori, nu ne
caracterizeaz# spiritual vindicativ [i
nu avem nimic personal cu pre[e-
dintele clubului, pe care ca om chiar
\l simpatiz#m, consider#m c# este
absolut necesar ca cei \n drept s#
intervin# energic fa]# de aceia care
au distrus pur [i simplu echipa,
fiind nevoie ca “demolatorii” aces-
teia s# fie tra[i la r#spundere [i aspru
pedepsi]i, pentru a \ntelege c#
B#ile[tiul nu este sat f#r# c@ini sau
t@rl# f#r# st#p@n, a[a cum, din p#ca-
te [i \n mod regretabil, au crezut.
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“Demolatorii” s# fie aspru pedepsi]i!


