SAPTAMANA VALCEANA PE SCURT

• se depun toate eforturile pentru ca „pupilul” deputatului Emilian Frâncu – minerul
Ion Nicolae – săfie acceptat într-o formă colectivăde conducere a Consiliului Eparhial
al Episcopiei Râmnicului • și pentru că veni vorba de ’mnealui, parlamentarul ce se
crede conducă tor de județ, informă m publicul curios că biserica greco-catolică
păstorităde preotul Marian Stoică nescu nu s-a făcut cu banii Frâncului. Pentru
această biserică , el a contribuit numai cu 500 de euro și mama sa, distinsa
profesoară, cu 5 milioane lei • un ziarist ne’nțărcat de prin presa localăși aciuat
(încă ) la Monitorul de Vâlcea, pe numele lui de scenăcomică Alin Barbu, a trimis
zilele trecute, pe adresa redacției noastre, un drept la replică • deputatul liberal
Emilian Frâncu vrea ca Nicolae Dicu să-și cearăsingur demisia din Consiliul Local.
Știți ce este aceasta? O recunoaștere tacităa vinovăției în cauza pentru care a fost
arestat alături de primarul Gutău • acum, în pragul Anului Nou, le transmitem tuturor
vâlcenilor gândul nostru bun, sentimentul nostru de prețuire și de dragoste, credința
că , alături de dumnealor, în viitor, vom fi cei mai buni, cei mai buni dintre cei mai
buni. La mulți ani!

• Un zvon încă neconfirmat spune că vor avea loc modifică ri în Consiliul Eparhial al
Episcopiei Râmnicului și Oltului. Se depun toate eforturile pentru ca „pupilul”
deputatului Emilian Frâncu – minerul Ion Nicolae – săfie acceptat în această formă

colectivăde conducere a Eparhiei. După cum stătreaba, Nicolae este în toate, peste tot
și peste toate… Zicea cineva că deputatul liberal nu are trecere la PS Gherasim?

• Și pentru că veni vorba de ’mnealui, parlamentarul ce se crede conducă tor de județ,
informă m publicul curios că biserica greco-catolică păstorităde preotul Marian Stoică
nescu nu s-a făcut cu banii Frâncului. Pentru această biserică , el a contribuit numai
cu 500 de euro și mama sa, distinsa profesoară, cu 5 milioane lei vechi. Față de
150.000 euro, cât a costat impunătorul lăcaș de cult greco-catolic, contribuția lui
materialăeste ca o pică turăîntr-un lighean plin cu apă. Așa că nu-l mai acuzați,
fraților! Emilian Frâncu este un enoriaș ca și noi, cu credința în Dumnezeul lui și
respect Față de familie, prieten cu PS Gherasim – sfătuitorul lui.

• Un ziarist ne’nțărcat de prin presa localăși aciuat (încă ) la Monitorul de Vâlcea,
pe numele lui de scenăcomică Alin Barbu, a trimis, zilele trecute, pe adresa redacției
noastre, un drept la replică . „Dreptul” său viza materialul de presăpublicat de noi,
intitulat „Scandal cu iz sexual, fabricat pentru schimbarea lui Nicolae Badea”, o
dezvăluire care i-a arătat public caracterul și mârlănia la care s-a dedat. Încercă m
săne abținem, pe cât putem, săcomentăm limba de lemn în care a fost conceput
materialul, pentru a nu rușina, totuși, foaia de ziar. că el este de tot plânsul.
Băiețandrul ăsta, complexat de micimea caracterului, inteligenței și bărbăției sale,
conștient că a lovit balta rău de tot cu bâta, împroșcându-se cu noroi pe costumul și
că mașa spălatăde mă-sa, s-a gândit săne dea nouălecții la mers, având nesimțirea – o
trăsăturăa caracterului, ce-l definește chiar și atunci când doarme – săne numească
„ziar de scandal”. Adică , noi suntem „de scandal”, pentru că l-am dovedit că s-a
lăsat filmat de o echipăde la TVR1, ascunzându-și identitatea sub o șapcă , pentru a
nu fi descoperit în minciunile proferate despre activitatea irealădin câteva centre de
ocrotire a persoanelor handicapate din județ. Individul nu-i de băgat în seamăpentru
că e un maimuțoi lipsit de neuroni și găunos de atâta lipsăde educație și cultură.
Pute de atâta prostie. A trecut pe la mai multe redacții și de peste tot a fost dat
afară, afirmându-se ca o nulitate existențială. Însă, atunci când ni se aduc asemenea
ofense, ne vedem nevoiți să-i răspundem analfabetului ăsta tâmpit. Avem pentru el,
deși suntem conștienți că pomenindu-i numele, consumăm inutil prețioasa hârtie de
ziar, câteva precizări. În primul rând, directorul dr. Nicolae Badea nu ne-a
„comandat” nici un articol, pentru că nu-i nici cadru militar și nici nu deține
acțiuni la ziarul VOCEA VÂLCII, puțoiule Barbu! Redactorii publicației noastre au adus
în atenția opiniei publice evenimentul fabricat cu participarea ta, pentru că este
incorect ca un neavenit, individ cu calități de jurnalist de hazna, săterfelească
imaginea unei instituții publice (D.G.A.S.P.C.), munca celor care o conduc și odatăcu
ea, numele județului nostru. Iatăce scrie „Mucea-ziaristul” în surogatul său de drept
la replică : ”Pe astfel de declarații, stimați colegi care văconsiderați capabili să
măînvățați pe mine ce înseamnădeontologia jurnalistică , nu poți publica un material”

– zice el, într-o limbăromânăfolosităde generația lui „Sămoarămama!”, pe maidane, prin
spatele blocurilor. No comment! Nu murdărim, așa cum am mai spus, foaia de ziar cu
inepțiile pe care le-a debitat fraierică -puțămică ăsta pe o paginăîntreagă. Despre
proști, numai de bine! Avem lucruri mai importante, evenimente ce se petrec în județul
nostru, că rora trebuie săle acordăm atenție. Acest Neica Nimeni, care poartănume de
ființă– din păcate – ne-a amenințat, în hârtia trimisă , că ne dăîn judecată. Ete, na!
Am uitat săne speriem și sătremurăm de frică . Ar fi mai bine săse (re)înscrie la
gimnaziu, ca săînvețe limba românăși codul bunelor maniere. că de-l întâlnim… Amin!

• La festivitatea de la Alba Iulia, de Ziua Naționalăa României, Patriarhul GrecoCatolic – Lucian Mureșan, de la Blaj, ne-a spus că în județul Vâlcea este o problemăcu
ortodoxia. „Nici în visele noastre cele mai frumoase nu credeam că o săfacem o
enclavăgreco-catolică , acolo” – ne-a spus acesta. Supărați puțin – atinși în orgoliu
– ne-am pus pe investigat și am aflat că în județ se află250 de enoriași grecocatolici și, în curând, se vor mai construi încă trei biserici ale acestui cult, semn
că numărul acestora va crește. Deunăzi, încercam să-l întrebăm pe Episcopul Gherasim
ce se întâmplăcu ortodocșii, dar pânăla urmăam renunțat. Dumnealui este complice, dacă
nu inițiatorul, apariției noului cult. Preotul Marian Stoică nescu – capul grecocatolicilor – se aflăîn posesia unei adrese semnatăde PS Gherasim, prin care i se
aprobăacestuia plecarea din ortodoxie, deși se cunoștea foarte bine că o face obligat
de rapacitatea unui consilier episcopal și că va înființa un cultul greco-catolic în
Vâlcea. Dacă nu atunci, când…?

• În ziua apariției acestui număr, cam pe la mijlocul zilei, va avea loc ședința
Consiliului local al municipiului Rm. Vâlcea. Pe ordinea de zi este înscrisădemiterea
viceprimarului Nicolae Dicu. Sursele noastre din politicul conducă tor ne-au informat
că deputatul liberal Emilian Frâncu se opune existenței acestui punct pe ordinea de
zi, cerând ca Nicolae Dicu să-și cearăsingur demisia. Știți ce este aceasta? O
recunoaștere tacităa vinovăției în cauza pentru care a fost arestat alături de
primarul Gutău. După cum se vede, Frâncu nu se lasă. Oare de ce o fi atât de
încrâncenat deputatul liberal pe primarul Mircia Gutău? că doar nu i-a deranjat
pânăacum acestuia licitațiile făcute pe când se afla în… Egipt (penitenciar),
licitații ce au fost „câștigate” de firme ale liberalilor, apropiați oameni de afaceri
ai prea-cinstitului Măndel? Omule, lasărăutățile deoparte! că Dumnezeu e cu ochii pe
tine.

• Încheiem un an plin de evenimente, de dureri și bucurii. De la lunăla lună,
cititorii noștri au fost tot mai mulți și gradul încrederii lor în ceea ce publică m a
crescut simțitor. Pe fondul existenței multor publicații care risipesc degeaba

celuloza, neavând nimic a spune, mințind, premeditat, opinia publică , seriozitatea
VOCII VÂLCII s-a afirmat. Toate campaniile de presădeclanșate de noi au avut o
finalizare meritorie. Am ajutat mulți cititori în învingerea birocrației
funcționărești, am deconspirat racilele societății contemporane, am criticat și am
câștigat noi prieteni. Sute de scrisori sosite la redacție ne-au dat împlinirea
meseriei bine făcute. Acesta este ultimul număr de ziar, editat în ultimul an al
existenței noastre în afara UE. De la 1 ianuarie 2007, lucrurile se vor schimba peste
tot, dar și în presă. Edecurile, mercenarii și publicațiile inutile, vor dispărea. În
UE nu mai este permisăpierderea economică și puturoșenia. Suntem pregătiți spre a
rezista acerbei concurențe care se va declanșa. Pe piața publicistică localănu vor mai
exista mai mult de 5 publicații. Lupta va fi dură, dar vom învinge. Suntem siguri de
asta, pentru că lângănoi se aflăpublicul cititor și adevărații conducă tori economici,
administrativi și politici. Ei vor fi garantul, în fața noilor norme europene ce vor
sta în fața presei scrise. Acum, în pragul Anului Nou, le transmitem tuturor
vâlcenilor gândul nostru bun, sentimentul nostru de prețuire și de dragoste, credința
că , alături de dumnealor, în viitor, vom fi cei mai buni dintre cei mai buni. La
mulți ani, prieteni!
• Pataliputra

