Săptămâna vâlceană pe scurt

Contaminat de boala copilăriei mercenarilor fițuicari care-i executăorbește ordinele,
Bogdan Pistol s-a crezut și ziarist, înjurându-l, printr-o bășcă lie proastădenumităde
el „articolaș”, chiar pe acela care i-a pus paginile ziarului la dispoziție, ca să-și
facă și el imagine de intelectual. Drept recompensă, Pistol l-a făcut pe editorul
culant „leprăbătrână”, mentor al unei alte lepre pe care chiar el a „crescut-o” și,
apoi, a asmuțit-o spre toată lumea bunăa județului, uneori și împotriva tovarășilor
lui de partid ” în numerele trecute ale publicației noastre, văinformam că „Dinți de
Aur”, consilierul local liberal Ion Nicolae și mare șef pe la Inspectoratul în
construcții, și-a „tras” o casăde vreo trei miliarde de lei vechi, într-o zonădestul
de scumpăa municipiului. Imediat După ce a cumpărat-o, „Dintele Aurit” s-a apucat
frenetic de renovarea ei, de parcă ar vrea s-o transforme într-un palat cu multe
turnulețe ” un tânăr ziarist, de la un cotidian respectabil, DE ALTFEL, face dese
incursiuni în municipiul Drăgășani, documentând diverse subiecte. După apariția fiecă
rui articol, pițifelnicul acesta le cere „subiecților” mari sume de bani, fie ca
recompensăa laudelor aduse, fie pentru ca sănu-i mai critice în viitor

” Ne amuzăteribil cum „copilul minune” al liberalilor – vedeta de terase bulevardiene
Bogdan Pistol a ajuns săse creadăatât de deștept de poate face și un proiect pentru
traversarea Oltului, dar nu de-a latul ei, ci longitudinal. că doar și celalalt

liberal – vedetă, Ion Nicolae, vrea săfacă tunele prin Râmnic ca să-i treacă trenurile
prin subteranele ignoranței sale profesionale de miner pârât. Omul care a strâns lângă
el toată pleava presei locale, cumpărând-o cu o halbă- două de bere sau cu câteva sute
de mii de lei, crede că poate da ora exactăîn politicul din județ, negândindu-se la
cele ce-l așteaptăîn viitorul apropiat. De pe acest fundament, contaminat de boala
copilăriei mercenarilor fițuicari care-i executăorbește ordinele, el s-a crezut și
ziarist, înjurându-l, printr-o bășcă lie proastădenumităde el „articolaș”, chiar pe
acela care i-a pus paginile ziarului la dispoziție, ca să-și facă și el imagine de
intelectual. Drept recompensă, Pistol l-a făcut pe editorul culant „leprăbătrână”,
mentor al unei alte lepre (dar tânără, de data asta!) pe care chiar el a „crescut-o”
și, apoi, a asmuțit-o spre toată lumea bunăa județului, uneori și împotriva
tovarășilor lui de partid. În ceea ce ne privește, creditându-l, la început, cu
respectul și prietenia datoratăcredinței în seriozitatea familiei sale (pe care o
cunoaștem de peste 30 de ani), am sfârșit prin a ne da seama că „așchia a sărit
departe de trunchi” și că ne-am irosit timpul și sentimentele degeaba, dialogând cu
acest parșiv și dubios individ sau acceptându-l în compania noastră, ca pe Iuda,
atunci când îl întâlneam public. Nu sunt mulți aceia care știu că imberbul Bogdan
Pistol și-a depus candidatura – în cadrul organizației liberale municipale – pentru a
primi sufragiul colegilor săi de partid spre a candida la funcția de primar al
Râmnicului. El și-a dorit cu încă pățânare să-l concureze pe Ion Nicolae, omul șefului
său liberal Emilian Frâncu, zicând numai vorbe urâte despre „Dințișor” (dar reale),
apreciind că datoritădisprețului de care se bucurăacesta în municipiu, PNL – Rm.
Vâlcea nu va mai putea scoate, la alegerile locale, din 2008, nici un consilier (sau,
întâmplător, numai unul). Ce chinuri, ce zbateri, pentru ca, la urne, liberalii să-l
voteze pe el drept candidat și nu pe „Dințișorul” Nicolae. Speriat de câți membri de
partid a făcut Pistol, Ion Nicolae și-a adus și el conaționalii din Colonia Aleea
Nuci, umflând artificial organizația municipală. Numai că au muncit în zadar, pentru
că a urmat trădarea. Emilian Frâncu, liderul PNL nu vrea ca niciunul dintre supușii
săi politici ca să-l concureze pe biciclistul peremisto-purist Ion Nicolae, la
primărie. Dragoste mare, între ei, dar și mare parșivenie! Folosind cu dexteritate
arta șmecheriei de cartier, Măndelul-șef i-a promis lui Pistol că -l face
vicepreședinte la partid, în cazul în care nu-l va mai concura pe Ion Nicolae. Ușor de
cumpărat, Bogdănel – „P..ăbleagă” – După cum l-a botezat chiar Emilian Frâncu – a
cedat și acum, naivul trubadur se crede vicelider al organizației județene PNL. Când
spuneam că individul acesta este bolând, nu erau mulți care ne-au crezut. Dar i-a
gândiți-văcă în funcția de vicepreședinte trebuie săfie un activist liberal ales și nu
unul numit pe criterii șmecherești, După cum se aratălucrurile. Crede Pistolaș zis
„P..ăbleagă” sau Măndelul „Frâncu UNU” că membri liberali cu ștate vechi în Biroul
Politic acceptănumiri în funcții de conducere, conform vechiului stil bolșevicoceaușist? S-avem pardon! Urmăriți ce se va întâmpla în curând și cum și-a distrus
viitorul politic un individ narcisist că ruia oglinda vieții îi este din gelatină.
Apropos, Bogdan Pistol, ai auzit de proverbul care amintește că ți se va spune cine
ești, După tovarășii cu care te însoțești? Te vom ajuta noi ca săte cunoască lumea și
să-ți spunăcine ești

” Problema parcări lor în municipiul Rm. Vâlcea pare săse fi rezolvat. Temporar,
pentru că numărul autoturismelor proprietate privatăcrește. Viitorul automobilistic nu
sunăbine și de aceea trebuie luate măsuri. Ce ar fi, domnule primar sau domnilor
consilieri municipali, săcondiționați construirea viitoarelor blocuri numai cu parcări
subterane? În unele orașe ale Europei măsura aceasta se impune ca o obligație
arhitecturalăși, astfel, oamenii au scă pat de stresul parcări lor. Nu-i greu nici la
Rm. Vâlcea.
” În numerele trecute ale publicației noastre, văinformam că „Dinți de Aur”,
consilierul local liberal Ion Nicolae și mare șef pe la Inspectoratul în construcții,
și-a „tras” o casăde vreo trei miliarde de lei vechi, într-o zonădestul de scumpăa
municipiului. Imediat După ce a cumpărat-o, „Dintele Aurit” s-a apucat de frenetic de
renovarea ei, de parcă ar vrea s-o transforme într-un palat cu multe turnulețe. În
fiecare dimineață, pe strada Ferdinand, acolo unde este situatănoua sa achiziție
imobiliară, câteva mașini blocheazăcirculația minute-n șir. Muncitorii angajați de
Nicolae să-i „frichizuiască ” casa scot, de zor, din portbagajele autoturismelor
materiale de construcții, fel de fel de geamuri și gemulețe, becuri, perdeluțe,
pernuțe, farfurioare și că nuțe Fel de fel de nimicuri, cu care Nicolae vrea să-și
umple locuința. Desigur, toate-s niște kitschuri de mâna a șaptea, dar gusturile nu se
discută, nu-i așa? Bârfitorii spun că „Dintelui de Aur” îi place, la nebunie, o
reclamăde la TV, care îți arată(mare e grădina ta Doamne!) cum să-și faci casa
fericită. Cică ei, că suței, îi place săvorbească zi de zi, despre te miri ce, cu alte
că suțe, prietene d’ale ei. Ce-și zic? că una are acoperișul demodat, că alta are o
vopsea care nu e trendy, că ailaltăe pătrățoasăși construitățărănește, că hornul
celeilalte e negru și prea gros etc, etc. Așa zic ăștia în reclamă. Auzi comedie !
Dacă nu-i convine ceva la felul cum e mobilatăși vopsită, se supărănevoie mare și face
un „bot” cât toate zilele. Trebuie să-i faci pe plac să-i iei suferința și să-i redai
zâmbetul. Așadar, lui Nicolae îi place săaibăo că suțăfericităcă reia, pe fațada de la
stradă, să-i deseneze un zâmbet larg, cu dinți frumoși de aur, ca ai lui! Acum ne-am
prins de ce face atâtea eforturi, pentru cuibușorul lui cel nou, Ion Nicolae.
” Dinspre municipiul dintre vii – Drăgășani, ne-au parvenit știri îngrijorătoare. Un
tânăr ziarist, de la un cotidian respectabil, DE ALTFEL, face dese incursiuni în acest
oraș, documentând diverse subiecte. După apariția fiecă rui articol, pițifelnicul
acesta le cere „subiecților” mari sume de bani, fie ca recompensăa laudelor aduse, fie
pentru ca sănu-i mai critice în viitor. Acest lucru se numește șantaj de presăși ar fi
păcat ca individul săajungăDupă gratii. Îl fac „zmeii de După gratii” fetițăși-i pun
și bigudele, văzându-l puțin efeminizat. Primarul localității, conștient de faptul că
ziaristul șantajist păteazăonoarea cotidianului vizat și că șefii săi nu știu ce face
acesta în teren, ne-a rugat săanunțăm patronatul firmei editoare că urmeazăa se depune
o plângere penalăde că tre cei șantajați ce nu va face bine nimănui, pânăla urmă. Am
încercat săluăm legătura telefonic cu patronul cotidianului în cauză, dar acesta nu
ne-a răspuns (motivând unui prieten că nu răspunde celor ce îl sunăși nu le are trecut
numărul în agenda lui electronică – ce mai, casămare!). Pe aceastăcale îl invităm să-l

contacteze pe primarul Bebe Iordache și să-i spunăacesta ce are de făcut.
” Se zvonește, prin județ, că doi deputați, vechi prieteni și foști colegi de partid,
ar fi fost informatori ai securității. Date concrete nu avem, însălumea spune, că unul
din cei doi, s-a folosit, o bunăbucatăde timp, de colegul și prietenul său, numai
pentru a urca o treaptămai sus, pe scara politică . Revenind la afirmația de mai sus,
unul dintre ei s-a dat de gol, cu zâmbetul pe buze, pe un post național de
televiziune, că ar fi apărat țara prin reclamarea câtorva persoane care, credea el, ar
fi adus „atingere interesului național”. Văzând că nu e loc de întors, prietenul
trădat, a recunoscut și el că a colaborat cu Securitatea. După cele două declarații
surprinzătoare, cei doi, mari oameni politici ai județului, riscau săfie excluși din
cercurile în care se învârteau, dar surpriză! Își văd în continuare de treaba lor,
nestingheriți, două fețe palide, când se întâlnesc din întâmplare printr-un local sau
altul în oraș. Âªi când acest lucru se întâmplă, privirile celor doi sunt de gheață,
semn clar că prietenia lor s-a stins și a început cruciada. Deși credem că ar fi cazul
săse facă luminăîn aceastăprivință, mai bine mai târziu decât niciodată, lucrurile nu
se vor schimba prea curând. Este ridicol că unul din ei s-a declarat „prieten cu
legea” și susține sus și tare că face totul pentru eliminarea corupției. Deocamdată,
lăsăm lucrurile așa, dar văasigurăm că le vom urmări îndeaproape mișcă rile și cu
siguranțăvor că lca strâmb, mai devreme sau mai târziu, iar noi vom fi acolo
” În ședința Consiliului Județean Vâlcea de la sfârșitul săptămânii trecute, doi
liberali din tabăra lui Emilian Frâncu au depus jurământul de învestiturăîn calitatea
de consilieri județeni. Este vorba despre Constantin Iovan și Viorel Barbu. Despre
Viorel Barbu se știe că a fost candidatul PNL-ului la alegerile locale anticipate
pentru funcția de primar al comunei desfășurate în anul 2003. Atunci, Viorel Barbu a
fost înfrânt fărădrept de apel de candidatul PSD, Vasilica Teleabă. În plan politic,
timp de câțiva ani a intrat într-un con de umbră, fiind mai mult ocupat cu afacerile
derulate prin nordul județului. Cei doi noi consilieri județeni din partea liberalilor
i-au înlocuit pe Valentin Haralambiade (actualmente director la Agenția de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură) și Zvetlana Preoteasa (numităsecretar de stat la
Ministerul Educației de aproape o lună).
” Încă de anul trecut, directorul interimar al Serviciului de AmbulanțăVâlcea,
Alexandru Maiorescu, a fost numit în funcție doar cu un ordin de ministru. De
nenumărate ori am întrebat-o pe Adriana Gheniță- director al Autorității de Sănătate
Publică Vâlcea, când se va organiza concurs pe acel post și de fiecare datăni s-a
răspuns că atunci când va veni ordin de la Minister. Ne întrebăm, însă, oare Adriana
Ghenițăa trimis vreo înștiințare la Minister referitoare la acest lucru? Începem săne
îndoim de acest lucru Dacă ne luăm După ce spun gurile rele din cadrul Serviciului de
AmbulanțăVâlcea, Alexandru Maiorescu va mai sta încă un an de acum înainte, fărănicio
jenă, pe scaunul de director al unității. Cazul său nu este, însă, singular. De
curând, liderii Sanitas Vâlcea se plângeau că anumite posturi din Spitalul Județean
Vâlcea sunt ocupate fărăconcurs pe post, iar cei ce le ocupănu au studii superioare,

ci doar o diplomăde bacalaureat. În curând, vom dezvălui și numele celor care stau pe
posturi că lduțe, cam ilegal, cu școli făcute pe la fărăfrecvență.

