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Regele… şi noiRegele… şi noi
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Mereu m-am tot mirat cum de-au ajuns aşa de repede sovieticii
prin regimul proaspăt instalat, să ne controleze viaţa, imediat după1945.
Copilul cam de 7 ani, am fost la balul anual din comuna Giurgioana,
unde s-a ales regina balului: aglomerație mare, muzică lăutărească,
tineri care să cucerească fetele cele mai frumoase și mai bogate, gata să
se ia la harță și cu Dumnezeu. Soră-mea Constanța era dintre cele mai
admirate și s-a licitat titlul între vreo zece tineri. Era la câteva zile după
30 decembrie 1947, când, am reținut eu, trebuia să se arate o ilustrată de
regină și să fie urcată pe podium (pe o masă) învingătoarea. Din ne-
cunoscut a apărut un cetățean străin care a anunțat fuga regelui cu
vagoane pline cu aur și că se alege nu regină ci președinta balului. Așa
că soră-mea a plâns mult și din plin că n-a ajuns „regină”, președinta
însemnând un fel de nimic. Intrusul nu a mai apărut dar toată suflarea 
s-a conformat și a înțeles că se aplică legile ocupației sovietice de care
toată lumea se tot temea. Până atunci se cânta „trăiască regele”, de
atunci, imediat, a devenit trădător și element negativ de referință.

Am scris că am vorbit cu regele de 3 ori. Cea mai lungă și
importantă discuție a fost la intersecția șoselei de la Codăești cu cea care
vine de la Iași. Eram prieten foarte bun cu fostul prefect Nicolae Pascu,
cel care m-a atenționat să nu dăm prea mult atenție vizitei regelui Mihai,
care a venit să semene discordie în poporul vasluian, dovadă că la Solești
trebuia să fie o mulțime de oameni, care să-l întâmpine. La intersecție
erau vreo 30 de persoane venite cu vreo 7 mașini. Regele a coborât de la
volan și-a scos mănușile, a dat mâna cu câțiva dintre cei din județul
Vaslui și pentru că eram de la televiziune a acceptat să ne răspundă la
întrebări. Era înalt, viguros, ținută sportivă, dar se aștepta la vreo câteva
sute de oameni, propaganda fesenistă făcându-și însă datoria. „Cum
v-au întâmpinat oamenii, Maiestate”, întreb eu. Asta l-a contrariat mult
pentru că abia intra în județ iar prin Iași nu s-a rostogolit lumea după
altețele regale.

– Deocamdată, nu știu ce să spun, pentru că nu văd lume. Am
înțeles că la Solești sunt mai mulți…” Celelalte întrebări nu mai
contează, pentru că urma să facă unele comunicări mai târziu.

La Soleștii Elenei Cuza nu era decât un singur cetățean îmbrăcat
în costum național, țărănist, gălăgios și curajos, mereu agitând trico-
lorul, iar la Vaslui, Pascu s-a ascuns lăsându-l pe subprefectul Țibulcă să
aibă o convorbire de câteva minute în prefectură. Cetățeanul care putea
să fie rege a plecat tare repede și tare dezamăgit, cu suita sa, în cele 3 au-
toturisme, fără să mai bage pe cineva în seamă. Era o vizită privată (15
oct. 1997) cu rezultate dezamăgitoare nu numai în Moldova… 

Mi s-a părut ca foarte izolat și la Castelul regal de la Săvârșin
(după depunerea Credenționalelor la Sala Mare a Muzeului Marii Uniri,
din Alba Iulia), unde l-am chestionat a 3-a oară. Destinul său a fost să
vrea să reprezinte un popor care nu l-a apreciat din cauza unei educații
potrivnice ideii de monarhie, de esență sovietică. De fapt politicienii
subjugați ai timpului, nici că ar fi vrut… cum să renunțe chiar ei la
atâtea privilegii…?! 

Puteți să vă exprimați părerea în legătură cu editorialul
accesând blogul www.marindumitru.ro
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LANSARE… ca obstacol !

Sper să realizăm un nou obstacol

în calea uitării și neglijării, prin ceea ce

realizăm astăzi, joi, 7 decembrie 2017, la

Biblioteca municipală Bârlad, „Stroe 

Belloescu”. Tocmai a împlinit 111 ani de la

înființare și pentru că în tot acest timp a fost

ca o torță în domeniul cultural, lansarea

aceasta se vrea și un omagiu instituției și

slujitorilor ei.

Bârladul a fost cea de a doua

capitală culturală a Moldovei, (după cum

remarca Nicolae Iorga), a rămas încă din

1803 în atenție pentru școala sa și a rămas

întotdeauna deschis la ofertele culturale. A

beneficiat de mari personalități  cultural-

spirituale (fie de prin partea locului, fie ve-

nite) iar oamenii din fruntea urbei au

sprijinit coloana cea mai durabilă a

existenței neamului, adică au încurajat

învățământul și cultura.

Lansarea Meridianului Cultural

Românesc, nr. 11 și a cărții Bârlad –

Va s l u i / P a m f i l e – M a r i n / D e s t i n e  

istorice, poate fi o verigă din lanțul valoric

pe care-l  susține dintotdeauna  acest oraș

emblemă.

Prof. dr. Dumitru V. MARIN
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Prietenia cu prefectul
județului Vaslui, Nicolae Pascu, omul
FSN, faptul că Dumitru V. Marin era
directorul singurului post de televiz-
iune din Moldova, l-a situat pe acesta
la granița dintre județele Iași și
Vaslui, lângă Codăești când poposea,
venind de la Iași, Regele Mihai și cu
o mică suită în 3 autoturisme, unul
condus de Mihai I, având alături
regina și în spate o doamnă de com-
panie. În celelalte, reprezentanți ai
P.N.Ț.C.D. și un operator de la
București. La intersecția șoselelor
erau alte 3 autoturisme: al prefecturii,
dar cu un singur funcționar al aces-
teia, în alta, doi tipi severi bine
îmbrăcați, care n-au comunicat deloc
cu echipa TV.V. În a treia, erau 4–5
oameni de la același partid, proaspăt
înființat la nivel de județ.

Regele se aștepta să-i iasă în
cale mulțime, la Solești, unde
feseniștii i-au avertizat pe oameni să
stea liniștiți chiar dacă vine hoțul care
a furat aurul românilor cu trenul.
Chiar era un cetățean mai vocal, care
a venit îmbrăcat în costum național,
singur și care s-a înfipt să-i strângă
mâna majestății sale și, cu căciula pe
cap, să sărute mâna Reginei Ana.

,,– Cum v-a întâmpinat
populația?” Se repezi reporterul. Dat
fiind că în afară de cele vreo 15–16
persoane nu se vedea altă populație,
Regele șofer, desfăcându-și
mănușile:

,,– Păi, deocamdată nu
vedem pe nimeni, așa că vom vedea
de acum în colo; Dvs. știți mai
bine…” și-i întinse mâna după ce și-a
tras mănușile. Pe tăcute! Atât, apoi
toți s-au urcat în mașini, unii își
închipuiau că la Solești vor fi mulți,
mulți țărani. Nici n-au oprit mașinile
pentru că nu era niciunul.
La Prefectura Vaslui, Nicolae Pascu,
prefect în funcție… s-a ascuns lăsând
pe subprefectul de atunci să-l
primească, să dea mâna, să-i invite
într-o sală aproape goală, să le ofere o
cafea… și la revedere.

,,Regele Mihai a trecut prin
județul Vaslui” am titrat știrea fără
prea mult entuziasm (15 octombrie
1997).

Vizită regală la Vaslui,
în 2007:

,,Am venit să constatăm la
fața locului cum putem să ajutăm prin
eforturile noastre” ar fi laitmotivul.

Regele, cu fiica și prințul
Radu Duda (ce față imobilă și rece
avea fostul actor!) din nou pe holurile
Prefecturii Vaslui. M-am ales cu un
album cu autograf, cu un scurt
interviu și cu a 3-a strângere de mână
din partea Majestății sale. Nu eram

regalist deși am candidat la Senat (din
partea ecologiștilor) la parla-
mentarele din 2000.

Am difuzat acest al 3-lea
interviu (pe al doilea nu) și m-am
trezit evacuat din Casa Armatei unde
abia îmi încropisem un studio cât de
cât normal.

Mai totdeauna județul roșu
al Vasluiului, a avut reacții sau
răspunsuri violente la ideea de
MONARHIE.

La revenirea în țară, urmare
a agitației susținute de P.N.Ț.C.D. în
frunte cu Corneliu Coposu se
urmărea lansarea pe orbita politică a
Regelui. Câmpeanu făcuse boacăna
cu candidatura la președinție a
acestuia, așa că în oceanul de
feseniști feroci sprijinitori ai lui
Iliescu, nici măcar conferința de
presă a fostului monarh n-a fost
liniștită.

A dat mâna cu noi, vrând să
fie popular, dar presa îndoctrinată l-a
primit rece și fără vlagă. După atâta
comunism și capitaliștii țipau…
socialist!

Deja mi s-a părut înfrânt,
vorbea greu, cu glas dogit și
contrastant ca logică față de Iliescu și
mai ales incapabil să contracareze
răspândacii care-și ascundeau
capetele. Regina nu vorbea de loc
românește. Cum să-i câștigi pe
oameni ?

P.N.Ț.C.D., pentru care am
candidat la Senat (unde eu am scos

8,8% pe județ) n-a intrat în parlament
datorită monarhismului și regelui
Mihai I, ca prezență stilată,
occidentală într-un fel de ,,mare”
bananieră, unde democrația cu
înfruntările ei publice era la pământ.

Vizita lui Ion Rațiu la
Vaslui, în sala Casei de cultură, cu
vreo 200 de simpatizanți și 500 de
iliescieni mi l-a dezvăluit pe acel
senior al eleganței, spiritului, cu
înaltă educație, căruia i s-a strigat din
sală ceva de genul: ,,Ce cauți tu la
noi, măi, bogătașule!, hoțule,
boșorogule!”

Calm, Ion Rațiu a replicat:

,,– Ei, asta-i democrație ca
eu să pot răspunde unuia ca
dumneata… și să poți vorbi cu mine
fără teamă, dar nu cu jigniri de astea”
și și-a continuat pledoaria pentru
democrație.

,,– Dacă nu erați voi cu tele-
viziunea, era mare nenorocire”, mi-a
șoptit, lăsându-mi cartea de vizită. S-
a topit prin spatele scenei.

…Pe o stradă din Turda l-am
recunoscut pe Ion Rațiu pe care l-am
apărat de golanii violenți din Vaslui,
după vestitul său papion și bastonul
elegant în care se sprijinea. Era slăbit
și mi-a răspuns moale la salut fără să
mă recunoască.

La câteva luni a murit…
regretat, cu adevărat!

Cât despre rege, l-am mai
văzut, l-am filmat, dar  n-am mai
ajuns în preajma sa deși am fost și la
reședința sa din Săvârșin cu ocazia
participării la festivitățile legate de
Marea Unire de la Alba Iulia. Nu a
revenit vremea monarhiei și nu cred
că vreun rege sau urmași ai lui (n-a
avut urmași-băieți) va urca pe tron în
această jumătate de secol. Aura de
monarh, însă, o poartă cu toată dem-
nitatea!

Prof. dr. Dumitru V. MARIN

(Fragment din cartea
CEAUȘESCU� ......-BĂSESCU
Mitterand – Snegur – Iliescu –
Lucinski – Constantinescu Regele
Mihai I –evocări de reporter–
Editura PIM, Iași, 2014, p. 67, 68,
69, 70, 71)

O strângere de mână la primul
interviu

UN SAVANT, UN SFÂNT ȘI
UN LICEU ÎN SĂRBĂTOARE

De Sf. Nicolae, adică mier-
curi 6 decembrie 2017, la Liceul
„Nicolae Iorga” din Negrești –
Vaslui, s-a organizat un număr de
manifestări (și comemorative, că
doar era și ziua patronimului Nicolae
Iorga) sub un gene-ricul „zilele
Liceului Tehnologic..” din care am
extras masa rotundă de miercuri,
EDUCAȚIA – O PROVOCARE
PERMANENTĂ  despre care ne vom
permite comentarii mai ample în
numărul următor al ziarului.

Sub conducerea directorului
Gabriel Matei și a profesorului Florin
Onică (iute, competent, amabil,
tehnic pus la punct) la dezbateri au
luat parte cetățeanul de onoare
Mircea Ciubotaru (un fel de
amfitrion local), vicepreședintele

Cons. Județean Vasile Mariciuc, fost
director al liceului,  Narcis Aprodu,
directorul adjunct al Liceului Mihail
Kogălniceanu, viceprimarul orașului,
doi fii ai localității care lucrează în
poliție. A fost prezent și cel dintâi
plagiator al județului, cu nume de
aspră ocară.  Dezbaterile de aproape
3 ore ar fi putut fi… interesante.
Revenim, cu siguranță asupra
acesteia și spuselor celor prezenți.

Zilele acestui liceu au o
perioadă mare de desfășurare, 1 – 8

decembrie curent și au ca deviză
îndemnul lui Nicolae Iorga: Să înveți
pentru tine, dar să știi pentru toți ”!

A consemnat,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN
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În relaţiile dintre state, la fel
ca şi în viaţa cotidiană a unui individ,
în pofida unui comportament corect și
a unor atitudini ghidate de principii
etice, de  caractere integre sau chiar
de o stimă  reciprocă, bine motivată,
se conturează sentimente și rațiuni
(uneori venite dintr-o istorie neclară a
societății), care  înglobează totul,
inclusiv lumea prozaică a intereselor
economice  și  a legăturilor cu ceilalți.

Analizând situația contem-
porană, constatăm, cu plăcere, că
între Statele Unite ale Americii și
România există puternice fluide de
amiciție, mergând până la angajamen-
tul american de a face orice jertfă,
inclusiv în vieți omenești, în apărarea
prietenului său de la Marea Neagră.
Pentru ca acest angajament (și
reciproca lui!) să funcționeze, este
nevoie ca sufletul ambelor popoare să
păstreze  calitățile începutului,
neuitând  nici-un  moment că
onoarea, cinstea și  cuvântul dat sunt
valorile care aduc unitatea indis-
tructibilă!  Ca în orice amiciție, există
stări  de liniști îndelungi dar și
momente de nervozitate sau
tensiuni...   pe care, însă, dragostea
față de adevăr le poate depăși.
Prietenii sunt datori să se ajute,

neîncetat, prin dialog, opinii și sfaturi
înțelepte – pentru a trece peste
dificultățile ivite pe parcurs.

Nu trebuie să fie schimbate
legile  justiției, cu scopul vădit de a
proteja și a-i face scăpați pe hoți!
Asta spune, în esență, frust, ca un pri-
eten laconic, Scrisoarea Departamen-
tului de Stat al Statelor Unite... și
adevărul exprimat este  de neocolit.
Acest adevăr al ei trebuie să fie și al
României... de fapt, trebuie să fie al
lumii întregi!

Cum să supere  pe cineva  o
atenționare de acest fel? Un asemenea
îndemn prietenesc, de a nu săvârși o
eroare, este o puternică  dovadă de
atașament sufletesc și etic! Sigur că
se vor supăra – e ușor de înțeles –
infractorii care subminează fibra
umană a poporului, pe care-l jefuiesc
și-l mint; cei care subminează statul
punându-l să plătească, să zicem,
pentru fondurile europene deturnate
și căruia îi împiedică Instituțiile
păgubite să ceară banii înapoi!
Rezumăm: -1.Hoții fură și rămân  cu
milioane de euro în buzunare -2. Noi,
cetățenii, plătim  aceste sume, după
care -3. Tot  pungașii au neobrăzarea
de a cere ca lumea să-i considere
victime și, mai ales, oameni

onorabili! ... Pe ei,  niște mincinoși,
hoți mizerabili, trăitori în vile cu zeci
de camere, care au nenumărate
mașini și afaceri – averi furate, tre-
cute pe diferite  nume  din familie
(aici nu excludem soțiile  divorțate
dar adăugăm amantele) sau pe adresa
unor pensionari al căror capital real
este doar...  o fărâmă de bani!

Cum cea mai capabilă
națiune a lumii nu poate fi partenerul
de suflet al unei  națiuni în
conducerea căruia sunt hoți, ea a
spus: – Lăsați justiția să funcționeze!
Prietenia noastră să fie simbolizată de
mâinile  întinse a două națiuni
încrezătoare în dreptate! 

În democrație sunt momente
când popoarele aleg, la vot, greșit...
Adevărata   lor tărie și măreție  este
atunci când  își  repară erorile, cu
repeziciune – protestând în fața
necinstei și mergând din nou la urne!
Cei vinovați să înceteze a mai cere
protecția poporului,  pe care l-au
mințit și jefuit! Să plece acolo unde
justiția (pe care vor s-o captureze,
prin schimbarea legilor) îi va
îndrepta..  Hoții s-au revoltat - și
împreună cu ei cei dezorientați sau
cei care au născut proverbul
românesc: Capra este râioasă dar

ține coada sus... Toți aceștia ar dori ca
America să-i închipuie oameni
cinstiți...   că pe noi, românii cinstiți...
ne fac ei să nu avem încotro, în
această privinţă! O prietenie reală și
durabilă se clădește,  însă,  pe adevăr,
cu oameni de onoare și  onești. Numai
în asemenea condiții – ale unei
prietenii adevărate, între națiuni
adevărate – avem, într-o lume
nesigură și periculoasă, garanția
frontierelor noastre și ale păcii! Să ne
prețuim  reprezentanții  devotați  țării,
să alegem necontenit grâul de
neghină! Să cântărim cuvintele spuse
prietenilor dar să nu ezităm a arăta
adevărul. Să nu colportăm minciunile
și jignirile care ating sentimentul de
prietenie, între oamenii onești  sau
între națiunile libere și democrate. Să
disprețuim minciunile pe care – de
exemplu – unele angajate, aduse din
Stupidland, le toarnă în ziare, încă din
perioada alegerilor, asupra celui care
avea să devină președintele USA și
omul anului 2016 (după revista
–potrivnică  lui!– Time). Să înțelegem
că cei care spun și apără adevărul au
multe de suferit, din partea
netrebnicilor... Lucrul acesta să ne
întărească!      

Și încă ceva: înainte ca

Departamentul de Stat să ceară
retragerea proiectelor de lege pe
justiție, magistrații din  România au
spus acestei acțiuni: NU... elitele
românești au spus: NU... opoziția
parlamentară, de asemenea: NU...   și
am convingerea intimă că poporul
român iubește dreptatea și o va cere
curând, cu înverșunare.

Să păstrăm prietenia cu
Statele Unite ale Americii, bazată pe
adevăr, pe dreptate, onoare și
incoruptibilitate...  Să ne prețuim
conducătorii onești – cei care vor face
dovada acestui lucru! Să iubim mai
mult România, pe care au întrupat-o
Ștefan cel Mare sau Vlad Țepeș, sau
Ferdinand Întregitorul. Țara asta nu
este nici a dușmanilor ei – autohtoni
sau străini – nici a hoților și nici a
necredinței în valorile sale  istorice!
Ea aparține celor care cer copiilor lor
să îndrăgească, înaintea oricăror
bogății, onoarea, cinstea și muncă.
Așa va deveni, într-o variantă
modernă, Țara Dacilor, cei mai viteji
dintre Traci – România europeană, cu
o economie avansată și cu valori
morale inspirate din înțelepciunea
strămoșilor..

Reverberații la  
SCRISOAREA DEPARTAMENTULUI  DE  STAT 

Prof.dr. Alexandru Ionescu, fost deputat 

RECORDURI... RECORDURI... RECORDURI...

PENTRU MEMORIA ISTORIEI
Prof. dr. DUMITRU V. MARIN 
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Berbec  (21 mar - 20 apr)

Taur   (21 apr -  21 m a i )

Gemeni  (22 mai  -  21 iun)

Rac (22 iun - 22 iul)

Leu (23 iul - 22 aug)

Fecioară (23 aug - 22 sept)

H O R O S C O P
07 dec.  2017 – 13 dec. 2017

Foarte animat este segmen-
tul domestic! Este nevoie să

te ocupi de curățenii generale, repara-
ții sau de vânzarea-achiziționarea
unor bunuri patrimoniale. Se reco-
mandă prudență, deoarece relațiile cu
membrii familiei sunt distorsionate.
Gândirea și comunicarea lasă de dorit
în această săptămână, astfel că ar fi
bine să nu te bazezi pe cele spuse sau
decise acum. Persoana iubită și copiii
reprezintă alte subiecte provocatoare.

Multă lume va dori să-ți vor-
bească în această săptămână.

Însă emotivitatea și subiectivismul
sunt accentuate, deci fii prudent și
evită discuțiile ample. Se pot relua
teme sau activități vechi, pe seama
faptului că ceva a rămas nelămurit
sau nerezolvat. Gândurile tale sunt
îndreptate spre câștiguri și investiții,
dar ar fi bine să lași deciziile majore
și semnarea documentelor importante
pentru o altă perioadă. Sfaturile și
soluțiile primite de la persoanele din
anturajul apropiat sunt de bun augur.

Ești capricios în această
săptămână, astfel că puțini

sunt capabili să-ți intre în voie sau în
toane. Sunt momente excelente pen-
tru a trasa planuri noi, pentru a te
ocupa de nevoile tale sufletești, dar și
pentru a studia pe îndelete relațiile
din preajma ta. Se îmbunătățesc veni-
turile din activitatea profesională
desfășurată la serviciu, dar sunt șanse
și pentru a primi cadouri sau favoruri.
Cheltuieli importante cu efecte pe
termen lung. Relațiile cu anturajul
apropiat sunt interesante și de bun
augur. Prudență la sănătate.

Ești pus pe fapte mari în
această săptămână. Energia

vitală este la cote înalte, astfel că sunt
șanse deosebite de a trasa direcții noi,
atât în plan personal, cât și în plan
profesional. Accentele acestor zile se
află pe relațiile cu ceilalți, mai ales pe
relațiile cu partenerul de viață și pe
relațiile de colaborare. Este vremea să
renunți la ceea ce nu îți mai este de
folos și să te orientezi spre noi
orizonturi parteneriale. Există în
preajma ta oameni alături de care poți
dezvolta relații minunate.

Este clar că în relațiile de
prietenie se finalizează un

capitol important. Asta înseamnă că
vei renunța la unii sau îți vei schimba
radical atitudinea față de ei. Conclu-
ziile privitoare la segmentul prieteni-
lor și susținătorilor din segmentul
socio-profesional te vor anima să-ți
redefinești conceptul de prietenie,
orientându-te totodată spre alte
persoane de o mai bună calitate. Final
de proiecte profesionale. Ai nevoie de
odihnă, pentru că sănătatea este
vulnerabilă.

Ești înconjurat de prieteni în
prima parte a săptămânii. Dar,
emotivitatea și subiectivismul

sunt accentuate, astfel că este mai
dificil să ajungi la un consens chiar și
cu tine însuți. Evită să povestești
despre tine și planurile tale de viitor.
Sănătatea este vulnerabilă, deci fii
pudent și îngrijește-te corespunzător.
Ai nevoie de odihnă, discreție și
dozarea eforturilor mai ales la
serviciu. Pe căi mai puțin obișnuite
este posibil să afli informații
prețioase din sfera familială.
Dezvăluirea unor secrete de familie,
reluarea unor teme patrimoniale,
treburi gospodărești.

POETA GABRIELA ANA BALAN, CEL
MAI VALOROS PREMIU LA

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL ,,VIS
DE TOAMNĂ”

Vineri, de ZIUA
NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI,
Societatea Culturală Apollon-
România a anunţat câştigătorii
Concursului Internaţional de creaţie
literară “Vis de toamnă”, Ediţia a V -
a, poezie şi proză scurtă, 10
octombrie – 25 noiembrie 2017.

Cel mai important loc pe
podiumul poeziei: SENIORI - poezie
- PREMII SPECIALE: Premiul
“Nichita Stănescu” - Gabriela Ana
Bălan, Bârlad, jud Vaslui, România;

JURIUL a fost reprezentat
de personalitãți culturale marcante:

Preşedintele juriului - Emil
LUNGEANU; Vicepreşedinte: acad.
Nicolae Dabija (R. Moldova);
Membrii juriului: acad. Vasile
Tărâţeanu (Ucraina); acad. Vasile
Căpăţână (R. Moldova); Cătălina
Stroe (Canada);Victor Voinicescu
Sotski (Franţa); George Călin
(România).

Este al V-lea valoros premiu
internațional câștigat de poeta
Gabriela Ana Balan în acest an.

Palmares 2017:
1.Mențiune, Festivalul

Internațional de Creație Grigore
Vieru

2. Premiul III, Festivalul
Internațional de Creație Credo

3. Marele Trofeu, Concursul
Internațional Mãrțișor.

4. Premiul Editurii Salonul

literar, Festivalul Internațional
Vrancea literarã, pentru volumul de
versuri ,,Moartea trece pe tușã".

5. Premiul Special ,,Nichita
Stãnescu", Festivalul Internațional
,,Vis de toamnã".

Reporter: Mă aflu în biroul
primarului de la Zăpodeni, Ionel
Chiratcu, pe care-l văd oarecum
bucuros chiar dfacă afară e vremea
întunecată și plouă. Bun găsit,
domnule primar! De ce ești bucuros?

Primar: Bun venit. Sunt
bucuros pentru că mă pot ocupa și
eu de hârtiile mele.

R: Și mai de ce?
P: Pentru că plouă afară și

ploaia este benefică pentru
agricultură. Pe de altă parte, mai
stăm și noi în birou și ne mai
ocupăm de hârtii.

R: Cu proiectele cum stați?
P: Bine. Chiar astă zi mă

întâlnesc cu proiectantul și cu
constructorul școlii Zăpodeni
pentru care am primit în sfârșit
avizul de securitate la incendiu și
ne apucăm de treabă. Este un
proiect prin PNDL 1.

R: Avizul acesta se obține
deoarece sunt costuri mari sau din
alte motive?

P: Sunt foarte multe
cerințe care se cer proiectanților,
conform normelor ISU.

R: Domnule primar, venind
încoace, de la Mărășeni până la
sediul primăriei, am văzut că sunt
foarte puține loturi însămânțate iar
grădinile nu prea sunt arate. Este
acesta un indiciu cum că va fi sărăcie
în anul următor?

P: Nu. Unde sunt parcele
mari, o parte sunt cultivate și arate
iar cele mai mici, dacă ține vremea
cu noi, cu timpul se va mai ara.
Până în primăvară vor fi toate
arate.

R: Pentru cele lăsate
pârloagă aveți măcar oi, vite, care să
le pască?

P: Da, sunt. Vite sunt mai
puține, dar sunt capre și oi.

R: Ați spus că ați venit la
birou să mai rezolvați câteva
probleme și să vă mai ocupați și de
proiectele noi. Aveți vreunul semnat?

P: N-am semnat niciunul,
aștept să semnez. Chiar acum mi-a
venit o planificare, am o școală de
terminat pe Delea în valoare de 4
miliarde, bani vechi. Și mai am
două proiecte: unul pentru poduri
și podețe și extinderea alimentării
cu apă în Zăpodeni. Aștept cât mai
repede să semnez și să mă apuc de
licitație. În primăvară sper să
termin aducțiunea cu apă în
Zăpodeni.

R: Mai este puțin și vine
finalul anului, cum a mers anul
acesta la primăria Zăpodeni?

P: Anul acesta nu a fost
unul prea bun. Am lucrat foarte

mult la proiecte, le-am depus, dar
nu m-am apucat de construit abso-
lut nimic. Ne vom apuca cât de
curând de școală.

R: Se poate lucra pe timp de
iarnă?

P: Da, se poate lucra în
interior. Să nu fie sub 0 grade. Sunt
două corpuri de clădire, avem ce
lucra. Totodată am avut lucrări la
aducțiunea cu apă, urmează
branșările. S-au adus materialele
iar acum totul depinde de vreme.
În primăvară oamenii vor avea apă
în curte.

R: Cam câți?
P: 160 de gospodării. Se

fac 40 de branșări acum iar dacă
intră proiectul de la PNDL 2
pentru care aștept să semnez
contractul vom branșa și cealaltă
parte de sat.

R: Pentru finalul de an cum
v-ați pregătit cu obiceiurile?

P: Formația noastră de
haiduci va merge la Vaslui, la
Festivalul Obiceiurilor de iarnă.

R: Local nu organizați
nimic?

P: Nu, pentru că nu mai
este tineret. Se pierd obiceiurile.
Noi avem noroc că viceprimarului
îi plac mult dansurile și astfel de
obiceiuri și se ocupă de latura
aceasta. Am cumpărat și costume
populare, instrumente, prin
fonduri europene și mai menținem
cât de cât tradițiile și obiceiurile.

R: Dacă aveți școală în
construcție însemană că aveți și
natalitate corespunzătoare și aveți
copii care să se țină și de obiceiuri.

P: A scăzut natalitatea
foarte mult. Am închis o școală la
Butucărie pentru că nu mai sunt
copii. Urmează școala de pe Delea,
la anul, pentru că mai sunt câțiva
copii care vor pleca și ei la Vaslui.
Iar la școala de centru, de la
Zăpodeni, îi aducem cu două
microbuze școlare din toate satele
comunei. 

R: Speranța că veți avea
copii pentru școlile pe care le
construiți, există?

P: Există. La Zăpodeni
vor fi mereu copii. În satele mici e
o problemă.

R: Mie nu-mi rămâne decât
să vă doresc sănătate și să faceți în
continuare câte ceva pentru comuna
Zăpodeni.

P: Vă mulțumesc.

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

ULTIMELE ACȚIUNI
ZĂPODENI
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Scorpion (23 oct - 21 nov)
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Capricorn (21 dec -  20 ian)

Vărsător (21 ian - 20 feb)

Peşti  (21 feb - 20 mar)
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Ești solicitat de multă
lume, atât la serviciu, cât și

acasă, în plan familial. Alege�i
vorbele și gesturile cu grijă, întrucât
î�i sunt observate cu aten�ie și
criticate în consecin�ă. Gândirea și
comunicarea sunt viciate în general,
deci este dificil să se ajungă la un
consens. Pruden�ă, răbdare, dozarea
eforturilor! Foarte importante sunt
acum rela�iile cu prietenii și protec
torii din segmentul social.

Planuri de călătorie, de stu
dii, dialoguri cu persoane

aflate în străinătate, activită�i socio
profesionale. Sunt subiectele princi
pale ale acestei săptămâni și bine ar
fi să te ocupi pe îndelete de ele. Sunt
posibile erori de gândire și comuni
care, de aceea fii prudent și nu lua de
bun chiar tot ce auzi. La serviciu ești
solicitat de către șefi și autorită�i,
pentru reluarea unor sarcini de lucru
vechi care au rămas cumva
nefinalizate sau au ieșit la iveală
acum, unele nereguli. 

Se conturează cheltuieli
comune cu al�ii pe facturi,

taxe, servicii sau investi�ii. Sunt
momente bune pentru a lămuri
bugetul de cheltuieli și pentru a trasa
planuri financiare noi. Cheltuiește
cu măsură și evită implicarea în
câștiguri rapide, dar nesigure.
Planuri de călătorii, de studii,
dialoguri cu persoane aflate în
străinătate, participare la seminarii,
conferin�e pe teme filozofice,
activită�i culturale. Bucurăte de tot
ce te înconjoară.

Rela�iile parteneriale sunt
provocatoare în sensul că a

sosit vremea să lămurești, fie
aspectele vie�ii de cuplu, fie pe cele
ale unor colaborări aflate în derulare
sau sunt în discu�ii de a începe.
Există o mare vulnerabilitate pe
acest segment, pentru că tu în primul
rând ești sensibil și concentrat pe
propria ta persoană. Fii prudent și
acordă aten�ie în limita
posibilită�ilor și celorlal�i. Apar
cheltuieli și aspecte privitoare la
moșteniri și partaje. Este dificil de a
se ajunge la o în�elegere amiabilă.

Săptămâna debutează cu
multă muncă la serviciu, dar

și în plan personal ai multe și
mărunte de făcut. Dozează�i
eforturile, pentru că sănătatea este
vulnerabilă și se pot eviden�ia,
destul de zgomots, afec�iuni mai
vechi sau mai noi. De re�inut că la
serviciu există animozită�i ascunse,
conflicte mocnite ce stau să
izbucnească din moment în moment.
Fii discret și circumspect fa�ă de
toată lumea! Rela�iile parteneriale
sunt importante, indiferent ce se
discută cu partenerul de via�ă.

Este bine să�i îndrep�i
aten�ia spre persoana iubi

tă, spre copii, dar și spre hobbyurile
dragi sufletului tău. Activită�ile
recreative desfășurate alături de cei
dragi te relaxează, te amuză și te
provoacă să�i exersezi creativitatea.
Ai putea realiza adevărate opere de
artă în aceste zile. La serviciu se
animă atmosfera la mijlocul
săptămânii, datorită unor sarcini de
lucru ce trebuie reluate sau lămurite.
Dozează�i eforturile, pentru că
sănătatea lasă de dorit. 

Locuri de muncă
în Vaslui

 SC MOPAN SUCEAVA SA 6 brutari
 FABRICA DE CARNE MORANDI 1 inginer mecanic, 1 inginer

industria  alimentară, 4 ambalatori, 1 instalator
 SC VASTEX SA 3 muncitori necalifica�i
 SC PORUMBELUL ALB SRL 3 brutari, 1 muncitor, 1 contabil
 SC MAGAZINUL LUI ANDREI SRL 2 vânzătoare
 SC MECATRONIC SRL 1 frezor, 1 strungar, 1 sudor, 1 lăcătuș
 SC RALEMI SRL 3 spălători auto
 SC  JESRAL SOFT SRL 2 operatori IT
 SC  MACOWOOD SRL 1 finisor lemn, 1 operator CNC
 SC AKTUNI SRL 2 ospătari
 SC TEHNOFOREST SRL 1 muncitor necalificat în silvicultură
 SC METROPOLIS GROUP SRL 5 spălători auto
 SC LALA PABITEX SRL 2 confec�ioneri, 1 călcător
 SC FANION SRL 2 vânzători
 SC CUVAS SRL 2 mecanici auto, 2 tinichigii auto, 1 electrician

auto
 SC PECO VAS SRL 2 lucrători sală jocuri, 1 barmanospătar

Locuri de muncă
în Bârlad

 SC AQUASERV SRL 1 instalator instala�ii tehnicosanitare și de
gaze, 1 sudor

 SC AQUAVAS SA 1 inginer instala�ii pentru construc�ii, 1 laborant
chimist, 1 lăcătuș mecanic

 CANTINA DE AJUTOR SOCIAL BÂRLAD 1 contabil bugetar
 SC CASIGAZ SERV SRL 2 instalatori instala�ii tehnicosanitare și

de gaze, 1 sudor manual cu flacără de gaze
 COMPACTUSROM SRL 1 îngrijitor clădiri
 Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere

DRDP 1 inginer mecanic
 SC CONFECII BÂRLAD SA 6 muncitori necalifica�i în industria

confec�iilor, 19 operator confec�ioneri industrial îmbracaminte din �esături,
tricotaje, materiale sintetice

 Direc�ia Administrare pie�e, parcări, cimitire Bârlad 1 electrician de
între�inere și repara�ii, 1 inspector de specialitate în administra�ia publică, 1
lucrător pentru salubrizare căi publice

 SC FEPA SA 2 lăcătuși mecanici, 3 operatori la mașiniunelte cu
comandă numerică, 3 operatori la prelucrarea maselor plastice

 SC MÂNDRA SA 1 paznic
 SC MEDINOVA SRL 1 kinetoterapeut
 PRIMARIA MUNICIPIULUI BÂRLAD 1 director institu�ie

publică, 1 auditor intern în sectorul public, 2 inspectori de specialitate în
administra�ia publică, 2 îngrijitori animale, 3 instalatori apă, canal, 1 paznic,
1 șofer de autoturisme și camionete, 4 consilieri administra�ia publică, 1 con
silier juridic, 1 referent

 SC RULMENI SA 1 electrician de între�inere și repara�ii, 1 forjor
mecanic, 1 montatorreglor, depanator aparate electronice, telecomunica�ii,
radio, 10 rectificatori universal, 1 topitor, turnător metale și aliaje neferoase

 SC LIDL DISCOUNT SRL 2 vânzatori
 SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA "ELENA BELDIMAN"

BARLAD 1 infirmier/infirmieră, 6 spalatorese lenjerie

ANUN�
Școala Gimnazială Nr.1, sat Pungești, jude
ul

Vaslui organizează concurs, conform HG 286/2011,
pentru ocuparea func
iei de mediator școlar, 1
normă, studii licen
ă cu specializarea asisten
ă
socială, diplomă de bacalaureat a liceului
pedagogic, specializarea mediator școlar, urmată
de un curs de formare cu specializarea mediator
școlar, în data de 19 Decembrie 2017, ora 08.00, la
sediul școlii Pungești. 

Dosarele se depun la secretariatul școlii până
la data de 13 Decembrie 2017. 

Contact: telefon fix 0235347255, mobil
0786065723, email: scoala_pungesti@yahoo.ro.

„Tu vorbești despre mine,
eu vorbesc despre ea”

La Galeriile Velea din
Bacău, am fost martorii unui specta
col deosebit  P e r f o r m a n c e Poezie &
Desen.

Artiști: Poezie: Tincuţa
Horonceanu Bernevic, Mirela(Mir)
Bălan şi Violeta Savu, Desen: Ion
Mihalache 

În invitaţia online  se spunea
aşa: “Atunci când două femei se
întâlnesc, discu�iile lor nu se reduc,
așa cum bănuiesc „unii”, la re�ete
culinare, modă, telenovele și alte
subiecte derizorii. Atunci când două
sau trei femei se întâlnesc, de cele
mai multe ori, se ascultă atent una pe
cealaltă. Când mă întâlnesc cu
Tincu�a și Mir, discu�iile converg
mereu spre poezie. Întro zi,
împreună neam gândit ca din aceste
discu�ii să improvizăm un spectacol
pentru public. Astfel: Întro seară de
noiembrie, Violeta, Mir și Tincu�a ne
am dat întâlnire pentru a vorbi, una
câte una, despre „cealaltă”. În fapt,
trei imagini în oglindă, careși
păstrează în același timp individuali
tatea. „Eu este un altul” spunea
Arthur Rimbaud. Oare Mir poate fi
Tincu�a, sau Tincu�a poate fi Violeta?
Prin forme inedite de manifestare am
încercat să vorbim despre identitate,
feminitate, dualitate. Lam avut ca
invitat special pe pictorul Ion

Mihalache. El a acceptat provocarea
noastră și a creionat, din umbră,
regulile jocului, desenând cu
cărbune pe simeze o uriașă poezie
închinată feminită�ii. Cares
păpușile, cinei păpușarul?!”

Mă întrebaţi cum a fost acel
spectacol? Despre ce a fost vorba? A
fost vorba despre a răzbi, a merge
înainte, a oscila, despre revoltă,
despre iubire,  despre fericirea fluidă,
despre asumare, luptă şi izbândă.

Am simţit adevărul fiecărui
vers, fiecărei trăiri. Şi da, via�a nu
este doar  despre a câștiga, ci despre
a juca. Trebuie să fii acolo, în
mijlocul ac�iunii, învă�ând să pierzi.
Pentru că a pierde e singura cale de a
învă�a cum se câștigă!

În performanceul  de la
Galeriile Velea, au fost rânduri din
viaţă, rânduri despre izbânda înnoirii,
rânduri tatuaten cărbune. Încins sau
stins, după percepţia fiecăruia dintre
spectatori.

Un manifest pentru viaţă,
pentru artă,  pentru poezie, pentru
frumos. Căci nui aşa? “există intot
deuna flori pentru cei care doresc să
le vadă” (Henri Matisse)

Felicitări, Tincuţa, Violeta,
Mirela! Felicitări Ion Mihalache,
prins atât de firesc în jocul zânelor!

Mihaela BĂBUŞANU

AQUAVAS SA VASLUI 
SUCURSALA BÂRLAD, vă aduce
la cunoștin�ă că în data 07.12.2017,
intre orele 914, se va întrerupe
alimentarea cu apă în TOT ORAȘUL
din cauza unor interven�ii la re�eaua

de distribu�ie.
Eventualele reclama�ii și

sesizări le pute�i face la DISPECE
RATUL UZINEI DE APĂ la numă
rul de telefon 02351419901 .

SE OPREȘTE APA
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Reporter: Stimați prieteni vă
mărturisesc că l-am prins foarte greu
pe Valerică Radu, primarul de la 
Rebricea. Și asta pentru că este tot pe
fugă. Rezolvă probleme, ajută
cetățenii și l-am auzit interesându-se
și de o repetiție pentru un spectacol de
colinde. Despre ce este vorba?

Primar: La ora 13.00 va
avea loc această repetiție. Avem un
cor alcătuit din cadre didactice și
din colegi de-ai mei de la primărie.
Răspundem astfel invitației
părintelui Maxim de la Draxeni, pe
data de 17 decembrie, când va avea
loc un tradițional spectacol de co-
linde în biserica cu hramul 
Constantin și Elena și Sf. Nectarie.
Este a patra ediție.

R: Anul acesta vă mai duceți
și la Iași unde, din câte știu, participați
de ani de zile cu o formație?

P: La Iași merg cu o parte
din grupul Haiducii pentru a ne
alătura ansamblului folcloric al
Universității Agronomice Iași pe
partea de datini. Noi asigurăm un
obicei de iarnă.

R: Trag concluzia că pri-
marul de la Rebricea se află într-un
proces cultural permanent prin faptul
că, iată, participă la diverse activități
din acest domeniu. Mă refer la cea de
la Iași, la cea de la corul din comuna
Rebricea cu care participă la biserica
din Draxeni la un program foarte fru-
mos organizat de preotul de acolo. 

P: Părintele Maxim este un
preot deosebit care de când este pe
raza comunei a mișcat lucrurile. A
reușit să finalizeze stadiul de
construcție, iar acum suntem la sta-
diul de pictură la biserica din 
Draxeni, a reușit să construiască la
roșu biserica din Tufeștii de Jos și în
toamna acestui an s-a apucat și de
reparații capitale la biserica din
Bolați care va beneficia de un alt
acoperiș, de un turn al cloponiței
frumos și alte, și alte lucruri.

R: Continui cu inventarul
activităților culturale în care sunteți
antrenat și mai adaug că sunteți impli-
cat și în pregătirea formației care va
participa la Vaslui la Festivalul 
Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă și
veți organiza și un festival în comuna
Rebricea pe 26 – 27.

P: Suntem deja la a XI-a
ediție. Din câte știu eu este singurul
festival din mediul rural.

R: Eu i-aș găsi o altă particu-
laritate, pentru că astfel de adunări se
mai organizează în centrele de
comună, însă cea de la

dumneavoastră, din câte am înțeles, își
schimbă locația în fiecare an.

P: Pentru a implica un
număr cât mai mare de
participanți, pentru conservarea și
păstrarea tradițiilor, am gândit încă
de la început să mutăm mani-
festarea în toate localitățile pentru

ca fiecare localitate să beneficieze de
acest festival și să-i antrenăm să
prezinte cel mai frumos obicei din
fiecare sat.

R: Cam câte persoane
participă la un asemenea festival?

P: Sunt peste 100 de
participanți pentru că în fiecare an
avem câte un invitat surpriză.
Invitații sunt ansamblurile mai
mari și mai cu tradiție. A fost
ansamblul de la Todirești, ansam-
blul de la Ivănești, iar anul trecut
am avut plăcerea să participe
ansamblul de la Ceplenița, județul
Iași, un ansamblu destul de consis-
tent. Anul acesta suntem încă la sta-
diul de bugetare a festivalului să
vedem la ce sumă putem ajunge.
Anul acesta ediția se va desfășura la
Crăciunești.

R: La aceste manifestări se
deplasează oameni și din celelalte
sate?

P: Sigur! Așa se întâmplă
de obicei. Avem în jur de 400 – 500
de participanți, spectatori, în fiecare
an. Vin chiar și oameni din celelalte
comune. 

R: Până la Crăciunești aveți
șosea asfaltată sau pietruită?

P: Pietruită.
R: Deci se poate intra

oricum?
P: Se intră în orice locali-

tate acum.
R: Și dacă plouă sau ninge?
P: Până acum nu ne-a

împiedicat vremea la nici o ediție. Și
dacă plouă sau ninge, din cele mai
vechi timpuri, lumea tot umblă cu
obiceiurile de iarnă. 

R: Vă place să faceți chestia
asta, domnule primar?

P: Este o deosebită plăcere
să particip la activitățile culturale și
sportive.

R: Ați ridicat mingea la fileu
cum s-ar spune. Venind încoace am
văzut niște copii pe stadion.

P: Cred că sunt copiii care
participă la orele de educație fizică
de la școală. Din păcate aș trece la
capitolul nerealizări faptul că încă
nu avem o sală de sport ca să putem
desfășura această activitate și pe
timp de iarnă. Avem documentația

depusă la Compania Națională de
Investiții și așteptăm un răspuns.
Noi avem câteva performanțe aici. 

R: Ne puteți enumera?
P: Prima echipă de fotbal

școlar care a ajuns la faza pe țară.
A fost campioană pe județ,
campioană pe Moldova și a luat
locul 3 sau 4 pe țară. 

R: Mai aveți drumuri nepie-
truite?

P: Nu. Drumurile între sate
sunt pietruite. Așteptările erau să
fie undeva mai sus dar din păcate
ghidurile la fondurile europene nu
ne avantajează. Nu îndeplinim niște
criterii cu care să atragem mai
multe fonduri. Am reușit prin
măsura 322 să asfaltăm 7 km de
drum comunal apoi ghidurile s-au
schimbat la celelalte sesiuni și n-am
mai îndeplinit criteriile necesare.

R: Pentru 2018, anul
Centenarului, discutăm acum sau la
următorul interviu?

P: Dați-ne voie să
terminăm cu anul 2017. Ne vom
concentra apoi și pe Centenar și
vom da cu siguranță o notă de
sărbătoare și activităților culturale.
La nivel de comună activitățile cul-
turale nu se rezumă doar la Festi-
valul datinilor și obiceiurilor. Mai
avem niște activități pe parcursul
anului. Un festival de comedie la
nivel de școală, cu ocazia zilelor
Caragiale. Mai avem o acțiune
frumoasă intitulată „Elevi de nota
10” în colaborare cu o fundație din
Franța prin care cei mai merituoși
copii din fiecare clasă primesc niște
premii frumoase. Avem și o activi-
tate pe care am numit-o „Caravana
verii”, de descoperire a tinerelor ta-
lente în ale muzicii și dansului. Sunt
activități care se desfășoară pe tot
parcursul anului.

R: Eu nu pot decât să vă
doresc multă sănătate pentru a în-
deplini tot ceea ce vă propuneți.

P: Iar eu aș mai adăuga
dacă tot suntem în Luna cadourilor
că avem deja un prim cadou pentru
locuitorii comunei. Am depus la
Ministerul Energiei documentația
pentru aducțiunea cu gaz metan în
comună. Am semnat un contract și
urmează cât de curând să semnăm
al doilea contract prin PNDL 2 pen-
tru canalizare în patru localități
unde avem deja apa și o extindere a
rețelei de apă și canalizare la satul
Draxeni. Semnăm și un contract,
după o licitație mai grea, de 1 mi-
lion de euro, pentru drumuri de
exploatație agricolă. Avem și un
prooiect social la GAL în valoare de
vreo 50 de mii de euro. Sperăm ca
anul viitor să fie un an bun din
punct de vedere al investițiilor.

R: Vă doresc succes încă
odată.

P: Mulțumesc.

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

CONCURS DE CREAȚIE
LITERARĂ

Vineri, în ziua de 8.12.2017,
începând  cu ora 10, va avea loc în
sala Căminului cultural din satul 
Lungani comuna  Lungani, județul
Iași,  Festivalul   Cărtii și Lecturii pen-
tru Copii sub genericul „Copilul căzut
din poveste“ ediția a IV–a , cu parti-
ciparea unor elevi și grupe de elevi-
creatori din comunele  Lungani,
Băltati și Cotnari, județul Iași.

Inițiativa primarului 
Gheorghe Pricopie de a se organiza un
asemenea concurs de creație literară
pentru școlarii – din comuna Lungani,
care s-a extins an de an și ca număr și
ca valoare și ca importanță s-a dovedit
benefică nu numai pentru cei aproxi-
mativ 1000 de elevi ci și pentru co-
munitate în întregimea ei…

Până în prezent dintre sutele
de elevi premiați în acești ani, ar fi și
o elevă mai talentată, Denisa
Grădinaru, pe care am publicat-o și
noi, cu șanse reale să ajungă mult mai
cunoscută în plan național.

Deocamdată rămâne
„copilul căzut din poveste” (și cu spri-
jinul poetului ieșean Andrei)  care ar fi
un prim exemplu de talent local de-
scoperit deja.

Mai adăugăm că această
competiție este rezultatul unui
parteneriat dintre Primăria Lungani –
Consiliul Județean Iași care asigură și
fonduri pentru premiere și unele chel-
tuieli de organizare (Hot. nr. 379/2017).

Ca de obicei apreciem
inițiativele ing. Gheorghe Pricopie,
primarul de la Lungani, dar și pe dl.
Vasile Aștefanei, de la Bălțați, ambii
fiind mereu prezenți în mijlocul copi-
ilor. Vom reveni cu noutăți.

Pentru aceasta activitate cul-
turala Consiliul județean Iași a alocat
prin Hotarirea nr 379/2017 suma de
6.300 lei, din  care  6.000 lei lei pen-
tru premii  elevi și 300 lei pentru pre-
mierea măștilor, în parteneriat cu
Primăria comunei Lungani.

D.V.M.

LUNGANI – IAȘI

PRIMARUL CA OM DEPRIMARUL CA OM DE
CULTURĂCULTURĂ

REBRICEA
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Reporter: Stimați prieteni,
mă aflu la Codăești și stau de vorbă cu
părintele – primar Mihai Rebegea.
Dumnealui este de obicei un om po-
zitiv și, cum am mai spus și altă dată,
foarte pregătit și pentru funcția de pri-
mar și pentru meseria de preot. Dom-
nule primar, vă puteți dedubla în
activitatea dumneavoastră?

Primar: Nu putem vorbi
aici despre așa ceva. Când ești în
biserică ești preot iar când ești în
primărie ești primar. Trebuie doar
să te concentrezi la ceea ce faci.
Când intri în primărie trebuie să te
gândești la partea materială nu la
cea spirituală. Aici fiecare om vin cu
câte o problemă iar ca primar tre-
buie să te gândești la partea
materială a lucrurilor. Trebuie făcut
iluminatul public, trebuie făcut un
anume drum, un anume pod pentru
care n-ai bani și te gândești cum 
să-l faci pentru că trebuie făcut și
multe alte lucruri care trebuie
făcute.

R: Vin la primărie și oameni
care nu au probleme doar ca să stea de
vorbă cu un om cult, primarul?

P: Da, să știți că sunt.
Chiar foarte mulți. Vin doar să stea
de vorbă cu primarul, să dea idei
despre ce ar mai trebui făcut.
Nomal că trebuie să stai să-i asculți.
Poate vine cineva cu o idee pe care
trebuie s-o iei și s-o realizezi. 

R: Vin și cu propuneri cul-
turale?

P: Da. Vin și cu propuneri
culturale. 

R: Mai aveți părintele care se
ocupă de cămin?

P: Da și este un băiat foarte
conștiincios și chiar muncește. Face
activități culturale, dansuri cu copiii
de la școală. Este un lucru mare să
ai astfel de oameni într-o comuni-
tate.

R: Pe dumneavoastră, pe
parte culturală, vă ajută că aveți un
epigramist cunoscut aici, pe Ioan
Hodaș? 

P: Sigur că da. Este un om
deosebit. Dumnealui a fost director
până acum ceva timp, dar a ieșit la

pensie. Chiar îi mulțumesc pe
această cale pentru activitatea
depusă și chiar și soției dumnealui.
Amândoi sunt niște oameni
minunați. 

R: Veți face un festival al
obiceiurilor acum la sfârșit de an.

P: Normal. Vom merge și la
Vaslui, cu capra și cu toate obi-

ceiurile. Ca în fiecare an, de altfel.
Deja am vorbit cu profesorii, cu
învățătorii, cu domnul director de
cămin.

R: În monografia comunei
veți consemna și astfel de realizări?

P: Normal. Pentru că dacă
nu ai activități culturale, ești o
comună moartă, practic. Fără
activități culturale, sportive o
comună nu există. Codăeștiul nu
este orice comună. 

R: Cum stați cu încasarea
taxelor și impozitelor.

P: Am încasat cam 80%. În
fiecare an, cam așa se încasează.

R: Primarul poate fi un
model pentru populație?

P: Este normal să fie așa.
El este primul om care trebuie să fie
exemplu pentru ceilați. Dacă oa-
menii te văd pe tine ca primar că
ești un tip imoral, ce exemplu să ia?
Tu, ca primar, nu trebuie să îi
dezamăgești pentru că oamenii 
te-au votat și au așteptări de la tine. 

R: Ce face primarul Mihai
Rebegea pe partea asta?

P: Întotdeauna eu am 
le-am dat numai sfaturi bune. Nu
cred că este cineva în comună care
să spună că l-am învățat să facă rău.
Întotdeauna am încercat să fiu
împăciuitor și să-i învăț pe oameni
numai de bine.

R: Este greu la primăria
Codăești?

P: Nu cred că doar la
primăria Codăești este greu. Peste
tot este greu. Toată lumea vine la
primărie să ceară. Nimeni nu vine
să zică: „am venit să dau ceva la
primărie”.

R: Și atunci, vă plângeți de
bani?

P: Nu am spus că mă plâng

de bani. Mă mulțumesc cu cât am.
R: Adică știți să-i chivernisiți

atât de bine?
P: Și asta contează mult.

Trebuie să fii și un bun manager.
Întrebați în primărie dacă a rămas
cineva fără salarii.

R: Ce credeți despre nivelul
de trai al oamenilor din comună. S-a
accentuat sărăcia, au crescut veni-
turile?

P: Nu vedeți, și nu numai la
nivel de comuna Codăești, la nivel
național se poate vedea, nu mai ai
loc să parchezi la un supermarket.
S-au înmulțit mașinile. Asta
înseamnă că nu sunt bani?

R: Câte autorizații de
construcție ați dat într-un an?

P: Sincer să fiu, nu știu să
vă spun exact. Dar s-au dat destule.
Multă lume dorește să-și facă casă
la Codăești. Codăeștiul este un mic
târgușor. Avem spitalul, avem liceul,
avem farmacii. Avem lucruri pe
care alte comune nu le au.

R: Și aveți și asfaltări pe dru-
muri secundare.

P: Exact. Cât de cât avem
și asfaltări. Nu pe toate drumurile
secundare, dar avem. Acum avem în
plan să mai asfaltăm câteva. 

R: Dar în sate? În
Ghergheleu, spre exemplu, aveți as-
falt?

P: Nu. Deocamdată am pus
balast. La Pribești s-au asfaltat vreo
2,5 km.

R: În curând vom trage linie,
vine sfârșitul anului, primarul de la
Codăești este mulțumit de ce a realizat
în acest an?

P: Aproximativ. Nu pot să
spun că 100%, dar în proporție de
70%-80% sunt mulțumit. Sunt
câteva lucruri pe care nu le-am re-
alizat și chiar îmi pare rău.

R: Piața ați modernizat-o?
P: Piața arată destul de

bine pentru o piață din mediul
rural.

R: Oi se mai cresc în comuna
Codăești?

P: Da. Cred că avem în jur
de 10.000 de oi.

R: Ce speranțe aveți până la
sfârșitul anului?

P: Până la sfârșitul anului
nu prea mai sunt, anul e cam închis
de acum.

R: Veți rămâne cu datorii
către furnizori?

P: Eu sper că nu. 
R: Eu vă doresc să fiți

sănătos și poate continuăm discuția și
altă dată.

P: Mulțumesc frumos.

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

Reporter:  Mă aflu la Delești
și stau de vorbă cu primarul Gheorghe
Ilieș . Bine v-am găsit, domnule pri-
mar. Cum ați sărbătorit Ziua Unirii? 

Primar: Bine ați venit.
Ziua Unirii la Delești s-a sărbătorit
cu sufletul. Nu am avut o activitate
culturală pentru că nu avem nici
cămin cultural însă toți am simțit
cu sufletul această zi. Locuitorii de
la sate încă au sentimentul acesta
patriotic.

R: Se apropie sfârșitul anu-
lui, eu știu că pe aici se mai face câte
ceva dar sunt foarte contrariat că încă
nu ați dat drumul noului sediu al
primăriei. Ne spuneți de ce?

P: Sediul acesta a fost în
planurile mele încă de la început
însă nu a constituit o prioritate pen-
tru că drumurile erau toate din
noroi și m-am axat pe infrastruc-
tura rutieră. Am căutat însă și surse
de finanțare pentru această clădire.
Am încercat prin fonduri europene
și n-am reușit, apoi am încercat
prin fonduri guvernamentale, prin
PNDL, dar ne-a fost returnat
dosarul pentru că încă nu se fac ast-
fel de investiții.

R: De câți ani stă nefolosit
sediul acesta?

P: Nu a fost folosit
niciodată. E început din 2005. În
2007 când am venit era la roșu și de
atunci n-am primit nici un ban pen-
tru această investiție. Din răspunsul
pe care l-am primit de la Guvern
am înțeles că suntem în așteptare,
sper să primim fonduri și să-l
finalizăm cât mai curând. Dacă am
avea bani în bugetul local, l-am fi-
naliza.

R: Adică stați rău cu în-
casarea taxelor și impozitelor. 

P: Nu stăm rău dar este o
sumă foarte mică. Avem doar 300
de mii pe an taxe și impozite. Noi
încasăm peste 80% pe an. Este
destul de bine. Cel mai rău stăm la
capitolul amenzi.

R: La capitolul realizări cum
stați?

P: Să știți că nu stăm chiar
așa de rău. Am finalizat câteva
investiții și mai avem încă vreo
două de realizat: o școală care este
aproape gata și o grădiniță. Școala
cu clasele I – VIII, parter plus nivel,

este finalizată, s-a făcut recepția.  
R: Aveți elevi pentru școli?
P: Asta mă doare cel mai

tare. Satul îmbătrânește și mă

doare sufletul. Noi sperăm ca atunci
când vom finaliza lucrările de
infrastructură satul să mai
întinerească.

R: Cam câți elevi mai aveți?

P: Puțini. Cam 300 în toată
comuna.

R: Ce altceva ați mai făcut în
comuna Delești?

P: Păi am făcut drumul
care este finalizat. Mai avem prin
PNDL 2 o investiție pentru care am
primit contractul de finanțare și în-
cepem procedura de licitație. Noi
așteptăm. Procedurile sunt foarte,
foarte greoaie.

R: Ce credeți că veți mai
face în 2018.

P: În 2018 sărbătorim
Centenarul.

R: Cum?
P: Prin realizări. Prin mici

realizări pe care putem să le facem
în comună. Aș dori să finalizez
sediul Consiliului Local care are și o
sală de spectacole. Ar fi frumos să
sărbătorim Centenarul în localul
nou. Ar fi o bucurie sufletească
enormă. M-ar mai întineri cu 10
ani.

R: Se apropie sfârșitul anu-
lui iar aici era o „Vatră Folclorică”
renumită, ce intenționați să faceți?

P: Tradițiile nu se vor
pierde. În fiecare an pe 31 decem-
brie facem obiceiuri populare.

R: Copiii umblă cu aceste
obiceiuri?

P: Sigur că da, tradiția nu
se pierde. 

R: Domnule primar, la final
vă rog să adresați un cuvânt celor care
ne citesc.

P: Le doresc tuturor
cetățenilor multă sănătate. Să aibă
liniște sufletească și îmi doresc să fie
pace pe pământ. Dacă avem liniște,
celelate vin de la sine.

R: Mulțumesc, domnule pri-
mar. 

P: Mulțumesc și eu.

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

NĂDEJDI INTACTE
CODĂEȘTI

TRADIȚIE ȘI SPERANȚĂ
DELEȘTI

În perioada Sărbătorilor de Iarnă, SC Transurb SA vine în întâmpinarea
cetățenilor municipiului Vaslui cu un traseu de transport public local valabil în 
perioada: 06.12.2017 – 20.01.2018, cu plecare din INTERMODAL S.C. TRANSURB
SA către JISK – KAUFLAND – SILVER MALL, PROFI – PIAȚA VIDIN – PENNY
– CARREFOUR, PIAȚA TRAIAN – LIDL – INTERMODAL S.C. TRANSURB SA
și  program de  funcționare conform graficului: 8.30; 9.30; 10.30; 16.45; 17.45; 18.45;
19.45; 20.45.
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GALA BUTE LA FINAL
Când se vantoarce, se zvoneşte
Cu Udrea să se vadăar vrea
Săi spună cât o preţuieşte
Dar şi vreo câţiva pumni săi dea.

ÎN IAŞI CĂLCĂM PE ISTORIE
Acest concept eadevărat
Iar pasta foarte aderentă
În care tocmai am călcat
E, clar, istorie recentă!

POMICULTORUL
Lucrând livada din cătun
El cam tot timpuşi cheltuia
Dar vrând sobţină un soi bun
Mereu nevastaşi altoia.

Mihai BATOGBUJENI�Ă

DISPUTĂ ÎNTRE
PARLAMENTARI
Cu ochii injecta�i de ură,
Aleșii noștri sau jignit.
Leaș spuneacum o vorbă dură:
Prea râde ruptul de cârpit!

Mihai HAIVAS

NEPUTINŢĂ MEDICALĂ
Întinsăn pat, orice miar spune, 
Miar fi şi milă so ascult
Când ştiu că leacul ei minune,
La minea expirat de mult.

EFORTUL ALEŞILOR
Dorind nespus să schimbe statul,
Riscânduşi scaunul, cu mute
Eforturi, simţi cum rezultatul 
Chiar şi de la o milă… pute.



RUGĂCIUNE CONTRA
ŢÂNŢARILOR UCIGAŞI
Primiţi dragi sfinţi şi ruga turmei:
Feriţi de ei parlamentarii,
Că merită la urma urmei
O moarte bună... şi ţânţarii.

ASIGURARE
(politicianului înţepat în cap de
ţânţarul ucigaş)
De medic, clar îţi dau de ştire,
Nevoie nai să te trateze;
La dumneata, din fericire
Nu are ce să infecteze! 

Gheorghe BĂLĂCEANU
LA RÂND
După ceau ajuns acasă,
În pat, la lumina lunii,
Ea a gângurit sfioasă:
 Ai intrat... În rândul lumii!

Constantin MOLDOVEANU

VALUL CRIZEI
Spuse fărăun gând ascuns
Un bărbat lovit de val :
Criza, iată, a ajuns
Chiar șin patul conjugal!

INCENDIARĂ
Nervoasă, soacra lui spre seară,
Îndrugă vorbe de duzină.
Acum ea este foc și pară
Atât mai trebuie: benzină!

HOLTEIUL
Mireasă își dorea, candidă,
Frumoasă, cu un corp plăcut;
Găsi o blondă, cum a vrut,
În plus... era chiar și gravidă!

Ioan MAFTEIBUHĂIEȘTI

Cotnariul –
vinul 

minune
Cotnariul, vin fermecat,
Pe om treaz îl face beat,
Pe om ager amorţit,
Pe lucid om ameţit.

Cotnariul, vin legendar,
Pentru mulţi e sfânt altar.
Fură mintea orişicui,
Îl face cleşte şi cui.

Cotnariul, pe om curat,
Îl face aristocrat,
Din miel îl face bărbat
Şi din slugă împărat.

Cotnariul,vin secular,
Preschimbă omun măgar,
Din hoţ face om cinstit,
Din om dârz om matolit.

Cotnariul, vin auriu,
Face din posac chefliu.
Omul de petrecere
Îl face praf şi pulbere.

Cotnariul, aur lichid,
La oameni ochii închid.
Pe mulţi îi fac knockout,
Pe guraliv surdomut.

Cotnariul, de multe veri,
Face omul în doi peri:
Unii intrăn alte toane,
Urlă ca lupii de foame.

Cotnariul la cap se urcă
Şiaduce scuipat la furcă.
În picioare când coboară,
Le face pietre de moară.

Cine luptă cu Cotnariul
Îşi sacrifică salariul.
De Cotnari aghezmuit,
Orice om va fi falit.

Aşadar, dragă nevastă,
Scapămă de aşa năpastă.
Dacă zici că mă iubeşti,
Mergi „afară” să munceşti
Şi bugetul casei creşte, 
Că bărbatul cheltuieşte.
Dar numi căuta pricină,
Pentru vremea ceo să vină.
Vină nici Cotnariul nare
Pentru nobilai licoare.
Vinai în divinitate,
Că nea unit pân´ la moarte.

Ioan HODAȘ

ÎN  CAZ  DE  URGENŢĂ
Tortul poate fi foarte gustos şi fară cireaşă…
Exotic, adică în afara urechii.
Cel mai greu este să nu spui nimic când nu ai nimic de spus.
Fii atent: masca ţi se poate lipi de faţă.
Dacă nu te uiţi pe unde mergi, o să mergi pe unde te uiţi (zicere ebraica).
"Ne întâlnim la nudişti, ca să te dai de gol!".
Fraţi de vodcă…
Citeşte! Şi vei deveni cu 20 de ani mai deştept.
Plătit să nu facă şi să tacă.
Pentru că mă cunosc, de câte ori spun o prostie, prietenii mei cred că
glumesc.
Naividitate.
Sare ca prostul în intersecţie (folclor interurban).
Personajul e inferior iaurtului care, după un timp, dezvoltă totuşi o oarecare
cultură….
Poţi avea resentimente fără să fi avut, mai întâi, sentimente?
La aceeaşi întrebare am primit mai multe răspunsuri. Asta e problema
noastră: nu avem destule întrebări…
In caz de urgenţă, este important în ce parte a uşii te afli.
Contează ce cunoşti, cât cunoşti şi pe cine cunoşti…

Dorel SCHOR

SONETUL  SUPERSTI�IEI
Pe strada mea a apărut un câine
Ce latră a pustiu deo săptămână,
Eun ciobănesc cum vezi doar pe la stână,
Hrănit cu mămăligă, zer și pâine.

Sprealtundeva plecarea șio amână,
Răbdare am, că poate pleacă mâine,
De nu, mam hotărât pe loc, poimâine
O să mă duc spre el co joardăn mână.

Dar îmi retrag ideea de lovire,
Fiind și supersti�ios din fire,
Că poate e un semn trimis de Domnul,

Deci iau un os, il dau, stau peo banchetă,
Chiar de e noapte, nu mă prinde somnul…

În schimb ma prins spurcatul de manșetă.

Vasile LARCO

UNUI ACTOR
La teatru mulţi vin să te vadă,
Faci pe beţivul, magistral,
Dar evident e că pe stradă,
Joci rolul mult mai magistral!

UNUI TÂNĂR
Teatenţionez, eu nu te sap,
Dar ai greşit a doua oară
Deşiţi bagi minţile în cap
Tot mai rămân pe dinafară.

UNEI DOCTORIŢE CU MULT
FARMEC
Ca pacient pot afirma
Că tu ai calităţi, comori:
Ca medic bun poţi vindeca,
Iar ca femeie poţi somori!

PetrePaul DIMITRIU (19001979)

SONETUL RAFINATULUI
GUST...

Apuc mânerul, trag , şi scot sonetul
Săl dăruiesc, vrând, tinerei domniţe,
Pe careaseară, întrun bar de fiţe
O însoţea un tatuat: Brunetul

Cel ras în cap , cu barba în şuviţe
Cea ros doi ani întrun bulău pesmetul
Că doar plasase – ăsta e secretul –
Pe alt domeniu feudal, ,,fetiţe’’...

Dar juna cea purtată prin  castele
De ,,impresarul’’cu ,,fotomodele’’
A chiţcăit atunci so las în pace.

Mia zis:  Ce vrei? Sau eşti cumva ,,sticlete’’?
Şi nu umbla la mine cu sonete,
Că mie doar manelele îmi ,,place’’!

Vasile VAJOGA

Întro cofetărie intră Bulişor, un băieţel de vreo 89 ani, cu
o hârtie în mână:

 Tanti, aş vrea 300 gr. caramele a 25 lei kilogramul, 500 gr.
biscuiti a 9 lei kilogramul...

 Atât? întreabă vânzătoarea.
 Ar mai trebui 280 gr. bomboane fondante a 35 lei

kilogramul şi 400 gr. fursecuri a 31 lei kilogramul.
Vânzătoarea cântăreşte atent cele spuse de băieţel şii

spune suma ceo are de plătit.
 Ei, ţia dat mămica ta destui bani ca să cumperi toate

astea?
 Tanti, mama nu mia dat nici un leu dar am venit la

matale pentru că nu ştiam sămi fac problema la matematică.



(continuare din nr. 46)

Bogdan P. Hașdeu a
descoperito pentru prima dată la
Dănești – Vaslui (vezi veche
monografe a comunei Dănești), pe
care o considera răspândită în
Moldova de mijloc, pe care a descris
o cum îi spuneau localnicii ,,Poamă
rară aromată” (și muscată) și o
descrie în 1874 în ,,Originile viticul
turii la români” (în Columna lui
Traian nr.4/1874).

Și acad. prof. univ. I. C.
Teodorescu își face o mândrie din ea,
după ce a gustato la Congresul Viti
Vinicol  din 1923, de la Școala
Viticolă Huși și în 1937, la  Concursul
Na�ional de Vinuri de la București, în
prezen�a a jumătate de Consiliu de
Miniștri și a regelui Carol al IIlea,
care încheie – ridicânduse în picioare
– spre surprinderea tuturor că ,,Acest
vin aromat roz trandafiriu de la Huși,
trebuie băut în genunchi ca la
spovedanie, și nu în picioare ca la
împărtășanie”.

Nu întâmplător, acad. V.D.
Cotea spunea în fa�a a 500 de
podgoreni din toată �ara, la Concursul
Na�ional de Vinuri de la Vaslui și
București, din 1996, ,,Busuioaca de
Bohotin și Școala Viticolă  înal�ă al
nostru  spirit și destin”.
Reprezentan�ii celor două ministere și
a celor 50 de licee viticole, prezente
la Olimpiada Școlară de la Huși, din
1989, au scris în Cartea de Aur a
școlii că:

,,Colegiul AgroViticol din
Huși,

Prin vechea sa vinotecă și
celebrele sale vinuri,

Ce se eternizează aici
Constituie o sta�ie tranzit
Între Pământ și Olimp,
Panteonul zeilor sufletelor
Și al nemuririi bogă�iilor

noastre veșnice!”
Acest citat – sus�ine

Ministrul  Agriculturii, Angelo
Miculescu, că trebuie să intre și în
antetul școlii, din orice
coresponden�ă, cum se întâmplă azi,
în toată lumea marilor vinoteci sau a
marilor Case de  vinuri.

Celebrul soi și vin de
Busuioacă de Bohotin, a podgoriei
voca�ie și a Școlii Viticole revela�ie a
fost revitalizată și tehnologic
modernizată și optimizată  și redată
podgoriei ca o nouă valută forte în
circula�ie și de A.D.Tudosie. Și care
la Concursurile Mondiale de la Atena
și Paris, prezentate de acad. V. D.
Cotea, vicepreședintele O.I.V.V.
Paris, a fost ,,veritabil” și  chiar
mondial premiată: denumită la Atena
și Paris ca ,,elixir regal și de vis a
Hușilor comoară, de talie nu numai
europeană”.

Iar poetul Nicolae Dragoș (și
scriitorul Octavian Paller) vizitând
Școala și ,,împărtășinduse” cu o
degustare, a scris  Imnul Busuioacei
de BohotinHuși:

Busuioacă Bohotină
Cu aroma ei divină
Și culoarea ce lumină

Via�a noastră cea pu�ină
Ce se duce să nu vină.
Și�i găsim doar o vină,
Ești divină, dar pu�ină!
Poe�ii au numito ,,un vin de

vis, cu care te vezi în paradis, oricâte
păcate ai fi comis” (acad. M.
Abramovici), a cărui mireasmă a
încântat și pe N. Iorga, marele nostru
savant și pe Nicolae Titulescu, marele
lumii diplomat, și pe regele Carol al
IIlea, pu�in cam mult amorezat, dar
cel mai mult pe regina Maria, ca și pe
Vasile Pârvan, Ion Simioneascu, M.
Sadoveanu, C. SanduAldea,
Octavian Goga, Liviu Rebreanu, Al.
Vlahu�ă, Mihai Ralea, G. Topârceanu,
Păstorel Teodoreanu, Marin Preda, C.
Ciopraga, Fănuș Neagu, Radu Miron,
Grigore Vieru, Aurel Popa, Nichita
Stănescu, Eugen Simion, Adrian
Păunescu, Nicolae Dabișa ș.m.a. din
contemporaneitate și din
străinătate...Precum  și to�i marii
specialiști ai �ării începând cu G.
IonescuȘișești, Traian Săvulescu
(președintele Academiei Române și
conducătorul doctoratului
profesorului hușean Ghe. Băl�atu),
Ion C. Teodorescu, V.D. Cotea, Ștefan
Teodorescu, Constantin Toma, T.
Martin, M.I. Neagu, Brad Segal, M.
Gheorghi�ă, Mircea Bulancea și mul�i
al�ii.

Doctorul A. D. Tudosie, și
de curând academician, ai lansat toate
aceste crea�ii, singulare și na�ionale,
pe lângă vinurile magistrale  și o
adevărată operă știin�ificoculturală,
care a fost pre�uită înăl�ător de peste
1.000 de notabilită�i (în 50 de ani ca
hușean), în scrierile lor sau ale
înaintașilor școlii – la vizitarea
unită�ii sau la o degustare știin�ifico
roman�ată, de A.D.Tudosie oficiată și
niciodată uitată, ba din contră
reverberată, trecând această Mică
Academie a Viei și Vinului de la Huși
în eternitate și universalitate,  și prin
cele 30 de căr�i și sute de studii și arti
cole publicate, cu demnitate.

Gândind că prin acest ritual
ar ,,reînvia” marii noștri înaintași și
voevozi de la Ștefan cel Mare la
Dimitrie Cantemir, Al.I. Cuza și M.
Kogălniceanu – care la Huși își revi
gorau elanul. 

În numele multor
absolven�i, din toate seriile, cunoscu�i
și prieteni,  semnează: George
Budacea, Irimia Artene, Marinela
Voiculescu, Eugenia Gaită, Gheorghe
Sârbu, Ion Ciupilan, Dumitru Buzatu,
fra�ii Bichine�, Teodor Pracsiu, D.V.
Marin, V. Merlan, Theodor Codreanu,
Ion Ghe. Pricop, Nicolae Ștefan,
Liviu Dejeu, Virgil I. Grecu, Ghe.
Bernaz, Constantin Toma, Petru Ioan,
Costică Tiron, Bujor și Creola
Mănescu, Nelu Tătarru, Munteanu
Vasile, Mihu Ghica, Costin Clit, Ioan
Bogdan, AntohiCimbru, Mereu�ă
Mariana, Oanea Maria, Donose C.tin,
Coneliu Bârsan, Mihai Patic,
Alexandru Volcov, Hondru Vasile,
Silitră Aurelia, Maria Vasilache
Strâmbu, Neta Mânzărau, Istrate
Dodonica, Mihai Tălmaciu, Eugen
Tălmaciu, Mihai Istrate, Jan Patraș,

Ștefan Petcovici, Paul Barbău,
Dumitru Zaharia, Artenie Irimia,
Gheorghe Boboc, Bordei Victor și
so�ia, Ștefan și Valerică Șelaru, Mihai
Prodea, Eugenia Ciumac, Gheorghe
Popa, Agheorghiesei Anton, Grosu
Georgeta (Mitropolia Românî
Ortodoxă din Erusalim), Nicușor
Popa, Stelian Dima, fra�ii Pădure,
Marcu Vasile, Dacu Vasile, Valeriu
Parfene, Viorel Ralea, Dumitriu
Mihai, Hristodor Constantin, Remus
Socol, i�ei Constantin, C.
Cogălniceanu, Claudiu Cre�u, Sorin
Vulpe, Relu Erașcu, Nelu Irimia,
Hu�u�ui (Pavel) Doina, Arion
igănașu Liliana, AviDănu� Tudosie,
Romică Baciu, Emil Berbecaru,
Băl�ăteanu Constantin, Romanescu
Paul, Pivniceru (Vârnă) Georgeta,
Prodan Teodor, Voloacă I. C.tin
(Canada), Pălie Cristina și Carmen,
Bocâncă Doina, Gânju Felicia,
Cristinel Popa, Idriceanu Rodica,
Savin Viorel, Tofan Mircea, Bălan
Liviu, Tălmaciu Grigore, Filip
Genoveva, Manta Marian (Fran�a),
Mocanu Rodica, Rusu Ion (Italia),
Vasiliu Eugen (Fran�a), Bujilă C.tin,
Solomon Cristinel, Grigoraș Maria,
Munteanu Doru, enu Carmen,

Ganea Alexandru, Toporr Maria,
Florea Petru, Hortolomei Angela,
Costin Geta, Ursu Carmen,
Agavriloaie  Claus, Macovei
Crizantema, Spânișteanu Iulian ș.a.

În încheiere, redăm două
aprecieri academice de mare valoare,
privind activitatea complexă a
strălucitului nostru dascăl. 

,,in să vă felicit, în mod cu
totul deosebit, pentru valoroasele
lucrări, cu care ne bucuri continuu,
cât și pentru perseveren�a în reliefarea
talentului dumitale profesional și
scriitoricesc, în aceeași măsur; de
când vă cunosc a�i muncit și scris,
cum nimeni altul, de la noi, din �ară,
nu a făcuto până în prezent. Și nu
uita�i, că verba volant scripta manent.
Recunosc și ar trebui să recunoască și
al�ii că a�i intrat deja în istorie.
Continua�i cu același entuziasm și de
aici înainte ca să fi�i mereu în frunte.” 

Acad .p ro f .un iv.d r.doc .
Nicolae Ștefan, fondator și
vicepreședinte al Academiei de
Știin�e Agricole și Silvice, ministru în
cea de a doua jumătate a secolului
trecut și fondatorul renumitului
Institut de Cercetări HortiViticole
(I.C.H.V.).

Profesorul literat și ziarist de
frunte, directorul ziarului și revistei
,,Meridianul cultural românesc” și al
primului post de radio și televiziune
din Vaslui după 1989, scrie:

În dorin�a de a fi de folos și
peste genera�ii recunosc ca vice
președinte al Uniunii ziariștilor din
România că: ,,Fără contribu�iile
oenologului, monografului, cercetă
torului, degustătorului și profesorul și
omul de mare spirit și academician –
A. D. Tudosie – este cel mai cunoscut
cântăre� al vinurilor – în care scop a
scris 10 lucrări literare și 20 știin�ifice
profesionale, că fără ele ( Podgorii și
vinuri, Ambrozie și nectar, Podgoriile
românești în literatură, Via și vinul în
literatură, Dic�ionar vitivinicol
literar, aforistic și anecdotic umoristic
și toate celelalte), viitorimea ar fi mai
săracă în informa�ii, orașul Huși mai
pu�in cunoscut, podgoria mai pu�in
celebră... acest om al cetă�ii, a secolu
lui trecut Avram D. Tudosie, după ce
a fost ales și Membru al Academiei
Oamenilor de Știin�ă, riscă să rămână
și în mileniul abia început... fapt ce ne
bucură tare mult.”   Prof.dr. Dumitru
V. Marin
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LAUDATIO

Laudă, cinstire, mărire și onoare!
Profesorului nostru drag, doctor în știine Avram D. TUDOSIE, ales, de curând, și 

Membru al Academiei Oamenilor de Știină din România
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TOT CU SPERAN�A PRIMARUL ȘI CULTURA
Reporter: Stima�i prieteni, mă aflu la

Pogana, o comună săracă, dar care are un primar
înzestrat cu harul de a face câte ceva important.
Spun asta pentru că are o infrastructură bună în
comună. Bine team găsit, domnule primar. 

Primar: Bine a�i venit.
R: Domnule jurist și primar Marcel

Gâfu, câ�i ani ave�i?
P: 50 de ani.
R: Câ�i oameni ave�i la primăria

Pogana?
P: 17.
R: Este bine acoperită schema de per

sonal? 
P: Nu prea. Ar trebui să avem 22.
R: La taxe și impozite ave�i multe

restan�e de încasat?
P: Nu, pentru că de aici trăim și tre

buie să ne adunăm veniturile. Anul trecut am
reușit să le încasăm în propor�ie de 92,8%.

R: Domnule Gâfu, este greu de trăit la
Pogana?

P: Nu este greu de trăit pentru că,
ști�i cum se spune, omul sfin�ește locul. În
general toată lumea se plânge că e greu dar
probabil neam și învă�at să ne cam plângem.
Este bine că suntem sănătoși, avem terenuri,
zootehnie putem avea; orice cetă�ean care stă
la �ară cred că este obligat moral să aibă un
porc, o vită, o oaie sau o pasăre. Nu este de
plâns. Dacă avem terenuri trebuie să știm să
le facem să ne hrănească. 

R: Cândva erau multe oi aici în zonă.
P: Avem un cioban care are în jur de

600 de oi iar pe fiecare sat avem câte două,
trei cârduri de oi.

R: Putem vorbi astfel de o dezvoltare a
sitemului zootehnic?

P: La cei care au peste 500 de oi nu
mai putem vorbi de men�inere, acolo este o
dezvoltare. Omul vrea să progreseze iar noi
am venit în ajutorul lor prin faptul că avem o
Asocia�ie a Crescătorilor de Animale iar ei nu
plătesc pășunat, nu plătesc nimic. Încercăm
să le dăm tot sprijinul nostru.

R: Ave�i pășune comunală.
P: Da, avem pășunea comunei în

suprafa�ă de 619 hectare.
R: Ave�i tineri pleca�i la muncă în

străinătate?
P: Sunt pleca�i destul de mul�i. Așa e

omul în ziua de astăzi. To�i vor să aibă și să
facă oricât de mult. Majoritatea
construc�iilor noi din comună sunt făcute cu
bani trimiși din afară.

R: Cam câte autoriza�ii pentru case noi
a�i dat întrun an?

P: Am eliberat vreo 25 de autoriza�ii
anul acesta.

R: Ce popula�ie ave�i în comună?
P: 3.300 de locuitori.
R: Cam câ�i copii școlari ave�i?

P: 500.
R: În scădere sau în creștere?
P: Fluctuează. Întrun an mai mul�i,

întrun an mai pu�ini.
R: Cu Căminul Cultural cum sta�i?

P: Stăm bine. Facem activită�i cu
școlile.

R: Face�i un festival folcloric, acum, la
sfârșit de an?

P: Facem, chiar vrem să facem. Vom
veni și la jude�. Avem grupuri.

R: Obiceiurile de pe timpul când dom
nia ta erai mic, mai sunt?

P: Mai sunt. Încercăm să le reîn
viem, să le aducem din nou în  aten�ia
cetă�enilor.

R: Eu scriu o lucrarew despre cum
aduna Tudor Pamfile, acum 100 de ani, așa nu
mitele „firișoare de aur”. Aici la Pogana era un
învă�ător al timpului care trimitea foarte mult la
revista „ION CREANGĂ”. Mai ave�i împătimi�i
ai locului, cetă�eni care să păstreze și să culeagă
obiceiuri populare?

P: Mai avem. Chiar directorul școlii
gimanziale care este cetă�ean al satului chiar
sa implicat anul acesta în astfel de ac�iuni.

R: Cum sunt încuraja�i oamenii care
mai fac câte ceva pentru comună?

P: Îi mai stimulăm și noi cu ce
putem.

R: Asta înseamnă fonduri pentru
cultură?

P: Avem fonduri, avem un cămin
cultural destul de bine dotat cu aparatura,
avem costume populare. Am avut un proiect
acum doi ani și chiar pot spune că suntem
bine din acest punct de vedere. 

R: Acum câte proiecte ave�i în deru
lare, semnate?

P: Avem două proiecte semnate, un
drum și o grădini�ă cu trei săli de grupă în
satul Tomești.

R: Cu optimismul cum sta�i?
P: Mergem înainte.
R: În luna decembrie care crede�i că

este activitatea care trebuie desfășurată?
P: Ne apropiem de Sărbătorile de

iarnă și ne împlicăm în organizarea acestora.
Sper să ob�inem și niște sponsorizări pentru
că noi în fiecare an leam oferit copiilor școlii
„pomul de iarnă” și, în plus, după cum vam
spus, vrem să ajungem și la Vaslui cu
tradi�iile noastre.

R: Cetă�eanul Marcel Gâfu bagă mâna
în buzunar atunci când primește urători?

P: Absolut. Nimeni nu te ură pe
gratis.

R: Eu vă doresc succes.
P: Mul�umesc.

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

Reporter: Stau de vorbă cu primarul de
la Pogonești, Iordache Ionel. Bine vam găsit,
domnule primar.

Primar: Bine a�i venit.
R: Vreau să discutăm despre ceea ce

realiza�i dumneavoastră, aici, la Pogonești. În
unul dintre numerele ziarului am pomenit despre
cele câteva centre culturale din jude�ul Vaslui
printre care am pomenit și de o su�inută activi
tate culturală la Pogonești prin osârdia
învă�ătorului Andrei Dumitru dar mai ales prin
sus�inerea de către primar. Aici ave�i și muzeu,
și cămin, și forma�ii și corul acela vestit în care
dumneata încă ești. Este greu de sus�inut un ast
fel de centru? Ave�i prevederi speciale pentru
cultura locului?

P: Avem pentru anul viitor și am
avut și pentru anul acesta. După posibilită�ile
bugetului facem în așa fel încât să ne ajungă
banii pentru toate problemele pe care le
avem. Inclusiv pentru activitatea culturală. 

R: Pe unde a�i umblat anul acesta cu
forma�iile dumneavoastră?

P: Anul acesta am avut ieșiri în
jude�. La Puiești, la Băcani, la Vaslui la Târ
gul meșterilor populari, la expozi�ia de ouă
încondeiate. Noi facem și artă culinară și de
asta suntem invita�i și la aceste manifestări.
În �ară am fost la Nedeia de Sf. Ilie, de la
Polovragi din jude�ul Gorj, unde neam
prezentat foarte bine. Și am mai fost și în
Clisura Dunării unde am avut un spectacol
în localitatea Ieșelni�a de lângă Orșova. 

R: Cam câ�i oameni ave�i în grupul
acesta?

P: Vreo douăzeci și ceva. Avem
tineri care au de învă�at și pe care nu prea ne
putem baza pentru că, fiind în ani terminali,
nu mai vin, pregătinduse pentru examene.

R: Apropo, cum sta�i cu copiii în co
muna dumneavoastră?

P: Cam sub�ire. Cred că peste patru
sau cinci ani se va face simultan la clasele I
IV. Nu sunt copii. Majoritatea tineretului este
plecat în străinătate, o parte dintre părin�ii
de aici își duc copiii la grădini�ă la Bârlad. 

R: Ave�i navetiști care lucrează la Bâr
lad?

P: Care lucrează, mai pu�ini. Sunt
elevii, pentru că nu stă nimeni la cămin sau în
gazdă. Diminea�a pleacă două autocare mari
numai pentru elevi. Pogonești, Ivești, Bârlad,
pentru că și Iveștiul este tot pe traseul acesta.

R: Oamenii sunt gospodari aici. Cu ce
se ocupă de reușesc săși facă, spre exemplu,
case frumoase?

P: Mai mult cu agricultura. 
R: Ave�i vestitele grădini de legume de

la Pogonești. 
P: Da, sunt. O parte dintre familiile

de aici din Pogonești se ocupă cu legumicul
tura de aproape 40 de ani. Este multă muncă
dar și câștigul este pe măsură.

R: Câte sate are comuna
dumneavoastră?

P: Trei sate. Pogonești, Polocin,
Belcești.

R: La Polocin se mai face cercetare?

P: Avem un sit arheologic acolo.
Anul acesta nu sa mai lucrat.

R: Am abordat mai multe subiecte dar
eu vreau să revin la activitatea culturală și vreau
să vă întreb, de sărbători, ce ve�i face?

P: Acum, de sărbători, grupul
Răzeșii Pogonești va participa la Festivalul
de Datini și Obiceiuri de la Iași, pe 16 de
cembrie. Suntem trimiși de directorul de la
cultură, Lucian Onciu, și reprezentăm
jude�ul Vaslui. Iar duminică, pe 17 decem
brie, vom fi la Vaslui la Festivalul de Datini și
Obiceiuri. 

R: Cu ce vă mișca�i?
P: De obicei mergem cu firme de

transport.  
R: Mai �ine�i Muzeul?
P: Da, avem Muzeul și îl �inem în

continuare.
R: Ave�i așadar dansuri, cântece, cor,

ave�i Muzeu, ave�i cu ce să apăre�i în fa�a tu
turor.

P: Am fost acum doi sau patru ani la
„Fluieraș vasluian” care sa organizat la
Muntenii de Sus și acolo era și domnul
Bichine�. Ia luat la rost pe unii care aveau
directori de cămine, cămine culturale și 
naveau nici o activitate și lea zis: „uita�i la
Pogonești, nau nici cămin, nici director de
cămin și uita�i ce scot pe pia�ă!”

R: Când a început activitatea grupul de
lșa Pogonești?

P: Prin 1982 – 1984. În 1985 grupul
a câștigat faza pe �ară la sec�iunea colinde
ceată bărbătească la Festivalul „Cântarea
României”.

R: Cu ce merge�i la Festivalul de datini
și obiceiuri?

P: Cu colinde, urători și capră.
Avem și urși dar ursul de la noi nu este ca
ursul de la munte sau ca cel de la Dărmănești
care este celebru.

R: Despre viitorul acestei activită�i cul
turale de aici de la Pogonești ce ne pute�i spune?

P: Avem depus la AFIR un proiect
pentru dotarea căminului cultural. Dacă vom
câștiga acel proiect avem tot ce ne trebuie
pentru dotarea căminului cultural. Avem in
strumente, costume populare, sonorizare, tot
ce trebuie pentru un centru cultural.

R: Așadar, viitorul sună bine.
P: Eu sper să sune bine dar proble

ma este la numărul membrilor, sunt pu�ini.
Avem nevoie de tineret. Acum avem, am scos
ceva în fa�ă, dar eu sper să mai aducem.

R: Domnule primar, eu î�i mul�umesc
pentru interviu și î�i doresc succes.

P: Mul�umesc și eu.

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN

POGONEȘTIPOGANA



IMOBILIARE
* Vând loc de casă în satul Bălteni Vale. Intravilan, cca. 700 metri pătraţi. Gache Ion, telefon: 0763/

753.557.

* Vând apartament 3 camere cu centrală termică în loc. Huşi. Modernizat, zona centru (Romarta)

Telefon: 0785/698.299.

* Vând apartament cu 2 camere, str. Filaturii, etaj 2, gresie, faianţă, termopan, sau schimb cu

garsonieră + diferenţă. Tel.: 0335/ 407.707 sau 0770/ 342.720. 

* Vând casă zona Corni  Huşi, str. Salcâmilor.  Relaţii la tel:  0724/ 074.009.

* Vând casă în comuna Bălteni, Vaslui. Tel: 0741 509 039.

* Vând apartament 2 camere cu centrală termică pe gaz, în Huşi, în spatele stadionului. Tel: 0755/

077.553

* Vând casă în spatele hotelului vechi Huşi. Telefon 0762.663.026.

* Vând casă, nou construită, preţ convenabil, în Huşi, strada Nicolae Bălcescu nr. 18. Tel.: 0755/

077.553.

*   Vând vilă  Strada Donici, nr.20,1200 mp. Preţ negociabil 180.000 euro. Tel.: 0740/ 208950.
*  Vând casă cu fântână în  cur te  în  Moara Domnească.  Pământ  împrejurul  casei  1500 mp.
Rela�ii la telefon 0752.652.194

DIVERSE
* Vând atelier mecanic Moara Grecilor. Tel: 0744/ 231.380 sau 0744/ 528.441.
* Vând hală tablă, 30X40, Zăpodeni  Vaslui tel: 0744 231 380
* Vând hală, înaltă de 20 m. Tel: 0744/ 231 380. 
* Vând teren, Str. Sacu, Huşi. Suprafaţă de 813 mp, privelişte superbă, 25 euro/mp  NEGOCIA
BIL. Telefon: 0235/482.670
* Vând două combine agricole C.P. 12 şi mase Ferguson, în perfectă stare de funcţionare. Tel.: 0751
096 377.
* Vând fostul atelier mecanic de la CFS Vaslui. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Vând hală la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Închiriez garaje la Moara Grecilor. Informaţii la tel.: 0744 231 380 sau 0235 361 236.
* Cursuri foto  100 de lei: Studio Foto Fuji Iaşi, strada Cuza Vodă, nr. 5, Iaşi; Telefon: 0722 475
426
* Vând 2 butelii gaz albastre, vând 7.000 mp teren intravilan la ferma 3 Vaslui (în spatele str.
Filaturii), vând  2 ha teren  arabil la Bahnari. Preţuri negociabile. Tel: 0235/ 322 580 (Moşneagu
Costică). 
* Vând rachiu preparat din tescovină, concentraţia circa 50% volum, preţ  negociabil. Telefon:
0755/077.553. 
* Vând amortizoare noi pentru Dacia 1300.   Tel: 0744 231.380
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Locuri de muncă în mun. Huşi
AGENŢIA LOCALĂ HUŞI, str. A.I. Cuza, bl. H5,

sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720

54 locuri de muncă disponibile la 06.12.2017

 ASOC.Grup de Ac�iune Locală HușiComunitate
Incluziva 1 manager proiect, 1 asistent manager, 1 facilita
tor de dezvoltare comunitara

 SC CIOFALCO SRL 1 vânzator
 SC DIAGNOSE SRL 1 asistent medical generalist
 SC EDIVALMIM SRL 6 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
 SC ELDODEL SRL 10 cizmariconfec�ioneri

încaltaminte dupa comandă
 SC ESTCONSULT IPURL 1 consilier juridic
 EVOLEGSERE SRL 1 consilier inginer horticol
 GRADINI�A CU P P NR. 12 HUȘI 1 lucrător

bucătărie (spălător vase mari)
 I.I.VLASE AUREL 1 vânzator
 SC NICOMON SRL 4 muncitori necalifica�i în

industria confec�iilor
 SC PALIE CATERINA SRL 1 administrator
 SC PANTOCIM SRL 5 confec�ioneri articole din

piele si înlocuitori, 8 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

 SC REIAda SHOES SRL 5 confec�ioneri articole
din piele si înlocuitori, 5 muncitori necalifica�i în industria
confec�iilor

SC VERFILDAN SRL 1 lucrător comercial

ÎNCHIRIEM CAMERE IEFTINE
Moara Grecilor
100 lei pe lună

Relaţii la telefon 0744/231380

Angajez lucrător la fermă
legumicolă, cu experienţă în domeniu. 

Se asigură cazare în apartament.
Relaţii la telefon: 0744.528441

Oferim spre închiriere garaje, la
Moara Grecilor, la preţ avantajos

Relaţii puteţi obţine la telefon
0744.231380

Vând hală din
tablă, 30X15m, în

localitatea
Zăpodeni, Vaslui.

Telefon:
0744.231380 

Vând teren în Vaslui situat
lângă KAUFLAND.

Relaii la telefon: 0744.231380
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COROIEȘTI

Reporter: Stăm de vorbă cu
primarul comunei Coroiești, Cristi
Lungu. Domnule primar mă bucur să
te vad. Te găsesc un pic parcă mai
albit decât eram obișnuit.

Primar: Și eu mă bucur să
vă văd. E din cauza trecerii timpu
lui. Vine iarna, eu aștept ninsoarea.

R:Te pomenești că ai pușcă
de vânător?

P:Nu, pescuitul îmi place.
R: Mai ai lacuri prin văile

astea?
P: Nu. Merg la  Bacău, au

ei și pentru noi.
R: Domnule Cristi eu știu că

la domnia ta în comună sau făcut
niște lucruri. Mă aju�i să le inven
tariem așa din scurt.

P: Ce anume a�i dori să
ști�i?

R: Am în�eles că ave�i apă să
interveni�i în caz de incendiu?

P: Am alimentare cu apă
în toate satele componente, ali
mentare care îmi permite să inter
vin în orice moment în caz de
incendiu. Pe tot aliniamentul
alimentării cu apă, conform proiec
tului care a fost realizat în sfârșit,
avem acei piche�i micu�i de ali
mentare cu apă care ne permit să
stingem un incendiu foarte ușor.

R: Acesta este un ajutor pen
tru pompierii locali sau și pentru
ceilal�i.

P: Pentru cei locali dar și
pentru ceilal�i. Nu mai vin 10
mașini, vine doar una singură și ia
apa de aici. Contează enorm.

R: Ave�i apă asigurată în
toate localită�ile?

P: Da, cu o mică excep�ie,
aici la Coroiești. Este asigurată și
aici dar nu este modernizată. Am și
aici un proiect de 800 de mii de
euro fără TVA iar până în 2019
închidem și aici. Terminăm ali
mentarea cu apă în toate satele.

R: Asta înseamnă apă la
robinet?

P: Asta însemană apă de
calitate tocmai de la 200 m
adâncime.

R: De ce așa de mare
adâncime?

P: Pentru că la momentul
când vorbim apa de suprafa�ă care
provine din infiltra�ie sau izvoare
de mică adâncime nu mai este în
parametri pentru consum. Am avut
necazuri întrun sat vecin unde
copiii sau îmbolnăvit de la con
sumul de apă. În acest caz au fost
implica�i patru copii care au fost
duși de urgen�ă la spital din cauza
apei de suprafa�ă. Marea adâncime
nu mai are apă infiltrată.

R: Câte depozite de apă
ave�i?

P: Avem 5. Avem respec
tivele pu�uri pe care leam forat și
toate pompează în acele rezervoare
și de acolo popula�ia consumă.

R: O mai trata�i?
P: Se clorinează. Este un

sistem mic, este o clorinare care se
face când apa este consumată.

R: Este profitabilă pentru
oameni? 

P: Păi ce este mai profi
tabil decât să fii sănătos sau să bei
apă care nu implică un pericol bio
logic sau chimic?

R: Plătesc mult oamenii, pe
lună?

P: Eu zic că nu este mult.
Sunt 15 lei pe lună pentru o gos
podărie normală. Dumneavoastră
considera�i că 6 beri pentru o lună
de zile  pentru un consum de apă la
tot ce înseamnă spălat, mâncat și
băut este mult? Apa care asigură
traiul familiei doi copii so�, so�ie,
spălat, mâncat, chiuvetă tot ce tre
buie. De ce tot timpul spune lumea
că e mult. �igara nu este mult? Un
pachet de �igări este 15 lei pe zi cu

care ai putea să plătești apa pentru
o lună de zile.  Eu raportez apa la
lună la consumul de �igări pe o zi.
Din punctul meu de vedere este un
confort maxim. Numai cine nu
gândește nu realizează asta.

R: Eu vam lăsat să face�i
socotelele astea tocmai că ele sunt
învă�ătură pentru al�ii Unii, în altă
parte, se plâng că au 12 lei de plată la
apă.

P: Dacă unul îmi spune
treaba aceasta eu merg și îi opresc
apa. Apa este întrun parametru
bun, este și verificată.

R: Știe fiecare ce bea, sigur
că da. 

P: Dacă nu î�i convine și
crezi că este mult 12 lei, atunci
explicămi ce este pu�in pentru
tine?

R: Domnule primar mi se
pare mie că ave�i o experien�ă unică
din toate jude�ele pe care le parcurg
eu. Ave�i aici organizat transport pen
tru oamenii comunei, este vorba
despre un traseu mai special. Ave�i
transportul pentru copii, ave�i o
grămadă de elemente care fac
eficientă munca primarului și a
primăriei. Dar nu îl și aglomerează?

P: Se vede așa în exterior
dar în interior sunt o groază de
probleme. Cu cât multiplici mai
mult aria de activitate cu atât î�i
îngreunezi propria existen�ă. Nu
este mai ușor să nu faci nimic?

R: Pune�i întrebări cheie.
P: Am răspuns printro

întrebare, chiar dacă întrebarea
este retorică. Nu este mai bine să nu
faci nimic în �ara aceasta? Poate
este mai bine că ai liniște acasă, nu
te mai doare capul. Nu mai vine
nimeni să î�i spună că ai depășit nu
știu ce bugete. Dacă muncești te
întreabă to�i, dar dacă nu muncești
nu te întreabă nimeni.

R: Trecerea aceasta a
contribu�iilor de la angajator la anga
jat ar fi o măsură bună?

P: Domnule profesor tot
printro întrebare răspund. Este o
întrebare pe care aș adresao tutu
ror românilor, dar o întrebare cu o
mică discu�ie înainte. Când
Băsescu a tăiat 25% a întrebat pe
cineva, ceva? A făcut un gest care 
sa sim�it imediat pentru urmă
toarele 6 luni de zile și nu  mi sa
pus aceeași întrebare cum mia�i
pus dumneavoastră întrebarea
acum, dacă sunt mul�umit de
viitoarele efecte. 

R: Eu vam întrebat dacă
este bine.

P: De unde să știu ce efecte
vor avea, dacă este bine sau nu?
Niște oameni au făcut niște calcule
care nu sau putut dovedi decât în
via�a de zi cu zi. Noi nu am verificat
efectele și contestăm din prima. Nu
sunt eu cel care a făcut studiile și
nu pot să vă răspund.

R: Mă întorc la activitatea
dumneavoastră. A�i organizat în
cadrul primăriei servicii pe care
aproape nimeni nu visează să le facă.
Cum a�i reușit?

P: Toate sunt de nevoie.
Acum 10 – 12 ani aveam școli la
care nu veneau cadrele didactice la
școală pentru că plăteau abona
ment la o societate și societatea nu
desfășura activitate de transport
conform graficului. Era un haos.
Așa că în trei ani de zile am imple
mentat această măsură, a trans
portului, cu bune și cu rele. Pe vre
mea aia nu dorea nici o firmă să
vină la Coroiești Acum sunt sigur
că o dată cu cei 15 km de asfalt vor
dori to�i transportatorii să vină la
Coroiești. Întotdeauna ce am făcut
am făcut din nevoie. Nam avut
apă, am făcut apă, dacă nam avut
drum, am făcut drum...

R: Cam câ�i kilometri de
drum asfaltat ave�i în comună?

P: Ar fi două elemente: un
drum înfiin�at de mine și asfaltat
până la capăt, 7 kilometri și mai
sunt cei 6 kilometri asfalta�i recent,
lucru care face ca această comună
să fie străbătută de asfalt până în
ultimul sat. Nu credea nimeni că va
ajunge asfaltul la Mireni. 

R: Cu pădurile cum mai
sta�i?

P: Stăm foarte bine.
Numai că nu mai sunt ale noastre.
Avem păduri cumpărate de
Universitatea Oxford din America,
avem păduri cumpărate de nem�i,
nici nu știm cine sunt și ce fac. 

R: La partea de cultură cum
sta�i?

P: Stăm bine. Am un
cămin cultural pe care mă chinui
săl construiesc de câ�iva ani. Cred
că în doi ani va fi gata. Urmează 
săl acoperim și săl finisăm.

R: Cum sta�i cu taxele si
impozitele?

P: Prost. După ce sau
destabilizat societă�ile care aveau
activitate aici sa cam dus cu taxele
si impozitele. Banii de acolo

veneau. 
R: Da, dar au trecut al�ii în

locul lor.
P: Au trecut dar nu plătesc

arenda la timp. Legea arendei a
fost făcută prost de la început.

R: Care este principala
problemă pe care o ave�i de rezolvat
acum la final de an? 

P: Principala problemă
este închiderea anului bugetar, așa
cum se poate închide. Apoi
aprovizionarea cu tot ce trebuie
pentru iarnă. Eu am o problemă
iarna cu deszăpezitul. Iar pentru
anul ăsta, zic eu, în comună sa
realizat exact ce aveau nevoie
oamenii. Cel mai bine este să
închizi un an în care ai realizat ceva
pentru oameni, în felul acesta ai
mul�umirea că ai încheiat un an așa
cum trebuie.

R: Organiza�i un festival al
obiceiurilor de iarnă?

P: Nu, pentru că oarecum
au dispărut. Eu de când sunt pri
mar, din anul 2000, am găsit o linie
moartă pe domeniul ăsta. Am
încercat o reabilitare a căminelor
culturale, unul lam reabilitat, este
func�ional iar pe al doilea lam
reconstruit deoarece era o ruină.
Am dorit o reînviere a tradi�iei. Am
avut la un moment dat și o forma�ie
de dansuri de copii dar pentru că
eram singurul care se implica am
renun�at.

R: Ave�i totuși consilierul
primarului.

P: Consilierul primarului e
supraocupat cu obiectivele pe care
eu trebuie să le urmăresc. 

R: E necesară această
func�ie?

P: E foarte necesară. Face
hârtiile primare pe care trebuie să
le facă pentru că eu nu mai am
timp de ele. Nu avem comparti
ment separat pentru investi�ii.
Consilierul primarului îl
completează pe primar. 

R: Adică trebuie să aibă și el
valoarea lui.

P: Dacă nu are valoare la
cel mai �ii?

R: Domnule primar eu vă
mul�umesc și vă doresc multă putere
de muncă în continuare.

P: Mul�umesc și eu.

A consemnat ca reporter,
Prof. dr. Dumitru V. MARIN


