
<b>Ziarist zdrobit � b�aie </b>
Ino Ardelean, unul dintre cei mai incisivi reporteri de politic si investigatii de la editia de vest a
cotidianului  "Evenimentul Zilei"  din Timisoara, a fost desfigurat miercuri seara de persoane
necunoscute. Ziaristul nu a fost victima unui jaf, ci, mai curand, a unei razbunari.<br />  <br />  In timp
ce se indrepta spre casa, Ino Ardelean a fost lovit in cap, fara de veste, intr-un loc retras, aflat in plin
centrul orasului, la mai putin de 50 de metri de Prefectura Timis. Jurnalistul este cunoscut pentru
articolele sale incisive si, in acelasi timp, pline de umor si ironie, dedicate, aproape in exclusivitate,
filialei judetene a partidului de guvernamant. Printre cele mai recente, materialele despre inscenarea
facuta de politie primarului liberal din Teremia Mare sau cele despre un sef local al PSD, director de
scoala, care exploata copiii in folos propriu.<br />  <br />  <b> "Pe cineva am deranjat..." </b><br />  Ino
este al cincilea ziarist agresat, in acest an, de indivizi necunoscuti...<br />  Ora 18:15. Trecea prin Parcul
Copiilor. Ora 19:00. S-a trezit la Spitalul Judetean Timisoara. Asta e tot ce-si poate aduce aminte,
deocamdata, Ino Ardelean. Trei sferturi de ora lipsesc cu desavarsire din memoria ziaristului, care nu stie
cum a ajuns la spital.  "Stiu ca mergeam spre casa cand, din senin, am simtit o lovitura puternica in cap.
Mai departe, nu stiu nimic. Parca, la un moment dat, un batranel m-a ridicat din tufe, dar poate ma-nsel.
Nu stiu cine m-a lovit si nici nu sunt sigur daca erau mai multi indivizi. Nu m-a strigat nimeni pe nume.
Am fost pur si simplu pocnit pe la spate. Nu prea stiu cine ar fi putut sa-mi faca una ca asta in prag de
Craciun, dar am unele banuieli. E clar ca pe cineva am deranjat" . Ieri, starea lui Ino Ardelean s-a
inrautatit. La amiaza a fost supus unei interventii chirurgicale. Diagnosticul: dubla fractura de
mandibula.<br />  <br />  <b>Politia spune:  "N-a fost jaf" </b><br />  Imediat dupa incident, atat la
locul agresiunii, cat si la sectia de urgente a Spitalului Judetean din Timisoara au sosit echipe de politisti.
Ei sustin ca ancheta va fi anevoioasa, intrucat nu exista martori ai incidentului.<br />   "Si prin absurd,
daca jurnalistul il va recunoaste pe agresor, va trebui sa faca dovada ca a fost lovit de acea persoana.
Ganditi-va ca e unu la unu si, in definitiv, in dosar se lucreaza cu probe. Daca agresorul spune ca era la un
chef, cu 20 de insi dupa el, lucrurile se pot schimba. In schimb, e foarte clar pentru toata lumea ca a fost
vorba de o razbunare si nu de o talharie, atata timp cat jurnalistul nu a fost deposedat nici de lantul de aur
si nici macar de banii pe care-i avea asupra lui" , a spus unul dintre ofiterii sositi la fata locului.<br /> 
<br />  <b>Reactii</b><br />  ▪ Primarul Gheorghe Ciuhandu:  "Este condamnabil ceea ce s-a intamplat.
Vinovatii trebuie adusi cat mai curand in fata instantei" .<br />  ▪ Deputatul Ovidiu Draganescu (PNL): 
"Cei care l-au batut pe Ino Ardelean sunt frati cu cei care au tras in timisoreni, in decembrie �89" .<br />
 ▪ Dan Ioan Sipos, presedintele Consiliului Judetean Timis (PSD):  "Nu extraterestrii l-au batut pe Ino
Ardelean, prin urmare ar trebui prinsi" .<br />  <br />  <b>Ziaristii protesteaza</b><br />  Astazi, la ora
14:00, colegii lui Ino Ardelean, jurnalisti din intreaga presa timiseana, organizeaza un mars al tacerii prin
fata sediului PSD Timisoara. Ei isi manifesta astfel solidaritatea fata de victima agresiunii. Totodata, vor
sa arate ca banuiesc de ce a fost batut Ino, chiar daca nu stiu inca de cine...<br />  <br />  <b>Presiunile
Puterii asupra ziaristilor timiseni</b><br />  Radu Nicosevici, directorul editiei de vest a cotidianului 
"Evenimentul Zilei" , este de parere ca agresiunea pe care a suferit-o Ino Ardelean nu reprezinta altceva
decat o atentionare. Trebuie spus si faptul ca, de mai bine de trei luni, numele lui Ino Ardelean, dar si ale
altor doi ziaristi independenti au fost terfelite constant, in paginile a doua publicatii controlate de PSD
Timis.<br />  In ciuda intamplarii de miercuri seara, Ino Ardelean a decis sa nu paraseasca barca presei,
asa cum a fost fortat sa o faca colegul sau Eugen Sasu, caruia i s-a transmis, pe fata si fara menajamente,
ca afacerile socrului sau vor avea de suferit daca nu va lasa pixul jos din mana. La ora actuala, de mai
bine de patru luni, Sasu se ocupa de achizitii de cereale. Si exemplele ar mai putea continua. (Tiberiu
Kiss, Timisoara) 
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