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o propunere de viziune strategică asupra 
dezvoltării judeţului Hunedoara realizată 
de eurodeputatul Iuliu Winkler 

Tiberiu VINŢAN 
 
Cu experienţa unui mandat de 
succes în Parlamentul 
European în ultimii 5 ani, Iuliu 
Winkler demonstrează o 
preocupare intensă nu doar 
pentru comunitatea maghiară 
(căreia îi datorează, în primul 
rând, mandatul de eurodeputat), 
ci pentru întregul judeţ 
Hunedoara, al cărui singur 
reprezentant este în forul 
legislativ european. În această 
direcţie se înscrie şi elaborarea, 
în perspectiva alegerilor 
europarlamentare şi programul 
“Huneodara 2020” pe care-l 
propoune electoratului din acest 
judeţ Iuliu Winkler.  
 
Pentru a intra într-un proces 
durabil de dezvoltare şi 
modernizare, judeţul Hunedoara 
are nevoie de o viziune 
integratoare pe termen mediu şi 
lung a proiectelor existente fie 
că ele sunt la nivel judeţean sau 
local, a declarat deputatul 
european Iuliu Winkler (UDMR, 
PPE), liderul Organizației 
Judeţene Hunedoara a UDMR, 
joi, la Deva, într-o conferinţă de 
presă. ”La doi ani de la lansarea 
de către UDMR a  Planului de 
dezvoltare Transilvania 2020, 

am considerat oportună 
realizarea unei Propuneri de 
viziune strategică asupra 
dezvoltării judeţului nostru pe 
care am intitulat-o Hunedoara 
2020. Scopul acestei lucrări 
este acela de a genera o 
dezbatere la nivelul judeţului în 
care să fie implicaţi toţi actorii 
esenţiali de la nivelul 
administraţiilor locale şi a celei 
judeţene, din partea tuturor 
instituţiilor descentralizate, dar 
şi din mediul universitar şi din 
societatea civilă”, a afirmat 
liderul UDMR Hunedoara.    
 
Potrivit lui Winkler, Hunedoara 
2020 este o propunere 
înzestrată cu elementele unei 
viziuni strategice de dezvoltare 
a judeţului în anii care vin, care 
doreşte să armonizeze direcţiile 
de dezvoltare din judeţ cu cele 
de la nivelul UE aşa cum sunt 
stabilite în Strategia Europa 
2020. El a arătat că dacă se 
doreşte o dezvoltare durabilă a 
judeţului, atunci este nevoie de 
o strategie care să depăşească 
graniţele ciclurilor electorale. ”O 
parte din lucrurile spuse în 
această lucrare pot părea, la o 
primă citire, banale, altele 
notorii sau chiar iritante, dar 
adevărul, de cele mai multe ori, 

este simplu, banal sau chiar 
supărător”, a spus deputatul 
european, care s-a declarat 
convins de faptul că succesul 
depinde şi de o schimbare a 
mentalităţilor. 
 
Liderul UDMR Hunedoara şi-a 
exprimat speranţa cu privire la 
creşterea capacităţii de 
absorbţie a fondurilor europene 
în ciclul bugetar 2014-2020 de 
către România şi implicit la 
nivelul județului. ”Între 2007 şi 
2013, României i-au fost 
alocate 31,5 miliarde de euro 
fonduri europene. În noul Cadru 
Financiar Multianual avem 43 
de miliarde de euro. Aceşti bani 
sunt la dispoziţia noastră, dar 
trebuie să-i câştigăm cu 
proiecte viabile”, a mai spus 
Winkler.  
 
Prezent la conferința de presă, 
Gheorghe F. Grün, fost director 
al Camerei de Comerț și 
Industrie a judeţului Hunedoara, 
autor al Propunerii de viziune 
strategică asupra dezvoltării 
judeţului – Hunedoara 2020, a 
declarat că ”lucrarea este o 
cutie cu idei, fiind realizată pe 
scheletul Planului de dezvoltare 
a județului 2007-2013. În ultimii 
24 de ani, pentru judeţul 

Hunedoara s-au întocmit 
strategii peste strategii (...) şi 
toate au ajuns strategii de 
arhivă. O strategie are însă un 
rost, acela de a prevede o 
direcţie e dezvoltare”, a precizat 
Gheorghe F. Grün.  
 
Iuliu Winkler a anunțat că 
Propunerea de viziune 
strategică asupra dezvoltării 
judeţului – Hunedoara 2020 a 
fost transmisă, deja, tuturor 
primarilor din judeţ, conducerii 
Consiliului Judeţean şi Instituţiei 
Prefectului. ”Vom disemina 
materialul şi în mediul de 
afaceri, iar ceea ce îmi doresc 
este ca propunerile noastre să 
fie dezbătute, îmbunătăţite”, a 
subliniat liderul UDMR 
Hunedoara, care a adăugat că 
şi-ar dori ca această lucrare să 
determine realizarea unui plan 
de dezvoltare pe termen mediu 
şi lung ale cărui proiecte să 
prindă viaţă.  
 
Iuliu Winkler este singurul 
candidat din judeţul Hunedoara 
cu şanse reale de a ajunge 
membru în viitorul parlament al 
Europei. El este cap de listă al 
propunerilor UDMR pentru 
alegerile europarlamentare din 
24 mai 2014.  
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Valea Jiului şi alegerile europarlamentare 
Tiberiu VINŢAN 
 
Deşi de câteva zile bune ne 
aflăm în plină campanie 
electorală pentru alegerile 
europarlamentare, interesul 
pentru acestea pare a fi cel mai 
slab din istoria ultimilor 25 de 
ani electorali din ţara noastră. 
 
În Valea Jiului, în afara celor 
câteva afişe seci lipite de PSD 
şi PD-L pe avizierele speciale 
aprobate de autorităţile locale şi 
cele câteva machete, la fel de 
neinspirate care circulă pe 
reţelele de socializare, 
campania electorală pentru 
aceste alegeri aproape că este 
atât de sublimă, încât vorba 
maestrului Caragiale, lipseşte 
cu desăvârşire din piesajul vieţii 
noastre cotidiene.  
 
Dezinteresul partidelor politice 
rezidă poate şi din faptul că, la 
un grad de prezenţă la vot 
estimat pentru aceste alegeri la 
sub 25% din electoratul 
României, miza campaniei 
rămâne fidelizarea aşa-zisului 
“electorat profesionist”, format 
de regulă din militanţi şi 
simpatizanţi ai fiecărui partid în 
parte. Acest lucru, face ca 
alegerile europarlamentare din 
mai 2014 să fie doar un sondaj 
oficial pentru prezindenţialele 
din toamnă. Un sondaj în baza 
căruia se vor face şi desface 
nolile alianţe politice ale anilor 
ce vor urma.  
 
În Valea Jiului, miza alegerilor 
europarlamentare este şi mai 
mică. Dacă mulţi oameni încă 
nu înţeleg rolul şi misiunea 
oamenilor pe care România 
intenţionează să-i trimită în 
Parlamentul European, alţii îşi 
justifică dezinteresul prin faptul 
că Valea Jiului nici măcar nu 
mai are un candidat propriu pe 
listele electorale. Singurul om 
politic local plasat pe o poziţie 
onorabilă este profesorul 
universitar Radu Sorin, propus 
de Alianţa PSD+UNPR+PC. 
Chiar şi aşa, locul 22 pe listă 
oferit lui Radu Sorin îl scoate pe 
acesta din orice fel de calcule 
referitoare la posibilitatea de a 
face efectiv parte din viitorul 
Parlament European. 

În  Valea Jiului, oamenii îşi aduc 
aminte că, la precedentele 
alegeri europarlamentare, 
aproape fiecare dintre partidele 
politice importante din România 
şi-au găsit candidaţi şi din zona 
Văii Jiului, aşa cum a fost cazul 
primarului din Uricani, Dănuţ 
Buhăescu (propus de PSD) în 
2009 sau cel al fostului 
viceprimar de la Vulcan (propus 
de PC) în 2009. Mai mult decât 
atât, oamenii îşi aduc însă 
aminte că Valea Jiului a avut 
şansa chiar de a trimite în 2009 
un politician de aici în forul 
legislativ european, în persoana 
Monicăi Iacob Ridzi. Şi, chiar 
mai mult decât atât, Monica 
Iacob Ridzi a fost nu doar unul 
dintre cei mai activi 
europarlamentari români ai 
momentului, ci şi puntea de 
legătură dintre “ora exactă” de 
la Bruxelles şi autorităţile locale 
din Valea Jiului, care beneficiind 
de informaţii europene la prima 
mână au putut scrie proiecte de 
succes care au primit finanţări 
europene, fără de care oraşele 
noastre nu ar fi putut avea 
înfăţişarea pe care o au astăzi.  
 
În lipsa tuturor acestor 
argumente şi în faţa unei 
campanii electorale anemice, 
care nu se dovedeşte a fi în 
stare să capaciteze interesul 

electoratului din Valea Jiului, pe 
25 mai este foarte probabil ca 
alegătorii să prefere un grătar în 
zonele de picnic de pe Valea 

Jiului, în locul statului la coadă 
pentru un vot care se va duce 
spre nevestele principalilor lideri 
politici ai momentului sau spre 
alţi protejaţi ai marilor familii 
politice din România.  
 
Singurul argument raţional 
pentru care Valea Jiului şi 
judeţul Hunedoara ar merita să 
aloce timp pentru a merge la 
vot, este prezenţa în rândul 
candidaţilor a unui 
europarlamentar hunedorean 
care şi-a probat calitatea de 
reprezentant al acestei regiuni 
(şi nu numai!) în actualul 
mandat din Parlamentul 
Europei. Vorbim desigul despre 
Iuliu Winkler, candidatul 
hunedorean cu care UDMR îşi 
deschide lista şi care, fără 
îndoială, va ocupa un scaun de 
europarlamentar şi în viitoarea 
configuraţie a Parlamentului 
European. Este însă Valea 
Jiului pregătită să voteze un om 
propus însă de o minoritate 
naţională ? Aceasta-i 
întrebarea ! 

“Eu cu cine votez, monşer ?” 
La startul campaniei electorale 
s-au prezentat 14 partide, o 
alianţă electorală şi 8 candidaţi 
independenţi. Pentru a 
beneficia de mandate partidele 
politice trebuie să treacă pragul 
electoral de 5 la sută, în timp ce 
un candidat independent poate 
fi declarat ales dacă 
îndeplineşte coeficientul 
electoral de 3,12 la sută din 
voturile valabil exprimate. 
 
Partide – 14 partide.  
Alianţă electorală – 1 (Alianţa 
PSD-UNPR-PC) 
Candidati independenti: 8 
 

Poziţia pe buletinul de vot: 
 
1. PARTIDUL POPORULUI 

DAN DIACONESCU 
2. FORŢA CIVICĂ 
3. PARTIDUL MIŞCAREA 

POPULARĂ 
4. ALIANŢA PSD-PC-UNPR 
5. PARTIDUL NAŢIONAL 

ŢĂRĂNESC CREŞTIN ŞI 
DEMOCRAT 

6. UNIUNEA DEMOCRATĂ 
A MAGHIARILOR DIN 

ROMÂNIA 
7. PARTIDUL NAŢIONAL 

LIBERAL 
8. PARTIDUL DEMOCRAT 

LIBERAL 
9. PARTIDUL ROMÂNIA 

MARE 
10. PARTIDUL NOUA 

REPUBLICĂ 
11. PARTIDUL ECOLOGIST 

ROMÂN 
12. PARTIDUL VERDE 
13. PARTIDUL 

ALTERNATIVA 
SOCIALISTĂ 

14. ALIANŢA NAŢIONALĂ A 
AGRICULTORILOR 

15. PARTIDUL DREPTĂŢII 
SOCIALE 

16. UNGUREANU 
GEORGIANA CORINA 

17. FILIP CONSTANTIN 
TITIAN 

18. LIGIA DĂNUŢ 
19. PUREA PAUL 
20. CAPSALI PERICLE 

IULIAN 
21. COSTEA PETER 
22. DIACONU MIRCEA 
23. DĂEANU VALENTIN 

EUGEN 
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Pe 27 aprilie, o nouă carte de aforisme de Valeriu 
Butulescu a fost prezentată publicului iubitor al genului 
aforistic. De data aceasta este vorba despre ediţia în 
limba greacă „ SPARAGMATA” (Mozaic de înţelepciune), 
tradusă de Angela Bratsou. Evenimentul a avut loc la 
Centrul Multicultural „Black Duck” din Atena, fiind susţinut 
de Asociaţia Româno-Elenă „Sfinţii Împăraţi Constantin şi 
Elena”. 
 
Despre conţinutul cărţii, traducătoarea ei, Angela Bratsou 
scrie următoarele: ”A scrie aforisme înseamnă a avea 
înţelepciunea şi răbdarea de a te concentra pe idee. Într-
un aforism eşti şi poet, şi prozator, şi memorialist, un pic 
eseist, trecător prin culturile tuturor seminţiilor lumii, nu 
eşti numai român, eşti şi împărat al Universului şi rege al 
filosofilor. A fi aforist înseamnă să ai puterea să le 
armonizezi pe toate acestea într-un text cât o fărâmă de 
diamant. Acest lucru îl face Valeriu Butulescu”. Aşa cum 
titrează afişul acţiunii, au vorbit despre carte prof. Stavros 
Deligiorgios, prefaţatorul volumului, prof. Linta 
Papagalani-Kalafati - coordonator filologic al ediţiei în 
limba greacă, Mariana Kondourarou (Preşedinta 
Asociaţiei „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena), Kostas 
Karatzas – Directorul Editurii „Allotropo”. În final, autorul 
Valeriu Butulescu a făcut câteva referiri la acest volum, 
iar actriţa Stavroula Mousouli a citit din aforismele 
acestuia, în limba greacă. La evenimentul de la Atena au 
participat numeroşi publicişti şi oameni de cultură din 
Grecia, dar şi diplomaţi, membri ai Ambasadei noastre de 
la Atena, în frunte cu E. S. Lucian Fatu, Ambasador 
Extraordinar şi Plenipotenţiar al României în Republica 
Elenă. 
 
Întrebat despre eveniment, Valeriu Butulescu a declarat: 
„Mă bucur de susţinerea acestui volum, la lansarea 
căruia şi-a anunţat prezenţa atâta lume bună. Sincer să 
fiu, am emoţii. Pentru că, dacă, vorba marelui Blaga, 
„veşnicia s-a născut la sat”, putem spune că aforistica s-a 
născut în vechea Eladă. Patrimoniul spiritual al planetei e 
presărat cu mari nume greceşti. E emoţionant să vorbeşti 
despre literatură în chiar patria lui Homer...” Vom reveni 
cu amănunte după lansare. (Al. H.) 

„SPARAGMATA” – noua carte 
a lui Valeriu Butulescu, 
sărbătorită la Atena... 

Oglindă-oglinjoară, cine-i cea 
mai frumoasă femeie din Vale ? 
Lucian ISPAS 
 
Desfăşurat preţ de mai bine de o 
lună, în perioada 16 martie-22 
aprilie 2014, pe Internet, concursul 
pentru desemnarea celei mai 
frumoase femei din Valea Jiului şi-a 
aflat câştigătoarea. Aceasta este 
Maria Păducel, o asistentă medicală 
din Petroşani (vezi foto). 
 
Pentru câştigarea titlului de “Cea 
mai frumoasă femeie din valea 
Jiului” s-au înscris 21 de femei din 
întreaga Vale a Jiului, care au 
întrunit un număr total de aproape 
1000 de voturi. Aproape o treime 
dintre acestea (30,99%) i-au revenit 
Mariei Păducel, urmată în 
clasament, în ordine de Carmen 
Macavei (17,40% din voturi), 
Carmen Avram (11,68% din voturi), 
Ileana Horvath-Calotă (5,96% din 
voturi), Doiniţa Maria Bălănesc 
(5,01% din voturi), Ana Maria 
Jacotă (4,53 % din voturi), Monica 

Balint (2,98 % din voturi), Maria 
Luiza Keller (2,98 % din voturi), 
Elena Dorina Creţu (2,74 % din 
voturi), Mona Andreşel (2,62 % din 
voturi), Dorina Pleşcan (2,62 % din 
voturi), Iuliana Maricescu (2,62 % 
din voturi), Luminiţa Roman (2,50 % 
din voturi), Tatiana Kupaş (1,67 % 
din voturi), Denisa Epuraş (1,55 % 
din voturi), Claudia Arghire (1,07 % 
din voturi), Denisa Marioane (0,83% 
din voturi), Violeta Grigorie (0,72 % 
din voturi), Geta Suciu (0,12% din 
voturi), Dorina Balaj (0% din voturi) 
şi Elena Careja (0% din voturi).  
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Petroşani, str.1 Decembrie 1918 nr.120,  
Telefon: 0354 - 107484, 0722 - 575244 
Vulcan, str. N. Titulescu bloc 4T parter 
Telefon: 0354-108716 
EM Paroşeni, str. Paroşeni nr. 22 
Telefon: 0354108717  

Am scăzut cu 2% dobânda la 
toate împrumuturile ! 
Am înfiinţat împrumutul 
special (cu cea mai mică 
dobândă) pentru concediul 
de odihnă  ! 

Participăm la bucuriile din 
familia membrilor, cu până la 
500 de lei ! 

Centru comercial “City Mall” la Petroşani ? 
Lucian ISPAS 
 
Grupul de firme Gerom a postat pe 
propria pagină de Internet un proiect 
ambiţios care vizează amenajarea în 
zona actualelor hale Gerom a unui 
modern centru comercial, primul de 
acest fel din Valea Jiului.  
 
În prima etapă a investiţiei, se 
propune realizarea unui Centru 
Comercial cu un regim de 2 etaje pe 

o suprafaţa totală de de 22.400 mp. 
Acesta ar urma să fie compus  
dintr-un supermarket şi foud court la 
etajul 1, precum şi din spaţii de 
media/sport, patinoar şi galerie 
comercială la parter. Proiectul mai 
curpinde de asemena un 
cinematograf şi o galerie comercială 
la etaj, dar şi o terasa cu spaţii de 
odihnă şi spaţii verzi. Complexul va 
dispune şi de parcări, hoteluri şi zone 
de agremnent.  

INSEMEX aniversează 65 de ani 
de activitate 

Tiberiu VINŢAN 
 
Anul 2014 marchează un 
nou moment aniversar 
pentru INSEMEX 
Petroşani, prestigioasa 
instituţie de cercetare din 
România aflându-se în cel 
de-al 65-lea an de 
activitate.  
 
Potrivit directorului general 
al INCD INSEMEX 
Petroşani, dr. ing. Artur 
George Găman, 
evenimentul va fi marcat 
aşa cum se cuvine, prin 
organizarea unor 
manifestări ştiinţifice de 
excepţie, care vor avea loc 
pe parcursul întregului an 
2014 la Petroşani. 
 
Primul eveniment din suita 
celor menite să marcheze 
cei 65 de ani de activitate 
a Institutului Naţional de 
Cercetare Dezvoltare 
pentru Securitate Minieră 
şi Protecţie Antiexplozivă 
din România este 
programat să aibă loc în 
data de 30 mai la 
Petroşani. Cu acest prilej, 
va avea loc o masă 
rotundă având ca temă de 

dezbatere “Instalaţii şi 
echipamente pentru mediul 
Ex”, specialiştii în domeniu 
putându-se înscrie încă, 
până la data de 30 aprilie 
pentru a participa la acest 
eveniment. 
 
În calendarul activităţilor 

prilejuite de aniversarea a 
65 de ani de activitate, 
INSEMEX a mai programat 
anul acesta alte 3 
evenimente similare după 
cum urmează: în 20 iunie 
2014, masa rotundă cu 
tema “Aeraj minier şi 
Ventilaţie Industrială”; în 
26 septembrie 2014, masa 
rotundă cu tema “Explozivi 
de uz civil şi Articole 
Pirotehnice”; respectiv în 
16 octombrie 2014, masa 
rotundă cu tema “Riscuri, 
salvare şi mediu”.  
 
Toate evenimentele vor 
avea loc la sediul 
INSEMEX din Petroşani.  
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Relaţii la telefon 0722-807.221 

1 Mai, ziua de “turtă dulce” la Petrila 
Tiberiu VINŢAN 
 
Ca toţi românii căror li s-a înrădăcinat 
adânc în minte faptul că 1 Mai a fost, 
este şi va rămâne ziua multinaţională 
a celor care nu muncesc, câţiva 
petrileni cu iniţiativă au găsit de 
cuviinţă că evenimentul trebuie 
marcat şi în acest an.  
 
Aşa se face că pe 1 Mai 2014, exact 
la orele 18, în Parcul Pensionarilor, 
fost “Parc dr. Petru Groza”, fostă 
“Grădină Publică N. Teodorescu”, 
oaspeţii vor fi primiţi în sunet de 
fanfară la o serată culturală (fără 
îndoială şi educativă, totodată !) în 
care organizatorii vor urca pe scenă şi 
câteva persoane din societatea civilă 
petrileană, numai bune de premiat. 
Premiile vor fi, într-o bună tradiţie 
post-pascală... de dulce. Ba chiar de 
turtă dulce ! 
 
În plus, în loc de surle şi trâmbiţe, 
tovarăşii care vor găsi de cuviinţă să 
participe la această sărbătoare 

dedicată tuturor celor care (nu/nu mai) 
muncesc, vor primi jazz şi blues de 
cea mai bună calitate. Pentru desert, 
organizatorii au programat şi o 
vizionare de filme scurte şi foarte 
scurte, dar deja celebre sau 
celebrissime precum “Planeta Petrila” 
ori “Schimbarea la faţă a Petrilei”. 
 
Pentru ca sărbătoarea să fie 
încununată de lumină, organizatorii au 
pregătit şi UN lampion MAI mare şi 
UN artificiu MAI mic, care vor fi 
lansate spre cer la ceas de seară. Şi 
ar mai fi vreo două motive pentru care 
nu trebuie să rataţi acest eveniment: 
1. Privighetoarea cântă. Şi 2. Liliacul 
a înflorit !  
 
Desigur, organizatorii (Ion Barbu & 
comp.) au MAI pregătit şi alte 
surprize, pe care vă lăsăm să le 
descoperiţi singuri. Luaţi-vă deci 
gândul de la muncă, anul acesta de   
1 Mai şi veniţi la “Joia Dulce” de la 
Petrila. Dar atenţie, maniera şi ţinuta 
elegantă sunt obligatorii !  

Festival naţional de teatru al adolescenţilor 
la Petroşani 
Lucian ISPAS 
 
Teatrul Dramatic “Ion D. Sîrbu” 
din Petroşani organizează, în 
perioada 9-11 mai, pentru al 
doilea an consecutiv, Festivalul 
de teatru al adolescenţilor. 
Evenimentul, singurul de acest 
fel din România, va aduice pe 
scena teatrului din Petroşani, 
tineri actori  amatori, elevi sau 
membri ai unor trupe de teatru 
pentru amatori precum 
"PROTHA" - Panciu, "MASCA" 

- Baia Mare, "TEATRUL MEU" 
- Sibiu, "2%" - Tg. Jiu, 
"SCOALA DE TEATRU 
PENTRU TINERET MIRCEA 
ALBULESCU" - Târgoviste sau 
trupa de teatru de la Tg. 
Secuiesc. Alături de aceştia, pe 
scenă vor evolua şi trupe de 
teatru ale adolescenţilor din 
Valea Jiului. Evenimentul este 
susţinut dce către Consiliul 
Judeţean Hunedoara şi 
Primăria municipiului 
Petroşani. 

Veteranii de război ai Petroşaniului, 
onoraţi de administraţia locală 

Tiberiu VINŢAN 
 
Marcarea Zilei Vetereanilor de 
Război este nu doar un prilej de 
a-i readuce în atenţie pe 
oamenii care au luptat cu arma 
în mâini pentru ţară în Al Doilea 
Război Mondial, ci şi o datorie 
de onoare a comunităţilor faţă 
de veteranii de război. În acest 
context se înscrie şi 
evenimentul dedicat Vetrenailor 
de Război din Petroşani, care 
au fost invitaţi luni, 28 aprilie, 
începînd cu orele 12,00 la 
Primăria municipiului Petroşani 
pentru a fi omagiaţi de 
autorităţile locale.  
 
Primarul municipiului Petroşani, 
Tiberiu Iacob Ridzi recunoaşte 
că acest eveniment este unul 
care generează mari emoţii. 
“Întâlnirea cu veteranii de răboi 
este, pentru mine, un evebiment 
cu totul şi cu totul special. De 
fiecare dată, mă simt ca şi cum 
aş avea parte de o lecţie de 
istorie vie, iar poveştile 
veteranilor de război din 
municipiul nostru mă 
fasciunează de fiecare dată”, 
spune Tiberiu Iacob Ridzi. 

Primarul municipiului Petroşani 
transmite cu acest prilej, 
totdată, un mesaj de suflet 
pentru toţi veteranii de război: 
“Ziua Veteranilor de Război este 
prilejul cel mai potrivit pentru a 
cinsti prezenţa între noi a 
foştilor militari şi a urmaşilor lor, 
dar şi memoria luptătorilor care 
au plecat la cele veşnice. 
Datoria noastră morală este 
aceea de a cinsti memoria celor 
care, cu preţul vieţii, al sănătăţii 
sau măcar al unor ani petrecuţi 
în condiţii grele, departe de cei 
dragi, au obţinut şi au păstrat 
pentru noi independenţa 
naţională şi demnitatea de 
români. Prin eroism, curaj, 
patriotism şi dedicaţie, ei au 
asigurat prestigiul şi libertatea 
generațiilor următoare, fiind 
modele de onoare pentru noi 
toţi. Mă înclin cu respectul 
cuvenit în faţa veteranilor de 
război din Petroşani şi întreaga 
Vale a Jiului, dorindu-le 
sănătate şi viaţă lungă”, arată 
Tiberiu Iacob Ridzi în mesajul 
său adresat veteranilor de 
război din Petroşani, cu prilejul 
Zilei Veteranilor de Război, care 
va fi marcată şi la Petroşani.  
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Pr. ZGÂRCEA MĂNĂSUC 
Preot ortodox Parohia Centru Vechi 
Vulcan 
Pentru că, prin înfiinţarea unei asociaţii 
creştine cu scop cultural-educativ, a reuşit să 
atragă un număr semnificativ de tineri spre 
activităţi care promovează binele, sănătatea, 
valorile creştine şi folclorul autentic; 
Pentru că a reuşit să capaciteze interesul 
oamenilor din Vulcan într-o campanie 
caritabilă cu un scop bine definit; 
Pentru că este preocupat nu doar de 
activitatea bisericească, ci şi de aspectele care 
ţin de coagularea comunităţii şi educaţia 
tinerilor: 
Pentru toate acestea şi încă pentru alte 
motive, premiantul săptămânii  considerăm că 
merită să fie părintele Zgîrcea Mănăsuc. 

Apa Serv Valea Jiului a recuperat de la datornici 2,5 miliarde 
de lei în primele trei luni ale anului 2014 
Tiberiu VINŢAN 
 
Când, la începutul acestui an, ditrectorul 
general al Apa Serv Valea Jiului, Costel 
Avram propunea înfiinţarea unui Birou de 
Recuperare a Creanţelor în cadrul 
societăţii, puţini erau cei care credeau că 
iniţiativa va fi una de succes. Cum să 
reuşeşti să-i convingi pe oameni de  
bună-voie să-şi plătească facturile restante 
de ani de zile, dacă abia de reuşesc acest 
lucru executorii judiciari care bat la uşa 
datornicilor cu senţinţa judecătorească în 
mână ? Aceasta era întrebarea pe care şi-o 
puneau toţi cei care nu aveau încredere în 
soluţia propusă de Avram pentru recuperea 
creanţelor. 
 
Timpul a demonstrat însă că Avram a avut 
dreptate şi în această chestiune. La bilanţul 
primelor 3 luni de activitate, Biroul de 
Recuperare a Creanţelor de la Apa Serv se 
prezintă cu un raport mai mult decât 
spectaculos: 2,5 miliarde de lei vechi 
recuperaţi în mai puţin de 100 de zile. 
Totul, cu mai puţin de 10 oameni câţi 
curpinde acest nou serviciu din 
organigrama Apa Serv Valea Jiului.  
 
Care este secretul succesului ? “Am 
început să lucrăm cu ordine de debranşare 
nefinalizate la nivelul anului 2013, iar în 
primele 3-4 săptămâni am încasat 300 
milioane lei. Am început apoi cu ordinele de 
debranşare la case, abonaţi cu datorii 
cuprinse între 50 şi 5000 de lei. Apoi s-a 
trecut la branşamentele separate. Aceste 

ordine venite de anul trecut au fost 
finalizate în proporţie de 95%”, explică Alin 
Săceanu, coordonatorul Biroului de 
Recuperare a Crenţelor din cadrul ASVJ. 
Similar, au fost luate la purecat cazurile în 
care debitorii cu sume între 1000 de lei şi 
20.000 de lei (!) care nu au mai plătit de 7-8 
ani au fost contactaţi de reprezentanţii Apa 
Serv şi, prin bună înşelegere, s-a convenit 
cu aceştia găsirea unor modalităţi reciproc 
avantajoase de recuperare a debitelor şi 
continuarea furnizării serviciilor. În bună 
parte, oamenii au înţeles că trebuie să-şi 
onoreze plata serviciilor furnizare de Apa 
Serv şi le-au explicat reprezentanţilor 
societăţii că au ajuns în situaţii limită doar 
datorită problemelor sociale cu care s-au 
confruntat. Prin dialog au fost însă găsite 
soluţii de eşalonare a datoriilor, astfel încât 
ele să poată fi suportate de aceştia.  
 
Directorul general al Apa Serv Valea Jiului, 
Costel Avram, este mulţumit, la rândul său, 
de rezultatele obţinute de echipa din cadrul 
Serviciului de Recuperări Creanţe al ASVJ 
care confirmă astfel iniţiativa sa privind 
înfiinţarea acestuia. ”Sunt bucuros că am 
venit cu ideea înfiinţării acestui birou. La 
trei luni, bilanţul este unul care dovedeşte 
că dacă se vrea, se poate. Îi felicit sincer, 
încă o dată, pe toţi componenţii echipei 
pentru ceea ce au făcut. Vreau să vă spun 
că rezultatul muncii lor poate fi o contribuţie 
substanţială la păstrarea preţului apei la 
nivelul actual. Prin contribuţia lor ne gândim 
serios să devenim astfel societatea cu 
preţul cel mai mic al apei din ţară. Sunt 

foarte mulțumit nu numai pentru 
recuperarea creanţelor, ci şi pentru modul 
în care, pe relaţia cu oamenii, reuşesc să 
refacă imaginea firmei noastre. Prin modul 
cum ţin legătura cu abonaţii, cum îi 
abordează şi cum reuşesc să îi apropie 
arată că aici, la noi, s-au schimbat 
mentalităţi” – a declarat directorul Apa 
Serv, Costel Avram. 
 
Toate aceste acţiuni fac posibilă, pe de o 
partea, crearea unor raporturi de 
colaborare bazate pe înţelegere şi respect 
reciproc între operatorul regional de apă 
potabilă şi canalizare din Valea Jiului şi 
clienţii acestuia şi, pe de altă parte, 
contribuie la posibilitatea păstrării în acelaşi 
cuantum al preţului pentru apă , care este 
astăzi unul dintre cele mai mici de acest fel 
din România.   

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 
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Tiberiu VINŢAN 
 
În ultimii cinci ani, mobilizaţi de UDMR, 
membri comunităţilor de maghiari din Valea 
Jiului, ca de altfel de pe întreg cuprinsul 
judeţului Hunedoara, marchează, la 
începutul lunii mai, o săptămână de 
activităţi cultural-artistice reunite sub 
genericul “Zilele Maghiare”. Chiar şi sub 
această definiţie, zilele comunităţii 
maghiare au fost, de-a lungul anilor, tot 
atâtea prilejuri de bucurie pentru multe din 
comunităţile locale din judeţ care s-au 
bucurat la unison de un program cultural 
vast şi de cea mai bună calitate oferit de 
liderii comunităţilor de maghiari din judeţ. 
 
Anul 2014 nu face notă discordantă, ba mai 
mult îşi propune să diversifice calendarul 
“Zilelor Maghiare” pe durata a două 
săptămâni, în perioada  1-11 mai 2014. În 
tot acest timp, în localităţi precum 
Petroşani, Vulcan, Lupeni, Uricani, Petrila, 
Aninoasa, dar şi Deva, Hunedoara, 
Simeria, Orăştie,  Haţeg, Brad, Călan, 
Băcia, Ilia, Bîrcea, Cristur, Streisângeorgiu, 
Hăşdat, Jeledinţi sau Peştiş vor avea loc o 
serie de concerte, târguri meşteşugăreşti, 
festivaluri de dans popular maghiar, teatru, 
expoziţii, simpozioane, lansări de carte, 
concursuri, excursii, activităţi sportive. 
Adică aproape toate ingredientele unor 
activităţi de succes. Un succes la care, în 
mod evident, va contribui şi tradiţionalul 
“gulyas”, pregătit pentru toţi participanţii 
după reţeta de succes a bucătăriei 

maghiare autentice.  
 
Onoarea de a deschide programul “Zilelor 
Maghiare” din acest an, revine comunităţii 
locale din Petroşani. Aici va fi organizată, 
încă din după-amiaza zilei de 30 aprilie, 
(ora 17,00 la Casa Caritas) lansarea unei 
cărţi inedite din istoria Văii Jiului. Volumul, 
intitulat “Valea Jiului la începutul secolului 
XX” este rodul unui studiu minuţios elaborat 
de Iózsef Andráş, Mircea Baron şi Eduárd 
Wersanski.  
 
În Valea Jiului, activităţile cuprinse în cadrul 
“Zilelor Maghiare” cuprind însă o paletă 
diversificată de evenimente. Spre exemplu, 
pe 1 Mai, puteţi participa la maialul familiilor 
maghiare din Petrila-Lonea, care 
prilejuieşte o serbare câmpenească pe 
Cheile Jieţului. La Vulcan, sunteţi invitaţi 
sâmbătă 3 mai, începând cu orele 11,00 în 
foaierul Cinematografului Luceafărul la o 
inedită expoziţie foto retrospectivă a 
reputatului artist fotograf vulcănean 
Francisc Nemeth, iar în aceeaşi zi, cu 
începere de la orele 17,00 la Cabana 
Tulişa, comunitatea maghiară din Lupeni şi 
Uricani vă invită la o petrecere de “Ziua 
Bărbaţilor”. Duminică, 4 mai, bisericile 
romano-catolică şi reformată din Vulcan vă 
invită la un inedit spectacol dedicat “Zilei 
Mamelor”, în timp ce la Petrila sunteţi 
invitaţi la o serată culturală găzduită de 
sala Casei de cultură  “Ladislau Schmidt”. 
Luni, 5 mai, la Centrul Şcolar “Inima lui 
Isus” din Petroşani va avea loc o expoziţie 
de desene sub genericul “Mineritul prin 
ochii copiilor”, iar marţi, 6 mai, în aceeaşi 
locaţie va avea loc un spectacol oferit de 
copii sub genericul “Gheorghe Doja – 500”, 
în timp ce tot în această locaţie sunteţi 
invitaţi miercuri, 7 mai la o reprezentaţie a 
asociaţiei “Doctor Clown”. În aceeaşi zi de 
miercuri, 7 mai, la Casa Comunitară din 
Lupeni (sediul UDMR) va avea loc un 
maraton de lectură, sub genericul “Bucuria 
de a fi împreună, prin lectură”.  
 
Programul “Zilelor Maghiare” mai cuprinde 
în Valea Jiului, un simpozion în memoria lui 
Kovács Apollónia (8 mai, ora 17,00 la sala 
de cursuri a Bisericii romano-catolice), o 
expoziţie de fotografii Doctor Clown (8 mai, 
ora 17,00 la Teatrul Ion D. Sârbu şi Casa 
de Cultură a Studenţilor), o expoziţie foto 
Francisc Nemeth (9 mai, ora 11,00  la Jiul 
Shoping Center), maialul familiilor din 
comunitatea maghiară a Petroşaniului (9 
mai, ora 13,00 la Complexul 3DAqua), 
reprezentaţia comediei populare “Viaţă 
nemuritoare” în interpretarea actorului 
Kulcsár-Székely Attila (9 mai, ora 17,00 la 

Biserica reformată din Lupeni), recitalul 
coral al corului mixt al Uniunii Formaţiilor 
Corale Maghiare din România (10 mai, ora 
16,30 la Biserica Romano-Catolică) şi 
festivalul de teatru pentru elevi organizat de 
Teatrul Dramatic “Ion D. Sîrbu” (9-11 mai).  
 
Evenimente similare vor avea loc, pe 
parcursul celor două săptămâni în toate 
localităţile hunedorene în care comunitatea 
maghiară are reprezentativitate. “A V-a 
ediţie a Zilelor Maghiare din Judeţul 
Hunedoara stă sub semnul bucuriei de a 
petrece timp de calitate împreună cu cei 
dragi, proiectul făcând parte dintr-un lanţ de 
evenimente intitulate „2014 anul comunităţii 
în judeţul Hunedoara”. Timp de mai bine de 
10 zile locuitorii judeţului Hunedoara vor 
avea ocazia să guste nu doar din 
preparatele tradiţionale ungureşti, ci şi din 
cultura,arta, dansul, literatura, noastră. 
Scopul nostru rămâne neschimbat. În 
primul rând promovarea artei, culturii şi 
tradiţiilor maghiare, dar şi consolidarea 
dialogului interetnic, care se poate realiza, 
în principal, printr-o coexistenţă calitativă”, 
se arată în comunicatul remis redacţiei de 
organizatorii acestui eveniment. 
 
Puteţi consulta programul complet al 
activităţilor “Zilelor Maghiare 2014” din 
judeţul Hunedoara, în articolul din ediţia 
elctronică a ziarului, la adresa 
www.afacerivj.wordpress.com 

“Zilele Maghiare” marchează şi în 
Valea Jiului “Anul comunităţii” 
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Exemplul de solidaritate  al comunităţii locale din municipiul Vulcan 

Tiberiu VINŢAN 
 
Doar oamenii cu o credinţă 
puternică pot face posibilă 
construcţia unui zid în temelia 
căruia să se afle mult suflet, aşa 
cum doar un zid construit din 
suflet poate fi nu un zid care 
desparte, ci un zid care uneşte.  
 
Miracolul unui astfel de zid s-a 
înfăptuit în Săptămâna 
Luminată, la Vulcan, acolo unde 
la chemarea părintelui ortodox 
Zgârcea Mănăsuc, sute de 
oameni de bine din comunitatea 
locală au venit să pună umărul 
la înfăptuirea unui vis: 
reabilitarea fostei şcoli din 
Dealu Babii şi transformarea 
acesteia într-un centru creştin 
de educaţie, cultură şi recreere 
pentru tinerii din municipiul 
Vulcan.  
 
Primul care a răspuns acestei 
iniţiative a fost chiar primarul 
municipiului Vulcan, Gheorghe 
Ile. Acesta nu doar că a cerut 
Consiliului local să atribuie în 
folosinţă gratuită fosta şcoală 
din Dealu Babii Asociaţiei 
“Axion Estin” (înfiinţată şi 
păstorită de preotul Zgârcea 
Mănăsuc), ci este şi primul 
dintre cetăţenii oraşului care a 
răspuns iniţiativei de colectare 
de fonduri din donaţii pentru 
punerea în practică a acestui 
proiect. “Puteam foarte uşor să 
decidem ca şcoala din Dealu 
Babii să fie reabilitată cu fonduri 
de la Primărie. Însă scopul pe 
care şi l-a propus să-l realizeze 
aici părintele Mănăsuc este 
acela de crea o punte de 
legătură între oamenii din 
comunitatea noastră şi am 
înţeles că este mult mai 
important să obţinem banii 

pentru reabilitarea acestei 
clădiri prin contribuţia voluntară 
a cât mai multor oameni. Pentru 
că la viitorul centrul cultural-
educativ pentzru tineri din Dealu 
Babii nu construim un zid de 
cărămidă, ci vrem să clădim un 
zid al sufletelor, un loc în care 
fiecare dintre noi să avem 
satisfacţia că am putut face un 
bine pentru copiii noştri, pentru 
viitorul comunităţii noastre”, 
precizează primarul Ile. 
 
Pentru acest nobil scop, copiii, 

principalii beneficiari ai acestui 
proiect, au lucrat câteva 
săptămâni şi, cu migală şi 
talent, au realizat câteva zeci de 
icoane pe sticlă care au fost 
licitate în cadrul spectacolul 
caritabil “Zideşte cu inima”, 
organizat la finele săptămânii 
trecute, în sala cinematografului 
din Vulcan. 
 
Tot tinerii sunt cei care au pus 
în scenă un emoţionant 
spectacol artistic, la care au 
participat preotul Radu Trifon de 

la  Episcopia Devei şi 
Hunedoarei, grupul Centrului 
creştin pentru copii şi tineret 
“Axion Estin” din Vulcan, Rori 
Manolache - psalt, grupul 
folcloric “Doruleţ”, Raisa Bulf, 
Carla Bâtoancă şi grupul vocal 
“Glasuri de argint”.  
 
Oamenii din Vulcan, care au 
umplut sala de spectacol (aşa 
cum se întâmplă deja în mod 
constant atunci când este vorba 
despre activităţi care, pe de o 
parte, pun în valoare talentul 
tinerilor din Vulcan şi, pe de altă 
parte, au şi un onorabil scop 
caritabil) s-au bucurat de câteva 
ore speciale, menite să le 
încânte spiritul şi să le unească 
sufletul. “Mulţumesc tuturor 
celor ce au răspuns acestei 
chemări. Felicit toţi copiii, toţi 
artiştii care au urcat pe scenă şi 
care ne-au dăruit momente greu 
de exprimat în cuvinte. Cred că 
am dovedit astăzi că “ZIDEŞTE 
CU INIMA” este o chemare 
pentru fiecare dintre noi. Dacă 
doriţi să sustineţi proiectul 
nostru, îi sustineţi pe copiii, pe 
tinerii noştri şi, prin ei, viitorul 
comunităţii noastre”, a conchis 
primarul Gheorghe Ile. 
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E vremea nedeilor !... 
Luminiţa ANDRONACHE VINŢAN 
 
Probabil printre cele mai 
frumoase datini ale 
momârlanilor din Valea Jiului, 
nedeile de după Paşte ocupă un 
meritat loc de onoare. Acest 
lucru este demonstrat an după 
an, atât la Petroşani, cât peste 
tot în zonele săteşti ale Văii 
Jiului unde păstrătorii tradiţiilor 
se încăpăţânează, în cel mai 
frumnos înţeles al termenului, 
să ţine vie flacăra nedeilor 
tradiţionale. 
 
Fără îndoială, un rol 
determinant în acest demers îl 
are biserica ortodoxă şi slujitorii 
acesteia care cinstesc astăzi 
unul dintre cele mai vechi şi mai 
frumoase obieciuri ale 
momârlanilor din Valea Jiului. 
Acestor eforturi, li s-a alăturat şi 
în acest an, cu gîndul şi fapta, şi 
primarul municipiului Petroşani, 
Tiberiu Iacob Ridzi. Acesta nu 
doar că a propus Consiliului 
local al municipiului Petroşani 
alocarea unor fonduri 
semnificative pentru 
comunităţile momârlăneşti care 
păstrează vie flacăra tradiţiilor 
nedeilor de duipă Paşte, ci a 
ţinut să participe personal la 
evenimentele de acest fel care 

au avut loc anul acesta la 
Petroşani.  
 
“Cu multă bucurie am participat 
în prima zi de după Paşti la cele 
două nedei, care au avut loc la 
Petroşani, respetciv pe Sălătruc 
şi cea din Lunca Jiului. Alături 
de preoţii Pătrașcu, Sălaje, 
Nicolae şi Barbu, dar şi alături 
de toţi credincioşii prezenţi, am 

căutat să păstrez trăirile 
minunate pe care Sărbătoarea 
Învierii Domnului ni le îngăduie. 
Aşa cum vedeţi şi în imagini, 
obiceiul primirii Pâinii şi a 
Vinului sfinţite pentru Paşti, se 

păstrează de secole la aceste 
nedei din comunitatea noastră”, 
a scris Tiberiu Iacob Ridzi pe 
pagina sa de facebook.   
 
Cu aceleaşi sentimente, 
primarul Petroşaniului a 
participat şi la nedeia 
momârlanilor de pe Maleia, 
preucm şi la cea a celor păstoriți 
de preotul Octavian Pătraşcu la 
frumoasa biserică de lemn din 
cartierul Aeroport.  Primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi s-a arătat nu 
doar încântat de frumoasele 
obiceiuri ale oamenilor, ci şi de 
faptul că numărul mare de 
participanţi nu i-a găsit 
nepregătiți pe organizatori, iar 
ceaunele cu mămăligă cu 
brânză, ouăle roșii, pâinea, ţuica 
şi vinul roşu au fost din 
abundenţă.  

Nedeile se bucură de succes şi la Uricani, Petrila sau Vulcan 
Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Nedeile momârlăneşti şi-au găsit 
binemeritatul loc şi în viaţa oamenilor din 
zonele săteşti ale celorlalte oraşe din Valea 
Jiului. La Petrila, momârlanii au dat startul 
nedeilor de după Paşte la Taia, 
evenimentul fiind onorat şi de prezenţa 
primarului Ilie Păducel, el însuşi om al 
locurilor.  
 
La Uricani, startul praznicului comunităţilor 
de momârlani a fost dat la Valea de Brazi 
acolo unde oamenii din sat s-au adunat la 
nedeie chiar în curtea bisericii ortodoxe din 
sat. Evenimentul a fost onorat şi de 
primarul oraşului Uricani, Dănuţ Buhăescu. 
Acesta spune că prezenţa sa la nedeile 
momârlanilor este deja nu doar o activitate 
prin care-şi arată respectul faţă de membrii 
comunităţilor de momârlani, ci pur şi simplu 
o dovadă în plus a integrării sale totale în 
viaţa comunităţii pe care o reprezintă.  
 

Pentru vulcăneni, fie ei momârlani sau 
orăşeni, nedeia are o semnificaţie aparte. 
În oraşul în care, de aproape jumătate de 
secol, se derulează cea mai cunoscută 
nedeie din România -  “Nedeia 
Vulcăneană” - startul evenimentelor de 

acest fel a fost dat, ca de obicei, în 
Duminica Tomii la Paroşeni, acolo unde 
comunitatea a sărbătorit, aşa cum se 
cuvine, tradiţionala “Nedeie Paroşeană”. 
Eveniment de la care nu a lipsit primarul 
localităţii, Gheorghe Ile.  



11 Afaceri în Valea Jiului 

Nedeia de la Câmp marchează reînvierea satului 
momârlănesc tradiţional de la Câmpu lui Neag 

Tiberiu VINŢAN 
 
Până în urmă cu vreo 10 ani, 
pentru momârlanii bătrâni ai  
satului Câmpu lui Neag, 
primăvara era doar anotimpul în 
care-şi aduceau aminte cum 
vatra vechiului sat şi Sfânta 
Biserică au fost rase de pe faţa 
pământului, în urmă cu peste un 
sfert de secol de ani, de 
buldozerele regimului comunist, 
la comanda directă a lui Nicolae 
Ceauşescu.  
 
Peste timp, în anul 2004, unul 
dintre oamenii cu respect faţă 
de istoria şi tradiţiile acestor 
locuri, veteranul liberal Nicolae 
Stoi a ridicat, în vatra noului sat 
clădit de momârlanii la Câmpu 
lui Neag, o troiţă de lemn care 
să aducă aminte generaţiilor 
prezente şi viitoare tristul 
eveniment petrecut aici în 
primăvara anului 1987. În 
acelaşi an 2004 troiţa a fost 
sfinţită de preoţii satului şi tot de 
atunci s-a luat decizia ca 
Duminica Tomii (a doua 
duminică după Paşte) să fie 
declarată zi de nedeie la 
Câmpu lui Neag.  
 
Monumentul a fost ridicat, la 
iniţiativa lui Nicolae Stoi (astăzi 
cetăţean de onoare al oraşului 
Uricani) cu sprijinul altor oameni 
de nădejde din Uricani, precum 
Corneluţ Todea (unul dintre fiii 
satului) şi Dorin Sângeorzan, 
dar şi altor oameni de bine. 
“Cadoul pe care l-am făcut 
comunităţii trebuie să rămână 
tuturor generaţiilor care vin. Nu 
trebuie să uităm trecutul, căci 
altfel nu vom avea viitor” spune 
despre realizarea sa, Nicolae 

Stoi.  
 
Din fericire, poate şi pentru că 
acordă respectul cuvenit 
trecutului, satul Câmpu lui Neag 
are viitor. Şi încă nu unul  
oarecare. Deja de ani buni, 
odată cu venirea în fruntea  
oraşului Uricani a lui Dănuţ  
Buhăescu, noul centru al satului 
Câmpu lui Neag a luat o  
înfăţişare nouă, elegantă. 
Şcoala, căminul cultural şi aleile 
din zona acestora au fost  
modernizate, iar graţie omului 
de afaceri Cornel Todea, tot aici 
funcţionează magazinul  
alimentar al satului. Tot lui  
Cornel Todea i se datorează 
organizarea, an după an, a 
nedeii tradiţionale din Duminica 
Tomii, hotărâtă la iniţiativa sa, 
pe vremea când acesta era 
conslier local PNL la Uricani. 
 
La fel a fost şi anul acesta când 
primarul Dănuţ Buhăescu şi 
Consilul local de la Uricani au 
venit în sprijinul lui Cornel  
Todea pentru a organiza, aşa 
cum se cuvine, nedeia de la 
Câmp. Evenimentul s-a bucurat, 
ca de fiecare dată, de o atenţie 
aparte din partea sătenilor,  

chemaţi să petreacă la  
renaşterea satului lor în  
compania unor oameni de 
seamă din oraşul Uricani, din 
Valea Jiului şi din judeţul  
Hunedoara. “Poate că uneori 
politica ne dezbină dar este 
bine, că în astfel de momente, 
în care pe de o parte 
comemorăm tristul sfârşit al  
vechiului sat Câmpu lui Neag 
iar pe de alta ne bucurăm, ca 
buni creştini, de sărbătoarea 
Învierii şi de renaşterea satului 
Câmpu lui Neag, indiferent în ce 
echipă politică ne aflăm, suntem 
împreună cu cetăţenii. Pentru 
că, până la urmă, efectele  

tuturor acţiunilor noastre  
politice, trebuie să fie în folosul 
cetăţenilor”, apreciază primarul 
oraşului Uricani, Dănuţ  
Buhăescu.  
 
Pentru Cornel Todea, omul de 
numele căruia se leagă  
naşterea acestui frumos  
eveniment în Câmpu lui Neag, 
bucuria sătenilor chemaţi la 
nedeie şi interesul politicienilor 
pentru această serbare  
câmpenească constituie  
împlinirea sufletească şi  
mulţumirea lucrului bine făcut. 
Aşa cum e obiceiul la  
momârlani, din moşi-strămoşi. 
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Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Grăbiţi să descoperim după o 
jumătate de secol de restricţii 
frumuseţile altor meleaguri, 
uităm că lângă noi, aproape, 
sunt atât de multe locuri de 
descoperit şi de văzut.  
Transilvania, ţara de dincolo de 
păduri, aşteaptă frumoasă, 
caldă şi cuminte să o 
descoperim aşa cum au 
descoperit-o şi cum o apreciază 
până şi vlăstarele regale ale 
Europei.  
 
Un astfel de loc este şi cel  
presărat de unicele vestigii 
medievale ale credinţei şi 
culturii transilvănene, bisericile 
fortificate. Despre bisericile 
fortificate din Transilvania se 
vorbeşte în toată Europa, iar mii 
de turişti vin din toate colţurile 
pământului, în fiecare an, să le 
descopere şi să le admire. Una 
dintre aceste minuni ale 
arhitecturii secolelor al XIV-lea 
şi al XV-lea este şi Biserica 
episcopală de la Biertan.  
 
Aflată la 10 km distanţă de 
drumul principal ce leagă 
Mediaşul de Sighişoara, pe 
frumoasa vale cu acelaşi  
nume, biserica fortificată Biertan 
este adesea ocolită de traficul 
turistic. Dacă însă eşti dispus să 
faci acest mic ocol în drumul 
spre vestita cetate a 
Sighişoarei, încă de la 
intersecţia spre Biertan eşti izbit 
de frumuseţea locurilor. Drumul 

curge printre câmpuri şi dealuri 
bine îngrijite, printre păduri  
curate, semn că oamenii de aici 
sunt la fel harnici şi cu respect 
faţă de întreaga fire care îi 
înconjoară, aşa cum au fost 
strămoşii lor cu sânge nemţesc. 
  
În acest peisaj de basm, undeva 
cocoţată pe un vârf de deal, îşi 
profilează de la mare distanţă 
impunătoarea-i statură de piatră 

biserica-cetate din Biertan. 
Dacă nu ai şti că Biertanul are 
rangul de comună, ai crede că 
te afli într-un mic orăşel, cochet 
şi prosper. Întreaga atmosferă 
este caldă şi primitoare, iar 
după forfota marilor oraşe aici 
poţi găsi o oază de linişte şi o 
gură de aer curat. Când 
întâlneşti asemenea locuri îţi dai 
seama că aici ai putea, fără 
zăbavă, să-ţi  trăieşti întraga 
viaţă „departe de lumea 
dezlănţuită”.  
 
Cu toate că te copleşesc prin 
simplitate şi decentă, aceste 
locuri mustesc, la tot pasul, de 
istorie şi legendă. Construită pe 
locul unei bazilici catolice, 
biserica de la Biertan a luat 
fiinţă în jurul anului 1490. 
Marele edificiu gotic, cu 
elemente renascentiste de 
baroc este înconjurat de trei 
rânduri de ziduri masive, cu trei 
mari curţi interioare. Aici se  
adăpostea întreaga suflare a 
localităţilor din jur atunci când 
erau ameninţaţi de pârjolul 
turcilor şi tătarilor şi tot aici a 
fost stabilit centrul episcopal al 

religiei dominante din sudul 
Transilvaniei de la mijlocul 
mileniului trecut. Astfel întreaga 
cetate era nu numai loc de 
rugăciune şi reculegere ci şi de 
adăpost în vremuri de restrişte.  
 
Biserica-cetate Biertan este 
prevă-zută cu turnuri înalte din 
care obser-vatorii puteau da 
alarma în cazul unei invazii.  
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Unul dintre turnuri este prevăzut 
cu un ceas al cărui mecanism 
original, creeat în secolul al 
XVI-lea a fost înlocuit cu un altul 
(funcţional şi astăzi !) în 1883.  
 
Interesant de văzut este şi 
Turnul Slăninii unde se păstra 
tradiţionala slănină săsească. 
Însă, în mod cert, dacă avem în 
vedere interesul oamenilor de 
astăzi pentru viaţa mondenă, 
unul din cele mai spectaculoase 
locuri, ce te poate pune pe 
gânduri, este la Biertan turnul 
numit “Închisoarea 
Matrimonială”. De fapt, aceasta 
este o încăpere simplă, de 
câţiva metri pătraţi, în care se 
află un pat, o masă, două 
scaune, o farfurie şi două 
linguri. Istoria spune că în 
această încăpere, cei care 
vroiau să divorţeze erau închişi 
pentru o perioadă de timp, să 
se mai gândească. Tot 
documentele istorice 
consemnează faptul că aici, în 
300 de ani, doar un singul cuplu 
a decis, după perioada de 
probă, că continue acţiunea de 
divorţ. 
 
După ce înconjori cetatea şi 
admiri priveliştea spectaculoasă 
din jur, este timpul pentru vizita 
în Casa Domnului. Biserica, 
spaţioasă şi elegantă, într-un 
spectaculos stil baroc, te 
întâmpină cu o multitudine de 
valori istorice inestimabile. 
Începând de la amvon, strane 

sau orgă, fiecare element îşi are 
propria sa poveste. Picturile de 
o rară frumuseţe sunt extrem de 
bine conservate, iar hrisoavele 
consemnează patul că altarul, 
împodobit cu picturi, este unul 
din cele mai mari altare poliptice 
din Transilvania, fiind construit 
de maeştri din Nurenberg şi 
Viena între anii 1483-1513.  
 
Uşa, care blochează Camera 
Tezaurului, construită în 1515, 

este la rândul ei o adevărată 
capodoperă inginerească. 
Prevăzută cu mecanisme  
complicate, aceasta se 
blochează simultan în 19 
puncte. Greu de deschis un 
asemenea seif, unii spun chiar 
imposibil.  
 
Similar, stranele construite din 
lemn de tei, tot în aceeaşi 
perioadă, sunt de o frumuseţe 
rară. De altfel, aici, totul este 

construit cu migală, constructorii 
lăsându-şi drept mărturie 
timpului câte o părticică de 
suflet. Lucru nemţesc, aş putea 
spune. Sau poate aşa am văzut 

eu lucrurile. Dar sunt convinsă 
că aşa o să le vedeţi şi 
dumneavoastră, dacă într-o 
bună zi, Dumnezeu vă va 
călăuzi paşii spre aceste 
meleaguri.  
 
Poposind la Biertan sau în 
oricare altă cetate fortificată din 
inima României, veţi înţelege de 
ce până şi prinţul moştenitor al 
tronului Marii Britanii se simte 
pe aceste meleaguri mai bine şi 
de ce Biertan, Viscri sau 
Saschiz îi sunt mai  aproape de 
suflet decât palatul 
Buckingham. Şi în mod sigur 
gândul revenirii într-o nouă 
vizită nu vă va mai da pace. 
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Catrene cu... tâlc 

Metamorfoza iubitei 
 

Fostul mijloc - burticică, 
Foştii ochişori - radare, 
Iar guriţa ei, cea mică, 
Acuma-i turuitoare. 

de Gheorghe Niculescu 

 * achiziţii spaţii publicitare în presa locală, judeţeană şi naţională, la radio şi 
televiziune, preucm şi on-line; 
 * gestionare bugete de publicitate şi consultanţă markenting; 
 * campanii de promovare şi publicitate; 
 * servicii de tipar digital şi ofset de cea mai bună calitate; 
 * editare grafică publicitară şi multimedia; 
 * relaţii publice şi management comunicaţional (inclusiv gestionarea situaţiilor 
de criză); 
 * redactare comunicate şi organizări de conferinţe de presă şi/sau alte 
evenimente publice; 
 * sondaje de opinie şi analize de piaţă (inclusiv pentru domeniul politic); 

Gulaş unguresc de porc 
Pentru rubrica din această săptămână vă 
propun, dragele mele cititoare, să gătim 
împreună o apetisantă mâncare 
ungurească :gulaş de porc.  
 
Avem nevoie de 500 grame carne de porc, 4 
cepe albe, 500 grame de untură de porc, o 
linguriţă de boia (preferabil iute, cu toate că 
mâncarea este la fel de gustoasă şi cu boia 
dulce, dar fără iuţeală îşi pierde specificul 
tradiţional produselor culinare maghiare), 3 
roşii, 1 căţel de usturoi, puţin chimen, un 
morcov, un pătrunjel, sare, piper, 1 kg. de 
cartofi, 100 grame de smântână, puţin zahăr 
şi un litru de apă.  
 
Pentru a face un gulaş de porc de-ţi lasă gura 
apă, întâi se topeste untura într-un vas mare, 
se pune carnea tăiată în bucăţele şi se lasă să 
se aurească. După ce au prins o uşoară 
crustă, bucăţelele de carne se scot şi se ţin la 
cald, într-un vas de yena acoperit cu capac. În 
untura rămasă se pune ceapa tăiată peştişori.  
 
După ce s-a aurit se adaugă usturoiul, 
morcovul (dat prin răzătoarea mare), roşiile 
tăiate în felii şi bucăţile de carne. Se adaugă 
boiaua, chimenul, sarea, piperul, zahărul şi se 
toarnă atâta apă cât să acopere mâncarea. 
Cratiţa se lasă la foc mic, să clocotească 
încet. Când carnea este aproape fiartă se mai 
toarnă o cană cu apă caldă şi se adaugă 
cartofii tăiaţi în sferturi. Înainte de a servi 
gulaşul, se adaugă smântână şi pătrunjel 
verde, pentru a da nu doar un gust aparte, dar 
şi o culoare şi un “design” atractiv mâncării.  
 
Pentru a programa ora mesei, este bine să 
luaţi în calcul că întreaga operaţiune de 
preparare a gulaşului de porc ia circa o oră şi 
jumătate de lucru în bucătărie. Dar, vă asigur 
de asta, merită toată osteneala.  
 
Vă doresc poftă bună ! 

Picătura de înţelepciune 
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Nu-i aşa că vi se pare cel puţin 
ciudat când mergeţi la  
supermarket şi puneţi în coş... 
un kilogram de pământ. Fie el şi 
pământ fertilizat pentru flori. 
Deşi pare o problemă fără sens, 
mulţi oameni şi-au pus de-a 
lungul timpului întrebarea: cât 
cântăreşte planeta noastră ? 
 
Dilema a persistat până în 
secolul al XVIII-lea când 
excentricul savant englez Henry 
Cavendish a găsit răspunsul 
exact. Firesc, pentru a da un 
răspuns la întrebarea privind 
greutatea Pământului,  
Cavendish nu s-a folosit de un 
cântar. Ca în toate descoperirile 
mari ale omenirii, soluţia găsită 
de savantul englez a fost una 
foarte simplă. El a avut ideea de 
a folosi o balanţă de torsiune, în 

fapt un instrument foarte 
sensibil format dintr-o tijă la 
capetele căreia erau fixate două 
mici sfere metalice identice. Tija 
era suspendată de un fir, astfel 
încât sferele mici erau situate în 
imediata apropiere a două sfere 
mari, fixe. Datorită forţelor de 
atracţie gravitaţionale exercitate 
de sferele mari asupra sferelor 
mici, tija se roteşte în plan 
orizontal, răsucind firul până 
când forţele gravitaţionale sunt 
echilibrate de cuplul de forţe 
elastice generate de torsiunea 
firului. Înlăturând apoi sferele 
mari, tija împreună cu sferele 
mici execută mici oscilaţii în 
plan orizontal. Măsurând 
perioada micilor oscilaţii şi 
unghiul de rotaţie al tijei în 
raport cu poziţia ei de echilibru, 
Cavendish a calculat mărimea 
forţelor gravitaţionale şi apoi, pe 
baza legii atracţiei universale a 
lui Newton a determinat 
valoarea constantei atracţiei 
universale. În sfârşit, cunoscând 
raza Pământului, savantul 
englez a calculat masa 
Pământului, stabilind că 
aceasta este de exact 6x1021 t, 
ceea ce înseamnă, şi mai exact, 
şase mii de miliarde de miliarde 
de tone ! 

 
Lui Henry Cavendish i se 
datorează multe alte descoperiri 
ştiinţifice, chiar dacă o parte 
dintre acestea sunt atribuite 
altor oameni de ştiinţă.  
 
Deşi reprezentant de seamă al 
familiilor aristocratice britanice, 
Henry Cavendish era o fire 
extrem de izolată de restul 
lumii, decicat aproape în 
totalitate pasiunii sale pentru 
fizică. Se spune că nu-şi 
întrerupea experienţele decât 
atunci când era bolnav sau 
când trebuia să meargă la 
întâlnirile Societăţii Regale de 
Ştiinţe, pentru a-şi expune 
rezultatele cercetărilor sau 
pentru a se informa cu cele ale 
altor savanţi ai vremii. În rest, 
nu avea prieteni, evita 
societatea şi nu suferea 
femeile.  
 
După moartea sa, survenită la 
vârsta de 78 de ani, în anul 
1810, rudele au găsit în casa 
acestuia pe lângă un milion de 
lire sterline, o ladă plină cu 
manuscrise. Nimeni nu a avut 
curiozitatea să studieze, în 
următoarea jumătate de secol, 
aceste manuscrise. Când,  

într-un bun sfârşit, ele au ajuns 
în posesia unui alt savanat, J.C. 
Maxwell, acesta avea să 
constate că ele conţineau 
câteva descoperiri de mare 
importanţă în domeniul 
electricităţii, pe care Cavendish 
nu le-a publicat niciodată şi 
care, în acest interval de timp, 
au fost redescoperite şi de alţi 
cercetători, publicate şi atribuite 
acestora.  
 
Legea lui Coulomb privind 
interacţiunea sarcinilor electrice 
sau şi mai cunoscuta lege a lui 
Ohm l-au avut ca prim autor pe 
Henry Cavendish, savantul care 
a calculat greutatea Pământului 
şi omul de ştiinţă în memoria 
căruia celebrul laborator de 
cercetări ştiinţifice al 
Universităţii din Cambridge 
(Anglia) îi poartă numele.  
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Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Cele 7 minuni ale comunismului: 
1. Toată lumea avea de lucru. 
2. Deşi toată lumea avea de lucru, 
nimeni nu muncea. 
3. Deşi nimeni nu muncea, planul se 
făcea peste 100%. 
4. Deşi planul se făcea peste 100%, nu 
puteai cumpara nimic. 
5. Deşi nu găseai nimic de cumpărat, 
toată lumea avea de toate. 
6. Deşi toată lumea avea de toate, toţi 
furau. 
7. Deşi toţi furau, niciodată nu lipsea 
nimic. 
 

*** 
 
O femeie căuta o carte în biblotecă.  
Soţul o întreabă:  
- Ce cauţi dragă?  
- Stii unde-i cartea aia "Cum să trăim 
până la 140 de ani" ?  
- Da, tocmai am aruncat-o... .  
- De ce ?  

- Începuse soacra s-o citească ! 
 

*** 
Discuţie între un copilaş şi o bătrânică:  
- Bunico, bunico, ce bine că ai venit!  
- De ce?  
- Păi, a zis şi mama că numai tu ne 
mai lipseai! 
 

*** 
 
Un jurnalist întreabă directorul unei 
case de nebuni, care este testul ce se 
efectuează pentru a externa un bolnav. 
- Umplem cada cu apă, punem alaturi 
o lingură şi o cană. Şi îi propunem 
bolnavului să golească cada de apă. 
Jurnalistul, zâmbind, spune: 
- Orice om normal ar lua cana... 
- Nu, - spune directorul, - un om 
normal ar scoate dopul de la cadă. 
Doriţi pat lângă geam sau lângă uşă ? 
 

*** 

Pământul, o planetă cu greutate 
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Uricani, Bd. Muncii, 
Bloc 29 Parter 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” 

HARD ENDURO la Lupeni, în a doua etapă 
a Campionatului naţional 
Lucian ISPAS 
 
După Enduro Pamorama, debutul 
ediţiei din acest an a 
Campionatului Naţional de 
enduro, găzduit la Deva, în 
perioada 3-5 mai, Valea Jiului are 
şansa de a fi gazda etapei a II-a 
a CN. Evenimentul este 
programat pentru finele lunii mai, 
la Lupeni, în organizarea clubului 
“Horse Power Racing”, cu 
sprijinul Comexim R Lupeni.  
 
Cursa se va desfăşura pe partea 
nordică a Masivului Retezat, pe o 
distanta de 90 de km, întregul 
traseu fiind accesibil publicului 
larg. Competiţia începe pe 23 
mai, la ora 09:00, pe un traseu 
extrem de complex: concurenţii 
vor întâlni Boulder Hill, o urcare 
de circa 300 de metri pe plan 
înclinat la 60 de grade, plină cu 
bolovani imenşi, după care vor 
continua traseul prin pădure, pe o 
cărare îngustă plină de rădăcini 
de copac şi pietre. După 
aproximativ 10 kilometri de urcat 
prin pădure urmează o coborâre 
foarte spectaculoasă cu pante 
foarte abrupte, care duce în locul 
numit Little Erzberg – o urcare 
foarte abruptă la aproximativ 75 
de grade, formată din steril. 
Concurentii urcă apoi tot 
versantul muntelui până în golul 
alpin de pe Vârful Oboroca, de 
unde coboară înspre Ţara 
Haţegului, pe vechiul drum al 

cărbunelui care are pante 
abrupte şi stânci măreţe. Pe 
coborâre, concurenţii vor trebui 
să parcurgă circa 2 kilometri 
printr-un pârău cu ape repezi şi 
multă piatră.  
 
La jumatatea traseului zilei 1 
organizatorii pun un Tank Point, 
iar în jurul orei18:00 concurenţii 
vor face un race demonstrativ 
prin Lupeni, către statiunea 
Straja. Aici va avea loc, de altfel 
şi concursul final al etapei pe o 
distanţă de aproximativ 60 Km.  
 
CN de enduro are în acest an 4 
etape care vor avea loc la Deva, 
Lupeni, Sibiu şi Piatra Neamţ. 
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