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“Mineriada” culturală iniţiată la 
Vulcan de Ştefan Nemecsek 

cucereşte Europa prin 
intermediul tinerilor scriitori 

Ziua în care şi la Petroşani s-a demonstrat teorema potrivit căreia 
în natură, nimic nu se pierde, ci totul se transformă  

Detalii în pag.  a 8-a 

COSTEL AVRAM: 
“În politică avem desigur 
adversari, dar hai să fim 
serioşi, asta nu înseamnă 
că ne urâm de moarte” 

Detalii în pag.  a 7-a 

Detalii în pag.  a 6-a 
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Deputatul Monica Iacob Ridzi solicită noi 
explicaţii membrilor Guvernului 
Lucian ISPAS 
 
Deputatul Monica Iacob-Ridzi 
a depus săptămâna trecută la 
Camera Deputaţilor două 
întrebări parlamentare. Una 
dintre acestea este adresată 
ministrului delegat pentru 
Energie, Răzvan Nicolescu, 
iar cealaltă ministrului 
Tineretului şi Sportului.  
 
În întrebarea adresată 
Ministrului pentru Energie, 
Răzvan Nicolescu, deputatul 
Monica Iacob-Ridzi 
avertizează că tergiversarea 
adoptării de către Guvern a 
Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli al Complexului 
Energetic Hunedoara nu doar 
că pune sub semnul întrebării 
activitatea acestui important 
agent economic, dar este în 
măsură să conducă la 
declanşarea de proteste şi 
tensiuni sociale grave în 
Valea Jiului. „Problemele 
sociale se acutizează ca 
urmare a deciziilor luate la 
nivelul Complexului Energetic 
Hunedoara privind 
diminuarea nivelului de 
salarizare al angajaţilor din 
minerit (pe fondul lipsei unui 
Contract Colectiv de Muncă), 
repectiv trimiterea în 
concediu fără plată a unei 
părţi din personalul salariat în 
departamentul energetic al 
CEH. Toate aceste probleme 
fac ca reprezentanţii 
salariaţilor, aflaţi în 
imposibilitatea de a negocia 
drepturile cuvenite angajaţilor 
CEH, să ia în calcul 
declanşarea unui conflict 

colectiv de muncă”, spune 
Monica Iacob-Ridzi în 
documentul depus la Camera  
Deputaţilor. În plus aceasta 
solicită explicaţii în legătură 
cu situaţia Planului de 
Investiţii preconizat la minele 
viabile din Valea Jiului şi 
detalii privind politica de 
personal a CEH asumată de 
actuala putere politică. 
 
Într-o altă întrebare 
parlamentară, având ca 
destinatar Ministerul 
Tineretului şi Sportului, 
deputatul Monica Iacob-Ridzi 
doreşte să afle poziţia 
ministerului faţă de situaţia 
obiectivului de investiţii “Casa 
de cultură a Studenţilor din 
municipiul Petroşani”.  
 
Deputatul precizează că 
lucrările la acest obiectiv, 
începute în urmă cu un sfert 
de secol, trenează în ciuda 
faptului că în 2009 obiectivul 
a fost cuprins, ca urmare 
chiar a intervenţiilor sale, în 

lista investiţiilor prioritare ale 
MTS. „Pentru ca intemperiile 
să nu compromită definitiv 
stadiul prezent al lucrărilor de 
la acest obiectiv, se impune 
de urgenţă reluarea acestei 
investiţii şi finalizarea ei, cu 
atât mai mult cu cât clădirea 
poate reprezenta nu doar un 
util aşezământ cultural pentru 
studenţii din Petroşani, ci şi 
un reper arhitectonical 
centrului municipiului 
Petroşani. În acest sens, vă 
întreb, stimată doamnă 
ministru, dacă acest obiectiv 
mai figurează în prezent pe 
Lista investiţiilor prioritare a 
Ministerului Tineretului şi 
Sportului şi când estimaţi că 
pot fi reluate lucrările ? De 
asemenea, în cazul în care 
investiţia nu mai constituie o 
prioritate pentru MTS, vă 
rugăm să ne precizaţi care 
sunt raţiunile care susţin o 
astfel de decizie?”, se arată 
în documentul remis 
ministrului Tineretului şi 
Sportului, Gabriela Szabo. 

Guvernul a aprobat un 
buget cu pierderi pentru 

Complexul Energetic 
Hunedoara 

Lucian ISPAS 
 
Guvernul României a fost obligat, la 
presiunea sindicatelor din cadrul 
Complexului Energetic Hunedoara, să 
ia în discuţie şi să adopte Bugetul de 
Venituri şi Cheltuieli al acestei 
companii energetice, pentru anul 
2014. Evenimentul, aşteptat deja de 
aproape 6 luni, s-a produs în şedinţa 
de săptămâna trecută a Executivului.  
 
Potrivit documentului adoptat de 
Guvern, CEH va avea anul acesta un 
buget de venituri estimat la 1.439.379 
mii lei, la capitolul “Venituri”, respectiv 
la 1.726.549 mii lei prevăzut pentru 
capitiolul de cheltuieli. Acest lucru 
înseamnă că Guvernul acceptă pentru 
acest an un deficit de 287.170 lei. 
Chiar şi aşa, în plus, Guvernul a mai 
aprobat în şedinţa din 4 iunie, un 
Memorandum având ca temă 
aprobarea majorării cheltuielilor de 
natură salarială cu influenţa creşterii 
numărului mediu de personal ca 
urmare a fuziunii cu Societatea 
Naţională a Huilei precum şi 
prevederea unui buget de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2014 pentru 
Complexul Energetic Hunedoara, în 
condiţii de pierdere. 
 
Aprobarea Bugetului CEH deschide 
acum şi calea dialogului între 
reprezentanţii salariaţilor şi 
administraţia CEH în vederea 
încheierii unui nou Contract Colectiv 
de Muncă. Vechiul CCM a expirat 
deja pentru salariaţii secotrului 
energetic al CEH, iar cel al angajaţilor 
din Departamentul minier expiră la 10 
iunie 2014.  

 * 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); 
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Lucian ISPAS 
 
Sindicalişti de la Complexul 
Energetic Hunedoara (CEH) şi 
ministrul Energiei, Răzvan 
Nicolescu, s-au întâlnit, vineri, 
la Bucureşti, pentru a găsi 
soluţii la nemulţumirile 
angajaţilor care s-au aflat, 
săptămâna trecută, timp de o 
oră, în grevă de avertisment, 
transmite Mediafax. 
 
Potrivit ministrului, odată cu 
aprobarea bugetului de venituri 
şi cheltuieli al CEH, va putea fi 
iniţiată şi negocierea pentru 
contractul colectiv de muncă al 
angajaţilor. "Pentru ca 
societatea să aibă viitor, este 
fundamental să reducem 
costurile de producţie. 
Programul de modernizare a 
minelor este şi el foarte 
important. În plus, am acceptat 
propunerea sindicatelor ca 
reducerea fondului salarial să 
înceapă cu restructurarea celor 
care au fost numiţi pe criterii 
politice, şi nu pe criterii de merit 
profesional în diverse funcţii din 
societate, în ultimii cinci-şase 
ani", a declarat Răzvan 
Nicolescu, ministrul Energiei. 
 
Pe de altă parte, preşedintele 
Sindicatului "Muntele", Petre 

Nica, prezent la întâlnirea cu 
ministrul, a declarat că măsurile 
ce urmează să fie luate la CEH 
trebuie să aibă la bază o 
gândire tehnico-economică 
durabilă. "Actuala conducere 
are obligaţia să găsească linia 
economică corectă, să o 
eficientizeze, fiindcă are implicit 
responsabilitatea zilei de mâine 
a fiecărui sector de activitate şi 
a fiecărui angajat. Angajaţii 
CEH nu sunt asistaţi social, 
trebuie doar coordonaţi pentru 
ca munca lor să se regăsească 
în coşul economic al societăţii 
(...) Dacă gândim doar politic, 
ne fuge de sub picioare 
segmentul profesional. Activiştii 
de partid participă la congrese. 
Inginerii, economiştii trebuie să 
se concentreze asupra 
problemei CEH şi să prezinte o 
viziune pe termen mediu şi 
lung, altfel plecăm acasă cu 
toţii", a spus Petre Nica. 
 
Peste 1.700 de mineri şi 
energeticieni din judeţul 
Hunedoara au protestat, joi, 
timp de o oră, avertizând astfel 
administraţia CEH de pericolul 
pierderii locurilor de muncă şi 
cerând stoparea numirilor 
politice în funcţiile tehnice. 
Minerii şi energeticienii din 
Valea Jiului, membri ai 

Sindicatului "Muntele", dar şi de 
la Federaţia Energetica, au 
organizat, joi, timp de o oră, o 
grevă de avertisment, ei cerând 
stabilitate economică pentru 
structura energetică şi oprirea 
numirilor politice în posturile 
tehnice. "Motivele grevei sunt 
mai multe şi diverse, dar ceea 
ce trebuie scos în evidenţă este 
faptul că pentru prima dată în 
istoria mineritului de după 
revoluţie suntem în situaţia de a 
rămâne fără contract colectiv de 
muncă, atât minerii, cât şi 
energeticienii", declara Petre 
Nica, preşedintele Sindicatului 
"Muntele". 
În urma întâlnirii de la Bucureşti 

între ministrul Energiei şi 
reprezentanţii salariaţilor din 
cadrul Complexului Energetic 
Hunedoara, Răzvan Nicolescu 
s-a declarat de acord cu poziţia 
sindicaliştilor, potrivit căreia 
numirile politice în cadrul 
subunităţilor CEH trebuie să 
înceteze, iar la conducerea 
acestor entităţi economice 
trebuie să fie numiţi specialişti. 
În prezent, cu excepţia 
directorului de la termocentrala 
parioşeni, toţi directorii de 
subunităţi din cadrul CEH, de la 
nivel de sectoare şi până la 
directorul general sunt numiţi 
exclusiv pe criteriul negocierilor 
politice.  

Ministrul Energiei nu mai vrea directori numiţi politic la 
conducerea Complexului Energetic Hunedoara 

Lucrările de infrastructură în centrul vechi din 
municipiul Vulcan continuă 
Lucian ISPAS 
 
La Vulcan, lucrările de modernizare a 
infrastructurii rutiere şi pietonale continuă, 
într-un ritm accelerat, în zona cartrierului 
“Centru Vechi”. Potrivit primarului 
Gheorghe Ile, aici au fost executate, în 
ultima perioadă, ample lucrări de 
modernizare a trotuarelor (prin montarea 
de borduri şi pavele moderne) şi de 
refacere a structurii carosabilului rutier.  
 
“Deja pe Centrul Vechi, în zona Unic, am 
încpeut şi lucrările de asfaltare a drumului, 
prin turnarea de covor asfaltic, o lucrare 
absolut necesară pentru confortul 
cetăţenilor care locuiesc în acest cartier în 
care problemele de infrastructură 
impuneau intervenţia noastră”, ne-a 

declarat primarul municipiului Vulcan, ing. 
Gheorghe Ile.  
 
Pentru această investiţie, Primăria 
municipiului Vulcan a alocat sumele 
necesare exclusiv de la bugetul local. 
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Tiberiu VINŢAN 
 
CAR Parîngul IFN funcţionează 
pe piaţa serviciilor financiare 
nebancare din Valea Jiului încă 
din anul 2006, dar istoria 
acesteia este mult mai adânc 
înrădăcinată în timp. 
Continuatoare a activităţii 
Caselor de Ajutor Reciproc 
(CAR) ale minerilor de la EM 
Livezeni, EM Aninoasa şi 
Preparaţia Petroşani, CAR 
Parîngul a cunoscut, în spcial în 
ultimii ani, odată cu preluarea 
conducerii acesteia de către 
Dumitru Răscolean, o 
dezvoltare remarcabilă, atât din 
punct de vedere al activităţii, cât 
mai ales al imaginii în rândul 
membrilor şi al comunităţii.  
 
În cadrul aceluiaşi trend de 
dezvoltare se înscrie şi 
evenimentul pe care am avut 
ocazia să-l consemnăm la 
începutul lunii iunie 2014, când 
a avut loc la Petroşani, 
inaugurarea unui nou sediu al 
CAR Parîngul IFN Petroşani. 
Importanţa acestui eveniment 
este confirmată chiar de faptul 
că el a fost onorat de prezenţa 
unor personalităţi din structura 
judeţeană şi naţională a Caselor 
de Ajutor Reciproc şi de alte 
personalităţi publice locale, care 
au calitatea de membrii ai 
acestui CAR. Astfel, 
preşedintele UJCAR Deva, 
Cristinel Petreanu se declara, 

cu acest prilej, deosebit de 
încântat de performanţele CAR 
Parîngul, care joacă un rol 
important în structura teritorială 
a Caselor de Ajutor Reciproc 
din judeţul Hunedoara. “Mă 
bucur să constat că, odată cu 
creşterea gradului de încredere 

al oamenilor în acest sistem 
financiar, CAR-urile iau 
amploare în fiecare zi, iar 
evenimentul de astăzi, care 
consemnează extinderea 
activităţii CAR Parîngul este 
încă o dovadă solidă în acest 
sens”, a declarat Cristinel 
Petreanu.  
 
La rândul său, vicepreşedintele 
Uniunii Naţionale a CAR-urilor 
din România, Călin Răscolean 
(nimeni altul decât fiul 
preşedintelui CAR Parîngul IFN 
Petroşani), apreciază că dincolo 

de deschiderea acestui nou şi 
elegant spaţiu de servicii de la 
Petroşani, CAR Parîngul ar 
trebui să analizeze la modul cel 
mai serios extinderea şi spre 
celelalte localităţi ale Văii Jiului.  
 
Aprecieri la adresa CAR 

Parîngul IFN Petroşani au făcut 
şi notarul Liviu Gherghin 
(membru al Casei) şi Ionel 
Chirigiu, directorul agenţiei 
Banc Post Petroşani (partener 
al Casei), acesta din urmă 
oferind şi un sugestiv obiectiv 
de decor pentru noul sediu al 
CAR Parîngul IFN Petroşani, 
respectiv o colecţie de monede 
româneşti.  
 
Pentru preşedintele CAR 
Parîngul IFN Petroşani, Dumitru 
Răscolean, deschiderea noului 
sediu, care va funcţiona la 
galeriile comerciale de la 
parterul blocurilor de pe str. 1 
Decembrie 1918 (zona 
Trezoreriei municipiului 
Petroşani), este nu doar o 
încununare a muncii depuse de 
echipa acestei case de ajutor 
reciproc, ci şi un sprijin real 
pentru cei circa 3000 de 
membrii ai acestui CAR. “La 
acest moment, avem deja trei 
sedii în municipiul Petroşani, 
respectiv cel pe care îl 
inaugurăm şi încă două agenţii 
şi anume: Agenţia Petroşani 
Nord şi Agenţia Aeroport. Mai 
avem, de asemenea, o agenţie 
la Termocentrala Paroşeni.  Am 
dezvoltat toate aceste sedii din 
dorinţa de a fi mai aproape de 
clienţi şi în folosul acestora, 
mergând foarte mult pe latura 
socială a CAR-ului. În 
continuare, ne propunem să fim 
la îndemâna clientilor din 
Petroşani şi din întreaga Vale a 
Jiului”, a declaratr Dumitru  
Răscolean. Acesta a mai arătat 
că, potrivit statutului CAR,  
acestui sistem eficient de  
creditare şi economisire i se 
poate alătura orice persoană 
fizică, cu condiţia ca la data 
înscrierii să realizeze venituri de 
natură salarială sau venituri 
asimilate acestora.  
 
Mai multe informaţii despre 
oferta financiară a CAR 
Parângul IFN se pot obţine de 
la oricare din sediile unităţii sau 
de pe paginma de Internet a 
UJCAR Hunedoara.   
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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 ! 

Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 

www.afacerivj.wordpress.co

Sportul, muzica şi gulaşul, ingredientele care 
unesc comunitatea maghiară din Valea Jiului 

Lucian ISPAS 
 
Sărbătoarea Rusaliilor a 
găsit comunitatea 
maghiară din vestul Văii 
Jiului animată de dorinţa 
de petrecere alături de 
prieteni din Valea Jiului, 
dar şi din comunităţi 
înfrăţite din Ungaria.  
 
La invitaţia preşedintelui 
UDMR Lupeni, Dávid 
Benedekffy, doi mari 
fotbalişti ai Ungariei, Lajos 
Détári şi Mátyus János au 
venit la Lupeni, alături de 
echipa suporterilor clubului 
sportiv Ferencvaros pentru 
a juca o miuţă cu iubitorii 
fotbalului din comunitatea 
maghiară a Văii Jiului.  
 
După meci, în ambianţa 
zonei de agrement 5 Sud 
din Lupeni, UDMR Lupeni 
a fost gazda unei petreceri 
câmpeneşti, cu muzică 
romantică, cu dansuri 
tradiţionale maghiare, cu 
gulaş, langoşi, plăcinte 
bere rece şi băuturi 
răcoritoare, la care au 
participat peste 100 de 
oameni, maghiari şi români 
deopotrivă. 
 
“Cred că evenimentul de 

astăzi, care face parte din 
suita de evenimente de 
divertisment pe care noi le 
organizăm în primul rând 
pentru a ne simţi bine şi 
pentru a pune în valoare 
tradiţiile comunităţii 
noastre, muzica 
ungurească de calitate, 
dansurile populare şi arta 
culinară, a fost unul 
încununat de succes. 
Doresc să le mulţumesc 

invitaţilor noştri din Ungaria 
care au fost cu acest prilej 
alături de noi, oamenilor 
minunaţi din comunitatea 
maghiară din Valea Jiului 
şi tuturor prietenilor care 
au răspuns invitaţiei 
noastre de a participa la 
acest inedit eveniment 
cultural-sportiv”, a declarat 
Dávid Benedekffy, 
preşedintele UDMR 
Lupeni.  
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Tiberiu VINŢAN 
 
Apreciat şi contestat în acelaşi 
timp, ca orice eveniment public 
care contează, concursul de 
literatură pentru elevi iniţiat de 
jurnalistul Ştefan Nemecsek în 
urmă cu trei ani de zile, sub 
genericul “Mineriada culturală a 
liceenilor” şi-a câştigat un 
binemetitat loc în calendarul 
evenimentelor culturale 
găzduite cu generozitate de 
municipalitatea din Vulcan. 
 
Ediţia a III-a a concursului literar 
a cunoscut un interes deosebit 
din partea tinerilor creatori, nu 
doar din Valea Jiului ci şi din 
alte localităţi din România, ba 
chiar şi - datorită implicării în 
organizarea ediţiei din acest an 
a Festivalului de creaţie literară 
dotat cu Premiul “Ştefan 
Nemecsek” a comunităţii din 
oraşul suedez Sölvesborg,  - de 
tineri scriitori din Suedia şi 
Germania. Cele câteva sute de 
lucrări înscrise în concursul din 
acest an au fost evaluate de un 
juriu competent alcătuit din 
prof.univ.dr. Zoltan Schapira 
(apreciat regizor român stabilit 
în Suedia), ing. Ioan Velica 
(preşedintele Ligii Scriitorilor din 
România - filiala judeţului 
Hunedoara), scriitorii 
hunedoreni Radu Igna, Ion Urdă 
şi Gheorghe Niculescu, 
profesorii Ştefan Lepădătoni, 
George Adrian Dumitraşcu, 
Titina Badea şi Zenovia Zamfir.  
 
Festivitatea de premiere a 
lucrărilor laureate cu premiul 
literar “Ştefan Nemecsek” a fost 
găzduită, săptămâna trecută, de  
eleganta sală de şedinţe a 
Primăriei municipiului Vulcan, 
amfitrion al evenimentului fiind 
chiar primarul municipiului 
Vulcan, ing. Gheorghe Ile. “Se 
spune că imaginea Văii Jiului 
este încă afectată la modul cel 
mai serios de evenimentele 
cunoscute sub numele de 
mineriade. Plecând de la acest 
lucru, am primit cu deosebită 
bucurie idea domnului 
Nemecsek de a face un inedit 
transfer de imagine al 
mineriadelor, imprimându-le 
acestora un nou sens, marcat 

de cultură, de literatură, de artă 
creativă, care să-i aibă în 
centrul atenţiei pe tinerii din 
oraşul nostru. Ideea a prins şi 
astăzi, după doar trei ediţii, iată 
că mineriada noastră culturală a 
depăşit nu doar graniţele 
Vulcanului, ale Văii Jiului şi 
judeţului Hunedoara, ci şi 
graniţele României, devenind 
un important eveniment cultural 
internaţional. În felicit pe Ştefan 
Nemecsek pentru perseverenţa 
sa, aşa cum îi felicit pe tinerii 
scriitori care au făcut dovada 
talentului lor, participând cu 
lucrări inedite la această 
mineriadă culturală”, a declarat 
Gheorghe Ile, primarul 
municipiului Vulcan.  
 
Evenimentul s-a bucurat nu 
doar de o participare 
generoasă, ci şi de un comitet 
de organizare select, Ştefan 
Nemecsek având drept 
parteneri Primăria municipiului 
Petroşani, Uniunea Ziariştilor 
Profesionişti din România, Casa 
Regală a României, Muzeul 
Civilizaţiei Dacice şi Romane 
din Deva, Liga Scriitorilor din 
România, Ambasada României 
de la Oslo şi Stockholm şi 
Consulatul Onorific al României 
de la Sölvesborg (Suedia). 
“Vreau să le mulţumesc tuturor 
acestor parteneri pe care am 
reuşit să-i aduc în echipa de 
organizare a acestui eveniment, 
pentru implicarea lor şi pentru 
generozitatea cu care au 
îmbrăţişat acest proiect cultural 
care, cred eu, va fi în măsură să 
contribuie la schimbarea 
imaginii publice despre Valea 

Jiului, o imagine deformată 
nedrept de nefericitele 
mineriade”, apreciază Ştefan 
Nemecsek, iniţiatorul acestei 
acţiuni.  
 
Trofeul ediţiei din acest an al 
“Premiului literar Ştefan 
Nemecsek” a revenit unui tânăr 
din Sölvesborg (Suedia). Este 
vorba despre Furulundskulan 
Björnbärsstigen. Juriul a decis 
de asemenea acordarea unui 
“trofeu mic” al concursului,  
acordat Liceului “Constantin 
Brâncoveanu” din Horezu 
(Gorj). Alţi 15 tineri scriitori au 
fost laureaţi cu premii în cadrul 
concursului “Mineriada 
liceenilor”. Aceştia sunt: Rox-
ana Rusu (clasa a XI-a B) şi 
Bianca Agoston (clasa a X-a 
C) de la Colegiul “Mihai 
Viteazu” din Vulcan;  Florentina 
Balint (Şcoala generală nr. 2 - 
Liceul Teoretic Lupeni), Elena 
Diana Diaconu (Liceul Teoretic  
Lupeni); Mălina Gârjoabă 
(clasa a IX-a C) şi Izabela 
Olaru (clasa a X-a C) de la 
Liceul “Constantin  
Brâncoveanu” din Horezu; 

Elena Cornelia Burcus (clasa 
a XI-a F) de la Colegiul Naţional 
“Mircea cel Bătrân” din Rm.  
Vâlcea; Maria Mădălina  
Deaconu (clasa a XI-a C) de la 
Colegiul Naţional “Matei 
Basarab” din Rm. Vâlcea; Mihai 
Lazăr şi Adrian Daniel Vasiu 
de la Colegiul Naţional “Iancu 
de Hunedoara” din Hunedoara;  
Mihai Bică şi Dana Maria 
Rarinca de la Liceul “Sigismund 
Toduţa” din Deva; Tobias  
Alexandru Friedmann (clasa a 
IX-a) Liceul din Furth 
(Germania); Aniţa Radu şi 
Corina Iacob (clasa a XI-a) la 
liceul Furulundskulan 
Björnbärsstigen din Sölvesborg 
(Suedia).  
 
Dincolo de premiile conferite de 
organizatori laureaţilor ediţiei 
din acest a “Premiului literar 
Ştefan Nemecsek”, lucrările 
tinerilor autori vor fi prezentate 
într-o festivitate care va avea 
loc peste puţin timp în Suedia, 
la Sölvesborg, precum şi în 
cadrul Festivalului Internaţional 
de Literatură din Casablanca 
(Maroc), la finele acestei luni.  

“Mineriada” culturală iniţiată la Vulcan de Ştefan Nemecsek 
cucereşte Europa prin intermediul tinerilor scriitori 
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COSTEL AVRAM: “În politică avem desigur 
adversari, dar hai să fim serioşi, asta nu 

înseamnă că ne urâm de moarte” 

Interviu consemnat de  
Tiberiu VINŢAN  
 
- Domnule Costel Avram, dacă ar fi să 
analizăm rezultatele alegerilor 
europarlamentare în Valea Jiului, PNL 
este un câştigător sau un învins ? 
 
- Depinde din ce perspectivă privim 
lucrurile. Dacă e să aruncăm o privire de 
ansamblu, superficială, sigur că la un scor 
mediu de peste 40%, PSD-ul se poate 
considera câştigător. Dacă privim însă 
lucrurile ceva mai atent şi, mai ales, în 
perspectivă, atunci pot să vă spun că nici 
PNL nu este un perdant al acestor alegeri 
la nivel de Valea Jiului. Ceea ce mă 
interesează în mod direct pe mine este 
faptul că PNL a crescut semnificativ la 
Petrila, atât faţă de scorul pe care l-a avut 
în general în ultimii ani, cât şi faţă de 
celelalte organizaţii PNL din Valea Jiului şi 
chiar din judeţul Hunedoara. Chiar şi aşa, 
vă spun cu toată sinceritatea că nu sunt pe 
deplin mulţumit. Cred că, la Petrila, am fi 
putut obţine mult mai mult. 
 
- Dar aproape aţi dublat scorul 
liberalilor în acest oraş, faţă de ultimele 
alegeri... 
 
- Este adevărat, însă eu am convingerea 
că puteam realiza un scor electoral de cel 
puţin 25%. Dincolo de acest aspect însă, 
eu vreau să vă spun că a fost o muncă 
fantastică pe care cea mai mare parte a 
echipei noastre de la Petrila a dus-o în 
ultima perioadă şi pentru care vreau să le 
mulţumesc şi public. PNL are oameni de 
ispravă la Petrila, oameni care au muncit 
mult în această campanie şi sunt convins 
că dacă mai mulţi colegi ar fi făcut la fel, 
am fi avut un rezultat mult mai bun.  
 
- Ca vicepreşedinte al PNL Hunedoara şi 
coordonator al organizaţiilor liberale din 
Valea Jiului, cum comentaţi rezultatele 
din celelalte localităţi ? 
 
- Peste tot în Vale, colegii noştri s-au 
străduit să obţină un rezultat bun. În unele 

locuri au reuşit mai bine, în altele mai puţin 
bine. Trebuie să ştiţi însă că nu e uşor să 
„te baţi” pe teme politice în Valea Jiului cu 
aripa stângă. A mai fost şi povestea asta 
cu Mircea Deaconu, care a luat un scor 
bun în Valea Jiului, tot din rândul votanţilor 
de dreapta. Dar, repet, acolo unde s-a 
muncit mai mult, chiar şi aceste probleme 
au fost depăşite, dovadă rezultatul de la 
Petrila.  
 
- Scena politică se mişcă rapid şi, la 
scurt timp după ruperea USL, liberalii se 
pregătesc de o nouă formulă politică, 
alături de PDL. Această pendulare nu 
riscă să pună PNL-ul sub o lumină 
proastă ? 
 
- Nicidecum. Şi am să vă explic foarte 
simplu de ce. În viaţa politică, formulele de 
construcţie a unei majorităţi sau alteia face 
parte din jocul politic, din regulile 
democraţiei. Apoi, este cât se poate de 
firesc ca, după o vreme, atunci când vezi 
că, deşi eşti partener serios într-o anumită 
construcţie politică, aliatul politic te trage 
pe sfoară, este firesc să reacţionezi 
conform regulilor democratice. Asta s-a 
întâmplat de fapt şi cu acest USL, în care 
oamenii şi-au pus speranţe, dar în care 
PSD-ul nu s-a dovedit a fi un partener 
serios. Aţi văzut că petrilenii au anticipat 
acest lucru de mult, dovadă că USL nici 
măcar nu a funcţionat la Petrila. 
 
- Va funcţiona noua construcţie politică 
de dreapta, cu PDL-ul, odinioară 
duşmanul de moarte al liberalilor ? 
 
- Eu cred că numai într-o dictatură putem 
vorbi despre un duşman de moarte. E 
absurd să vorbim astăzi despre o 
formaţiune politică sau alta ca despre 
„duşmanul de clasă” atâta vreme cât 
politica e făcută de oameni. Eu, spre 
exemplu, am prieteni foarte mulţi şi în 
PSD, şi în PDL şi în PMP, şi la PPDD, ba 
chiar şi la UDMR. În politică suntem 
desigur adversari, dar hai să fim serioşi, 
asta nu înseamnă că ne urâm de moarte. 
Revenind la întrebarea dumneavoastră, eu 
cred că fuziunea aceasta cu PDL-ul e de 
bun augur. Noi nu ne-am aliat însă cu 
Traian Băsescu, aşa cum adversarii noştri 
încearcă acum să acrediteze această idee, 
ci tocmai cu un partid care a fost 
abandonat de Traian Băsescu, pentru că 
nu a acceptat jocurile politice ale acestuia. 
Credem că împreună, vom putea propune 
românilor un candidat la preşedinţie care 

să ferească România de riscul de a avea la 
Cotroceni, pentru următorii cel puţin cinci 
ani, un alt... Traian Băsescu.  
 
- În plan local, ce aduce nou fuziunea 
aceasta PNL-PDL ? Urmează 
schimbarea de viceprimari, crearea de 
noi majoriotăţi în Consiliile locale ? 
 
- Aţi văzut că la nivel judeţean, deja s-a 
construit o nouă majoritate în Consiliul 
judeţean, în jurul PNL. În plan local, la 
Petroşani, de pildă, deja există o majoritate 
de dreapta care funcţionează încă de la 
constituirea actualului Consiliu local, pentru 
că oamenii noştri pun înaintea interesului 
politic, interesul comunităţii şi al oamenilor. 
Probabil că şi ceilalţi colegi ai mei vor 
căuta să găsească formule de diferite 
majorităţi în Consiliile locale din oraşele 
Văii Jiului. Calculele aritmetice arată că la 
Petrila, spre exemplu, se poate construi o 
altă majoritate politică, în jurul PNL. 
 
- Asta înseamnă că-l veţi schimba pe 
viceprimarul Vasilică Jurca ? 
 
- Vreau să vă spun că nu ne interesează o 
astfel de mutare politică. PNL Petrila nu 
vânează un post în administraţia locală, cu 
atît mai mult poziţia de secund al lui Ilie 
Păducel. Noi ne dorim să putem adopta în 
Consiliul local acele decizii care să-l oblige 
pe primarul Păducel să facă ce trebuie 
pentru cetăţenii Petrilei şi, în acest sens, 
suntem deschişi colaborării cu toate forţele 
politice repezentate în Consiliul local 
Petrila, aşa cum am fost, de altfel şi până 
acum. Ţinta noastră este însă aceea ca, în 
2016, să putem aduce în faţa locuitorilor 
Petrilei un candidat de primar care să pună 
capăt dictaturii lui Ilie Păducel în acest oraş 
şi să redea acestui oraş demnitatea şi 
valoarea pe care a avut-o în anii interbelici, 
când a fost condus de liberali. Dacă 
acestui demers al nostru, îi vor subscrie şi 
cei din PDL sau din alte organizaţii politice 
ale Petrilei, îi primim alături de noi fără 
discuţie.  
 
- Domnule Costel Avram, mult succes. 
 
- Mulţumesc. Să ştiţi însă că succesul 
depinde doar de modul în care echipa 
noastră politică va muncii în continuare. 
Pentru că fără muncă nici în politică, la fel 
cum niciunde în altă parte, nu apar nici 
rezultatele. 
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Ziua Mondială a Mediului, 
ziua în care învăţăm să ne 
respectăm casa, oraşul, 
ţara, planeta... 

Tiberiu VINŢAN 
 
Se spune că oamenii au 
început să-şi reconsidere 
atitudinea faţă de mediul 
înconjurător după ce fizicianul 
francez Antoine Laurent de 
Lavoisier avea să lanseze 
celebra sa replică “În natură 
nimic nu se pierde, totul se 
transformă”. 
 
Conştienţi de faptul că de felul 
în care se transformă mediul în 
care trăim depinde însăşi 
viitorul nostru şi al copiilor 
noştri, membri Asociaţiei Pro 
Parâng din municipiul Petroşani 
au iniţiat, la Petroşani, încă de 
acum trei ani, o serie de 
manifestări publice dedicate 
Zilei Mondiale a Mediului, zi 
instituită de UNESCO pentru 
data de 5 iunie a fiecărui an. 
Firesc, ideii generoase de a 
marca în comunitatea locală 
acest eveniment educaţional,  
i-au subscris şi autorităţile 
publice locale din municipiul 
Petroşani, dar şi majoritatea 
instituţiilor de învăţământ din 
localitate. La evenimentul 
public, derulat anul acesta, în 
Parcul Central “Carol Schreter”, 
locaţie care reprezintă un reper 
în ceea ce priveşte respectul 
autorităţilor pentru mediu, a 
participat şi primarul 
municipiului Petroşani, Tiberiu 

Iacob Ridzi. Acesta s-a declarat 
încântat de felul în care copiii, 
în primul rând, înţeleg că 
respectul pentru mediu este 
principala condiţie prin care îşi 
pot asigura o viaţă mai 
frumoasă într-un mediu curat, 
sănătos şi frumos.  
 
“Mă uit la desenele pe care  
le-au făcut copiii pe asfalt şi la 
aceste inedite jucării realizate 
din deşeuri şi constat cu 
bucurie că aceşti copii au nu 
doar o imaginaţie deosebit de 
bogată, ci au de acum intuiţia şi 
deprinderile necesare pentru a 
transforma lucrurile pe care, în 
general, oamenii mari 
obişnuiesc să le arunce la 

gunoi, în tot felul de lucruri utile, 
în tot felul de jucării şi, în multe 
cazuri, chiar în inedite lucrări 
handmate. Eu am convingerea 
că de multe ori avem de învăţat 
şi noi de la copiii noştri foarte 
multe, iar respectul faţă de 
mediul înconjurător, prietenia 
faţă de natură sunt doar câteva 
din aceste lucruri”, apreciază 
Tiberiu Iacob Ridzi, primarul 
municipiului Petroşani.  
 
Cei care au avut inspiraţia de a 
face o plimbare în Parcul 
Central “Carol Schreter” din 
Petroşani, în ziua de 5 iunie - 
Ziua Mondială a Mediului - au 
avut ocazia de a realiza că, în 
aprecierile sale, primarul 
Petroşaniului nu exagerează 
câtuşi de puţin. Aceştia au putut 
admira păpuşi din bidoane de 
plastic, felicitări din hărtie 
reciclată, tablouri din sfoară şi 

pânză de sac sau chiar 
îmbrăcăminte vintage din 
plastic, resturi de pânză ori 
ziare vechi. Toate aceste 
obiecte au fost realizate din 
inspiraţia şi talentul elevilor de 
la unităţile de îmvăţământ din 
Petroşani. Spre exemplu, prof. 
Carmen Damian, de la Colegiul 
“Dimitrie Leonida” din Petroşani 
spune că vestimentaţia cu 
materie primă obţinută din 
deşeuri reciclabile reprezintă un 
real exerciţiu de imaginaţie 
pentru elevii care urmează 
cursurile de textilist şi artă 
vestimentară din cadrul acestei 
unităţi de învăţământ.  
 
Tot aşa, prof. Gabriela 
Popescu, de la Colegiul 
Naţional de Informatică 
“Carmen Sylva” din Petroşani, 
spune că produsele handmate 
realizate cu talent, pasiune şi 
meticulozitate de către elevi, pe 
lângă faptul că pun în valoare 
talentul creativ al elevilor, 
constituie un element de 
educaţie nonformală privind 
respectul pentru mediul 
înconjurător şi, de multe ori,  
constituie obiecte prin 
valorificarea cărora sunt 
susţinute financiar multe din 
activităţile sociale şi educative 
ale şcolii.  
 
Şi pentru prof. Elejna Gârjob, 
implicarea copiilor în derularea 
unor activităţi de acest tip 
reprezintă pe lângă un inedit 
mod de distracţie, un important 
cadru educaţional pentru orele 
de educaţie civică şi nu numai.  
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...ziua în care înţelegem cu 
adevărat de ce, în natură, 
nimic nu se pierde,  
ci totul se transformă 
Motive de satisfacţie cu privire 
la derularea ediţiei din acest an 
a activităţii dedicate Zilei 
Mondiale a Mediului are şi 
iniţiatorul acestei activităţi, 
Cazimir Radvanski, 
preşedintele Asociaţiei Pro 
Parâng şi vicepreşedintele 
Asociaţiei de interes public local 
“Casa Pro Urbis”,  
co-organizator al evenimentului 
de la Petroşani. Acesta spune 
că ediţia din acest an a Zilei 

Mondiale a Mediului, a treia în 
organizarea acestei asociaţii din 
Petroşani, a avut cel mai mare 
impact de până acum, atât în 
rândul tinerilor, cât mai ales în 
rândul opiniei publice din 
comunitatea locală a 
Petroşaniului. “Sper ca acest 
lucru să fie de bun augur pentru 
felul în care problema mediului 
va fi tratată de cât mai mulţi 
oameni de acum înainte - arată 
preşedintele Asociaţiei Pro 
Parâng. Noi ne dorim ca la 
activităţile dedicate mediului să 

participe activ cât mai mulţi 
oameni. Pe de o parte, sperăm 
ca turiştii care se bucură de 
cadrul natural extraordinar pe 
care-l avem în zona Văii Jiului 
să aibă cel puţin acelaşi respect 
pentru mediu pe care-l 
demonstrează aceşti copii, aşa 
cum sperăm ca eforturilor pe 
care noi le depunem pentru 
ecologizarea zonelor montane 
în care turiştii şi-au lăsat, în 
mod nefericit, urmele prezenţei 

lor, să fie însoţite de activităţi 
similare ale proprietarilor de 
cabane, astfel încât Parângul să 
poată deveni o destinaţie 
turistică în care mediul 
înconjurător să fie un argument 
forte.” 
 
Pentru ca acest deziderat, 
alături de altele similare să se 
poată concretiza, organizatorii 
evenimentului din acest an 
dedicat Zilei Mondiale a 
Mediului la Petroşani sunt de 
părere că Ziua Mediului trebuie 

marcată de fiecare dintre noi, zi 
de zi.  
 
Pentru că doar în acţiunea 
noastră stă puterea de a face 

ca lucrurile de care nu mai 
avem nevoie să nu devină doar 
un morman de deşeuri, ci să se 
transforme în alte elemente utile 
pentru viaţa oamenilor.  
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Lucian ISPAS 
 
Deputatul european Iuliu Winkler 
(UDMR, PPE) crede în 
necesitatea unui dialog 
constructiv în Parlamentul 
European între grupurile politice 
ale popularilor şi socialiștilor cu 
scopul izolării politicienilor cu 
viziuni şi manifestări extremiste, 
xenofobe şi naţionaliste. 
Iuliu Winkler a participat, la 
discuţiile care au avut loc joi, în 
cadrul Grupului PPE din 
Parlamentul European (PE), cu 
Jean-Claude Juncker, 
candidatul PPE pentru 
preşedinţia Comisiei Europene. 
 
“Una dintre cele mai obişnuite 
acuzații, repetată chiar des în 
campania electorală, este aceea 
că Uniunea Europeană este o 
construcţie tehnocratică, 
aproape de neînţeles pentru 
cetăţenii europeni şi că nu are 
suflet. Eu cred însă că 
Parlamentul European, ales 
direct de cetăţenii europeni, este 
sufletul Uniunii. Împărtăşesc 
poziţia clară a lui Jean-Claude 
Juncker, candidatul nostru 
pentru Comisia Europeană, de a 
refuza orice dialog cu 
extremiştii, xenofobii, 
naţionaliştii, cu orice fel de  
anti-europeni. De asemenea, 
împărtăşesc viziunea cu privire 
la necesitatea unui dialog 
constructiv cu grupul socialist 
din PE fără a renunţa la valorile 
noastre, ci găsind împreună 
compromisul pro-european. 
Dacă vrem să construim 
uniunea politică, atunci avem 
nevoie de cooperarea dintre 
cele două mari grupuri politice 
din PE şi trebuie împreună să 
reducem la minimum impactul 
iniţiativelor anti-europene”, a 
afirmat deputatul european al 
UDMR. 
 
În intervenţia avută, Winkler a 
mai spus că, în opinia sa, în 
privinţa statelor din Europa 
Centrală şi de Est există trei 

mari probleme în care PPE 
trebuie să adopte o poziţie clară. 
“Este vorba în primul rând 
despre libera circulaţie. În 
continuare, şefi de state şi 
guverne, fără a ţine cont de 
Acordul Schengen, amână 
accederea României şi Bulgariei 
în spaţiul de liberă circulaţie. 
Apoi, mai este problema 
minorităţilor naţionale autohtone 
şi a grupurilor vorbitoare de limbi 
regionale. “Uniţi în diversitate” 
trebuie să fie mai mult decât un 
slogan, trebuie să devină 
realitate şi de aceea avem 
nevoie de un cadru european de 
protecţie a minorităților 
naţionale. Iar a treia mare 
problemă este cea a 
comunităților roma. Avem 
nevoie de revizuirea Strategiei 
roma și de un plan pe termen 
lung de implementare a 
acesteia”, a mai spus 
europarlamentarul UDMR. 
 
În cadrul discuţiilor avute în 
Grupul PPE s-a discutat şi 
despre faptul că programul 
pentru cinci ani al viitoarei 
Comisii Europene trebuie să fie 
rezultatul cooperării dintre 
Parlamentul European şi 
Comisie şi nu un plan al şefilor 
de state şi guverne elaborat în 
Consiliul European aşa cum unii 
dintre aceştia şi-au manifestat 
deja intenţia.  

Eurodeputatul hunedorean Iuliu 
Winkler crede că politicienii cu 

viziuni şi manifestpări extremist, 
xenofobe şi naţionaliste trebuie 

izolaţi în noul Parlament European 

Bogdan Adrian GÎSCĂ 
  
 
De-a lungul istoriei lumii pe 
care o cunoaștem astăzi, s-au 
spus numeroase poveşti cu iz 
de legendă, fiecare popor 
actual având în conştiinţa sa 
mai multe astfel de basme. 
Unul dintre aceste mituri se 
referă la amazoane, acele 
femei războinice născute din 
împreunarea zeului elen Ares 
cu frumoasa nimfă Armonia. 
Legendele vechi olimpiene 
(greceşti) le indică prezenţa în 
bazinul Mării Negre (posibil 
zona Dobrogei) sau în ţinuturile 
românești de la nord de 
Dunăre. Un templu atribuit 
culturii religioase a 
amazoanelor se pare că 
începe să fie identificat de 
cercetători, undeva în Delta 
Dunării.  
 
Poporul amazoanelor a ajuns 
vestit în lume datorită vitejiei lor 
şi mai ales priceperii cu care 
mânuiau armele în luptă. Erau 
femei frumoase, puternice, 
hotărâte şi mai ales neînfricate, 
mitul realei lor existenţe 
născând şi astăzi multe 
controverse. Deşi totul părea 
ca fiind doar o poveste, 
ultimele cercetări efectuate 
asupra acestui aspect încep să 
vorbească tot mai des despre o 
realitate, primind din ce în ce 
mai mult dimensiunea unui 
fenomen istoric.  
 
Tribul femeilor războinice este 
aşezat de legendele greceşti, 
care vorbesc pe larg despre 
existenţa lor, în zonele nord- 
danubiene, pământuri locuite 
astăzi de români.  
 
Eroul legendar Hercule, despre 
care multă lume a auzit, a 
pornit în căutarea brâului pe 
care Ares l-a dat fiicei sale 
Hippolyta, regină a 
amazoanelor. Ajuns undeva la 
gurile Dunării, Hercule se luptă 
cu câteva eroine din neamul 
femeilor războinice, între care 
Alcippe, Asteria, Celeno și 
Deianira, pe care le ucide în 
luptă.  
 

Cucerirea Atlantidei, 
participarea la Războiul Troian, 
invaziile până în stepele sciţilor 
sau chiar până în pământurile 
Libiei şi Anatoliei, sunt doar 
câteva dintre mărturiile antice 
lăsate posterităţii de diverşi 
autori, cu privire la faptele 
lăsate în urmă de acest popor 
al femeilor războinice.  
 
Superioritatea amazoanelor în 
lupte s-a datorat nu numai 
vitejiei şi antrenamentului la 
care erau supuse de mici 
aceste femei-erou, ci şi datorită 
îmblânzirii cailor, fapt care s-a 
produs cu multă vreme 
înaintea domesticirii lor de 
către greci.  
 
Acestor femei războinice de la 
nord de Dunăre li se atribuie 
inventarea toporului de război, 
ulterior arma cea mai folosită 
de bărbați în diversele lupte 
care au urmat în istorie.  
 
Despre ele se spune că nu 
agreau bărbaţii, fapt ce este  
doar într-o oarecare măsură 
adevărat, deoarece cu ajutorul 
lor îşi înmulţeau neamul. În 
realitate, ele nu dădeau dreptul 
de libertate bărbaţilor în 
societatea pe care o 
reprezentau, în schimb îi ţineau 
în viaţă pentru înmulţire, dar 
într-o oarecare formă de 
captivitate. Vieţuirea lor pe 
pământurile nord-dunărene 
face din legenda amazoanelor 
un mit care aparţine în egală 
măsură grecilor şi poporului 
român.  

Cea mai bărbăteasă armă de război 
a fost inventată de... femei  
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Picătura de înţelepciune 

CAZIMIR RADVANSKI 
Preşedinte Asociaţia Pro Parâng 
 
Pentru activitatea sa constantă în 
domeniul susţinerii şi promovării 
turismului montan de calitate; 
Pentru preocuparea permanentă privind 
educaţia şi formarea tinerilor în ceea ce 
priveşte respectul faţă de natură şi 
mediul înconjuităror; 
Pentru organizarea desăvânşită care a 
condus la succesul ediţiei din acest an a 
evenimentului public dedicat “Zilei 
Mondiale a Mediului” la Petroşani; 
Pentru toate acestea şi pentru încă 
mulkte alte motive, considerăm că 
“Premiantul săptămânii” merită să fie 
Cazimir Radvanski, preşedintele 
Asociaţiei Pro Parâng Petroşani.  

Avram Iancu a trecut lacul Snagov 
în 7 ore şi 53 de minute 

Tiberiu VINŢAN 
 
Mai bine de 16 kilometri a avut 
de înotat Avram Iancu, sportivul 
din Petroşani care şi-a propus 
să devină anul acesta primul 
român care va traversa înot 
Canalul Mânecii, la cel mai 
dificil antrenament de până 
acum.  
 
Evenimentul a avut loc la 
Bucureşti, pe lacul Snagov, 
pentru a cărui traversare Avram 
Iancu a avut nevoie de nu mai 
puţin de 7 ore şi 53 de minute.  
 
Pe tot parcursul acestui 
antrenament, temerarul sportiv 
petroşănean a fost însoţit de 
antrenorul său, prof. Ion Cordea 
dar şi de către directorul 
general al Apa Serv Valea 
Jiului, Costel Avram, cel care şi-
a asumat misiunea de a susţine 
acţiunea temerară a acestora.  

“Am urmărit, în mod constant, 
evoluţia lui Avram Iancu în 
cadrul antrenamentelor din 
ultima perioadă. Observ cu 
bucurie că este un demn 
purtător al acestui nume de 
Avram Iancu, un nume care se 
confundă cu ambiţia, curajul şi 
seriozitatea românului autentic 
şi am convingerea că va reuşi 
să ducă la bun sfârşit acest 
proiect prin care România să îşi 
înscrie numele în galeria 
sportivilor care au reuşit 
performanţa de a trece înot 
Canalul Mânecii, un proiect pe 
care-l voi susţine şi eu până la 
capăt”, spune Costel Avram.  

Lucian ISPAS 
 
28 de candidaţi au obţinut note de 10 atât 
la proba scrisă, cât şi la proba practică, în 
cadrul concursului pentru un ocuparea unui 
post de miner la Exploatările de Huilă 
Vulcan şi Lonea din cadrul Complexului 
Energetic Hunedoara. Ultimul candidat a 
fost declarat admis cu media 9.40. 
 
Peste 400 de candidaţi au concurat pentru 
un astfel de post. Oamenii au avut de  
susţinut două probe, una scrisă şi una prac-
tică (încărcare materiale prin lopătare, 
peste un obstacol cu înălţimea de 1,5 metri, 
într-un timp maxim de 4 minute), iar 28  
dintre ei au reuşit să obţină la ambele 
probe punctaj maxim, potrivit directorului 
general adjunct al CEH, Nicolae Drăgoi. 
„Deşi mediile obţinute de candidaţi sunt 

destul de mari, ultimul admis pentru un  
astfel de post reuşind să obţină media 9.40, 
foarte mulţi dintre ei au obţinut note de  
zero, unu şi doi”, a mai declarat Nicolae 
Drăgoi. 
 
Noii angajaţi ai Complexului Energetic  
Hunedoara provin din toate localităţile Văii 
Jiului. Cei mai mulţi dintre ei, în număr de 
28, sunt domiciliaţi în Petrila, 22 sunt din 
Vulcan, 11 din Petroşani, 9 din Aninoasa, 2 
din Lupeni şi 1 din Uricani. Alţi doi mineri 
provin din Băniţa şi satul Bala din 
Mehedinţi. 
 
Cei 75 de mineri admişi în urma 
concursului vor începe de astăzi 
instructajul, după finalizarea căruia 25 îşi 
vor începe activitatea la mina Lonea şi alţi 
50 la mina Vulcan. 

Mineri de nota zece ! Nedeia Vulcăneană 
Lucian ISPAS 
 
Consiliul local al  municipiului Vulcan, 
reunit în şedinţă extraordinară la mijlocul 
săptămânii trecute, a adoptat proiectul 
privind organizarea ediţiei 2014 a 
tradiţionalelor manifestări cultural-artistice 
şi sportive ale oraşului, desfăşurate sub 
genericul “Nedeia vulcăneană”. 
 
“Am adoptat programul Nedeii vulcănene 
şi bugetul necesar pentru buna 
desfăşurare a tuturor evenimentelor din 
cadrul acestuia, motiv pentru care le 
mulţumesc consilierilor noştri locali. Pot să 
vă spun că ediţia din acest an a nedeii va 
avea loc în perioada 16-22 iunie, urmând 
ca programul complet al acestui 
eveniment important din viaţa comunităţii 
noastre să-l punem la dispoziţie în cel mai 
scurt timp” a declarat Gheorghe Ile. 
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Tiberiu VINŢAN 
 
Undeva pe coasta Dalmaţiei (în 
Croaţia de astăzi), între Split şi 
Dubrovnik, scăldată în apele 
turcoaz ale Mării Adriatice, se 
iveşte călătorului o frumoasă  
insulă-cetate: Korkula.  
 
Deşi se numără printre cele 
câteva sute de insule din 
arhipelagul Dalmaţiei, Korkula 
se distinge nu atât prin 
vegetaţia luxuriantă, plajele 
sălbatice sau arhitectura sa 
spectaculoasă, datorată 
veneţienilor care au stăpânit 
acest petec de pământ cu 
secole înainte, ci prin faptul că, 
potrivit mărturiilor istoriei, 
acesta este locul de naştere al 
legendarului aventurier Marco 
Polo. Însemnările acestuia 
despre ţinuturile asiatice, 
consemnate la finele secolului 
al XIII-lea, au făcut ocolul 
pământului de-a lungul 
veacurilor, constituind subiectul 
multor controverse dar fiind, în 
acelaşi timp, o lectură de-a 
dreptul fascinantă.  
 
Legendele spun că tocmai 
datorită scrierilor lui Marco Polo, 
în apropiere de insula Korkula, 
pe continent, genovezii au 
construit un zid asemănător 
Marelui Zid Chinezesc pentru a 
proteja de atacatori capitala 
statului veneţian Ragusa 
(Dubrovnikul de astăzi). 
Paradoxal însă, în însemnările 
făcute de celebrul explorator nu 
există nici un fel de referiri la 
Marele Zid Chinezesc. Chiar şi 
aşa, legenda Marelui Zid al 
Europei de la Stone (vezi 
reportajul dedicat în ediţia 
trecută a ziarului nostru - n.r.) 

vorbeşte despre Marco Polo, 
demonstrând că, dincolo de 
aparenţe, nici în această 
chestiune, nu iese fum fără foc.  
 
Micuţul apartament în care s-a 
născut Marco Polo, situat 
deasupra unui gang de pe o 
stradă îngustă a orăşelului 

Korkula, este principalul punct 
de atracţie de pe această 
fascinantă insulă.  
 
Deşi staţiunea turistică cu 
acelaşi nume s-a dezvoltat 
tocmai graţie celebrului 
explorator, istoria acestor locuri 
este una marcată de foarte 
multe evenimente. Se spune că 
insula a fost fondată în anul 12 
Î.Ch. de către eroul troian 
Antrenor, căruia îi este atribuită 
de asemenea fondarea cetăţii 
din Padova (Italia). În timp, 
aceasta a fost stăpânită de iliri, 
de creci şi mai apoi de romani. 
Marile migraţii din secolele al 
VI-lea şi al VII-lea au adus, la 
fel ca pe întreaga coastă a 
Dalmaţiei popoarele slave, 
croaţii care s-au stabilit pe 
insulă rebotezând-o în Corcyra. 
În secolul al XII-lea, insula a 
fost cuceriută de veneţieni şi 
apoi a devenit cuib al piraţilor 
din Marea Adriatică.  
 
În secolul al XIII-lea, Korkula 
devine pentru o perioadă scurtă 
un stat independent, la fel ca 
multe alte aşezări de pe coasta 
Dalmaţiei, sub protectorat 
papal. Aceasta este şi perioada 
în care aici sunt construite 
numeroase biserici, capele şi 
monumente creştine, care 
constituie astăzi un important 
punct de atracţie în oferta 
turistică a frumoasei staţiuni 
turistice din Croaţia.   
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Secolul al XIV-lea a adus 
stăpânirea regatului ungar 
asupra insulei, pentru ca 400 de 
ani mai tâîrziu francezii să 
cucerească acest teritoriu de la 
porţile Balcanilor. În 1813, 
insula este capturată de la 
francezi de către forţele navale 
britanice. În scurta lor stăpânire 
de numai doi ani, englezii au 
construit cheiul portului maritim 
prin care se face şi astăzi 
accesul pe această insulă.  
 
Devenită monedă de schimb 
între marile puteri, după primul 
Război Mondial, insula Korkula 
a fost revendicată de  
austro-ungari şi italieni, însă ea 
a devenit în 1918 parte a 
Regatului sărbilor, croaţilor şi 
slovenilor, fiind integrată în  
aşa-numita regiune autonomă 
croată Banat. Deşi a mai fost 
înstrăinată în timpul celui de-al 
II-lea Război Mondial Italiei, 
Korkula a revenit în 
componenţa Croaţiei după 
război. 
 
Astăzi, insula Korkula este un 
paradis de vacanţă pentru 
oameni din întreaga lume, care 
vin aici pentru a se bucura de 
soare, de plajele sălbatice care 

înconjoară cei 279 de kmp ai 
insulei sau pentru a descoperi 
istoria aşezării care l-a dat 
omenirii pe unul dintre cei mai 
mari exploratori ai tuturor 
timpurilor: Marco Polo. Dincolo 
de toate acestea, Korkula oferă 
multe alte surprize celor care, 
întâmplător sau nu, ajung aici în 
vacanţă. Spre exemplu, numai 
pe această insulă turiştii pot 
vedea un miraculos dans al 
săbiilor, intitulat Moreska, 
probabil o reminiscenţă a 
“divertismentului” practicat, cu 
secole în urmă, de piraţii  
care-şi duceau veacul în portul 
Korkula.  
 
Insula este de asemenea o 
destinaţie de acostament a 
sutelor de ambarcaţiuni care 
navighează în apele Mării 
Adriatice. De altfel, accesul pe 
insulă este strict condiţionat de 

transportul naval, dinspre 
porturile continentale Orebic, 
Dubrovnik sau Split.  
 
Un punct de interes aparte al 
acestei destinaţii exotice îl 
constituie gastronomia, 
meniurile din numeroasele 
restaurante şi taverne înşirate 
pe zidurile care înconjoară 
oraşul vechi Korkula, 
propunând clienţilor un 
sortiment extrem de variat de 
peşte şi fructe de mare servite 
în compania unui pahar de vin 
roşu produs din strugurii copţi 
pe dealurile vestice ale insulei, 
la căldura blândă a soarelui din 
această frumoasă aşezare 
mediteraneană.  
 
Toate acestea, plecând de la 
frumuseţea paradiasiacă a 
peisajului insular, continuînd cu 
istoria, arhitectura şi cultura 
unică a oraşului şi sfârşind cu 
oferta culinară spectaculoasă, 
fac din insula Korcula, a şasea 
ca dimensiune din generosul 
arhipelag al Dalmaţiei, o 
destinaţie de vis pentru 
petrecerea vacanţelor de vară.  
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Catrene cu... tâlc 

Reciprocitate 
 

Cu-o tânără am fost la mare: 
Nisip, apă, briză, soare... 

Eu îi pipăiam maieul 
Iar ea mie... portmoneul ! 

de Gheorghe Niculescu 

Despre fripturi 
Oricine se poate lăuda că ştie să prepare o 
friptură delicioasă cu cine ştie ce ingrediente 
secrete. Puțini sunt însă cei care o  şi prepară 
corect. Pentru a nu face greşeli în bucătătie e 
bine să ştiţi că o friptură adevărată trebuie să 
fie rumenită la exterior, rozalie la interior, 
suculentă  şi ușor de mestecat. De obicei 
friptura se prepară din carne tânără, de 
calitate superioară şi se poate asezona cu o 
sumedenie de legume, sosuri și condiment.  
 
Este recomandată pentru orice vârstă, atât 
pentru gurmanzi cât şi pentru cei aflaţi la 
dietă. Dacă la începuturi, oamenii consumau  
carne de două ori pe lună atunci când   
reuşeau să vâneze vreun animal, în 
antichitate conducătorii şi ostaşii preferau 
carnea, în timp ce restul populaţiei se 
mulţumea cu diverse legume şi cereale. În 
Evul Mediu, ţăranii liberi consumau carne de 
trei, patru ori pe săptămână, iar în zilele 
noastre sunt mulţi oameni care consumă 
carne de două ori pe zi. 
 
Primele fripturi au apărut se pare odată cu 
focul. De la simpla bucată de carne aruncată 
în jar sau pe o piatră încinsă, modul de 
preparare al fripturii a evoluat. Studiind o carte 
de gastronomie, ni se spune că friptura poate 
fi la proţap, la frigare, la grătar, la tavă, 
înăbușită sau la tigaie. Multe secole, până 
când oamenii au inventat roata olarului, 
bucătăria trecând astfel întro nouă etapă a 
evoluţiei sale, friptura s-a gătit la început în 
gropi umplute cu jar şi mai apoi la proţap. 
Tradiţia se mai păstreză şi astăzi când la 
serbările câmpeneşti se rumenesc pe proţap 
câte un berbecuţ sau purceluş. Fratele 
proţapului, aflat pe o treaptă superioară de 
evoluţie este rotisorul învârtit, după caz, 
manual sau mecanic. Friptura la grătar se 
deosebeşte faţă de suratele ei mai sus 
prezentate deoarece se pot prepara doar în 
felii subţiri. Deosebitt de gustoasă este friptura 
la tavă dar şi cea înăbușită în diverse sosuri. 
 
Diverse reţete cu moduri de preparare ale 
fripturii vă voi prezenta înnumerele viitoare. 
Până atunci…poftă bună! 

Bogdan Adrian Gîscă 
 
În această frumoasă zi de 
vară, cotidianul nostru de 
mare interes local, Glasul 
Muţilor, sărbătoreşte 
primul an de activitate, iar 
acesta este primul nostru 
articol publicat,  
stârnindu-ne tuturor 
sincere sentimente de 
mândrie şi încredere.  
 
Monotonia din municipiul 
nostru şi viaţa banală a 
cetăţenilor nu ne-au dat 
până acum subiecte de 
știri, iar membrii redacției, 
în frunte cu mine, ne-am 
petrecut tot acest timp 
savurând la o poveste, 
îndelungate cafele şi 
plimbându-ne neobosit 
ochii în jur după siluete 
feminine. Ce dracu să fi 
făcut altceva?  
 
Această zi de sărbătoare 
pentru noi, coincide cu 
ultima zi a campaniei 
electorale din acest an şi 
profităm de această ocazie 
pentru a arunca o privire 
peste programele lansate 
de diverşi candidaţi.  
 
Hărnicel Minciunel, 
primarul actual al orașului 
Câineni, a venit înaintea 
alegătorilor cu un program 
de continuitate a 
proiectelor sale. 
Corespondentul nostru de 
teren, Scriicel Jurnărel –  
care este un băiat singur, 
locuieşte cu bunica lui la 
bloc, are o leafă mediocră 
şi îi plac la nebunie merele 
coapte cu glazură de zahăr 
ars – ne-a adus la 
cunoştinţă că în agenda de  
promisiuni a primarului se 
regăsesc întocmai aceleaşi 
proiecte ca şi la ultimele 
eNşpe candidaturi 
câştigate: reparaţia 
străzilor, refacerea 
canalizării în tot oraşul, 
amenajarea de spaţii verzi, 

atragerea de investitori 
străini. Continuitatea 
acestor proiecte este cât 
se poate de evidentă, 
deoarece niciunul dintre 
ele nu s-a finalizat până în 
prezent.  
 
Aurel Contratot, liderul 
opoziţiei de dreapta, a 
trecut în agenda sa 
electorală un proiect de 
amenajare a unei plaje cu 
nisip adus de pe Lună de 
jur împrejurul actualei gropi 
de gunoi, care atunci când 
plouă devine un adevărat 
lac de agrement, pe care 
plutesc în derivă mulţime 
de gunoaie, dar şi două 
proiecte culturale, unul 
care include organizarea 
de evenimente caritabile în 
vederea strângerii de 
fonduri pentru ajutorarea 
persoanelor cu handicap 
(pe care listă am găsit 
trecuţi 7 preoți, 25 de 
patroni de firme, 11 
politicieni cu tradiţie și 2 
bătrâni care au decedat 
între timp) şi un alt 
eveniment dedicat copiilor 
care încă nu s-au 
maturizat şi caută cu 
disperare ţâţa femeii, cu 
toate că sunt trecuţi cu 
câteva decenii de vârsta 
normală a alăptatului.  
 
Antonel Şchiopu, fost mare 
spotiv fără performanţă, 
născut talent şi care va 
deceda speranţă, liderul 
opoziţiei de stânga, a 
precizat pentru ziarul 
nostru, că dacă va ajunge 
primar, deşi nu îşi dorește 
lucrul acesta, va include 
localitatea pe listele 
turistice internaţionale. Îi 
dăm perfectă dreptate, 
pentru că oraşul nostru a 

devenit între timp un 
adevărat muzeu în aer 
liber, unde pot fi admirate 
numeroase ruine de 
locuinţe şi clădiri 
administrative.  
 
În toate bisericile s-au ţinut 
slujbe religioase pentru 
susţinerea candidaţilor, iar 
episcopul locului, Crucinel 
Risipescu, a anunţat că 
încasările de care se 
bucură acum vistieria lui 
Dumnezeu au fost peste 
aşteptări. Din aceste 
fonduri s-au făcut şi câteva 
donaţii creştineşti către 
azilul de bătrâni, cantina 
săracilor şi casa de copii, 
iar adevăraţii nevoiaşi  
(administratorii, directorii, 
secretarii şi personalul de 
conducere) au mulţumit 
prelatului pentrumila 
dumnezeiască arătată faţă 
de nevoile lor.  
 
În încheiere trebuie amintit 
că dezvoltarea social-
economică a oraşului 
nostru urmează acelaşi 
drum glorios pe care a 
pornit acum eNşpe ani, 
fiind făcute în ultimele 6 
luni 1250 disponibilizări, 
380 de evacuări din 
locuințe, iar datoria publică 
a depăşit de 7 ori bugetul 
de venituri. 
 
Tot înainte ! 
 
(Articolul este un Pamflet 
şi trebuie tratat ca atare !) 

Reportaj 
  Pamfletul lui Gîscă 
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Undeva, pe o clădire din oraşul 
italian Bologna, o plăcuţă de 
piatră ne aminteşte că “Aici s-a 
născut Guglielmo Marconi care, 
primul, a difuzat cuvântul pe 
unde electrice, fără ajutorul 
cablurilor şi al sârmelor, de la o 
emisferă la alta, în slujba omului 
şi pentru gloria Patriei.”  
 
Aproape involuntar, simpla  
lectură a acestui mesaj te duce 
cu gândul la una dintre cele mai 
importante descoperiri pe care 
omenirea o datorează 
cercetărorului italian Marconi: 
radioul.  
 
Guglielmo Marconi a fost încă 
de mic pasionat de fizică, iar 
primele experimente privind 
telegrafia fără fir prin unde 

electromagnetice le-a făcut în 
1895, la ferma tatălui său, pe 
când avea numai 21 de ani. Doi 
ani mai târziu avea să plece în 
Anglia unde spera să găsească 
susţinerea necesară pentru 
brevetarea telegrafului, 
susţinere care îi fusese refuzată 
acasă, în Italia. Marconi nu s-a 
mulţumit însă doar cu 
brevetarea acestei invenţii. El a 
continuat să o perfecţioneze 
astfel încât, în anul 1901 a 
reuşit performanţa de a face 
prima transmisie peste Atlantic. 
Prima literă transmisă la o 
distanţă de 3780 km, cu noul 
telegraf al lui Marconi a fost 
litera “S”.  
 
Câţiva ani mai târziu, Marconi a 
reuşit, prin utilizarea tuburilor  
electronice la generarea 
oscilaţiilor electromagnetice de 
înaltă frecvenţă, să treacă de la 
transmisia de impulsuri la cea 
continuă a semnalelor, 
realizând astfel prima 
transmisie radiofonică din lume. 
 
Cu toate acestea, Marconi nu 
este nici primul şi nici unicul 
cercetător preocupat de acest 
domeniu al telegrafiei fără fir. 

Înaintea sa, Maxwell este cel 
care a elaborat teoria câmpului 
electromagnetic (în 1865) 
susţinând că orice perturbaţie 
electromagnetică se propagă în 
spaţiu sub formă de unde 
electromagnetice a căror viteză 
este egală cu viteza luminii. 
Până la demonstrarea acestui 
principiu aveau să treacă încă 
mulţi ani. Abia în 1887, fizicianul 
german Heinrich Hertz a intuit şi 
demonstrat că scânteia 
electrică produsă prin 
descărcarea unui condensator 
ar putea fi perturbaţia 
electromagnetică care să 
genereze aceste unde.  
 
Următoarea contribuţie 
importantă la realizarea 
telegrafiei fără fir a avut-o 
Edouard Branly care a inventat 
un dispozitiv folosit la 
recepţionarea undelor 
electromagnetice. O altă 
contribuţie importantă a avut-o 
şi cercetătorul rus A.S. Popov 
prin inventarea unui receptor 
numit “înregistrator de 
furntună”. În 1896, Popov a 
reuşit să transmită şi să 
recepţioneze, la o distanţă de 
250 de metri, primul mesaj fără 

fir, în sistem Morse, compus din 
două cuvinte: “Heinrich Hertz”.  
Toate aceste descoperiri ale 
precursorilor săi au fost 
ingenios asamblate de Marconi 
în instalaţia sa care, astăzi, 
pare una rudimentară, dar care 
a deschis calea unuia dintre 
cele mai apreciate mijloace de 
comunicare ale timpurilor 
moderne: radioul. După ce şi-a 
văzut visul împlinit, iar radioul 
cucerea uşor, dar sigur, 
întreaga Planetă, Marconi s-a 
stins din viaţă la Roma, la 
vârsta de 63 de ani. În memoria 
lui, în ziua următoare morţii 
sale, toate posturile de radio din 
întreaga lume au amuţit pentru 
câteva clipe, gestul fiind unul 
unic în întreaga istorie a 
radiofoniei.  
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Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Un oarecare dintr-un sat îndepărtat 
soseşte la Bucureşti, se suie într-un 
taxi şi comandă şoferului: 
- Du-mă în principiu! 
Şoferul: 
- Unde? 
- În principiu, ţi-am zis! 
În fine, după mai multe încercări de a-l 
lămuri pe şofer unde voia să meargă, 
bădia spune: 
- Păi mi-a spus şi mie cineva că la 
Bucureşti, în principiu, se găsesc de 
toate!  
*** 
Pe un drum rău, de care, un ţăran cu o 
caruţă încărcată cu fierărie şi trasă de 
un măgar nu putea urca o colină. 
Trece un drumeţ care îl ajută 
împingînd carul din spate. Căruţa 
ajunge în sfîrşit în deal, la un drum mai 
bun. Atunci săteanul mulţumeşte 
drumeţului: 
- Mulţumesc, domnule, că mi-ai ajutat. 
Cu un singur măgar nu mai ajungeam 
eu în deal.  

*** 
Ion şi Gheorghe se întîlnesc la un colţ 
de stradă. Întreabă Ion pe Gheorghe: 
- Unde meri, mă? 
- Nu ştiu! Da' tu unde meri, mă? 
- Nu ştiu! 
- No, atunci hai p-aci că-i mai 
aproape...  
*** 
La medic: 
 - Domnule doctor, am venit să mă 
ajutaţi şi pe mine. Am încercat tot felul 
de medicamente, dar tot n-am rămas 
gravidă! 
- Staţi s-o luăm metodic! Poate e o 
chestiune de ereditate. Mama dv. a 
avut copii?  
*** 
După consultaţie: 
- Am o veste bună, doamna Ionescu! 
- Domnişoara Ionescu... 
- Aha, atunci am o veste proastă 
pentru dv., domnişoara Ionescu!  
 
*** 

Guglielmo Marconi, tatăl radioului 


