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La 24 de ani de la debutul mineriadelor, 
deputatul Monica Iacob-Ridzi cere clasei 
politice din România reabilitarea minerilor 
şi susţinerea dezvoltării Văii Jiului 
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Prima promoţie a Şcolii Medii Mixte din Vulcan a 
trăit intens 

“Lecţia de dirigenţie” la  
50 de ani de la absolvire 
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Cetăţean de onoare 
al oraşului Petrila 
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Uricănenii au parte de 
carte şi cu sprijinul 
autorităţilor locale 

Lucian ISPAS 
 
Creaţia literară se bucură de un loc aparte 
în ceea ce priveşte susţinerea din partea 
autorităţilor locale din oraşul Uricani. De ani 
buni, primarul Dănuţ Buhăescu şi-a făcut un 
frumos obicei din susţinerea, inlcusiv din 
punct de vedere financiar, a oamenilor de 
litere din Uricani şi chiar din celelalte 
localităţi ale Văii Jiului.  
 
În acest context, ca un răspuns firesc la 
nevoia de a susţine apariţia unor noi volume 
având ca autori doi distinşi cetăţeni ai 
oraşului Uricani, Consiliul local al oraşului 
Uricani a adoptat proiectul de hotărâre 
iniţiat de primarul Buhăescu, prin care se 
alocă 6.000 de lei de la capitolul cultură al 
bugetului local al oraşului Uricani, pentru 
susţinerea editării de carte. Beneficiari sunt 
autorii locali Ioan Firiza şi Augustin Ţanca. 
Aceştia vor beneficia, din partea autorităţilor 
locale, de câte 3000 de lei fiecare pentru 
editarea ultimelor creaţii literare care 
aşteaptă să vadă lumina tiparului.  
 
“Cred că nu e puţin lucru să ai într-un oraş 
mic, cum este Uricaniul, oameni de litere cu 
un real talent. O vorbă bătrânească spune 
că dacă ai carte, ai parte. Tocmai de aceea, 
ori de câte ori oamenii de litere din oraşul 
nostru au solicitat sprijin pentru editarea de 
cărţi, nu am ezitat să dăm curs acelor 
solicitări. Aşa am făcut şi acum şi sunt 
convins că domnii Firiza şi Ţanca ne vor 
răsplăti prin editarea unor cărţi de valoare, 
capabile să genereze interesul iubitorilor de 
carte din Uricani şi nu numai”, a declarat 
primarul oraşului Uricani, Dănuţ Buhăescu.  
 
De finanţări pentru editarea de cărţi au mai 
beneficiat, de-a lungul anilor, la Uricani şi 
alţi scriitori de valoare, precum Ioan 
Hirghiduş, Petru Făgaş, Loredana Cristea, 
Marian Boboc, Gheorghe Niculescu ş.a. 

România ar putea avea o strategie 
energetică naţională din această toamnă 

Lucian ISPAS 
 
Strategia energetică a 
României pentru perioada 
2014 – 2035 ar putea fi 
finalizată în toamna acestui 
an, a declarat la Bruxelles, 
secretarul de stat în 
Departamentul pentru 
Energie, Karoly Borbely. 
Acesta a precizat că 
Departamentul pentru 
Energie lucrează deja de 
două luni la Strategia 
energetică pentru perioada 
2014-2035. “Prima fază a 
consultării publice a luat 
sfârşit. Acum suntem în 
etapa de consultări interne 
şi în faza de selectare a 
consultantului care ne va 
furniza datele cu privire la 
evoluţia pieţei şi a 
consumului României în 
următoarea perioadă.  
Ne-am propus ca în luna 
octombrie să avem un 
document final pe care să-l 
prezentăm tuturor partidelor 
politice şi organizaţiilor 
neguvernamentale şi 
profesionale, iar la sfârşitul 
lunii octombrie, cel târziu la 
începutul lunii noiembrie, să 
aprobăm acest document şi 
să avem o strategie 
energetică realistă care să 
corespundă modelului 
României din perioada 
următoare”, a declarat 
secretarul de stat, care a 
participat la reuniunea 
“Romanian Energy Day 
2014 in Brussels”. 
 

Potrivit acestuia, energiile 
regenerabile vor fi susţinute 
în continuare în strategie, 
dar într-o formă mai 
precaută, mult mai 
sustenabilă. 
“Cota de regenerabile a 
României, deci cota de 
energie electrică pe care o 
producem din surse 
regenerabile, este una 
extrem de bună, deja  
ne-am atins cotele pentru 
2020. Dar, având în vedere 
potenţialul extrem de mare 
şi având în vedere că în 
continuare există un interes 
deosebit pentru această 
zonă, trebuie să găsim o 
formulă echilibrată şi 
sustenabilă. Iar în strategia 
energetică vom sublinia 
foarte clar susţinerea 
investiţiilor în biomasă şi nu 
în ultimul rând acele 
rezerve neconvenţionale pe 
care sperăm să le avem la 
noi în ţară”, a detaliat 
secretarul de stat. 
 
În ceea ce priveşte situaţia 

din Ucraina şi impactul 
acesteia asupra sistemului 
energetic naţional, Karoly 
Borbely consideră că rolul 
României este unul extrem 
de important. “Suntem o 
ţară membră UE, membră 
NATO, o ţară care în 
momentul de faţă importăm 
foarte puţine gaze de la 
ruşi. Deci putem fi o ţară 
care poate asigura o 
stabilitate foarte importantă 
în zonă. Aţi văzut și în 
ultimele luni vizitele la nivel 
foarte înalt în ţara noastră 
ne-au ridicat la un nivel 
foarte mare rolul României. 
Cred că atât în această 
perioadă, cât şi în perioada 
următoare vom juca în 
continuare un rol important 
atât pentru Europa, cât şi 
pentru NATO şi trebuie să 
răspundem, să fim foarte 
consecvenţi, să putem trăi 
cu acest rol important pe 
care noi l-am primit şi să 
avem un cuvânt important 
de spus”, a subliniat 
secretarul de stat. 

4 miliarde de lei pentru catedrala ortodoxă 
de la Uricani 
Lucian ISPAS 
 
Dorinţa uricănenilor de a avea o frumoasă catedrală 
ortodoxă în centrul oraşului se bucură de un efort 
susţinut al autorităţilor locale. Zilele trecute, Consiliul 
local al oraşului Uricani a aprobat, la solicitarea 
primarului Dănuţ Buhăescu, alocarea unei noi sume de 
bani pentru continuarea lucrărilor la acest lăcaş 
bisericesc. “Am aprobat 4 miliarde de lei din bugetul 
local pe acest an pentru Biserica ortodoxă Adormirea 
Maicii Domnului, bani cu care vor începe lucrările la 
pictura interioară”, a declarat primarul oraşului Uricani. 
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Remember 13-15 iunie 1990 
Deputatul Monica Iacob-Ridzi cere clasei politice, de la tribuna Parlamentului, 
reabilitarea minerilor şi susţinerea dezvoltării Văii Jiului 
Tiberiu VINŢAN 
 
Deputatul de Valea Jiului 
Monica Iacob-Ridzi susţine luni, 
de la tribuna Parlamentului, o 
declaraţie politică menită să 
pună capăt unei triste realităţi 
care apasă Valea Jiului şi 
minerii din această zonă a ţării 
de aproape un sfert de secol. În 
declaraţia sa politică, Monica 
Iacob-Ridzi constată că 
problemele economice şi 
sociale din comunităţile oraşelor 
şi municipiilor din Valea Jiului 
s-au acutizat cu fiecare an care 
a trecut de la nefericitul moment 
al mineriadei din 13-15 iunie 
1990.  
 
“În urmă cu 14 ani, dorinţa 
minerilor de a salva democraţia 
românească s-a transformat, 
din cauza intrigilor politicienilor 
şi a manipulărilor la care aceşti 
oameni simpli au fost supuşi, în 
tragedia unei întregi generaţii 
de locuitori ai Văii Jiului. Ştiu că 
acele triste evenimente din  
13-15 iunie 1990, precum şi 
celelalte mineriade care i-au 
urmat, au marcat într-un mod 
negativ imaginea României, 
aflată în primii ani ai 
redescoperirii libertăţilor 
cetăţeneşti după o jumătate de 
secol de beznă comunistă. Însă, 
în acelaşi timp, sunt convinsă 
că nimic din ceea ce au făcut 
minerii – sau mai degrabă cei 
care au manipulat imaginea 
acestora – nu justifică felul în 
care o parte din clasa politică 
românească a înţeles să se 
răzbune pe aceşti oameni. Am 
constatat, la fel ca majoritatea 
oamenilor din Valea Jiului, că 
indiferenţa la problemele 
oamenilor şi lipsa de soluţii la 
problemele economice şi 
sociale ale regiunii au devenit, 
în mod constant, modul de 
abordare a acestor chestiuni din 
partea clasei politice româneşti 
din ultimii 24 de ani. Ceea ce 
este şi mai trist însă, e faptul că, 
la aproape un sfert de secol 
care a trecut de la momentul 
“13-15 iunie”, lucrurile nu par să 
fi cunoscut o schimbare în 

această direcţie. Cu o industrie 
minieră decimată, cu probleme 
sociale extrem de grave şi cu 
un nivel al şomajului în 
permanentă creştere, Valea 
Jiului nu a beneficiat nici măcar 
de atenţia cuvenită a guvernelor 
în vederea identificării unor 
soluţii pentru revitalizarea zonei, 
ca să nu mai vorbim de faptul 
că până şi soluţiile propuse din 
partea factorilor de răspundere 
de la nivel local au fost, în mod 
sistematic, boicotate. Mai mult, 
zona a fost prezentată incorect 
drept o gaură neagră a 
economiei româneşti şi un ţinut 
periculos pentru cei care ar dori 
să vină să investească ori pur şi 
simplu să viziteze această 
zonă”, arată Monica Iacob Ridzi 
în declaraţia sa politică.   
 
Deputatul îşi exprimă 
convingerea că la aproape un 
sfert de secol de la 
evenimentele din 13-15 iunie 
1990, cu argumentele 
adevărurilor istorice ale 
momentului, este timpul ca 
reprezentanţii clasei politice 
româneşti, să-şi reconsidere 
poziţia faţă de Valea Jiului şi 
faţă de “cei mai minunaţi 
oameni ai acesteia care sunt 
minerii.”  Monica Iacob Ridzi 
adresează, în acest sens, 
parlamentarilor şi liderilor politici 
ai prezentului din România 
invitaţia de a veni cu încredere 
în Valea Jiului pentru a-i 
cunoaşte pe puţinii mineri care 
mai scormonesc astăzi în 
adâncurile pământului, 
contribuind la statutul României 
de ţară independentă din punct 
de vedere energetic. “Vă invit 
să veniţi în Valea Jiului şi să 
vedeţi cu ochii dumneavoastră 
acest loc minunat în care 
Dumnezeu a aşezat un colţ de 
Rai pe un munte de cărbune. 
Poate aşa veţi înţelege că noi 
toţi, oamenii politici ai 
prezentului, avem obligaţia nu 
doar de a reabilita imaginea 
minerilor şi a Văii Jiului, ci 
datoria de a sprijini dezvoltarea 
acestei regiuni pe nedrept uitate 
de unii politicieni în ultimii 20 de 

ani. În toţi aceşti ani, mulţi au 
venit în Valea Jiului, în 
campanie electorală, pentru a le 
cere minerilor şi familiilor 
acestora votul lor de încredere. 
De fiecare dată, liderii politici  
le-au promis, sub cuvânt de 
onoare, că vor avea grijă ca 
mineritul din această zonă a 
ţării nu doar să continue, dar să 
cunoască şi o dezvoltare pe 
baze economice susţinute de 
stat. Cu fiecare an care trece, 
constat însă cu stupoare că 
intenţiile guvernanţilor noştri nu 
mai seamănă deloc cu 
promisiunile făcute, sub cuvânt 
de onoare, minerilor din Valea 
Jiului”, arată Monica  
Iacob-Ridzi.   
 
Deputatul de Valea Jiului 
apreciază că  există multe 
soluţii pentru revitalizarea 
sectorului minier şi energetic, 
care încă este şi trebuie să fie o 
importantă resursă economică 
şi socială nu doar a Văii Jiului, 
ci a României, lucru de altfel 
binecunoscut de către 
politicienii din ţara noastră. 
Tocmai de aceea, deputatul 
crede că Guvernul trebuie să 

abordeze problema industriei 
miniere şi energetice cu 
responsabilitate, cu interes 
pentru oamenii din Valea Jiului, 
urmând modelul unor state 
europene care au găsit soluţii în 
această direcţie. Similar, 
aceasta este de părere că 
proiectele de construire a unei 
alternative viabile în domeniul 
dezvoltării turismului trebuie 
susţinute de fiecare guvern al 
acestei ţări. “Nu simpatiile sau 
antipatiile politice, nu 
adversitatea de pe scena 
politică şi cu atât mai puţin 
ignoranţa faţă de problemele 
unei regiuni care a suferit deja 
prea mult de pe urma unor 
greşeli istorice trebuie să fie 
abordarea oamenilor politici faţă 
de problemele şi faţă de 
cetăţenii acestei regiuni. Iată de 
ce, vă invit stimaţi colegi ca, fie 
din cabinetele Puterii, fie de pe 
băncile Parlamentului, fie din 
orice poziţie publică v-aţi afla, 
să înţelegeţi că aşa-zisele 
mineriade au intrat în istorie şi 
să întindeţi o mână salvatoare 
minerilor de astăzi şi tuturor 
oamenilor din Valea Jiului care, 
de altfel, nici nu doresc altceva 
decât onorarea promisiunilor pe 
care întreaga clasă politică 
românească – pe care 
dumneavoastră o reprezentaţi 
în acest moment - le-a făcut în 
toţi aceşti ani, dar care încă nu 
au fost rezolvate”, mai arată, în 
declaraţia sa politică, deputatul 
Monica Iacob Ridzi.  
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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 ! 

Prima promoţie a Şcolii Medii Mixte a Liceului din Vulcan a trăit intens 
“Lecţia de dirigenţie” la 50 de ani de la 
absolvire 
Tiberiu VINŢAN 
 
Am văzut de-a lungul 
carierei mele de zeci de ori 
emoţiile pe care le au 
absolvenţii de liceu la 
aniversarea de 10, 20 sau 
chiar 30 de ani de la 
absolvire, aşa cum am 
trăit, la rândul meu, ca elev 
şi mai apoi, ca părinte, 
emoţia primului an de 
şcoală. Însă nici prin gând 
nu avea să-mi treacă 
vreodată faptul că voi trăi, 
ca simplu cronicar, emoţia 
unor oameni absolut 
fascinanţi, la sărbătoarea 
de... 50 de ani de la 
absolvirea liceului. Şi 
totuşi... 
 
Invitaţia pe care directorul 
Şcolii gimnaziale nr. 4 din 
Vulcan, prof. Ecaterina 
Ilyes - şcoală care a 
cunoscut, în primii săi ani 
de existenţă, statutul de 
liceu - mi-a lansat-o, la 
finele săptămânii trecute, 
de a participa la 
sărbătoarea primei 
promoţii de liceeni ai 
Vulcanului din ultima 
jumătate de secol se 
anunţa din start a fi un 
eveniment remarcabil. La 
faţa locului aveam să 
trăiesc, alături de oameni 
remarcabili, o fascinantă 
experienţă de viaţă. Doar 
14 din cei 33 de absolvenţi 
ai promoţiei 1964 a clasei 
a XI-a REAL de la Şcoala 
Medie Mixtă din Vulcan au 
mai putut răspunde 
“Prezent” la “aniversarea 
de aur” a absolvirii, în faţa 
“dirigintelui ales” prof. 
Francisc Czimbalmos, el 
însuşi unul dintre primii 
profesori ai prestigioasei 
şcoli liceale din Vulcan, dar 
şi a altor dascăli 
remarcabili precum familia 
Adrian şi Elena Golgoţiu 
sau doamna Iaţenco.  
 
Amintirile rememorate cu 
acest prilej de Maria 
Bagothay, Marius Chiţimia,  

Eugenia Daisa, Maria 
Dăscălescu, Ioan Haţegan,  
Maria Hortvath, Nicolae 
Iancu, Irina Nagy, Ileana 
Pall, Ilka Peter, Maria Pop, 
Ana Popa, Ivona 
Predescu, Maria Purcaru şi 
Iuliana Vinczefy sunt tot 
atâtea frumoase poveşti 
ale succesului unor 
oameni ambiţioşi, exemplul 
unui mod de viaţă în care 
învăţătura, spiritul de 
colegialitate şi respectul 
pentru profesori au 
constituit tot atâtea 
argumente ale succesului 
profesional şi familial al 
acestora. Mai mult decât 
atât, fiecare experienţă de 
viaţă trăită în ultima 
jumătate de secol, cât s-a 
scurs de la momentul 
absolvirii studiilor liceale, 
reprezintă un model al unei 
necesare lecţii de voinţă şi 
caracter pe care aceşti 
oameni îl prezintă 
generaţiilor de azi şi de 
mâine. 
 
Nu întâmplător, la 
aniversarea de la Şcoala 
Medie Mixtă din Vulcan 
(astăzi Şcoala gimnazială 
nr. 4 Vulcan) a fost prezent 
şi primarul municipiului 
Vulcan, Gheorghe Ile. 
Acesta s-a declarat 

fascinat de frumoasa 
poveste a primei generaţii 
de absolvenţi ai liceului din 
Vulcan, declarându-se 
convins că acum, după 50 
de ani, fiecare dintre 
aceştia merită respectul şi 
admiraţia deplină a întregii 
comunităţi locale din 
municipiul Vulcan. Cum 
fără îndoială, acelaşi 
respect şi admiraţie li se 
cuvin şi dascălilor care au 
pregătit prima generaţie de 
liceeni ai Vulcanului şi încă 
multe altele după aceea. 
Oameni precum directorii  
Gheorghe Antoce, Ion 
Ancuţa, Iosif Illyes sau 
profesorii Ana Adam, 
Maria Antoce, Margareta 
Bal, Alexandru Bîldea, 
Francisc Czimbalmos, 
Adrian Golgoţiu, Elena 
Golgoţiu, Vasile Hăpreanu, 
Gheorghe Licker, Liviu 
Macea, Aurel Nicula, 
Aurelia Pavel sau Elvira 
Păcurar sunt nume rostite 
şi astăzi cu respect nu 
doar de absolvenţii 
“generaţiei de aur” 1962-
1964, ci de zeci de 
generaţii de absolvenţi de 
liceu, deveniţi astăzi 
adevăraţi stâlpi ai 
comunităţilor în care viaţa 
le-a purtat, după absolvire, 
paşii. 
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Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com 

Primarul Tiberiu Iacob Ridzi s-a convins, în 
subteran la mina Livezeni, că mineritul din 
Valea Jiului are viitor 
Tiberiu VINŢAN 
 
Problemele unei comunităţi nu pot fi 
cunoscute doar dintr-un birou, chiar dacă 
acela este biroul primarului. Tiberiu Iacob 
Ridzi, primarul municipiului Petroşani 
cunoaşte acest lucru şi acţionează ca 
atare. În acest context s-a înscris şi, pentru 
mulţi, surprinzătoarea decizie a primarului 
Petroşaniului de a face, săptămâna trecută, 
o scurtă vizită de documentare în 
subteranul minei Livezeni. “Mina Livezeni 
este cel mai important agent economic din 
Petroşani, are cei mai mulţi angajaţi şi o 
pondere importantă în economia 
comunităţii, pe de o parte, iar în mod 
indirect, foarte mulţi oameni depind de 
existenţa acestei mine”, a explicat Tiberiu 
Iacob Ridzi decizia de a vizita acest 
obiectiv. 
 
Însoţit de inginerul şef Giani Baleia din 
cadrul Diviziei Miniere a CEH şi de şeful 
SSM al E.M. Livezeni ing. George 
Giubalcă, Tiberiu Iacob Ridzi a coborât în 
mina Livezeni, unde a vizitat ortacii care 
lucrează la amenajarea unui nou panou în 
stratul 13. Nu mai puţin de 6 ore (un şut 
întreg) a stat în subteran primarul Pet-
roşaniului, unde a avut ocazia să cunoască 
îndeaproape problemele ortacilor, dar şi să 
se convingă personal pe faptul că mina 

Livezeni are viitor. “Am văzut nişte lucruri 
extraordinare, stratul 13 este practic cel 
mai bun strat de cărbune de la Mina 
Livezeni, iar acolo se pregăteşte un nou 
panou. Am vrut să văd ce se întâmplă 
acolo, pentru că şi din punctul meu de 
vedere şi al specialiştilor de la Mina 
Livezeni, de aceste pregătiri depinde 
viitorul acestei mine. Lucrurile sunt 
îmbucurătoare, totul merge bine, s-au 
recuperat foarte multe utilaje şi spre 
sfârşitul acestui an, să sperăm că se va 
începe exploatarea de cărbune în acest 
strat. Ceea ce am văzut jos, la stratul 13, în 
condiţiile de astăzi, o muncă titanică, care 
nu poate fi făcută fără mult suflet, mă face 
să-i apreciez şi mai mult pe aceşti oameni. 
Urmează un proces de retehnologizare. E 
nevoie de mică şi mare mecanizare. Până 
acum pot zice că aceşti oameni fac minuni 
cu ceea ce există în acest moment în mină 
ca şi tehnologie. Minerii s-au plâns că nu 
au plasă, că nu au una şi alta. Astea  
trebuie rezolvate dacă se vrea producţie. 
Ce ştiu este că se discută în momentul de 
faţă cu o firmă din Polonia, pentru a  
retehnologiza minele de aici. Am înţeles că 
la Livezeni este vorba de utilaje de nouă 
milioane de euro pentru perioada 
următoare, ceea ce ar fi extraordinar”, a 
declarat Tiberiu Iacob Ridzi. 
 
Pentru primarul Pertroşaniului, mina 
Livezeni nu este o experienţă nouă, acesta 
fiind de altfel locul său de muncă timp de 6 
ani, ca tânăr inginer miner. “Pe mine, 
această mină mă leagă şi sentimental, aici 
am lucrat şase ani în subteran, întâlnirea 
cu foştii colegi a fost şi un prilej de a sta de 
vorbă cu ei”, şi-a amintit Tiberiu Iacob 
Ridzi.  
 
Interesul primarului Petroşaniului pentru 
alte obiective economice majore din 

localitate va fi materializat în perioada 
următoare, prin vizite similare care să-i 
ofere acestuia o imagine exactă asupra 
realităţilor economice din Petroşani, dar şi 
asupra perspectivelor. “Orice decizie luăm 
la nivelul admninistraţiei locale, trebuie să 
fie în deplin acord cu realităţile şi 
perspectivele economiei locale. De aceea 
mă interesează ce se întâmplă cu marii 
agenţi economici din oraşul nostru. La fel 
de important este ca minele viabile din 
Valea Jiului să reziste în continuare, dar şi 
cele două unităţi importante şi unice în 
România, şi mă gândesc aici la INSEMEX 
şi SALVAMIN, două unităţi care trebuie 
păstrate neapărat. Eu nu pot să mă implic 
în viaţa mineritului, dar pot să atrag atenţia 
la nivel public şi să am discuţii cu 
conducerea complexului, susţinând 
necesitatea continuării mineritului şi a 
activităţii INSEMEX şi SALVAMIN. Din 
punctul meu de vedere, Mina Livezeni, 
după ce se va da în exploatare stratul 13, 
va deveni cea mai bună mină din Vale”, 
este concluzia la care a ajuns primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi după vizita făcută în 
subteranul minei Livezeni.  
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 * 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); 

Vara protestelor la Complexul 
Energetic Hunedoara 

Lucian ISPAS 
 
Deşi protestul desfăşurat la începutul acestei luni de 
Sindicatul “Muntele”, în urma căruia a fost aprobat 
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Complexului Energetic 
Hunedoara pentru anul 2014 este considerat un succes 
de către liderii de sindicat, nu de aceeaşi părere se pare 
că sunt şi salariaţii CEH. Vineri după-amiază, peste 100 
de salariaţi ai CEH, în cea mai mare parte provenind de 
la personalul TESA, au declanşat o mişcare spontană de 
protest în curtea companiei.  
 
Aceştia s-au declarat nemulţumiţi de programul de 
măsuri adoptat de conducerea CEH pentru încadrarea în 
prevederile bugetului aprobat, fapt care presupune 
reducerea veniturilor de natură salarială cu 25% până la 
finele acestui an. Conducerea CEH a dispus în acest 
sens ca personalul TESA să fie trimis în şomaj tehnic 
câte 5 zile în fiecare lună până la finele acestui an. Nici 
pentru ceilalţi salariaţi ai CEH perspectivele nu sunt încă 
foarte clare, cu at6ât mai mult cu cât din 10 iunie, 
salariaţii CEH nu mai beneficiază de Contract Colectiv 
de Muncă.  
 
În timp de directorul general al CEH este plecat în 
delegaţie în China, liderii de sindicat acuză conducerea 
Diviziei Miniere că refuză orice negociere cu 
reprezentanţii protestatatorilor, motiv pentru care aceştia 
au solicitat o nouă întrevedere cu ministrul Energiei, 
Răzvan Nicolescu.  

Apa Serv va monitoriza consumul 
ştrandurilor şi spălătoriilor auto 

Tiberiu VINŢAN 
 
Monitorizarea 
consumului de apă pe 
care o pote face acum 
mult mai eficient, 
operatorul regional de 
distribuire a apei 
potabile în Valea Jiului, 
reprezintă un 
barometru exact al 
activităţii Apa Serv 
Valea Jiului. 
 
Potrivit directorului 
general Costel Avram, 
în ultima perioadă, în 
mod paradoxal, la 
nivelul consumului de 
apă în Valea Jiului se 
înregistrează o scădere 
a producţiei. “Acest 
lucru ne dă de gândit, 
pentru că în ultimele 
săptămâni au fost 
redeschise în toată 
Valea Jiului ştrandurile, 
ceea ce în mod firesc 
ar fi trebuit să 
înregistreze o creştere 
a consumului în 
apometrele societăţilor 
care operează aceste 
ştranduri”, precizează 
Avbram. 
 
Directorul general al 
Apa Serv Valea Jiului 
spune că, pentru a 
preîntâmpina consumul 
necontorizat de apă de 
către marii 
consumatori, angajaţii 
Apa Serv vor 
monitoriza pe timpul 
verii consumul 
societăţilor care 

operează ştrandurile 
din Valea Jiului, 
precum şi pe cel al 
societăţilor care 
operează spălătoriile 
de maşini. 
“Deocamdată nu avem 
motive să bănuim că ar 
exista furturi din 
reţelele de apă, aşa 
cum am întâlnit foarte 
multe cazuri în anii 
trecuţi. Societăţile sunt 
cu plata consumului în 
general la zi, dar nici 
nu mai consumă la fel 
de mult ca în alţi ani. 
Oricum, pentru că paza 
bună trece primejdia 
rea, angajaţii noştri vor 
monitoriza pe teren 
consumurile de la 
societăţi ca să nu mai 
avem nici un fel de 
probleme sau dubii 
legate de consum”, mai 
arată Costel Avram. 
 
În plus, Apa Serv 
monitorizează şi 
cişmelele de apă 
potabilă instalate de 
autorităţile locale, care 
sunt obligate să 

plătească consumul 
acestora. “La 
Petroşani, Primăria are 
montate 4 cişmele de 
apă potabilă, iar la 
Uricani, Primăria 
gestionează o alta. 
Toate aceste cişmele 
sunt contorizate şi 
autorităţile locale 
plătesc consumul 
înregistrat de 
apometre”, spune 
Costel Avram. 
 
În ciuda faptului că, în 
ultima perioadă, 
monitorizarea 
consumului de apă 
potabilă şi recuperarea 
creanţelor au condus la 
rezultate financiare 
bune pentru Apa Serv 
care au dat 
posibilitatea ca preţul 
apei să devină printre 
cele mai mici din 
România, nu este 
exclus ca, în perioada 
următoare, lucrurile să 
cunoască şi din acest 
punct de vedere, mici 
dar absolut necesare 
ajustări.  
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Artista Gina Pătraşcu a fost desemnată 
Cetăţean de onoare al oraşului Petrila 

Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Zilele oraşului Petrila 
au prilejuit 
autoprităţilor locale din 
această localitate 
oportunitatea de a 
acorda un binemeritat 
titlu de “Cetăţean de 
onoare” artistei Gina 
Pătraşcu.  
 
Gina Pătraşcu este 
unul dintre artiştii care 
a făcut cinste locurilor 
sale natale prin 
prestigiuoasa sa 
carieră artistică. 
Născută la Petroşani, 
la 7 martie 1954, iar 
toată copilăria şi 
adolescenţa şi-a 
petrecut-o la Lonea, 
între 1961-1973 fiind 
eleva şcolii şi Liceului 
Teoretic din Petrila. 
Lecţiile de canto le-a 
studiat la Şcoala 

Populară de Artă din 
Petroşani. După 
câştigarea trofeului 
„Steaua fără nume”, în 
anul 1983 talentata 
cântăreaţă câştigă 
fără probleme cel mai 
mare trofeu de pe 
piaţa muzicii uşoare 
româneşti - premiul I 
la interpretare la 
Festivalul Naţional de 
Muzică Uşoară 
„Mamaia”. În bilanţul 
artistei de muzică 
uşoară amintim şi 
participarea la circa 
400 de emisiuni TV şi 
la peste 200 de 

melodii înregistrate la 
Radio România sub 
bagheta maestrului 
Sile Dinicu. Dintre 
compozitorii cu care a 
colaborat amintim 
doar câteva nume de 
rezonanţă: George 
Grigoriu, Camelia 
Dăscălescu, Vasile V. 
Vasilache, Ion 
Cristinoiu, Marius 
Ţeicu sau Dinu 
Giurgiu.  
 
În prezent, Gina 
Pătraşcu este stabilită 
în Germania, într-o 
localitate lângă Köln.  

Concursul de talente din Valea Jiului “Fii star în ţara ta !” şi-a 
desemnat câştigătorii 
Luminiţa ANDRONACHE-VINŢAN 
 
Cei care se mai îndoiau încă de faptul că 
Valea Jiului musteşte de artişti plini de talent, 
au avut ocazia să se convingă pe deplin de 
acest lucru în prima ediţie a spectacolului 
concurs “Fii star în ţara ta”, organizat de 
Restaurantul “La Ţugu” în parteneriat cu 
Primăria municipiului Vulcan, la iniţiativa 
familiei Ţugulea.  
 
Timp de aproape o lună de zile, câteva sute 
de oameni talentaţi din întreaga Vale a Jiului 
au urcat pe scena Cinematografului din 
Vulcan pentru a-şi arăta măsura talentului lor 
şi pentru a încerca să impresioneze juriul şi 
spectatorii în cel mai mare concurs de talente 
locale organizat până acum la nivel de Valea 
Jiului. O bună parte a acestora şi-au câştigat 
un loc binemeritat în marea finală care a avut 
loc sâmbătă, 14 iunie la Vulcan, în 
avanpremiera săptămânii cultural-artistice 
“Nedeia vulcăneană”.  
 
“Am avut bucuria de a vedea un spectcaol de 
zile mari şi am trăit, alături de concurenţi, la 
intesitate maximă, emoţiile acestui concurs 
care demonstrează, o dată în plus, dacă mai 
era nevoie, faptul că în Valea Jiului avem 

foarte multţi tineri talentaţi, în toate domeniile 
artistice. Eu îi felicit pe toţi pentru evoluţia lor 
în acest concurs,. Felicit familia Cătălin şi 
Antonela Ţugulea pentru această minunată 
idee şi îi felicit, de asemenea, pe câştigători”, 
a declarat primarul Gheorghe Ile.  
 
Cîştigătorii concursului au avut parte de 
premii constând în pachete de servicii, bilete 
de vacanţă pe Litoral, produse electronice 
etc. Puteţi afla numele câştigătorilor, 
vizionând festivitatea de premiere a  
show-ului, disponibilă pe internet, in ediţia 
electronică a ziarului nostru.  
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Tiberiu VINŢAN 
 
La Vulcan, tradiţia “Zilelor 
oraşului” este cu siguranţă cea 
mai adânc înrădăcinată în timp 
din toată Valea Jiului. De mai 
bine de patru decenii, 
autorităţile locale din acest 
municipiu au preluat tradiţia 
organizării nedeilor populare ale 
momârlanilor, transformându-le 
într-un veritabil maraton cultural 
şi artistic, mai târziu în rândul 
activităţilor desfăşurate sub 

genericul “Nedeia Vulcăneană” 
alăturându-se şi o bogată paletă 
de competiţii sportive de masă.  
 
În faţa ediţiei cu numărul 42 a 
“Nedeii Vulcănene”, programul 
conceput de organizatori - 
Consiliul local şi Primăria 
municipiului Vulcan - este unul 
la fel de amplu, incluzând pe 
parcursul unei săptămâni 
întregi, activităţi menite să 
răspundă gusturilor fiecăruia 
dintre cetăţenii acestei urbe şi 

nu numai.  
 
Potrivit programului adoptat de 
Consiliul local, ediţia cu numărul 
42 a “Nedeii Vulcănene” se va 
desfăşura în perioada 18-22 
iunie 2014, dar startul uneia 
dintre cele mai apreciate 
competiţii sportive din cadrul 
nedeii - Cupa “Nedeia 
vulcăneană” la fotbal - a fost dat 
încă de săptămâna trecută.  
 
Ca în fiecare an, evenimentele 
sportive ocupă un loc 
semnificativ în programul 
“Nedeii Vulcănene”. Pe lângă 
competiţia de fotbal, a cărei 
finală va avea loc joi, 19 iunie 
pe stadionul “Central” din 
Vulcan, urmând ca premierea 
câştigătorilor să fie făcută în 
aceeaşi zi, la orele 13,30 în faţa 
Primăriei municipiului Vulcan. 
Celelalte competiţii sportive ale 
nedeii vor avea loc miercuri, 18 
iunie 2014, începând cu ora 
10,00 după următorul program: 
“Cupa Nedeii vulcănene la 
cros” (fete şi băieţi) - ora 10,00 
cu plecare de pe bulevardul 
“Mihai Viteazu” zona Unic şi 
sosire în faţa Primăriei 
municipiului Vulcan. “Cupa 
Nedeii vulcănene la role” (fete şi 
băieţi) - ora 12,00 pe acelaşi 
traseu. “Cupa Nedeii vulcănene 
la ciclism” (fete şi băieţi) de la 
ora 13,00 cu plecarea de la 
Sohodol şi sosirea la Primărie 
(pentru concurenţii cu vârsta 
peste 15 ani), respectiv 
plecarea de pe bulevard, zona 
Unic şi sosirea la Primărie 
(pentru celelalte categorii de 
concurenţi). În fine, competiţiile 

sportive se vor încheia cu 
derularea campionatului de şah 
(fete şi băieţi) “Cupa Nedeii 
vulcănene”, concursul urmând a 
avea loc, începând cu orele 
14,00 la Colegiul Tehnic “Mihai 
Viteazu”. Este bine să ştiţi că, 
pentru toate competiţiile 
sportive, înscrierile încep în ziua 
concursului, de la ora 9,00 la 
sediul Primăriei din municipiul 
Vulcan.  
 
Graţie artistului fotograf 
Francisc Nemeth, în programnul 
din acest an al “Nedeii 
vulcănene” a fost cuprinsă şi o 
expoziţie de fotografie, al cărei 
vernisaj va fi marcat miercuri, 
18 iunie, la ora 18,00 în foaierul 
cinematografului “Luceafărul”, 
chiar dacă lucrările au fost deja 
urcate pe simeze de câteva 
săptămâni pentru a putea fi 
admirate de cei interesaţi.  
 
Pentru ziua de joi, 19 iunie, 
organizatorii au cuprins în 
programul “Nedeii vulcănene” 
două  activităţi destinate celor 
mici. Astfel, începând cu ora 
10,00 în faţa Primăriei din 
Vulcan va avea loc concursul 
de grafiti şi desene pe asfalt cu 
tema “Copiii şi natura”. În 
vederea participării la acest 
concurs, înscrierile vor avea loc, 
în aceeaşi zi, începând cu ora 
9,00 la sediul Primăriei. Această 
activitate va fi urmată, în 
aceeaşi zi de premierea 
câştigătorilor competiţiei de şah, 
eveniment programat pentru ora 
12,00 în sala de şedinţe a 
Consiliului local al municipiului 
Vulcan.  

Tradiţia nedeilor câmpeneşti ale momârlanilor, a fost 
preluată în anul 1972 de către autorităţile locale  

din oraşul Vulcan care au decis extinderea 
manifestărilor cultural-artistice şi sportive sub 

genericul “Nedeia vulcăneană”. 
 

Organizată fără întrerupere, timp de mai bine de  
patru decenii, “Nedeia vulcăneană” s-a impus în 
peisajul cultural al Văii Jiului ca fiind cel mai 

important reper cultural al acestei zone. Sub egida 
acesteia au avut loc, la Vulcan, primul Salon naţional 

de artă fotografică, prima expoziţie naţională de  
ex-libris, numeroase vernisaje de artă plastică ale  

unor artişti de talie internaţională, reuniuni  
naţionale ale colecţionarilor de insigne şi efecte 

numismatice, lansări de carte etc. De asemenea, pe 
scena de spectacole a “Nedeii Vulcănene” s-au lansat 
şi au evoluat rapsozi ai cântecului şi jocului popular 

de mare prestigiu sau solişti, formaţii muzicale  
şi trupe de dans modern care s-au remarcat la nivel 

naţional iar, în ultimii ani, evenimentul s-a 
transformat într-un act cultural-artistic de calitate  
şi de mare amploare, care implică mii de locuitori ai 

Vulcanului şi ai Văii Jiului.  
 

În aceste zile, “Nedeia vulcăneană” împlineşte 42 de 
ani. Rolul ei în viaţa comunităţii noastre merge însă  

şi mai departe ! “La mulţi ani, Vulcan !” 
 

Ing. Gheorghe ILE 
Primarul municipiului Vulcan 
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Ca în fiecare an, de o atenţie 
aparte se vor bucura cei mai 
merituoşi copii ai Vulcanului. În 
acest sens, primarul 
municipiului Vulcan, Gheorghe 
Ile a invitat în frumoasa sală de 
şedinţe a Consiliului local 
laureaţii olimpiadelor şi 
competiţiilor şcolare judeţene şi 
naţionale care învaţă la unităţile 
de învăţământ din acest oraş. 
Evenimentul este programat 
pentru joi, 19 iunie, ora 13,00. 
 
În aceeaşi locaţie vor avea loc 
şi alte două festivităţi dedicate 
unor oameni care fac cinste 
Vulcanului. Este vorba despre 
câteva din personalităţile 
publice locale care, cu acest 
prilej, vor primi din partea 
autorităţilor publice locale o 
recunoaştere publică a 
meritelor pe care le au în viaţa 
comunităţii locale, odată cu 
conferirea unor diplome de 
excelenţă şi, în câteva cazuri 
speciale, a unor titluri de 
“Cetăţean de onoare al 
municipiului Vulcan.” 
Festivitatea va avea loc de la 
ora 14,00 şi va fi urmată de 
ceremonia festivă a premierii 
familiilor care aniversează, în 
acest an, 50 de ani de căsnicie.  
 
În week-end, programul “Nedeii 
vulcănene” este dedicat 
spectacolelor artistice, 
tradiţionalei parade a artiştilor, 
sportivilor şi fanfarei din Vulcan, 
într-un program maraton care 
începe vineri după-amiaza, pe 
scena care va fi amplasată în 
incinta stadionului “Central” din 
Vulcan. Prima zi a concertelor 
artistice este rezervată, ca de 
obicei, talentelor locale. Astfel, 
vineri, 20 iunie începând cu ora 
16,00 spe scena “Nedeii 
vulcănene” vor urca zeci de 
artişti din Vulcan, dar şi din alte 
localităţi ale Văii Jiului, care  
şi-au făcut deja dovada 
talentului în numeroase 
activităţi cultural-artistice 
organizate, în ultimii ani la 
Vulcan. Tot vineri seara, pe 
scena de la Vulcan va cânta şi 
apreciatul solist Aurel 
Moldoveanu.  
 

Fără îndoială, cel mai aşteptat 
moment artistic al “Nedeii 
vulcănene” îl reprezintă 
spectacolul de muzică  
pop-rock, programat pentru 
sâmbătă seara, începând cu 
ora 16,00, spectacol care va 
culmina, spre miezul nopţii, cu 
un impresionant foc de artificii.  
 
Duminică, 22 iunie este ziua 
dedicată la Vulcan folclorului. 
Ziua va începe cu parada 
“Nedeii vulcănene”, în care 
artiştii, formaţiile de muzică şi 
dansuri populare, sportivii şi 
reprezentanţi ai societăţii civile 
şi autorităţilor publice locale vor 
străbate bulevardul principal al 
Vulcanului în acordurile 
fanfarei.  
 
Rapsozilor populari şi 
ansamblurilor folclorice le 
revine şi în acest an misiunea 
de a oferi “cireaşa de pe tort” a 
ediţiei a 42-a a “nedeii 
vulcănene”, într-un spectacol 
maraton care va avea loc pe 
stadionul “Central” din Vulcan 
cu începere de la ora 14,00.  
 
Precizăm că, la ora la care 
publicaţia noastră a plecat la 
tipar, contractele cu artiştii care 
vor evolua în ediţia din acest an 
a “Nedeii vulcănene” nu 
fuseseră încă finalizate, acest 
lucru urmând a fi concretizat în 
cursul zilei de luni. Vă invităm 
să consultaţi însă ediţia 
electronică a publicaţiei 
noastre, unde veţi regăsi toate 
aceste informaţii, precum şi 
programul complet al “Nedeii 
vulcănene”.  
 
Organizatorii acestei 
tradiţionale activităţi  
cultural-artistice şi sportive din 
Valea Jiului aşteaptă şi în acest 
an nu doar vulcănenii, ci pe toţi 
cei ce doresc să se bucure de 
programul “Nedeii vulcănene” 
să ia parte la acestea. Primarul 
municipiului Vulcan, Gheorghe 
Ile, promite un show pe cinste şi 
speră că şi vremea va fi, în 
acest an, pe măsura efortului 
depus de autorităţile locale de 
la Vulcan pentru realizarea 
programului “Nedeii vulcănene”. 
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ÎN ATENŢIA PERSOANELOR FIZICE CARE AU 
CONSTITUIT DEPOZITE LA  CASA DE 

ECONOMII ŞI CONSEMNAŢIUNI C.E.C. - S.A. 
Având în vedere  prevederile  Hotărârii Guvernului nr. 
392/2014, persoanele fizice care au constituit depozite 
la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. 
pentru  achiziţionarea de autoturisme şi ulterior le-au 
transferat la Banca Română pentru Dezvoltare - B.R.D. - 
S.A. cu acelaşi scop şi au obţinut dreptul  de 
despăgubire în urma hotărârilor judecătoresti executorii 
sunt rugaţi să depună,  până la data de 16.06.2014, la 
Ministerul Finanţelor Publice, o copie de pe  hotărârea 
judecătorească executorie legalizată de instanţa 
judecătorească emitentă, însoţită de o cerere pentru 
despăgubire. 

O tânără de 16 ani din Deva a devnit 
“Exploratorul anului 2013” 
Lucian ISPAS 
 
La numai 16 ani, 
Alexandra Marcu a fost 
desemnată de către 
Societatea de Geografie 
din România - instituţie 
care funcţionează sub 
înaltul patronaj al casei 
Regale a României -  
drept “Explorator al 
anului 2013”. 
Evenimentul a avut loc 
sâmbătă la Baza de 
cercetare a Universităţii 
„Babeş-Bolyai” din  
Cluj-Napoca, bază care 
funcţionează la  
Baru-Mare.  
 
Aici a avut loc 
simpozionul naţional 
“Geografia în şcoală”, al 
cărui punct culminant a 
fost întâlnirea cu alpinista 
Alexandra Marcu din 
Deva, cel mai tânăr 
explorator român care a 
primit titlul de “Explorator 
al anului” din partea 
Societăţii Naţionale de 

Geografie. “Sigur, mă 
onorează toate 
aprecierile şi premiile pe 
care le-am primit până 
acum şi vreau să le 
mulţumesc tuturor celor 
care m-au sprijinit şi mă 
sprijină în continuare. 
Este într-adevăr, cea mai 
importantă distincţie de 
până acum, mai ales că, 
din câte se pare, sunt 
cea mai tânără persoană 
din ţară care se 
regăseşte pe această 
listă importantă. Trebuie 
să îi mulţumesc însă 
profesoarei mele de 

geografie, doamnei 
Felicia Amzulescu. Ea 
este cea care a adus în 
atenţia Societăţii 
activitatea mea şi astfel 
acest titlu ajunge în 
judeţul nostru. Dar şi 
autorităţilor locale şi 
judeţene, fără sprijinul 
cărora nimic din toate 
acestea nu s-ar fi 
întâmplat”, a declarat 
Alexandra Marcu. 
 
Următoarea “ţintă” a 
acesteia este acum cea 
care vizează 
escaladarea vârfului Ojos 
del Salado, din Chile 
(n.red. – 6.893 metri), 
tentativă programată 
pentru finalul acestui an. 
Mai multe amănunte 
despre evenimentul de la 
Baru Mare şi despre 
performanţele Alexandrei 
Marcu vă invităm să 
urmăriţi la Kapital TV, în 
cadrul emisiunii 
“Exclusiv” din această 
săptămână.  

Moloţ vede în Călin Popescu Tăriceanu un “om politic terminat !” 
Sorin BLADA (Agerpres) 
 
Preşedintele filialei judeţene 
Hunedoara a PNL, Mircea Ioan 
Moloţ, consideră că demersul 
preşedintelui Senatului, Călin 
Popescu-Tăriceanu, de creare a 
Grupului de iniţiativă pentru 
păstrarea identităţii liberale, nu 
va avea sorţi de izbândă la nivel 
naţional. "Gestul domnului 
Tăriceanu reprezintă terminarea 
sa ca om politic. Nu are nici o 
şansă cu acest demers. Nu 
reuşesc să găsesc un răspuns 
la întrebarea de ce face acest 
lucru domnul Tăriceanu. Nu 
exclud, însă, ca aici să fie 
implicat şi PSD pentru a mai 
atrage nişte parlamentari şi a-şi 
asigura o relativă siguranţă la 
guvernare, până la începutul 
anului viitor", a declarat pentru 
Agerpres, preşedintele PNL 
Hunedoara, care este şi 
vicepreşedinte la nivel naţional 
al PNL. 
 

În opinia sa, Călin Popescu-
Tăriceanu ar mai avea timp să 
facă paşii prevăzuţi de statutul 
PNL pentru a se înscrie, din 
nou, în partid şi chiar să-şi 
depună candidatura pentru o 
funcţie de conducere, la 
congres. "În acest fel, ar putea 
să vadă susţinerea reală de 
care s-ar mai bucura în cadrul 
PNL", a apreciat Moloţ. 
 
În ceea ce priveşte iniţiativa 
senatorului PNL Ioan Ghişe, 
care propune ca liberalii să nu 
facă nici o alianţă politică sau 
fuziune cu partidele care au 
guvernat în perioada 2009-2012 
sau care au fost conduse de 
Traian Băsescu, preşedintele 
PNL Hunedoara a apreciat că 
parlamentarul face acest lucru 
dintr-un spirit de contradicţie. 
"Rezoluţia propusă nu are un 
fundament concret. Domnul 
senator Ioan Ghişe este un lup 
singuratic, care stă pe o muchie 
de cuţit din punct de vedere al 

statutului PNL şi al ideilor 
liberale", arată liderul liberalilor 
hunedoreni. 
 
Grupul de iniţiativă pentru 
păstrarea identităţii liberale 
iniţiat de preşedintele Senatului, 
Călin Popescu-Tăriceanu, a fost 
lansat săptămâna trecută. 
"Platforma este o iniţiativă 
politică care poate să ducă 
inclusiv la formarea unui partid", 
a spus fostul premier Tăriceanu. 
El a afirmat că mai mulţi colegi 
i-au cerut ca hotărârea privind 

constituirea unui partid liberal 
autentic să fie luată cât mai 
repede. Tăriceanu a explicat că 
nu a lansat direct un partid, 
deoarece lucrurile trebuie făcute 
într-o anumită succesiune şi 
trebuie dat un semnal. Printre 
cei care au participat la 
evenimentul de lansare a 
grupului s-au numărat Mihai 
Stănişoară, Ovidiu Silaghi, 
Cristian David, Daniel Chiţoiu, 
Andrei Gerea, Radu Stroe, Mirel 
Taloș, Sorin Ilieşiu, Graţiela 
Gavrilescu. 
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MONICA IACOB-RIDZI 
Deputat de Valea Jiului 
 
Pentru curajul de a solicita, de la tribuna 
Parlamentului, clasei politice româneşti 
actuale, reabilitarea imaginii minerilor, la 
24 de ani de la mineriada care a 
transformat Valea Jiului într-o “gaură 
neagră”; 
Pentru permanenta preocupare privind 
soluţionarea problemelor actuale ale 
sectorului minier şi energetic, inclusiv 
prin susţinerea politică acordată la nivel 
parlamentar; 
Pentru că îşi onorează, chiar şi în 
Opoziţie fiind, promisiunile făcute 
electoratului care i-a acordat încredere; 
Penmtru toate acestea, deputatul Monica 
Iacob-Ridzi este premiantul săptămânii. 

marea regină 
a geto-dacilor 

Bogdan Adrian GÎSCĂ 
 
În secolul al VI-lea î.Hr., 
populaţiile geto-dacice 
stăpâneau un terioriu vast, 
care se întindea de la Marea 
Adriatică şi până în stepele 
îndepărtate ale Asiei, şi de la 
graniţa cu lumea elenă şi 
până către pădurile întunecate 
ale nordului. La acea vreme, în 
arealul cuprins între Podişul 
Dobrogei, Nistru şi Marea 
Caspică, îşi aveau regatul 
massageţii, o populaţie 
pelasgo-geto-dacă, a căror 
denumire se poate traduce 
astăzi prin geţii cei mari. 
 
Istoricii greci – între care 
Herodot, Strabon, Polyaenus şi 
Cassiodorus – vorbind în 
operele lor despre faptele 
massageţilor, amintesc cu 
multe cuvinte de laudă, despre 
eroismul acestui popor daco-
get, condus de neînfricata 
regină Tomiris, în luptele pe 
care le-au dus cu regele 
regilor, cel mai puternic  
monarh al acelor vremuri, 
Cyrus cel Mare, împăratul 
Persiei. Pentru noi astăzi, 
Tomiris nu reprezintă doar 
numele unei puternice regine, 
ci o întreagă legendă, bazată 
pe vitejie, onoare şi iubire de 
libertate. Pe la 530 î.Hr., 
Imperiul Persan era într-o 

perioadă de expansiune 
continuă și nimic nu părea că i 
se poate opune. Cyrus râvnea 
pământul plin de bogăţii al 
massageţilor, dar mai mult 
decât orice, dorea pentru el 
frumoasa lor regină. 
Refuzându-i căsătoria, Tomiris 
a intrat în conflict armat cu 
regele persan, iar acesta, a 
trimis împotriva neamului ei o 
puternică armată invadatoare. 
Regina massagetă a dat 
dovadă de mult eroism, ea 
refuzând să lupte cu persanii în 
locurile unde avea avantajul 
terenului, preferând să-l 
învingă pe Cyrus prin strategie 
militară onorabilă. În urma 
confruntării dintre cele două 
armate, perșii sunt înfrânţi, iar 
Cyrus este luat prizonier şi dus 
în faţa reginei, care-l 
decapitează cu propria sa 
armă. Apoi, ne spun instoricii 
antici, i-a scufundat capul  
într-un butoi cu sânge, 
oferindu-i de fapt ceea ce şi-a 
dorit. 
 
În cultura românească, 
puternica şi neînfricata regină 
Tomiris nu şi-a găsit încă un 
loc de recunoaştere şi de 
cinste şi puţini dintre românii 
de astăzi cunosc faptul că 
cetatea Tomisului, oraşul 
Constanţa de astăzi, a fost 

ridicat pe malul Pontului Euxin 
din porunca ei, la fel cum foarte 
puţini români cunosc că în 
lumea occidentală există 
numeroase legende ale ei, dar 
şi scuplturi şi picturi, găzduite 
de marile muzee ale lumii, 
printre care Muzeul Luvru din 
Paris sau Muzeul Statului 
Vatican. Mai interesant este 
faptul că Statul Uzbekistan a 
declarat-o pe Tomiris, regina 
geţilor, erou naţional, iar Statul 
Kazakhstan a emis în anul 
2010 o monedă comemorativă 
în cinstea reginei.  
 
Urmaşii săi direcţi, românii de 
astăzi, nu îi cunosc nici măcar 
numele, iar faptele ei sunt 
filtrate de istorici, pentru a nu fi 
cunoscute. Începând cu anul 
2000, sau înmulţit cercetările 
istorice asupra legendarei 
reginei Tomiris, iar adevărul, 
precum uleiul, începe să 
se ridice la suprafaţă. În scurtă 
vreme, amintirea ei va trona 
din nou pe soclul istoriei, de 
unde va privi spre viitor, la fel 
de frumoasă şi neînfricată, 
precum a fost în urmă cu 2500 
de ani. 

Lucian ISPAS 
 
Insituţia Prefectului judeţului 
Hunedoara anunţă că, având în 
vedere colaborarea fructuoasă 
din cursul anului 2013 cu Direcţia 
Judeţeană pentru Tineret şi Sport 
şi Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Hunedoara, care s-a materializat 
cu organizarea Taberei 
Naţionale de Excelenţă - 
Cultură, Tradiţii şi Civilizaţie 
Dacică şi Romană, care a avut 
ca obiectiv recompensarea celor 
mai buni elevi de liceu din 
România, a continuat 
demersurile pentru ca această 
acţiune să continuie. 
 
Într-un comunicat al Prefecturii 
judeţului Hunedoara se 
precizează că: “modul în care s-a 
derulat evenimentul, precum şi 
opiniile tuturor elevilor 
participanţi, ne determină să 
credem că acest demers trebuie 
încurajat pentru ca eforturile 
elevilor în procesul de 
învăţământ să fie stimulate şi 
recompensate. Din această 
perspectivă, apreciem eforturile 
tuturor instituţiilor implicate şi 
putem să vă informăm că o nouă 
ediţie a acestei tabere va avea 
loc în judeţul Hunedoara în 
perioada 2 – 8 septembrie 2014. 
De asemenea, cu sprijinul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 
vor fi desemnaţi cadrele didactice 
care-i vor însoţi pe elevi, câte un 
profesor pentru fiecare regiune 
de dezvoltare în parte.” 
 
În prezent se derulează etapele 
premergătoare acestui 
eveniment. Astfel, Inspectoratele 
şcolare judeţene şi cel al 
Municipiului Bucureşti au fost 
informate şi li s-a cerut sprijinul 
pentru ca la nivelul fiecărui judeţ 
să se identifice elevul de liceu cu 
cele mai bune rezultate în 
procesul de învăţământ, acesta 
urmând să participe în mod 
gratuit în Tabăra Naţională de 
Excelenţă - Cultură, Tradiţii şi 
Civilizaţie Dacică şi Romană. 
 
Această acţiune are scopul de a 
recompensa cu o perioadă de 7 
zilde de odihnă şi relaxare în 
judeşţul Hunedoara a celor mai 
merituoşi liceeni din România. 

Județul Hunedoara va fi 
din nou gazda elitelor 
din liceele româneşti 

Picătura de înţelepciune 

 
 

Femeile ezită seara şi 
promit dimineaţa. Bărbaţii 

procedează... invers.  
 

Valeriu Butulescu 
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Luminiţa ANDRONACHE VINŢAN 
 
O destinaţie cu totul specială  pentru 
vacanţă sau pentru un sfârşit de 
săptămână este Lacul Sfânta Ana.  
 
Situat în judeţul Harghita, în 
apropiere de Băile Tuşnad, la o 
altitudine de 946 m, lacul este aşezat 
pe fundul craterului unui vulcan stins 
Ciomatu, situat în masivul vulcanic 
Puciosul. Se spune că pe aceste 
meleaguri au avut loc ultimile erupţii 
vulcanice din Carpaţi şi din Europa 
de Est acum peste 40.000 de ani. De 
o formă aproape circulară, lacul are  
lungimea de 620 m, lăţimea de 460 
m, iar adâncimea maximă este de 7 
metri. Puritatea apei care se apropie 
de cea a apei distilate, având doar 
0,0029 ml minerale este o 
caracteristică a lacului ceea ce 
conduce la o capacitate trofică 

redusă (ceea ce înseamnă că din lac 
lipsesc orice fel de vieţuitoare) datorată atât 
emana-ţiilor mofetice prin fundul şi prin 
pereţii craterului cât şi lipsei izvoarelor, 

lacul completându-şi apele doar din 
precipitaţii.  
 
Turiştii veniţi în zonă nu au nevoie de 
prognoza meteo. Ei pot stabili cu precizie 
dacă vremea va fi bună sau nu după 
emanaţiile de gaze din cele două fisuri ale 
muntelui. Dacă presiunea atmosferică 
scade, anunţând vreme rea, gazele, 
precum bioxidul de carbon şi sulful urcă 
spre suprafaţă prin fisuri emanaţiile  având 
un miros înţepător. Dacă nimic nu 
deranjează mirosul, atunci vremea este 
bună, tocmai potrivită pentru drumeţii.  
 
Drumul spre lac s-a dovedit o adevărată 
plăcere. Deşi presărat din loc în loc cu 
gropi aşa cum îi şade bine unei şosele din 
România, acesta şerpuieşte prin păduri de 
o frumuseţe nemaivăzută, păduri 
luminoase de foioase cu arbori seculari, 
drepţi şi înalţi de abia li se zăreşte vârful. 
Dar şi mai interesant este faptul că pădurile 
sunt deosebit de curate ceea ce înseamnă 
că localnicii sunt oameni harnici şi 
ecologişti convinşi. Intrarea cu maşina în 
zona lacului se face, de asemenea, doar 
reglementat şi contra cost. Camparea pe 
malul lacului este interzisă, iar cortul şi 
maşina se amplasează la câteva sute de 
metri de lac, întro zonă frumos amenajată 
în care turiştii îşi pot face şi un grătar.  
 
Intrarea în zona protejată se face contra 
cost, dar dacă te uiţi la curăţenia din jur îţi 
dai seama că banii sunt cheltuiţi pentru a 
păstra colţul de rai intact, aşa cum l-a 
hărăzit Dumnezeu. Lacul, cu apa limpede 
precum cristalul, este înconjurat de o mică 
plajă cu nisip foarte fin, o adevărată 
încântare pentru cei veniţi la bronzat şi la o 
bălăceală în apele curate şi călduţe ale 
lacului.   
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Turiştii care vor să facă 
mişcare pot pleca de la 
pontonul amenajat într-o 
frumoasă plimbare cu 
barca cu vâsle, iar pentru 
cei care vor să se 
reculeagă, pot face acest 
lucru la mica capelă 
situată la câteva sute de 
metri depărtatre de lac. 
 
La lacul Sfânta Ana, omul 
se află într-o armonie 
pefectă cu natura. Este un 
loc unde Dumnezeu îţi 
este aproape datorită 
măreţiei frumuseţilor 
create de el. În ceea ce 
priveşte denumirea de 
sfântă a lacului, se spune 
că o fată, pe nume Ana, s-
ar fi sinucis în apele 
lacului pentru a evita o 
căsătorie aranjată de 
părinţi. O alta spună că o 
fetiţă, orfană de mamă, 
era foarte milostivă cu 
oamenii săr-mani, 
împărţind cu aceştia hrana 
şi hainele. Prinzând de 
veste, tatăl său ar fi ucis-o 
în bătaie, în locul unde a 
fost îngropată, formându-
se lacul care îi poartă 
numele. Dar astea sunt 
numai legende care dau 
un aer de mister frumuseţii 
locurilor.  
 
După câteva ore în care 
ne-am încărcat bateriile, 
am plecat la drum dar nu 
înainte de a savura un 
colac secuiesc, un bol cu 
zmeură şi un pahar cu apă 
rece, făcându-ne în gând 
promisiunea de a reveni 
cât mai curând, de data 
aceasta pentru o şedere 
mai lungă.  
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Grătar marinat 
Dacă pentru cei mai mulţi dintre noi, un grătar se 
prepară presărând ceva condiment pe o bucată 
de carne şi rumenind-o pentru câteva minute pe 
o parte şi pe cealaltă, pentru unii, grătarul poate 
deveni o explozie de arome. Şi totul se 
datorează marinatei în care carnea se odihneşte 
înainte de a fi prăjită.  
 
Marinând carnea nu se obţine doar savoarea 
aparte pe care o împrumută de la condimentele 
pe care le foloseşti, ci devine mai fragedă şi mai 
suculeantă. Dacă ar fi să pregătim o marinată 
clasică, aceasta trebuie să conţină ulei, un 
component acid, adică oţet, vin sau suc de 
lămâie la alegere, alte lichide aromate gen sos 
de roşii picant, sos de soia sau sos 
Worcestershire, legume aromate şi condiment 
după preferinţă. După ce se se prepară marinata 
întrun castron, carnea se scufundă bine până se 
acoperă complet şi se păstrează la frigider 
pentru câteva ore. 
 
O marinată tradiţională folosită des pe 
meleagurile noastre este preparată din 100 ml 
ulei, 100 ml, vin alb sec, o ceapă tăiată felii, o 
jumătate de căpăţână de usturoi zdrobită, piper, 
cimbru verde tocat, o lingură de boia de ardei. 
Carnea de vită sau porc se păstrează în 
marinată 12 ore, timp în care se îmbină toate 
aromele ingredientelor folosite. Pe grătarul 
încins, se așează feliile de carne, se rumenesc 
uşor pe o parte şi pe cealaltă şi se presară cu 
sare. O altă reţetă este cea mediteraneană care 
se prepară din ulei de măsline 150 ml, sucul a 
două lămâi, un căţel de usturoi pisat, o linguriţă 
de rozmarin verde, o jumătate de linguriță 
coriandru, o ceapă feliată și piper după gust. 
 
Marinatele pot fi foarte versatile. Se pot folosi 
ingredient care să creeze doar puține arome, 
sau se pot folosi ingredient care să ofere cărnii 
gusturi pregnant, puternice. În bucătăria asiatică 
acolo unde proporţia dintre dulce, sărat, acru şi 
picant se află întrun echilibru perfect, se 
obişnuiește să se foloseasă uleiul de orez, soia, 
nuci sau susan, alături de ghimbir, nucuşoară, 
scorţişoară şi ardei iuţi şi oţet balsamic. De 
multe ori combinația ingredientelor poate să 
surprindă prin aromă făcând dintr-o simplă 
friptură la grătar o adevărată delicatesă demnă 
de bucătăria oricărui restaurant cu pretenţii.  
Poftă bună…la marinat! 

Catrene cu... tâlc 

Motiv de gelozie  
(lui Tiberiu Vinţan) 

 
De-nchizi şi deschizi ziarul 
Lui Vinţan, zău, poţi vedea 
Că-ntr-un colţ , mă pup întruna 
Eu şi cu nevastă-sa. 

de Gheorghe Niculescu 

Datorită unei greşeli 
umane, jurnalistul nostru 
de investigaţii şi dezvăluiri, 
Scriicel Jurnărel, 
a intrat astăzi în posesia 
unei scrisori personale, 
trimisă de cetăţeanul 
Piticel Bărbăţel, cel mai 
şmenar macho de pe 
Centru, către o distinsă 
domnişoară din blocul în 
care locuieşte şi 
corespondentul nostru de 
teren. 
 
Conform spuselor 
colegului nostru, se pare 
că greşeala aparţine 
poştaşului, Timbrişor 
Turmentilă, care a 
confundat şi de această 
dată cutiile poştale, livrând 
scrisoarea cu pricina la 
numărul 23 în loc de 87. 
Încă nu ne-am explicat 
cum poate face repetat 
această confuzie ! 
 
Din motive pur 
profesionale, după cum a 
mărturisit colegul nostru, 
iar noi îi dăm cea mai 
mare crezare, Scriicel 
Jurnărel a deschis fără a 
sta prea mult pe gânduri 
scrisoarea şi a citit 
acele rânduri cu ochiul 
jurnalistului profesionist şi 
nu cu cel al curiosului 
băgător în seamă. 
 
Plicul era adresat vecinei 
sale de la 8, o tânără pe 
nume Catrinel Piţiponcel, 
care s-a întors 
de puţină vreme în ţară 
după o perioadă de 

formare profesională 
petrecută în interes de 
serviciu prin hotelurile 
mărginaşe ale Romei, 
Madridului și Parisului. 
Întoarsă după mai bine de 
5 ani în ţară, domnişoara 
Piţiponcel, ca orice 
cetăţean care se 
respectă şi a trudit din greu 
prin străinătăţuri pentru 
bani, şi-a deschis o 
afacere cu un 
magazin de tot felul, unde 
vinde şi pe caiet. 
Îmbrăcată întotdeauna cu 
fuste prea scurte şi topuri 
decoltate care îi expun 
mereu la vedere 
generozităţile feminine, 
domnişoara Piţiponcel 
reprezintă pentru urbea 
noastră o mare 
valoare. Mersul său 
legănat, prin care îşi 
aruncă în toate direcţiile 
fesele ispititoare a devenit 
o adevărată artă. 
În bisericile oraşului, 
portretul său a fost pus la 
loc de cinste, acolo unde 
se fac citirile sub patrafir, 
iar prea-de-tot-sfinţitul 
Crucinel Risipescu a 
numit-o chiar „sfânta 
martiră a zilelor noastre”, 
pentru sacrificiile 
creştineşti pe care le-a 
făcut pe meleaguri străine 
pentru a-i uni prin dragoste 
şi iubire pe toţi oamenii. 
 

Revenind la scrisoarea cu 
pricina, Scriicel Jurnărel 
ne-a mărturisit că nu era 
deloc una importantă şi că 
regretă acum timpul 
pierdut cu citirea ei, dar l-a 
insistenţele redacţiei ne-a 
spus totuşi care era 
mesajul pe care îl 
conţinea: Piticel Bărbăţel, 
băiat de băiat şi şmecher 
de şmecher, o ruga pe 
această distinsă doamnă a 
oraşului nostru să-i 
accepte scuzele pentru că 
în urmă cu câteva zile, din 
neglijenţă, i-a scăpat 
scrumul de la ţigară în faţa 
magazinului său. Scuzele 
sincere ale celui mai 
bărbat dintre bărbaţii 
oraşului se întindeau pe 
mai bine de douză pagini 
mari de caiet. Cu toate că 
autorul locuiește la parterul 
unui bloc social, a invitat-o 
pe tânăra domnişoară la o 
cafea cu frişcă, pe terasă! 
 
 
(Articolul este un Pamflet 
şi trebuie tratat ca atare!) 

Scrisoarea 
  Pamfletul lui Gîscă 

 

 
Prof. Mariana ARI 
 
Acesta a fost titlul proiectului educaţional 
desfăşurat în parteneriat între Clubul 
Copiilor şi Elevilor şi Structura P. N. Nr. 1 
a Grădiniţei P.N. "Lumea Copiilor" din 
Lupeni, sâmbătă, 7 iunie, în faţa 
Cinematografului "Cultural".  Ca o 
avanpremieră la vacanţa mare, copiii mai 
mici şi mai mari de la cele două unităţi de 
învăţământ au arătat o parte din ceea ce 
au învăţat  la cercurile de muzică, arte 
plastice şi karate ,acum , la sfârşit de an 
şcolar, părinţilor şi întregii comunităţi ,cu 
bucuria caracteristică vârstei. Copiii 
îndrumaţi de domnul profesor Dragota 

Claudiu au interpretat vocal şi 
instrumental piese clasice şi moderne, 
sportivii karatişti, antrenaţi de domnul 
profesor Sigmirean Marius 
au  demonstrat forţă şi agilitate, cei mai 
mici au împodobit asfaltul din faţa 
cinematografului  cu desenele lor 
vesele,iar fundalul a fost asigurat de 
expoziţia de picturi realizate de 
"pictorii"  domnului profesor Ardeleanu 
Ioan. 
 
Partenere la realizarea programului 
prezentat au fost doamnele educatoare 
Ari Mariana, Cîmpean Rodica, Avădanei 
Leliana, Muntean Luminiţa, Onică Larisa, 
care au pregătit pentru acest eveniment 
un repertoriu de cântece , interpretate de 
preşcolarii grupelor pe care le-au 
îndrumat în acest acest an şcolar. 
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Cred că încă de când s-au 
săturat de tăiat frunză la câini, 
oamenii harnici s-au apucat 
meticulos de tunsul ierbii. 
Cositul ierburilor este din 
vremuri imemorabile una din 
îndeletnicirile de bază ale 
oamenilor.  
 
Fără îndoială, coasa, aşa cum o 
ştim noi şi astăzi, cu lamă de 
metal şi coadă de lemn, se 
numără printre primele 
“aparate” de lucru ale ţăranilor. 
Istoria nu a consemnat însă 
numele inventatorului acestei 
unelte şi nici anul în care 
aceasta a fost utilizată pentru 
prima oară, dar descoperirile 
arheologice plasează această 
descoperire încă în primii ani ai 
civilizaţiei umane cunoscute 
drept “epoca fierului. “ 

De-a lungul timpului, “stiloul 
ţăranului”, cum a mai fost 
denumită coasa a îndeplinit şi 
atributul unei periculoase arme 
utilizate de cei mulţi în războaie 
dar şi în timpul răscoalelor. 
 
Descoperirile ştiinţei moderne 
nu puteau să lase la o parte 
cositul, această activitate 
esenţială şi astăzi, ca 
întotdeauna, mai ales pentru 
fermieri, dar şi pentru 
gospodarii care se ocupă de 
înfrumuseţarea zonelor verzi 
urbane, a parcurilor şi 
grădinilor. Peluzele acoperite cu 
iarbă tăiată şi îngrijită au 
început să fie pentru prima dată 
la modă la începutul secolului al 
XVIII-lea, în Franţa, de unde, 
tehnica amenajării lor s-a 
răspândit rapid în Anglia şi apoi 
în lumea întreagă.  
 
Francezii au adus la perfecţiune 
tehnica modelării formei 
peisajului în figuri geometrice cu 
porţiuni de pajişte intersectate 
de cărări, labirinturi naturale, 
arbuşti ornamentali şi grădini 
sofisticate, exemplul cel mai 
reuşit fiind chiar celebra grădină 
a palatului Versailles.  
 

Întreţinerea pajiştilor era însă 
costisitoare şi doar oamenii 
înstăriţi, cu vaste posesiuni de 
pământ, îşi permiteau să 
amenajeze peluze ori grădini cu 
iarbă tunsă, plătind zeci sute de 
oameni care să le cosească.  
 
Nevoia dezvoltării unor maşini 
care să preia rolul oamenilor şi 
în această activitate a devenit 
din ce în ce mai necesară, iar 
preocuparea oamenilor de 
ştiinţă în căutarea de soluţii 
care să răspundă la această 
problemă nu a întârziat nici ea.  
 
La 3 mai 1831, Manning a 
obţinut un patent pentru o 
maşină de tăiat iarba, însă 
istoria acestui dispozitiv, atât de 
folositor pentru amenajarea 
peluzelor, începe cu britanicul 
Edwin Beard Budding care, la 
31 august 1830, a primit primul 
brevet pentru un instrument 
mecanic de tuns iarba. 
 
Apariţia maşinii de tăiat iarba a 
înlocuit rapid mijloacele 
rudimentare folosite anterior: 
păşunarea animalelor sau 
tăierea ierbii cu secera, coasa 
sau foarfecele. Înaintea 
invenţiei lui Budding, modelele 

de dispozitive pentru tăiatul 
ierbii erau bazate pe tracţiune 
animală, copitele cailor fiind 
învelite în piele pentru a proteja 
pajiştea. 
 
În anii 1890 au început să apară 
primele dispozitive alimentate 
cu aburi, iar la începutul 
secolului al XX-lea, maşinile de 
tuns iarba cu motor cu ardere 
internă alimentat cu benzină. 
Peluzele frumos amenajate sunt 
un adevărat stil de viaţă în 
Statele Unite, statisticile 
indicând faptul că americanii 
cheltuiesc 25 de miliarde de 
dolari anual pe produse pentru 
îngrijirea pajiştilor: maşini de 
tuns iarba, îngrăşăminte, 
seminţe, pesticide, furtunuri, 
maşini de stropit, instrumente 
pentru grădinărit. 
 
Deşi tehnologia mecanică este 
astăzi larg răspândită şi la noi, 
în zonele montane românii 
folosesc încă tradiţionala coasă 
pentru tuns iarba, spre deliciul 
turiştilor străini. 
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Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Anunţ la mica publicitate: “Conform 
ultimului recensământ, în România 
sunt 7 femei la un bărbat. Rog partea 
mea de femei să mă contacteze 
urgent !” 
*** 
- Tati, eu de la cine am luat 
inteligenţa ? 
- De la mamă-ta, că eu încă o mai am 
pe a mea... 
*** 
Anunţ într-o întreprindere de producţie: 
"Stimate lucrătoare, dacă purtaţi halate 
lungi şi largi, feriţi-vă de organele în 
mişcare ale utilajelor. Dacă purtaţi 
halate scurte şi strîmte, feriţi-vă de 
organele în mişcare ale mecanicilor de 
întreţinere. " Conducerea  
*** 
Doi tractorişti pe câmp la semănat, 
scot pita, slana, bat o ceapă de roata 
de la tractor şi se pun să mănânce. 
Vine şeful turbat de nervi şi îi întreabă: 

- Mă, voi de ce nu semănaţi ? 
- Păi… noi nu suntem fraţi !  
*** 
Soţia, dimineaţa, la micul dejun, îl 
ceartă pe soţ: 
– Ia uite, vecinul nostru toată noaptea 
face dragoste cu vecina! Tu de ce nu 
faci? 
Soţul, liniştit, citind mai departe ziarul, 
răspunde: 
– Draga mea, păi cum aş putea să fac, 
dacă eu nici măcar nu o cunosc?  
*** 
- Tată, tu poti să scrii cu ochii închişi? 
- Nu stiu, dar pot să încerc. 
- Bine, atunci sting lumina şi încearcă 
să-mi semnezi şi mie carnetul de note.  
*** 
Un moldovean se duce la casa de 
bilete din Sighet şi întreabă: 
- Cât îi un bilet până la vişeu ? 
- Şaizeci de lei la personal, şaptezeci 
şi cinci la rapid, i se răspunde. 
- Scump, mai ghini mă chiş pi piron!  

Vremea cositului... 
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Uricani, Bd. Muncii, 
Bloc 29 Parter 

“Ne preţuim clienţii ca pe noi înşine !” Relaţii la telefon 0722-807.221 

S-a deschis sezonul de vară la 
ştandul Comexim din Lupeni  

Lucian ISPAS 
 
Apreciatul ştrand Comexim R din 
Lupeni şi-a redeschis săptămâna 
trecută porţile pentru toţi iubitorii 
acestui gen de distracţie şi 
petrecere a timpului liber. 
Amplasat lângă stadionul 
“Minerul” din Lupeni, ştandul 
Comexim funcţionează zilnic 
între orele 9,00 şi 21,00.  
 
Cei care optează pentru acest 
obiectiv de relaxare modernizat 
la standarde europene, au la 
dipoziţie  bazine cu apă încălzită 
şi filtrată, 700 de şezlonguri 

pentru plajă, un restaurant cu 
terasă de 250 de locuri, un club 
în aer liber, un teren de volei şi 
garderobă. 
 
Pentru sezonul de vară 2014, 
preţurile de acces la serviciile 
acestui ştrand au rămas 
nemodificate, respectiv 8 lei 
(pentru copii) şi 12 lei (pentru 
adulţi) în timpul săptămânii şi 10 
lei (pentru copii) şi 15 lei (pentru 
adulţi), în week-end. De 
asemenea, sunt disponibile 
abonamente cu 10 intrări la 
preţul de 80 de lei (pentru copii) 
şi 100 de lei (pentru adulţi).  


