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2 ACTUALITATE 

Există, din nefeicire, pentru 
comunitatea jurnalistică din Valea 
Jiului, o oarecare teamă că, aşa 
cum  în general Valea Jiului este 
lăsată de izbelişte de mai-maii ţării, 
tot aşa şi jurnaliştii de aici sunt 
ignoraţi de organismele 
profesionale de la nivel naţional. 
 
Că, de fapt, lucrurile stau cu totul 
altfel, o demonstrează şi faptul că 
în cea mai importantă zi festivă 
pentru breasla jurnalistică - Ziua 
Mondială a Presei - directorul 
executiv al reputatului organism profesional care este Centrul pentru 
Jurnalism Independent, Ioana Avădani, a ales să sărbătorească 
această zi alături de jurnaliştii din Valea Jiului, la Petroşani, după ce, 
anul trecut, a sărbătorit Ziua Presei la Washington.  
 
Pentru interesul său manifestat pentru presă şi valorile profesionale 
acesteia, dar şi pentru faptul că a adus încurajări necesare presei 
locale din Valea Jiului, Ioana Avădani este, în opinia noastră, 
“Premiantul săptămânii” în  Valea Jiului.  

IOANA AVĂDANI 
Director executiv Centrul pentru Jurnalism Independent 

Un consilier local din Lupeni l-a prins cu minciuna pe viceprimarul Cornel Lungan 
Ceea ce este evident pentru 
toată lumea, în legătură cu 
situaţia dramatică în care se 
află administraţia publică locală 
din municipiul Lupeni, nu pare a 
fio vizibil şi pentru edilii care 
conduc destinele oraşului. 
Nu mai departe decât la ultima 
şedinţă a Consiliului local 
Lupeni, la o întrebare lansată 
de consilierul Aurel Uilăcan, 
viceprimarul Cornel Lungan 
(devenit, interimar, şef al 
administraţiei locale) a afirmat 
că „Primăria Lupeni nu mai are 
în acest moment nici un fel de 
datorii.” 
 
Sigur, optimismul debordant al 
viceprimarului Cornel Lungan 
este lăudabil, numai că 
răspunsul domniei sale este 
viciat fie de necunoaşterea 
realităţii, fie de incompetentţă, 
fie chiar de o gravă nepăsare. 
Altfel nu se explică cum este 
posibil ca şeful (fie el şi 
interimar) administraţiei locale 
să nu aibă habar de faptul că, 
din informaţiile publice 
prezentate de Ministerul de 
Finanţe, municipiul Lupeni este 

în continuare pe primul loc în 
topul datornicilor din judeţul 
Hunedoara, deţinând un loc 
fruntaş şi în topul naţional.  
 
”Primăria Lupeni avea, la finele 
lunii martie anul curent, datorii 
în valoare totală de 8,20 
milioane de lei. Astfel, potrivit 
situaţiei plăţilor restante mai 
mari de 90 de zile înregistrate 
la nivelul bugetului general al 
unităţilor/subdiviziunilor 
administrativ-teritoriale la data 
de 31 martie 2015, Primăria 

Lupeni ocupa prima poziţie pe 
judeţul Hunedoara cu suma de 
peste 8 milioane de lei dintr-o 
datorie totală a administraţiilor 

din judeţ de 13,77 milioane de 
lei. Restanţele municipalităţii au 
crescut cu 40 mii lei faţă de 
raportarea de la finele lunii 

februarie”, se arată în 
documentul postat pe situl 
MFP. 
 
În faţa unei astfel de situaţii, 
consilierul local Aurel Uilăcan 
are tot dreptul să pună o 
firească întrebare: „Cine şi, mai 
ales, de ce minte, domnule 
viceprimar Lungan ?” 
 

Tiberiu VINŢAN 



3 ADMINISTRAŢIE 

Festivalul naţional de teatru al adolescenţilor va fi susţinut de 
autorităţile publice locale din Petroşani 
Consiliul local al municipiului 
Petroşani a validat, în 
unanimitate, propunerea 
primarului Tiberiu Iacob Ridzi, 
aprobând astfel ca autorităţile 
locale din Petroşani să fie 
parteneri în derularea 
proiectului cultural iniţiat de 
Teatrul “Ion D. Sârbu” şi dedicat  
adolescenţilor aspiranţi la titlul 
de actor. 
 
Petroşaniul urmează să 
găzduiască, în perioada 8-10 
mai, cea de-a III-a ediţie a 
Festivalului Naţional de Teatru 
al Adolescenţilor. Festivalul a 
cărui idee a pornit de la câţiva 
tineri din Valea Jiului, în urmă 
cu 3 ani, este astăzi un apreciat 
eveniment cultural, unic de 
acest fel în România. Pentru 
buna organizare a festivalului, 

în calitate de co-organizatori, 
alături de Teatrul “Ion D. Sârbu” 
şi Consiliul judeţean 
Hunedoara, Consiliul local al 
municipiului Petroşani a 
aprobat alocarea sumei de 
4000 de lei.  
 
Banii vor fi utilizaţi pentru 
constituirea fondului de 
premiere a câştigătorilor şi 
pentru editarea afişelor oficiale 
ale evenimenului. Premiul 
pentru cel mai bun spectacol va 
fi, astfel, răsplătit cu 1000 de 
lei, 700 de lei fiind acordaţi 
pentru cea mai bună regie, în 
timp ce alţi câte 500 de lei vor 
reveni celui mai bun actor, 
respectiv celei mai bune actriţe. 
Şi cele mai bune roluri 
secundare dar şi cel mai bun 
scenariu al pieselor de teatru 

puse în scenă de tinerii actori la 
“Festivalul Vostru, al 
Adolescenţilor” vor fi, de 
asemeena, premiate de 

autorităţile locale de la 
Petroşani.  
 

Luminiţa VINŢAN 

Noua faţă a Serviciului de Urgenţe de la Spitalul din Vulcan este 
apreciată de autorităţile administraţiei locale 

“Nu doresc nimănui să ajungă 
la serviciul de urgenţe al 
Spitalului nostru... Dar, dacă vi 
se petrece aşa ceva, vă asigur 
că aici sunteţi pe mâini bune”, 
afirmă Gheorghe Ile, primarul 
municipiului Vulcan, după vizita 
pe care a efectuat-o la acest 
important obiectiv social al 
oraşului.  
 
Garanţiile date, în acest sens, 
de primarul Ile şi susţinute atât 
de directorul Spitalului 
municipal Vulcan, ec. Cristina 
Baleia cât şi de şeful 
Compartimentului de Primiri 
Urgenţe, dr. Cătălin Popa, se 

bazează pe rezultatele vizibile 
pe care le-a adus secţiei de 
urgenţe implementarea unui 
proiect susţinut de grupul 
Rompetrol. Proiectul de 
modernizare al acestui serviciu 
medical, finalizat de curând, 
răspunde normelor spitaliceşti 
pentru această activitate mult 
mai bine decât în foarte multe 
dintre spitalele din România. 
Circuitul de intervenţii în cadrul 
acestui serviciu a fost gândit de 
echipa de management a 
spitalului în cel mai mic 
amănunt. Graţie acestui proiect, 
au fost modernizate toate 
saloanele UPU de la Spitalul 

din Vulcan, recepţia serviciului 
de Urgenţe şi anexele. De 
asemenea, din banii prevăzuţi 
în proiect au fost achiziţionate 
câteva aparate medicale şi 
instrumentar necesar unor 
intervenţii prompte în cadrul 
serviciului de urgenţe medicale.  
“Este un proiect dedicat tuturor 

cetăţenilor care pot ajunge  
într-o astfel de situaţie de viaţă, 
fie ei vulcăneni sau din alte 
localităţi, aflaţi cu sănătatea în 
situaţie de urgenţă”, 
concluzionează primarul Ile, 
după inspecţia făcută la faţa 
locului.  
 
Primarul Vulcanului spune că 
Spitalul Municipal din Vulcan a 
fost întotdeauna în atenţia 
autorităţilor locale care au 
căutat soluţii pentru reabilitarea 
şi modernizarea infrastructurii, 
astfel încât uşor, dar sigur, 
această unitate medicală să 
poată îndeplini condiţiile 
necesare pentru asigurarea 
unui act medical de calitate 
pentru cetăţenii Vulcanului. 
“Vom căuta să găsim şi alte 
soluţii şi resurse pentru a 
continua procesul de 
modernizare al Spitalului, aşa 
cum ne-au solicitat cetăţenii şi 
aşa cum este firesc pentru un 
oraş care se respectă”, a mai 
precizat Gheorghe Ile. 
 

Tiberiu VINŢAN 



4 EVENIMENT 

Tiberiu Iacob Ridzi: “Veteranii de război sunt modele de 
viaţă pentri noi toţi, atât pentru că au rezistat războiului, dar 
şi pentru că au pus umărul la construcţia comunităţii” 

Instituite la 29 aprilie 1902 de 
către Regele Carol I al 
României, titlul de veteran de 
război şi ziua festivă dedicată 
acestora, au fost în ultimul 
veac, momente de emoţie şi 
respect pentru cei care au făcut 
dovada patriotismului cu arma 
în mână, în luptele marilor 
conflagraţii mondiale. 
 
În Valea Jiului au trăit câteva 
mii de veterani de război. 
Astăzi, la 70 de ani de la finalul 
ultimului Război Mondial, mai 
sunt în viaţă doar vreo 25. 
Aproape toţi sunt nonagenari şi 
tot mai puţini mai au puterea de 
a răspunde “prezent” la 
acţiunile dedicate Zilei 
Veteranilor de Război în Valea 
Jiului.  
 
La Petroşani, dintre cei 6 
veterani de război în viaţă, doar 
Domnica Ileşoi a putut veni, 
anul acesta, personal, la 
întâlnirea anuală cu primarul 
Tiberiu Iacob Ridzi şi cu presa 
locală. Pentru ceilalţi cinci, au 
venit alţi reprezentanţi din 
familie, împuterniciţi să ridice 
diploma de excelenţă şi premiul 
conferit de autorităţile locale de 
la Petroşani.  
 
“Vreau să mulţumesc pe 
această cale veteranilor de 
război din Petroşani pentru 
ceea ce au făcut în perioada în 
care au fost în război, dar şi 
după pentru tot ceea ce au 
făcut pentru comunitatea 
noastră. Ei sunt un exemplu 
pentru generaţia tânără din mai 
multe puncte de vedere, dar 
cred că cel mai important este 
acela al consecventei şi al 
faptului că au reuşit să treacă 
peste mari greutăţi cu fruntea 
sus. Vă mulţumim că existaţi şi 
pentru tot ceea ce aţi făcut 
pentru familile dumneavoastră 

şi pentru comunitate. Ceea ce 
am făcut noi astăzi este doar 
încă un semn de recunoştinţă şi 
apreciere din partea comunităţii 
şi îmi pare rău că, din an în an, 
ne întâlnim tot mai puţini pentru 
că, din păcate, numărul anilor şi 
greutăţile vieţii îşi spun 
cuvântul. Mă bucur desigur că 
doamna Domnica Ileşoi este 
alături de noi şi este plină de 
viaţă şi de putere la fel ca şi 
anul trecut”, a declarat la acest 
eveniment, Tiberiu Iacob Ridzi, 
primarul municipiului Petroşani. 
 
La cei 87 de ani ai săi, Domnica 
Ileşoi îşi aminteşte perfect 
momentele teribile trăite în 
timpul războiului, momente pe 
care, ori de câte ori are ocazia, 
le povesteşte, cu convingerea 
că doar dacă ne cunoaştem 
bine trecutul, vom învăţa să ne 
trăim cu demnitate prezentul şi 
să croim, în pace, viitorul. ”În 
timpul Războiului, am lucrat la 
un spital mobil, care s-a 
deplasat de la Vatra Dornei la 
Călimăneşti. Eram cu domnul 
colonel Enea Olteanu. Am 
călătorit două săptămâni cu 
trenul pânã am ajuns la 
Călimăneşti. Era la sfârsitul lunii 
martie, în anul 1943. Acolo, un 
om ne-a luat acasă la el şi am 
avut acolo ocazia să ne 
încălzim la o sobă cu paie şi cu 
o zeamă caldă. A doua zi ne-au 
dus la o clădire din Călimăneşti 
- care şi acum este în picioare - 
şi acolo am muncit aproape 4 
săptămâni până am pus spitalul 
la punct. Exact în momentul în 
care trebuiau să apară răniţii a 
sunat alarma de război care  
ne-a speriat foarte tare. Au 
venit primii răniţi care erau 
desculţi, morţi de foame, plini 
de păduchi şi care se tot 
întrebau pentru ce au luptat, 
deoarece o dată cu întoarcerea 
frontului, pierduserăm şi 

Basarabia. Chiar şi acum, la 
vârsta asta, mă gândesc pentru 
ce am luptat, pentru că noi, 
românii, nu am avut decât 
daune de război, morţi, văduve 
şi copii săraci”, povesteste 
Domnica Ileşoi, singura femeie 
din Valea Jiului care deţine titlul 
de veteran de război.  
 
După spargerea frontului de 
Est, familia Domnicăi Ileşoi a 
fost despărţită de ruşi. Destinul 
a adus-o, după Război,  
împreună cu soţul ei, în Valea 
Jiului.  
 
Primarul municipiului Petroşani, 
Tiberiu Iacob Ridzi este de 
părere că toate aceste poveşti 
ale veteranilor de război  
constituie mărturii ale istoriei şi 
ele trebuiesc povestite şi  
repovestite în mod special  
tinerilor, pentru care aceste  
povestiri din timpul războiului 

par a fi, pentru mulţi, doar 
scene desprinse dintr-un  
roman. Când, de fapt, ele  
reprezintă buncăţi din  
adevărata istorie a României 
contemporane. “Omagiul pe 
care îl aducem în fiecare an 
veteranilor de război este 
acelaşi. Ceea ce diferă este 
numărul lor. Sunt din ce în ce 
mai puţini. Anul acesta din cei 6 
veterani câţi mai sunt în viaţă, 
doar doamna Domnica a mai 
răspuns prezent invitaţiei 
noastre pentru a le mulţumi şi 
de această dată pentru modul 
în care au slujit patria. Ceilalţi 5 
venerabili domni veterani şi-au 
trimis aparţinătorii să îi 
reprezinte. În mod natural 
numărul acestor români care au 
contribuit la împlinirea idealului 
de libertate al patriei noastre, 
este tot mai mic. Noi vom 
continua să-i omagiem însă, la 
fiecare întoarcere prin timp, în 
această zi  dedicată lor - 
veteranilor de război“, a 
concluzionat primarul Tiberiu 
Iacob Ridzi, într-o postare 
publică, emoţia întâlnirii cu 
ultimii veterani de război ai 
Petroşaniului. 
 

Tiberiu VINŢAN 



5 EVENIMENT 

“A fi contemporan cu un veteran de război 
este un motiv de bucurie personală care 
poate fi întrecut doar de sentimentul de a 
nu mai cunoaşte niciodată suferinţa unui 
război pentru libertatea unui neam, a unei 
ţări.” Acesta este mesajul pe care şi-a dorit 
primarul Gheorghe Ile să-l insufle tinerilor 
din municipiul Vulcan, atunci când a stabilit 
ca aniversarea din acest an a Zilei 
Veterenailor de Război să se desfăşoare la 
Colegiul “Mihai Viteazu”, în prezenţa 
liceenilor.  
 
Întâlnirea tinerilor cu istoria şi cu unul dintre 
puţinii veterani de război care au rezistat 
luptei cu trecerea timpului a fost, la Vulcan, 
un moment de  mare sensibilitate, descris 
tot de către primarul Ile, el însuşi un om 
care, în fiecare an, trăieşte la cote de 
maximă emoţie reîntâlnirea cu veteranii de 
război ai oraşului. “Cândva, numărul 
acestora era de ordinul sutelor, iar trecerea 
plutonului de veterani, în pas de defilare la 
manifestările publice care marcau 
momentele festive şi istorice ale oraşului 
nostru, era primită întotdeauna cu meritate 
ovaţii şi aplauze. Numărul veteranilor de 
război scade însă de la an la an. Astăzi, la 
70 de ani de la finalul războiului, doar 2 
dintre ei mai sunt în viaţă în oraşul nostru: 
Plutonierul major Vasile Cornea şi 
Sublocotenentul Emil Abalaşei. Anul 
acesta, i-am omagiat împreună cu tinerii de 
la Colegiul Tehnic “Mihai Viteazu” într-un 
moment de mare sensibilitate pe care mă 
bucur că am reuşit să-l trăim încă o dată. 
Timpul acestor oameni bravi se scurge 
rapid iar noi, cei care simţim în adâncul 
nostru importanţa efortului fiecăruia dintre 

ei pentru ca România să fie liberă, ne 
bucurăm de prezenţa lor aşa cum ne 
pricepem. Personal sunt recunoscător 
tuturor acestor bărbaţi care şi-au dedicat o 
bună parte din anii tinereţii pe fronturile de 
luptă. Mulţumesc colegilor mei din 
Asociaţia Cultul Eroilor care s-au îngrijit ca 
şi evenimentul de astăzi să poată fi la 
aceeaşi înălţime a emoţiilor ca de fiecare 
dată”, a descris Gheorghe Ile festivitatea 
din acest an dedicată Veteranilor de Război 
de către municipalitate.  
 
Anul acesta, la Ziua Veteranilor de Război 
care marchează, la nivel naţional şi 
aniversarea celor 7 decenii care s-au scurs 
de la finalul ultimei mari conflagraţii 
mondiale, doar un singur veteran de război 
din municipiul Vulcan a mai răspuns 
„prezent” la apel. Plutonierul major Vasile 

Cornea este cel care a primit onorul 
autorităţilor locale, primarul Gheorghe Ile 
înmânându-i o diplomă de onoare şi un 
stimulent financiar, împreună cu o 
strângere de mână şi multe cuvinte 
frumoase, în faţa liceenilor de la Colegiul 
„Mihai Viteazu”, invitaţi la această lecţie 
deschisă de istorie. Pentru sublocotenentul 
Emil Abalaşei, aflat într-o stare precară de 
sănătate, însemnele recunoştinţei publice 
ale autorităţilor locale au fost primite de 
soţia veteranului. În fine, o nepoată a ridicat 
şi diploma cuvenită pentru probabil cel mai 
pitoresc personaj din grupul veteranilor 
vulcăneni, plutonierul Ion Nicolae Tomuş, 
trecut la cele veşnice în urmă cu doar 
câteva săptămâni. În memoria acestuia, 
dar şi în amintirea tuturor veteranilor de 
război care au scris, cu curaj şi demnitate, 
file de istorie, luptând pentru dreptul nostru 
de a fi liberi, primarul Gheorghe Ile a 
recitat, cu aceaşi nedisimulată emoţie, 
poezia “Se sting veteranii”, amintind tuturor 
celor prezenţi şi întregii comunităţi că 
“avem datoria de a le aduce veşnica 
noastră recunoştinţă acestor oameni bravi 
care şi-au asumat, cu răspundere, cu 
onoare şi cu dăruire, datoria de a fi curajoşi 
ostaşi ai Armatei Române în cele mai grele 
momente ale istoriei noastre, în Cel de-al 
Doilea Război Mondial”. Iată de ce, cu 
prezenţa fizică a ultimilor veterani sau doar 
cu amintirea bravilor eroi ai Vulcanului, 
Ziua Veteranilor de Război rămâne, pe 
veci, un moment demn de respectul întregii 
comunităţi locale.  

Tiberiu VINŢAN 

Tineri sau vârstnici, vulcănenii sunt mândri că sunt contemporani cu 
luptătorii pentru patrie 



6 POLITICĂ 

Planul consilierilor PSD de la Petrila de a impune încă un post de şef la 
societatea de gospodărie a fost dejucat de liberali, susţinuţi şi de 
primarul Ilie Păducel 
“PNL Petrila a reuşit obţinerea 
unei victorii împotriva cuplului 
pesedist Bobar-Jurca, stopând 
tentativa acestora de a mitui un 
consilier local cu un post în 
conducerea societăţii Edil 
Urban SA, aflată în subordinea 
Consiliului local”, se arată  
într-un comunicat de presă al 
organizaţiei PNL Petrila, primit 
la redacţie.  
 
În fapt, la inistenţele liderilor 
PSD, Petrila Gheorghe Bobar şi 
Vasilică Jurca, AGA de la 
societatea de gospodărie Edil 
Urban ar fi trebuit să se 
reunească la finele săptămânii 
trecute, pentru a modifica 
organigrama societăţii, prin 
înfiinţarea unui nou post de 
director, destinat chiar unuia 
dintre membri Consiliului local. 
Iniţiativa a stârnit proteste din 
partea consilierilor PNL Cornel 
Preda, Doiniţa Dragomir, Victor 
Aleznauer şi Doiniţa Bălănesc, 
care au atras atenţia că, în 
condiţiile în care societatea 
amintită se află în reorganizare, 

iar de curând în Consiliul local, 
prin votul majorităţii PSD, a fost 
aprobată majorarea tarifelor la 
gunoi, umflarea organigramei 
cu încă un post de conducere 
este absolut nejustificată.  
 
Mai mult, consilierul local PNL 
Doiniţa Bălănesc a atras 
atenţia, printr-un document 
oficial adresat Consiliului local, 
asupra faptului că „dacă 
majorarea tarifelor la gunoi a 
fost argumentată cu lipsa 
resurselor financiare, în mod 
evident crearea unui nou post 
de conducere contravine 
principiilor pe care se bazează 
procedura de reorganizare 
judiciară a societăţii.” 
 
Potrivit comunicatului emis de 
liberalii petrileni, Organizaţia 
PNL Petrila apreciază şi poziţia 
primarului Ilie Păducel în acest 
caz, primarul opiniind că „dată 
fiind situaţia actuală a societăţii, 
nu este oportună, mai mult 
chiar, nu se justifică înfiinţarea 
acestui nou post de 

conducere.” 
 
Probabil speriaţi de iminenţa 
unui nou scandal public, 
iniţatorii demersului privind 
înfiinţarea unui post de 
conducere cu dedicaţie la Edil 
Urban, în speţă consilierii locali 
ai PSD, nu s-au mai prezentat 
la şedinţa Adunării Generale a 
Acţionarilor de la societatea 
Edil Urbal, convocată miercurea 
trecută, pentru a-şi argumenta 
şi susţine proiectul. La şedinţă 
au fost însă prezenţi consilierii 
PNL, care aşteptau explicaţii 
legate de acest subiect.  
 
„În concluzie, aşa cum se poate 
constata, PSD mai 
demonstrează încă o data 
petrilenilor modul dezastruos în 

care înţelege să facă 
administraţie. După ce au făcut 
dovada incompetenţei ducând 
în pragul falimentului 
Complexul Energetic 
Hunedoara, după ce nu s-au 
ţinut de cuvânt în faţa 
petrilenilor în ceea ce priveşte 
prelungirea activităţii la mina 
Petrila, PSD face acum o nouă 
dovadă a incompetenţei şi 
intreresului personal, încercând 
să folosească în interes politic 
şi o societate aflată în 
subordinea Consiliului local. 
PNL Petrila, prin consilierii săi 
responsabili, atrage atenţia 
reprezentanţilor PSD Petrila că 
astfel de pracrtici nu pot fi 
tolerate”, se mai arată în 
comunicatul PNL Petrila. 

Tiberiu VINŢAN 

UNPR i-a omagiat pe veteranii de război din România 
Având în vedre faptul că anul 
2015 este unul special pentru 
veteranii de război, un an în 
care se împlinesc 70 de ani de 
la încetarea celui de-al Doilea 
Război Mondial, liderii UNPR 
(oameni pentru care 
patriotismul reprezintă o politică 
oficială de partid şi de stat) au 
dorit să puncteze acest 
eveniment într-un mod aparte.  
 
Astfel, miercuri, 29 aprilie, în 
cadrul mai multor organizaţii 
UNPR din ţară, veteranii de 
război au fost invitaţi la un 
dialog cu liderii acestei 
formaţiuni politice. Aşa s-a 
întâmplat şi la Deva unde, la 
sediul Organizaţiei judeţeane 
Hunedoara a UNPR, în 
prezenţa liderului UNPR 
Hunedoaram, senatorul 
Haralamabie Vochiţoiu, a fost  

sărbătorită „Ziua Veteranilor de 
Război”.  
 
“Am sărbătorit acest eveniment  
acordând diplome aniversare 
de patrioţi români, în semn de 
recunoştiinţă pentru acte 
deosebite de eroism celor care, 
la chemarea ţării, nu au pus 
întrebări, nu au cerut nimic, nu 
au pus în balanţă sacrificiul 
tinereţii lor şi au lăsat acasă 
părinţii, fraţii, surorile, soţiile şi 
copiii, plugul în brazdă, 
strungul, condeiul sau catedra 
şi, pentru apărarea fiinţei 
naţionale şi eliberarea gliei 
strămoşeşti, au răspuns 
prezent, oferindu-şi bunul cel 
mai de preţ – viaţa”, a declarat 
senatorul Haralambie Vochiţoiu.  
 
Liderul progresist consideră de 
asemenea că “generaţia 

noastră are privilegiul de a-i 
cunoaşte personal şi de a le fi 
alături, iar generaţiile viitoare au 
obligaţia de a-i onora pentru că 
faptele dumnealor au scris 
istoria acestei ţări. Cu onoare şi 

admiraţie, astăzi, ne înclinăm în 
faţa domniilor voastre, Eroi ai 
Neamului, adevăraţi Patrioţi 
Români!” 
 

Lucian ISPAS 
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COMUNICAT DE PRESĂ 
În weekend trecut, la Braşov, s-a întrunit 
comitetul Director al Patronatului Presei din 
România – ROMEDIA. Reamintim cititorilor că 
din ROMEDIA fac parte mai mult de 30 de 
societăţi cu activitate în domeniul presei scrise, 
radio-TV şi online, din toate regiunile ţării şi unde 
Valea Jiului este reprezentată de Tiberiu Vinţan, 
director al Grupului de presă Exclusiv Media 
Group. Scopul declarat al întrunirii a fost analiza 
situaţiei în care se găseşte presa la 25 de ani de 
la evenimentele din Decembrie şi identificarea 
soluţiilor pentru o mai corectă poziţionare faţă de 
ceilalţi actori de pe scena numită România, stat 
democratic. 
 
Spicuim din raportul preşedintelui Valentin 
Popescu: “Patronatul Presei din România 
ROMEDIA, constatând cu îngrijorare situaţia 
economică gravă şi, pe cale de consecinţă, 
editorială, în care se găseşte presa din ţara 
noastră, solicită – cu respect – intervenţia în 
regim de urgență a tuturor decidenţilor 
(Parlament, Preşedinţie, Guvern) în vederea 
rezolvării acestei situaţii. Pentru întreaga 
societate românească este important ca presa 
să fie caracterizată de bună credinţă, de o 
ridicată calitate editorială, de promovarea şi 
garantarea pluralismului de opinie, de 
promovarea şi garantarea liberului acces la 
informaţie”.  
 
La reuniunea patronilor de presă locală de la 
Braşov au fost nominalizaţi membrii patronatului 
care vor face parte din delegaţiile ce se vor 
întâlni cu primul ministru şi cu alţi membri ai 
Guvernului. De asemenea, o componentă 
importantă a întrunirii de la Braşov a fost 
reprezentată de problematica accesării 
fondurilor europene atât la nivelul patronatului 
ROMEDIA cât şi al fiecărei societăţi de presă din 
componenţa acestuia. 
 
La fel de importante au fost discuţiile despre 
alinierea legislaţiei româneşti în domeniul presei 
la legislaţia europeană sau în contextul 
globalizării, discuţiile referitoare la necesitatea 
punerii în acord chiar a prevederilor 
constituţionale la noile realităţi, atât cele 
româneşti cât şi cele europene. Salutăm 
aderarea în Patronatul Presei din Romania –
ROMEDIA a încă 3 instituţii media tv şi radio din 
judeţele Cluj şi Alba, respectiv SOMEŞ TV şi 
ziarul APULUM precum şi a televiziunii naţionale 
AGRO TV .  

Comitetul Director al  
Patronatului Presei din România - ROMEDIA 

Sportivul veteran Petru Ambruş, dovada vie a 
faptului că tinereţea este o stare de spirit 
Iniţiatoriii proiectului civic 
judeţean “Premianţii fără 
premiu” au găsit de 
cuviinţă ca, în acest 
week-end, aplauzele 
publice ale comunităţii  
să-i fie adresate unui om 
al Văii Jiului a cărui 
existenţă a devenit 
sinonimă cu performanţa. 
La cei aproape 80 de ani 
ai săi, Petru Ambruş din 
Lupeni, căci despre 
domnia sa este vorba, 
pare a fi personajul care  
l-a inspirat pe Petre 
Ispirescu atunci când a 
scris basmul “Tinereţe 
fără bătrâneţe...”  
 
Recunoaşte acest lucru şi 
jurnalistul Dan Terteci, 
organizatorul întâlnirilor 
cu premianţii fără premiu, 
spunând că “Petru 
Ambruş este dovada vie a 
faptului că tinereţea este 
o stare de spirit. La 
aproape opt decenii de 
viaţă premiantul nostru 
este un model de 
abnegaţie şi devotament, 
un atlet în activitate, dar 
nu unul oarecare, ci unul 

cu rezultate. Numai anul 
acesta a obţinut deja 15, 
aproape o medalie pe 
săptămână. Rar mi-a fost 
dat să văd un asemenea 
om plin de energie. Ochii 
lui scăldaţi în lacrimi de 
fericire au fost extrem de 
grăitori.” 
 
Petru Ambruş a cucerit 
de-a lungul timpului nu 

mai puţin de 17 medalii 
de aur, 21 de medalii de 
argint şi 18 medalii de 
bronz, ajungând la un 
total de 56 de medalii. 
Dincolo de dimensiunea 
tehnică a performanţelor 
sale sportive, viaţa 
acestui om este demnă 
de întreaga noastră 
admiraţie.  

Lucian ISPAS 

Noi diplome şi premii de excelenţă pentru 
două personalităţi ale culturii din Valea Jiului 

Consiliul judeţean Hunedoara a decis, la 
recomandarea Biblitecii judeţene “Ovid 
Densuşanu”, acordarea unor diplome de 
excelenţă pentru personalităţi culturale 
le judeţului, două dintre aceste distincţii 
fiindu-le înmânate scriitorilor din 
Petroşani Valeriu Butulescu şi Marian 
Boboc.  
 

Pentru scriitorul şi dramaturgul 
Valeriu Butulescu, această distincţie 
întregeşte tabloul unui palmares de 
excepţie, activitatea sa culturală fiind 
răsplătită până acum cu peste 100 de 
de premii şi distincţii similare, dintre 
care amintim premiile Uniunii Scriitorilor 
sau Titlul de „Ambasador cultural al 
judeţului Hunedoara”, Titlul de „Consilier 
de Onoare” şi cel de „Cetăţean de 
Onoare al Judeţului Hunedoara”, Titlul 
de „Cetăţean de Onoare al Municipiului 

Petroşani”, Titlul de „Ambasador 
Extraordinar al Culturii” acordat de 
fundaţia libaneză „Maison Naaman pour 
la Culture", Beirut (2011), Medalia de 
Onoare a oraşului Svistov (Bulgaria) 
sau cel de „Omul Anului 2014” în Valea 
Jiului. 

 
La rândul său, scriitorul Marian Boboc 
este “Cetăţean de onoare al municipiului 
Petroşani” şi laureat al mai multor premii 
culturale, dintre care amintim Premiul 
acordat de Fundaţia „Floarea 
Juventutes” din Gents, Belgia sau 
Premiul Ion D. Sîrbu ş.a. (L.I.) 
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Situat aproape de centrul Petrilei, elegant şi 
primitor, restaurantul NUMBER ONE este un 

loc al rafinamentului artei culinare şi al 
bunului gust, unde puteţi savura preparate 

culinare din bucătăria românească şi 
internaţională,  

alături de produse gourmet. 
 

Vă aşteptăm ! 

Relaţii şi rezervări:  
Petrila Str. Minei, Bl. 33 Spatiul comercial 5,  
Tel Fix: 0254 550 788 Tel Mobil: 0722 514 730 
E-mail: contact@restaurant-numberone.ro      

SEDIUL SOCIAL -PETROŞANI 
Str. 1 Decembrie 1918 
nr.120, Petroşani  
(jud. Hunedoara) 
Telefon: 0354.107.484 
Fax: 0254.540.158 
 
AGENŢIA VULCAN 
Str. N.Titulescu nr. 38 
Bl.4T-parter 
Vulcan (jud. Hunedoara) 
Telefon: 0354.108.716 
 
AGENŢIA PAROŞENI 
EM Paroşeni,  
str. Paroşeni nr.22 
Vulcan (jud. Hunedoara) 
Telefon: 0354.108.717 
 
AGENŢIA GIROC 
Str. Trandafirilor nr. 28A 
Giroc (jud. Timiş) 
Telefon: 0356.463.444 
 
AGENŢIA CURTICI 
Str. Revoluţiei nr. 18 
Curtici (jud. Arad) 
 
AGENŢIA BĂNIŢA 
Str. Băniţa nr. 201 
Băniţa (jud. Hunedoara) 

- Procedură simplă, rapiditate în obţinerea 
împrumuturilor; 
- Termen de rambursare convenabil şi accesibil; 
- Fonduri sociale bonificate cu dobânzi atractive; 
- Aspect social relevant, prin costuri reduse de 
creditare, accesul membrilor cu venituri reduse 
la împrumuturi; 
- Acordarea de ajutoare în situaţii speciale; 
- Promptitudine, seriozitate şi responsabilitate în 
serviciile oferite membrilor; 
- Flexibilitate în faţa situaţiilor sociale deosebite. 
 
AVEM SOLUŢII PENTRU FIECARE CAZ ÎN PARTE ! 

Noua colecţie de mobilier de la Simausrom 

Detalii despre noua colecţie de mobilier Simausrom,  
puteţi obţine la sediul firmei din Petrila, str. Jiului nr. 11,  
la magazinele de mobilă ale firmei sau vizitând site-ul 
www.simausrom.com ori site-ul dedicat  noii colecţii de 
mobilier, la adresa  www.merru-collection.com 
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Câtă nevoie mai avem de presă locală în Valea Jiului ? 
Deşi practica demonstrează că, 
în Valea Jiului, presa locală, fie 
ea din sfera scrisă sau audio-
vizuală, rămâne un pilon 
important al comunităţii, mai 
mulţi jurnalişti aşteptau să 
primească un răspuns 
autorizat, oficial, profesionist, 
legat de această întrebare.  
 
O bună oportunitate s-a ivit 
chiar cu prilejul Zilei Mondiale a 
Presei (3 mai), graţie unei 
iniţiative a Asociaţiei “Casa Pro 
Urbis” susţinută de Primăria 
municipiului Petroşani. Cele 
două instituţii au organizat 
pentru jurnaliştii din Valea Jiului 
o întâlnire cu directorul executiv 
al Centrului pentru Jurnalism 
Independent din Bucureşti, d-na 
Ioana Avădani, una din vocile 
care pledează pentru 
promovarea unui jurnalism 
profesionist, de calitate şi de 
ţinută, într-o România în care 
presa, la fel ca multe alte 
activităţi, tinde spre o 
degenerare rapidă şi, din 
păcate, foarte vizibilă.  
 
Seminarul susţinut la Petroşani 
de Ioana Avădani a oferit 
jurnaliştilor din Valea Jiului şi 
oportunitatea de a fi primii 
jurnalişti din România care au 
aflat rezultatele ultimului studiu 
efectuat de CJI şi Convenţia 
Organizaţiilor de Media (COM), 
studiu menit să răspundă 
problemelor existenţiale şi 
profesionale ale mass-media 
din România. Dincolo de 
vulnerabilităţile care afectează 
domeniul presei româneşti 
actuale - aceleaşi, cum aveam 
să aflăm, la Bucureşti, la Cluj, 
la Craiova sau la Petroşani - 
mult mai îngrijorătoare pare a fi 
perspectiva pierderii, din ce în 
ce mai accentuate a grupurilor 
de adresabilitate ale 

jurnalismului de tip “quallity” în 
faţa ofensivei “new media”. 
 
“În mod evident, presa nu va 
mai fi cea despre care 
generaţia noastră a învăţat în 
facultate. Deja există un nou 
mod de a face presă şi un nou 
tip de consumatori de media. În 
faţa unei astfel de ofensive a 
presei făcută de oricine, 
oricând, oricum, s-ar putea crea 
falsa impresie că presa de 
calitate, presa făcută de 
profesionişti, îşi trăieşte ultimele 

momente”, arată Ioana 
Avădani. În realitate însă, 
privind ceva mai în profunzime, 
observăm că, în puzderia de 
informaţie cu care oamenii sunt 
bombardaţi în fiecare zi, 
credibilitatea redevine un atuu 
tot mai important în ochii 
consumatorilor de media. “Pe 
fondul acesta, presa scrisă are 
acum o nebănuită şansă de 
relansare. Depinde însă dacă 
cei care manageriază acest gen 
de presă vor sesiza momentul, 
vor înţelege nevoie aceasta de 

credibilitate şi vor acţiona ca 
atare”, este de părere Ioana 
Avădani.  
 
În ceea ce priveşte situaţia din 
Valea Jiului, preşedintele 
Asociaţiei “Casa Pro Urbis”, 
Eduard Wersanski este de 
părere că “presa locală se 
bucură atât de munca unor 
oameni de media responsabili, 
pregătiţi şi dedicaţi, fapt care 
conduce la o credibilitate bună 
câştigată de instituţiile de media 
şi de o bună parte din jurnaliştii 
care activează în această 
zonă.”  
 
În concluzie, seminarul susţinut 
la Petroşani de directorul CJI 
Ioana Avădani scoate la lumină 
faptul că, la fel ca peste tot în 
România şi în lume, presa 
locală este grevată de o serie 
de vulnerabilităţi şi neajunsuri 
dar, cu toate acestea, rămâne 
un pilon important al 
democraţiei şi al unei necesare 
informări a opiniei publice. 
 

Tiberiu VINŢAN 
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• Alexandru Blaj şi-a încheiat mandatul de 
preşdinte al CA la Complexul Energetic 
Hunedoara; 

• Apele Române sunt arătate cu degetul în 
scandalul proioectului energetic din inima 
Retezatului; 

• Arest la domiciliu pentru proxeneţii de minore din 
Valea Jiului; 

• Ce se întâmplă în PSD Petrila ? Bobar vrea să-şi 
îndepărteze contracandidaţii înainte de alegeri; 

• Butulescu duce “Pacea cu zmeii” la teatrul de 
păpuşi; 

• Iuliu Winkler salută majorarea fondurilor europene 
destinate susţinerii programelor pentru tineri; 

• Anjatorii vor fi obligaţi să înfiinţeze registrul de 
bani al angajaţilor; 

• Primăriile şi Apa Serv au demarat branşarea 
locuinţelor la noua reţea de canalizare; 

• Asociaţia de Proprietari te poate da pe mâna 
portăreilor; 

• Billa albă / Bila neagră; 
• Reţeta bunicii; 
• Starea pârtiilor din Valea Jiului, actualizată zilnic; 
• De la lume adunate; 
• Citatul zilei; 
• Dor şi vers; 
• Video news; 

Zi de zi, aflaţi din sursă exactă şi credibilă ce se întâmplă în Valea Jiului şi 
în tot judeţul Hunedoara de pe situl cotidianului electronic Avântul liber. 

www.avantulliber.ro 

TITLURILE SĂPTĂMÂNII 

Elevii de la Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” 
au câştigat un nou proiect la nivel naţional 

Elevii de la Colegiul 
Tehnic „Dimitrie 
Leonida” din Petroşani 
sunt fericiţii câştigători 
ai unui proiect 
implementat la nivel 
naţional şi finanţat prin 
granturile SEE 2009-
2014 în cadrul Fodului 
ONG pentru România.  
 
Proiectul intitulat 
„Soluţii eligibile de 
utilizare a deşeurilor 
în mod constructiv “ 
coordonat de prof. 
Cercel Ana Maria, îşi 
propune ca deşeurile 
colectate de pe 
anumite zone ale Văii 
Jiului să fie 
transformate în obiecte 
utile sau de decor pe 
care apoi să le 
comercializeze. 
 
“Nu ne propunem să 
facem curat, nu ne 
propunem să 
ecologizăm zona 
deoarece acest lucru  
s-a dovedit în zadar. 
Până ce oamenii nu vor 
conştientiza importanţa 
păstrării curăţeniei şi 
până ce autorităţile nu 

vor împărţi amenzi, 
toată munca noastră de 
voluntari este în zadar. 
Ne propunem, în 
schimb, să folosim 
ceea ce alţii aruncă,  să 
adunăm aceste deşeuri 
prin implicarea elevilor 
şi părinţilor acestora, 
dacă se poate, şi apoi 
să transformăm aceste 
deşeuri în ceva util.  
Ne-a venit ideea 
colectării materialelor 
ce pot fi reciclate şi 
folosite la şcoală în 
timpul orelor sau în 
timpul liber. 
Ideea noastră are un 
caracter inovator pentru 
că suntem singurii, cel 
puţin din zona noastră, 

care s-au gândit să 
valorifice ceea ce alţii 
aruncă, fără a mai fi 
nevoie de centre de 
colectare, evitând, 
astfel, intermediarii. 
Vrem să dăm de lucru, 
în timp, întregii 
comunităţi. Ne dorim să 
încercăm noi, să 
vedem dacă soluția 
este viabilă, dacă 
aduce venit şi dacă 
este sustenabilă şi apoi 
dorim să ”vindem” 
pontul şi altora”, se 
spune în proiectul inedit 
al elevilor de la Colegiul 
Tehnic „Dimitrie 
Leonida”. 
 

Luminiţa VINŢAN 

Agenţie de presă, publicitate şi  relaţii publice 
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Cere oferta la exclusivmediagroup@gmail.com Relaţii la telefon 0722-807.221 

De ce a demisionat Alexandru Blaj din Consiliul 
de Administraţie al CEH ? 
Potrivit unui comunicat de 
presă al Complexului 
Energetic Hunedoara, 
Alexandru Blaj şi-a încheiat 
mandatul de preşedinte al 
Consiliului de Adfministraţie 
al CEH începând cu 1 mai, 
demisia sa fiind înregistrată 
la cabinetul ministrului 
Energiei, Andrei Gerea. 
„Decizia mea este una a 
unui român normal aflat în 
faţa unei mari dezamăgiri. În 
cuvinte puţine, în ţara în care 
Ministerul Energiei 
promovează interesul 
companiei pe care eu am 
reprezentat-o în calitate de 
preşedinte al CA şi pentru 
care, alături de conducerea 
executivă, s-au făcut toate 
demersurile pentru obţinerea 
unui ajutor de salvare pentru 
achiziţionarea certificatelor 
de CO2, ajutor avizat de 
Comisia Europeană în 12 
aprilie 2015, ne-am lovit de 
opoziţia de neînţeles a 
Ministerului Finanţelor şi a 
Ministerului Justiţiei care 
refuză aprobarea acordării 

acestuia. Singura motivaţie 
invocată a fost existenţa unui 
ajutor de stat, mascat sub 
forma unor contracte 
bilaterale, încheiate în 
perioada 2009 – 2011 între 
Termocentrala Paroşeni şi 
Hidroelectrica, care făceau 
referire la vânzarea respectiv 
cumpărarea de energie 
electrică“, a declarat 
Alexandru Blaj, citat în 
comunicat. 
Alexandru Blaj a mai 
precizat că decizia de a 
demisiona a fost determinată 

de lipsa unei disponibilităţi 
reale la nivel guvernamental 
pentru soluţionarea 
problemelor deosebit de 
grave cu care se confruntă 
întreaga comunitate a 
judeţului Hunedoara, 
adăugând că „că demersul 
meu este menit a fi un 
semnal de alarmă în atenţia 
celor în a căror mâini stau 
destinele a celor care 
lucrează în sistem“. 
 
 

Tiberiu VINŢAN 

Dramaturgul  
Valeriu Butulescu 

prezintă  
“Pacea cu Zmeii”  

la teatrul de păpuşi 
Trupa de teatru „Masca”, alcătuită din 
adolescenţi din Baia Mare a prezentat 
în premieră spectacolul „Pacea cu 
Zmeii” (Poveste de adormit adulţi) 
scrisă de concitadinul nostru Valeriu 
Butulescu. Spectacolul a avut loc pe 28 
aprilie a.c., regia fiind asigurată de 
Tatiana Melania Cauni. Deşi a avut loc 
pe scena Teatrului de Păpuşi, nu este 
vorba de un spectacol de marionete, ci 
teatru dramatic, interpretat de liceeni. 
 
Trupa „Masca” a mai montat în urmă cu 
patru ani o piesă de Butulescu. Este 
vorba de comedia „Satul electronic” cu 
care a câştigat Premiul 1 în cadrul 
Festivalului „Teatrul – un joc al 
ideilor”.Mai mult, Trupa „Masca” va 
prezenta acest spectacol şi pe scena 
din Petroşani pe 9 mai 2015, în cadrul 
Festivalului Naţional „Teatrul vostru, al 
adolescenţilor”, ediţia a III-a, organizat 
de Teatrul „Ion D. Sîrbu”. 
 

Lucian ISPAS 
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Capitala neoficiala a 
României regale 

Periplul nostru reportericesc se 
opreşte, în această săptămână 
în “Capitala” de vacanţă a 
României, la Sinaia.  
 
Oraşul, amplasat strategic pe 
Valea Prahovei, între munţii 
Bucegi şi munţii Gârbova sau 
Baiului cum sunt ei  mai bine 
cunoscuţi, la o altitudine de 800 
de metri, te cucereşte încă de la 
început nu numai prin  
frumuseţea locurilor, ci mai ales 
prin aerul său boem, pe care 
nici o altă staţiune de pe Valea 
Prahovei nu îl are.  
 
Din istoria acestei aşezări aflăm 
că încă de pe la 1500, aici se 
aflau câte un han sau câte un 
loc pentru popasul drumeţilor 
pentru că, deşi drumul ce lega 
Ţara Românească de Braşov 
era anevoios şi periculos, 
acesta era străbătut zilnic de o 
sumedenie de negustori. Mai 
târziu, pe la 1581 apare 
pomenit în hrisoave Schitul Sf. 
Nicolae de la Molomoţ ridicat de 
Mihai Cantacuzino drept  
mulţumire pentru că fusese 
adăpostit de pustnicii locului în 
timp ce se ascundea de 
oamenii domnitorului Dimitrie 
Ghica, ucigaşul tatălui său. 
Schitul a fost închinat Bisericii 
Sf. Ecaterina de pe muntele 
Sinai, de aici venind de altfel şi 
denumirea de mai târziu a 
localităţii:  Sinaia. Pe la 1783, 
domnitorul Mihail Şuţu 
înzestrează Mănăstirea Sinaia  
cu 40 de scutelnici pe care îi 
aşează împreună cu familiile lor 
pe valea râului Izvorul Dorului.  
 
Impresionat de frumuseţea 
locurilor dar şi de calităţile 
terapeutice pe care zona le 
putea oferi din plin, în 1864, 
prinţul Dimitrie Ghica cedează o 
parte din moşia lui de la Furnica 
împreună cu Mănăstirea Sinaia, 
Euforiei Spitalelor Civile, 
asociaţie ce avea drept scop 
înfiinţarea pe aceste locuri a 
unei staţiuni de lux. Acesta 

devine astfel fondatorul oraşului 
Sinaia, căruia îi urmează mai 
apoi Pricipele Carol I. 
 
Se spune că în 1866, Carol I ar 
fi vizitat Mănăstirea Sinaia şi  
s-ar fi îndrăgostit definitiv de 
aceste locuri. Numai astfel se 
explică alegerea localităţii 
Sinaia drept reşedinţă de vară a 
familiei regale  şi construirea 
Castelelor Peleş şi Pelişor. 
Oraşul s-a dezvoltat 
semnificativ mai ales după 
1879, când a fost inaugurată 
calea ferată Bucureşti - Sinaia, 
una dintre primele de acest fel 
din România.  
 
Construcţia Castelului Peleş 
începută în 1875 şi terminată în 
1883 a transformat Sinaia într-o 

zonă rezidenţială privilegiată 
dar şi într-un centru al vieţii 
politice, culturale şi artistice din 
România şi din Europa. 
Numeroşi oameni politici îşi vor 
construi în zonă reşedinţe 
elegante, iar numeroşi artişti îşi 
vor desăvârşi aici actul creator. 
Sinaia devine astfel o staţiune 
privilegiată pentru mai marii 
vremii, aici existând încă de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea  
numeroase hoteluri şi vile, o 
bază de agrement, restaurante, 
ceainării şi cofetării, o şcoală de 
echitaţie şi un hipodrom foarte 
apreciat de clasa politică a 
acelei perioade, băi de 
hidroterapie, o grădină 
zoologică, un parc de 
promenadă şi să nu uităm 
clădirea a cărui nume se leagă 
în general de staţiunile de lux, 
Cazinoul.  
 
Cu toate aceste “dependinţe” 
regale, nu ne mai miră faptul de 
ce Sinaia mai este cunoscută, 
încă de la începutul secolului al 

XX-lea, drept “Perla Carpaţilor”. 
După cum am mai spus, Sinaia 
devine o staţiune foarte căutată 
şi de artişti. Marele George 
Enescu îşi construieşte aici un 
adevărat cămin. Între concerte 
se refugiază la Luminiş unde îşi 
desăvârşeşte opera. De altfel, 
casa ce adăposteşte lucrurile 
personale, dar şi pianul Ibach 
de la care au răsunat concerte 
memorabile, a devenit azi un 
foarte vizitat muzeu. Vasile 
Alecsandri,  Nicolae Grigorescu, 
Ioan Luca Caragiale, Nicolae 
Iorga, Yehudi Menuhin, Cezar 
Boliac, Grigore Alexandrescu, 
Gheorghe Tătărascu, Teodor 
Aman, Alexandru Vlahuţă, Take 
Ionescu, Bucura Dumbrava, 
Mihail Sadoveanu, Nicolae 
Labiş, Ion Minulescu sunt doar 
câţiva dintre oamenii de cultură 
care au vizitat Sinaia, au 
poposit pentru perioade mai 
lungi sau mai scurte pe aceste 
meleaguri şi au lăsat în urma lor 
opere nemuritoare create în 
acest frumos loc de odihnă. 
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Cu toate acestea, dincolo de 
aceste frumoase amintiri ale 
vieţii culturale, de  numele 
localităţii sunt legate şi tragedii 
ale istoriei. În 1933, primul 
ministru Gheorghe Duca este 
asasinat de către legionari pe 
peronul gării, iar mai târziu 
marele istoric Nicolae Iorga este 
răpit chiar din casa sa de la 
Sinaia şi asasinat tot de către 
legionari într-o pădure din 
Prahova.  
 
Destinul localităţii ar fi fost 
poate cu totul altul dacă nu ar fi 
fost legat de destinul Familiei 
Regale din România. Aici s-au 
stins din viaţă Carol I, 
Ferdinand şi regina Maria şi tot 
aici a venit pe lume ultimul rege 
al României, Mihai I. Ani de-a 
rândul de la sfârşitul secolului al  
XIX-lea şi până aproape de 
mijlocul secolului al XX-lea, la 
Sinaia au fost luate cele mai 
importante decizii istorice, 
oraşul fiind fiind o adevarată 
capitală nedeclarată a ţării, de 
unde se emiteau decretele 
regale ce apoi erau transmise 

Guvernului de la Bucureşti.  
 
Să mergi la Sinaia şi să nu 
vizitezi castelul Peleş, 
înseamnă mai mult decât 
ignoranţă. Celebrul castel de la 
Peleş este cel mai bine 
conservat din România şi unul 
foarte bine cotat pe plan 
mondial, atât datorită valorii 
sale istorice cât şi pentru 
operele de artă existente în 
interior, unele dintre ele unicat 
în lume. Deşi castelul a fost 
ridicat în numai 8 ani, 
amenajarea terenului adiacent 
de către celebrii arhitecţi ai 
vremurilor, Johannes Schultz și 
Karel Liman, a început în 1873. 
Şi castelul a fost amenajat de 
către decoratori celebri ai 
vremurilor, J. D. Heymann din 
Hamburg, August Bembé din 
Mainz şi Berhard Ludwig din 
Viena.  
 
Castelul de la Peleş are peste 
160 de încăperi, printre care 
amintim o sală de teatru, holul 
de onoare, sala de consiliu, 
dormitorul regal, cabinetul de 

lucru, Sala Florentină şi Sala 
Maură toate împodobite cu 
lemn de tei, candelabre imense, 
oglinzi veneţiene sau viralii 
deosebite. În construirea şi 
amenajarea castelului nu s-a 
făcut rabat de la calitate şi de la 
noile descoperiri ale tehnologiei. 
Astfel, Peleşul a fost primul 
castel electrificat din Europa, 
beneficia de încălzire centrală, 
de lifturi şi aspiratoare, toate 
noutăţi ale tehnicii în acea 
perioadă.  
 
Se spune că până şi împăratul 
Franz Josef, vizitând castelul a 
rămas deosebit de impresionat 
de măreţia acestuia, bătrânul 
împărat făcând numeroase 
fotografii cu împrejurimile şi 
castelul. Peleşul a fost construit 
la Sinaia nu numai datorită 
frumuseţii naturii ci şi a poziţiei 
stategice a localităţii. La 
început, aproape de graniţa cu 
Austro-Ungaria, iar mai apoi, 
după reîntregirea neamului din 
1918, acesta se afla situat în 
inima (centrul) ţării. Douăzeci 
de ani mai târziu a fost construit  
şi Pelişorul. Deşi considerat un 
frate mai mic al Peleşului,  
castelul de la Pelişor este la fel 
de impunător şi atractiv ca şi 
fratele său mai mare.  
 
În anul 1953 castelele Peleş şi 
Pelişor au fost incluse în 

patrimoniul muzeal şi deschise 
turiştilor. Se spune că familia 
Ceauşescu, deşi a vizitat foarte 
rar castelul, ar fi vrut să-şi 
stabilească una dintre reşedinţe 
aici dar muzeografii i-ar fi 
speriat cu existenţa în castel a 
unei ciuperci dăunătoare pentru 
om. Lucru doar pe jumătate 
mărturisit pentru că este 
adevărată descoperirea unei 
ciu-perci dar care ataca lemnul, 
pentru stîrpirea acesteia fiind 
nevoie de o restaurare a 
anumitor încăperi ale castelului. 
Din ordinul Lui Ceauşescu, între 
1975 şi până în 1989, castelul a 
fost închis.  Abia în anul 2000 el 
a fost redeschis pentru publicul 
larg, iar în anul 2006 el a fost 
retrocedat  posesorilor de drept 
al acestuia, familia regală a 
României. Aceasta a hotărât 
menţinerea  castelului Peleş în 
circuitul turistic.  

Luminiţa VINŢAN 
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DIVERTISMENT 

Plantă condiment deosebit de 
aromată cu un gust plăcut, 
mărarul este des folosit în 
bucătăria românească. Dacă în 
Evul Mediu, mărarul era folosit 
pentru alungarea spiritelor rele, 
în zilele noastre  mărarul ne 
îmbogăţeşte, prin plinătatea 
aromei, gustul ciorbelor, al 
salatelor, al murăturilor sau al 
plăcintelor. 
Bogat în calciu, magneziu, 
potasiu, mǎrarul are proprietǎţi 
digestive, antispastice, 
antiinflamatorii şi diuretice. Pe 
vremuri, el a fost folosit pentru 
calmarea crizelor de epilepsie, 
şi dacǎ în timpul unui banchet 
cineva ar fi baut prea mult, 
mǎrarul calma excesul.  Se 
pare cǎ are şi proprietǎţi 

afrodisiace. Sub formǎ 
de infuzie, mǎrarul stimuleazǎ 
sistemul digestiv, seminţele 
opresc sughiţul, durerile de cap 
tusea, stimuleazǎ lactaţia, ajutǎ 
la eliminarea gazelor 
intestinale, la diminuarea 
crampelelor şi are acţiune de 
antiseptic intestinal. Uleiul de 
mărar este folosit de către 
doamne şi domnişoare în 
întreţinerea sânilor. Acesta le 
oferă fermitate şi ajută la 
creşterea lor. În ceea ce 
priveşte bucătăria, mărarul se 
asezonează foarte bine cu 
legumele, gen varză, cartoşi, 
castraveţi, etc. Toate sosurile 
cu bază de smântână sau lapte 
pot fi aromate cu mlădiţe tinere 
de mărar, la fel şi brânzeturile 

proaspete. Sosul de mărar se 
potriveşte faotre bine lângă 
peşte sau lângă o bucată de 
friptură de vită la grătar. Pentru 
prepararea acestuia, ai nevoie 
de 250 grame mărar verde, 
tocat grosier peste care se 
pune un amestec cald obţinut 
din 3 linguri ulei de măsline, 
puţină sare, piper şi zeama de 
la o limetă. Se amestecă uşor şi 

se serveşte. Dacă se doreşte 
un sos alb, mărarul se căleşte 
uşor împreună cu o lingură de 
unt, iar deasupra lui se toarnă 
100 ml smântână grasă. Este 
un sos care se poate servi şi 
singur cu puţină mămăliguţă. 
Dacă cumulăm gustul şi 
beneficiile măraruluo, acesta nu 
trebuie să ne lipsească din 
bucătărie. Poftă bună! 

 

Frunză verde de...mărar! 

Gluma-i glumă, dacă-i bună ! 
Într-o zi se duce soacra în vizită la 
noră. Nora îi iese în întampinare şi o 
întreabă: 
- Mama soacră cât ai de gând să stai 
pe la noi? 
Soacra răspunde: 
- Atât cât voi fi bine primită! 
Nora: 
- Nici la o cafea nu stai?  
*** 
O femeie caută o carte în bibliotecă. 
Soţul o întreabă: 
- Ce cauţi dragă? 
- Ştii unde-i cartea aia "Cum să trăim 
până la 140 de ani"? 
- Da, tocmai am aruncat-o... 
- De ce? 
- Începuse maica-ta s-o citească. 
*** 
 Un ardelean şi un matematician în 
tren. După un timp trec pe lângă o 
stână. Ardeleanul 1,2,3,4,5,...425 de 
oi. Se uită şi matematicianul,scoate un 
pix şi o foaie calculează... nimic. După 
o oră mai trec pe lângă o stână.  

Ardeleanul 1,2,3,4,5,6,...281 de oi. 
Matematicianul scoate notebook-ul 
calculează, mathcad...programe, 
nimic.După încă câteva ore trec pe 
lângă altă stână. Ardeleanul: 
1,2,3,4,5,...892 de oi. 
Matematicianul scoate mobilul sună un 
prieten, se conectează la internet 
caută, dă mail-uri, nimic.  
- Domnule, nu vă supăraţi, dar eu sunt 
matematician, membru al Academiei, 
cu diplome multe, etc. şi nu am putut 
numară. Cum faceţi? 
- No, d-apăi simplu domnul meu, 
numeri picioarele şi împarţi la patru...  
*** 
Doi ardeleni tăiau lemne pentru iarnă 
pe un frig năprasnic. 
- D-apoi cum de nu ai luat şapca aia 
cu urechi? 
- De când am avut accidentul n-o mai 
port! 
- Ce accident? 
- Mi s-o oferit o palincă şi n-am auzit. 
***  

Vorbe cu... schepsis 

“Era clar  
ca lumina zilei că era 

prost ca noaptea.” 

de Gheorghe Niculescu 

Verdict 
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“25 de ani pentru cei de 25 de an” este 
motto-ul sub care se vor desfăşura "Zilele 
Maghiare din județul Hunedoara" care au 
început deja la data 1 mai. Manifestările se 
vor desfăşura timp de 10 zile în 11 localităţi 
din judeţ, oferind aproape 50 de 
evenimente şi programe culturale şi de 
petrecere a timpului liber pentru 
comunitatea maghiară dar şi pentru 
publicul interesat.  
 
”În acest an, organizăm pentru a şasea 
oară "Zilele Maghiare din judeţul 
Hunedoara", iar manifestările din cadrul 
acestora vor sta sub semnul celei de a 25-
a aniversări de la înființarea UDMR. Pe 
lângă divertisment, programele noastre 
doresc să consolideze valorile comunităţii 
noastre într-un mediu multicultural ce are o 
tradiţie de secole în regiunea noastră. Ca 
în fiecare an, dorim şi de această dată să 
prezentăm comunitatea maghiară, cultura 
şi tradiţiile noastre, dorim să demonstrăm 

că îmbogăţim patrimoniul cultural al 
judeţului Hunedoara. Păstrând spiritul deja 
consacrat al Zilelor Maghiare, dorim să 
continuăm dialogul care să consolideze 
încrederea, să ne prezentăm în faţa 
comunității majoritare cu scopul ca aceasta 
să ne cunoască mai bine. Îi felicit pe 
organizatori, voluntari cu toţii,  pentru 
efortul depus, rodul muncii lor putând fi 
văzut între 1 şi 10 mai", a declarat 
preşedintele UDMR Hunedoara, deputatul 
european Iuliu Winkler. 
 
Deschiderea oficială a "Zilelor Maghiare" a 
avut loc, în 3 mai, la Hunedoara, unde 
UDMR a pus în scenă un inedit spectacol 
de muzică şi dans popular. Tot duminică, 
în sala mare a Casei de Cultură din 
Hunedoara, au fost decernate premiile 
”Barcsay Ákos”, evenimentul fiind onorat şi 
de ambasadorul Ungariei în București, 
Excelenţa Sa dl. Zákonyi Botond. Premiul 
”Barcsay Ákos” a fost instituit, anul trecut,  
şi este decernat  personalităţilor care au 
obţinut rezultate deosebite în beneficiul 
comunităţii maghiare din judeţ. Anual, trei 
personalităţi primesc această distincţie, un 
slujitor al cultelor, un cadru didactic şi o 
personalitate din sfera civilă. În acest an, 
Premiul  ”Barcsay Ákos” a fost acordat 
protopopului romano-catolic Szász János 
(fost preot pahoh al Bisericii romano-
catolice “Sf. Varvara” din Petroşani), 
inspectorului şcolar general adjunct 
profesor  Máté Márta şi Amáliei Antal, 
voluntar devotat care activează în cadrul 
societăţii civile din Lupeni.  
 
Şi în localităţile din Valea Jiului 
comunităţile de maghiar dar, în egală 
măsură, toţi cei care doresc să cunoască 

cultura maghiară şi care doresc să se 
bucure de această sărbătoare împreună cu 
membrii ai comunităţilor de maghiari, sunt 
invitaţi la o serie de manifestări. Printre 
acestrea amintim “Ziua Părinţilor” (marţi, 5 
mai ora 16,00 la casa Caritas din 
Petroşani), maratonul de lectură “Bucuria 
lecturii împreună” (miercuri, 6 mai ora 
11,00 la sediul UDMR Lupeni), excursia 
memorială “Viktor Maderspach” (joi 7 mai, 
cu plecare de la ora 13,00 din Aninoasa), 
cafeneaua literară (joi, 7 mai ora 18,00 la 
Casa Caritas din Petroşani), “De la 0 la 
100!” - întâlnirea tinerilor cu pensionarii din 
Petrila (joi, 7 mai ora 18,00 la sediul UDMR 
Petrila) sau “Invitaţie la picnic”, cu servirea 
tradiţionalului gulaş unguresc (9 mai ora 
12,00 la baza de agrement Brădet din 
Petroşani).  
 
Evenimentul de închidere a celei de a 6-a 
ediţii a "Zilelor Maghiare din judeţul 
Hunedoara", care va consta într-un  târg cu 
produse tradiţionale şi programe culturale, 
se va desfășura sub egida Zilei Europei şi 
va avea loc în 9 mai în faţa Primăriei Deva.  
 

Lucian ISPAS 

Au început manifestările  
"Zilelor Maghiare din judeţul Hunedoara"  
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Nepotul lui Bram Stoker a lansat la Castelul Corvinilor 
cartea “Dracula, mortul viu” 
Cartea “Dracula, mortul viu” scrisă de 
Dacre Stoker - un strănepot al 
scriitorului Bram Stoker, a fost lansată 
sâmbătă la Castelul Corvinilor din 
Hunedoara, cu prilejul primei ediţii a 
“Dracula Festival”, o manifestare 
culturală ce îşi propune să promoveze 
turismul cultural şi istoric al României. 
Cartea se bazează pe arhivele 
personale ale familiei Stoker, fiind 
scrisă împreună Ian Holt, scriitor şi 
scenarist, ca o continuare a romanului 
mit “Dracula”  al celebrului Bram 
Stoker. 
 
“Am scris despre Dracula pentru că 
am crezut că povestea trebuia să 
continue. Aşa că am scris o carte — 
Dracula Undead, la 25 de ani după ce 
povestea lui Bram Stoker se 
sfârşeşte, dar am şi creat un nou 
Dracula, pe care istoricii şi oamenii îl 
pot identifica”, a spus Dacre Stoker cu 
prilejul prezentării cărţii sale. 
 
Acesta a dezvăluit că lucrează acum 
la un ghid de călătorie al cărui scop 
este să arate adevărul istoric despre 
Vlad Ţepeş.  “Este un ghid de 
călătorie prin care doresc ca oamenii 
să vină în ţara dumneavoastră 
minunată şi să le arătăm adevărul 
istoric despre Vlad (Ţepeş, n.r.) şi 
despre minunatele dumneavoastră 
castele, sate şi locuri, dintre care 
unele sunt asociate cu acesta. De 
asemenea, vrem să explicăm şi mitul 
(lui Dracula, n.r.) şi să arătăm locurile 
despre care se vorbeşte în povestea 
lui Dracula, pentru a putea face 

diferenţa între cele două”, a explicat 
autorul.  
 
Aflat pentru prima oară la Hunedoara, 
Dacre Stoker s-a arătat impresionat 
de arhitectura castelului şi de 
împrejurimile acestuia. “Din ceea ce 
am remarcat de afară, este de 
departe unul dintre cele mai incredibil 
de frumoase castele pe care le-am 
văzut vreodată (...) Împrejurimile sunt 
minunate. Am privit castelul în poze şi 
eram foarte curios să ajung aici”, a 
spus Stoker. 
 
“Dracula Festival” este un concept 
creat de doi tineri români care şi-au 
pus în valoare experienţa pe care au 
acumulat-o ca voluntari la evenimente 
şi care îşi propun acum, prin asociaţia 
Romanian Treasures, să promoveze 
cultura şi istoria ţării noatre peste 
hotare.  
 
În paralel, la Castelul de la Hunedoara 
a avut loc şi prima ediţie a Târgului 
European al Castelelor, manifestare la 
care au participat 21 de castele şi 
palate cunoscute din 6 ţări europene.  
 
 

AGERPRES / Sorin Blada 


