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• Nu este adevărat că 
recenta amenințare sosită la 
telefonul 112 ce anunța aruncarea 
Primăriei municipiului Hunedoara în 
aer l-ar fi vizat pe primarul pedist 
Nicolae Schiau care a „deranjat” 
unele licitații cu final neașteptat.

• La fel de neadevărat este și 
zvonul că alerta maximă ar avea 
vreo legătură cu demisionarul 
director de la Hotelul Rusca, aflat în 
stare de beligeranță cu edilul-șef pe 
motiv de nepotrivire de caracter.

• Cât îi privește pe „teroriști” 
aceștia pot să se mute liniștiți la alt 
obiectiv, deoarece primăria 
hunedoreană e deja în aer din cauza 
haldelor de zgură ce amenință să se 
prăvale cu repeziciune 
transformând municipiul de
Cerna în orașul situat la cea mai 
înaltă altitudine din România.

• Nu este adevărat

pe

că 
directorul Spitalului Județean Deva, 
doctorul Dan Florea ar fi montat 
camerele ascunse în această 
instituție deoarece ar iubi peste 

măsură comisioanele și ar fi un mare 
admirator al telenovelelor de tip Big 
Brother, având drept subiect 
destinul tumultuos și buzunarele 
mereu cusute ale medicilor și 
asistentelor care nu au migrat încă 
în Peninsula Cizmei.

• Incredibilă este însă 
supoziția că filmele produse ar reda 
aventurile muncitorilor de la firma de 
construcții a domnului Leu, bun 
amic, ghiciți cu cine și fratele 
directorului de la Casa de Sănătate, 
câștigătorul din penumbră al licitației 
de multe miliarde pentru renovarea 
Secției de Pediatrie.

• Nu este 
serviciile secrete 
monitorizarea atentă 
de mine, a licitațiilor și firmelor 
declarate câștigătoare, atât la 
Minvest Deva cât și la RAH 
Petroșani. Mai mult, cele peste 60 
de mine din județ, pentru care există 
programe bine finanțate din banii 
contribuabililor pentru închidere și 
ecologizare nu sunt râvnite și nici nu

adevărat că 
au demarat 
a închiderilor

Viata Cetătii
J J

vin cu „dedicație” din partea 
premierului Tăriceanu.

• Nu este adevărat că bătălia 
pentru „APOLLO” SA Deva, adică 
fosta gospodărie de partid, începută 
în timpul guvernării pesediste și 
continuată și în prezent stârnește 
patimi aprinse datorită patrimoniul 
extrem de râvnit ce constă într-un 
hotel situat la poalele Cetății, 
terenuri și alte acareturi precum și o 
stație de îmbuteliere a apei minerale 
din Boholt.

• Nu este adevărat că întreg 
subsolul Casei de Cultură Deva,
unde „funcționează” jocuri de noroc (retrocedat de autorități cu o viteză către un alt membru al clanului Leu, 
și se învârt zeci de miliarde a fost fantastică) și lista nu se oprește aici, specialist în cadouri.
atribuit fără nici o licitație unei firme 
aparținând cunoscutului om de 
afaceri, aflat pentru o perioadă după 
gratii, Ovidiu Tender.

• La fel de improbabil este și 
faptul că acesta ar avea vreo 
legătură cu Lucian Farcașiu, 
controversatul afacerist ce a pus 
mâna pe restaurantul Bachus, 
parcul public din spatele acestuia,

locuri în care a fost văzut în dese • Nu este adevărat că în 
rânduri alături de câțiva politicieni spatele luxuriantului sediu al oficiului 
aflațipeval. Județean de Cadastru Hunedoara

• Cât despre celebra deja crește văzând cu ochii o nouă 
S.C. Talc Dolomită SA Hunedoara, clădire cu sprijinul neprecupețit al 
folosită drept paravan pentru spălări unei firme de construcții ce și-a 
masive de p a r a I e • p r i n'adjudecat „prada” după un 
supraevaluarea acțiunilor, aceasta simulacru de licitații, dirijat evident 
este o certitudine, la fel ca și banii de pe culoarele puterii cu săgeată, 
plătiți pentru publicitate prin ziarele

La grădinița din Aurel Vlaicu, guvernul a îngropat o comoară de peste 
100.000 Euro. Mulți râmători de bani publici râvnesc la ea I

fostul sediu al Gardienilor Publici de o anumită culoare politică de

CÂND MENTORUL DISPARE E 
JALE MARE

A-ți mai auzit ceva de maratonistul 
senator liberal Viorel Arion, cel care 
umplea nu cu mult timp în urmă 
paginile ziarelor și ecranelor de 
sticlă via firma Comser ? Dacă nu, 
explicația e simplă. Domnia sa pare 
că s-a cam dat la fund odată cu 
mentorul său tainic pe care gurile 
rele îl desemnează ca fiind nimeni 
altul decât omul din spatele 
președintelui Băsescu, Theodor 
Stolojan.

SILVICULTORI DIN TOATĂ TARA, 
MIGRAȚI ÎN HUNEDOARA

Surse bine informate ne-au 
desconspirat unele mișcări ample 
de trupe în cadrul Direcției Silvice 
Hunedoara, odată cu revenirea în 
fruntea instituției a „omului cu masca 
de fier” , proaspătul liberal Lucian 
Stratulat.

Astfel, mulți „aștri” ce 
gravitau în jurul unor nuclee de 
interese s-au trezit tam-nisam că

D.A.D.R. HUNEDOARA
Vă informăm că 

Guvernul României adoptat a 
Ordonanța privind acordarea unor 
facilități financiare producătorilor 
agricoli care dețin suprafețe de 
pajiști în zona montană.

Derularea sprijinului se 
face prin Direcția pentru 
Agricultură și Dezvoltare Rurală 
de către Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură.

Sprijinul direct este în 
valoare de 100 lei / ha, pajiște și 
se acordă în limita suprafeței de 
pajiști până la 100 ha, inclusiv.

Beneficiarii sprijinului 
sunt producătorii agricoli, 
persoane fizice, persoane 
juridice, asociații ale crescătorilor 
de bovine, ovine și capre sau 
asociații composesorale, conform 
legislației în vigoare care dețin în 
proprietate / arendă / 
concesiune, suprafețe de pajiști în 
zona montană conform O M. 
328/321/2004 cu modificările 
ulterioare (respectiv OM. 1089 / 
07 dec. 2005), în vederea 
asigurării bazei furajere pentru 
animalele din speciile bovine, 
ovine și caprine.

Sprijinul se acordă

DECI EXIST
sunt mutați fără menajamente de la 
un ocol silvic la altul fără nici un fel de 
explicații. în consecință, mulți se 
gândesc să migreze spre alte 
domenii de activitate ceva mai 
bănoase. Alți salariați de rând au 
făcut să răzbată până la noi 
mulțumirea legată de faptul că după 
câteva luni de „secetă”, răstimp în 
care salariații nu au mai primit bonuri 
de masă, fiind nevoiți să-și 
exploreze îndelung cămara, 
„minunea” s-a înfăptuit, acestea 
urmând să ajungă (dacă nu au ajuns 
deja) în posesia celor de drept. 
Așadar note bune pentru tânărul 
director însă suntem curioși cum va 
gestiona acesta și alte situații de 
criză mai ales că la orizont se 
întrevăd și ceva interese oculte 
legate de preluarea unor terenuri 
aflate în patrimoniu.

Noi stăm cu urechile ciulite 
și cu „serviciile” pe baricade..

VREI SAMTID, VII LA PARTID?

Confruntat cu o migrațiune masivă a 
primarului și consilierilor din comuna

producătorilor agricoli mai sus 
menționați sub formă de bonuri 
valorice care se utilizează pentru 
achiziționarea de semințe 
certificate de leguminoase și 
graminee perene în amestec, cu 
excepția semințelor de lucernă și 
trifoi, pentru achiziționarea de 
îngrășăminte chimice (N;P;K) în 
scopul sporirii fertilității solului și a 
producției vegetale, precum și 
pentru efectuarea lucrărilor de 
amendare a solurilor.

Producătorii pot 
beneficia o singură dată de 
acordarea sprijinului direct și 
trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții de 
eligibilitate:
Persoane fizice:
a) să facă dovada deținerii în 
proprietate / arendă / concesiune 
a unei suprafețe de minimum un 
hectar pajiște;
b) să asigure o încărcătură 
minimă de 1.0 unități de vită mare 
(U.V.M)/ha pajiște.
Persoane juridice și / sau 
asociații ale crescătorilor de 
ovine, bovine și caprine și / sau 
asociații composesorale de 
pajiști:

Turdaș, care pe ultima sută de metri 
au schimbat macazul politic înspre 
P.D., șeful conservatorilor 
hunedoreni, Petru Mărginean trece 
la contraatac. Acesta cere 
„psihanaliza” postului ocupat de 
vicepreședintele pedist al Consiliului 
Județean, Dorin Păran, pe care îl 
acuză că execută racolări via fonduri 
generoase marca SAMTID. Mărul 
discordiei care a provocat acest 
seism în coaliția județeană și 
picătura ce a umplut paharul, 
primarul de Turdaș, Aurel Lup, este 
amenințat cu suspendarea 
deoarece a supt la două țâțe.

Cum una a rămas fără 
lapte, conservatorilor nu le rămâne 
decât să se consoleze cu zicala că 
lupul își schimbă părul, da năravul 
ba.

ZIUA POPĂ, NOAPTEA 
DRAC - NU ȘTIU DOAMNE CE MĂ 
FAC

Nedumerirea prefectului 
Cristian Vladu față de multiplele 
fațete ale unui preot - moderator

a) să facă dovada deținerii în 
proprietate / arendă / concesiune 
a unei suprafețe de minimum 30 
ha pajiște;

b) să asigure o încărcătură 
minimă de 1.0 unități vită mare 
(U.V.M)/ha pajiște
Nu pot obține sprijinul direct 
producătorii agricoli, crescătorii 
de bovine, ovine și caprine, care 
înregistrează datorii restante 
către bugetul de stat sau bugetul 
local.
Data limită a depunerii 
documentațiilor în vederea 
accesării sprijinului direct 
reglementat de prezenta 
ordonanță este de 30 noiembrie 
2006.
Pentru întocmirea 
documentațiilor necesare în 
vederea obținerii sprijinului, 
producătorii agricoli se vor adresa 
specialiștilor Agenției de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură 
Hunedoara.

Di rector executiv, 
Dr. ing. Ion SIMION 

radio-tv a fost făcută publică într-o 
conferință de presă susținută de 
domnia sa cu prilejul „schimbării la 
față” a baronilor haldelor de zgură 
din Hunedoara. Pe noi ne-a 
încântat atât de mult sintagma ce 
conduce la o dilemă greu de rezolvat 
încât îl consolăm, înștiințându-l că 
mai există asemenea specimene și 
în alte instituții, altele decât cele de 
presă. Dar, dacă vrea să afle nume 
îl costă o bere.

ULCIORUL LA APĂ - 
PODULÎLSAPĂ

Nici usturoi n-am mâncat, 
nici gura nu-mi miroase, pare a fi 
deviza liberalului Tibi Balint, 
consilier județean și eminența 
comisiei ce propune achiziționarea 
unui pod de la o firmă brașoveano- 
belgiană ce a cumpărat cariera de 
calcar din Pojoga.

Cum acesta se află situat la 
șapte-opt kilometri de un pod recent 
inaugurat ce a păpat zeci de miliarde 
din banii contribuabililor hunedoreni, 
onorabilii investitori s-au gândit că 

Serviciul Public Comunitar pentru 
Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple din 
cadrul Instituției Prefectului județul Hunedoara 
aduce la cunoștința cetățenilor faptul că, începând 
cu data de 21.08.2006, depunerea actelor la 
ghișeul situat în Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 
128, se va efectua în baza bonurilor de ordine, 
care vor fi distribuite între orele 08.00 08.30.

în zilele de luni, marți și miercuri se vor 
elibera 100 de bonuri de ordine zilnic, joi 125 de 
bonuri, iar vineri 50 de bonuri, în funcție de 
programul de lucru.

Cererile pentru emiterea pașapoartelor se 
primesc de luni până vineri, între orele 08.30 
12.30 și după amiaza, luni, marți și miercuri între 
orele 13.00 16.30, joi între orele 13.00 18.30 și 
vineri între orele 13.00 14.30.

Eliberarea pașapoartelor este asigurată 
după următorul program: de luni până vineri între 
orele 08.30 12.30 și după-amiaza, luni, marți și 
miercuri între orele 13.00 16.30, joi între orele 
13.00 18.30 și vineri între orele 13.00 16.30.

nu ar fi rău sa-și amortizeze 
„calcarul” amenințând cu închiderea 
podului și așa nu prea circulat ce 
face de fapt legătura cu județul 
ARAD.

Ce ne intrigă e faptul că în 
eventualitatea închiderii, aceștia nu 
ar mai avea pe unde să-și mai 
transporte calcarul la fabrica de var 
din Chișcădaga, afară doar de faptul 
că și-ar cumpăra niscaiva 
elicoptere.

Eventualitatea vânzării 
podului la credulii din Consiliul 
Județean Hunedoara (nu ARAD) ar 
fi mai benefică, deoarece afaceriștii 
și-arîncasa și miliardele și arfolosi și 
podul bine-mersi.

Noi ne îndoim atât de 
bunele intenții cât și de actele de 
proprietate asupra podului ce n-au 
fost încă prezentate. Mai mult, ne 
îndoim și de vorbele lui Balint care s- 
a scăpat de a zis că nota de 
constatare a comisiei s-ar afla în 
mapele consilierilor județeni, 
eschivând mai apoi cum că ar fi 
vorba de „trebi interne” și ștergând-o 
englezește.
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Migrația politică își dă obștescul sfârșit Ultimele 
declarații pe propria răspundere ale demnitarilor locali sau ale 
celor de la centru îi leagă pe semnatari de partidul politic la 
care au aderat. Desigur, dreptul la liberă asociere rămâne în 
picioare, numai că politicianul ales pe listele unui partid nu mai 
poate pleca în alt partid cu tot cu mandat. Până acum, nici un 
politician demisionar nu a renunțat la demnitatea publică. 
Până acum foarte puțini aleși și-au schimbat opțiunile politice 
din convingere. Mult mai des s-a întâmplat ca aleșii să 
folosească poziția obținută la alegeri ca pe o monedă de 
schimb la trecerea sa în altă formațiune politică. Legea privind 
migrația politică stârpește cameleonul și e foarte probabil ca 
pentru prima dată de la Revoluție incoace să se păstreze 
configurația politică înregistrată la alegeri pe toată durata 
mandatului.

De etnie - oportuniști

După ultimele alegeri, 
Hunedoara era un județ roșu, 
între timp, roșul trandafiriu s-a 
mai spălăcit și a devenit 
portocaliu. Pe parcursul a doi ani, 
în toate categoriile de aleși de la 
senator la consilierul comunal s- 
au înregistrat divorțuri politice. Nu 
vom insista pe parlamentarii 
demisionari pentru că despre ei 
s-a tot vorbit. Amintim doar că 
PRM-ul a ieșit din alegeri cu doi 
parlamentari și a rămas fără nici 
unul. Senatorul Duca a 
demisionat si a rămas 
independent in timp ce deputatul 
Almășan a trecut la Conservatori. 
De asemenea, PSD-ul l-a pierdut 
pe deputatul loan Timiș care a 
făcut o lecuță “războiul” de 
independență și s-a înrolat în 
PNL. Tot la capitolul pierderi, PSD 
ar mai putea bifa și despărțirea de 
Ionica Popescu care a lăsat baltă 
social-democrația atunci când 
Conservatorii au hotărât că pot fi 
la putere din orice poziție și cu 
orice preț. La fel ca minoritatea 
maghiară prin UDMR. Ca și cum 
Conservatorii ar fi de etnie 
oportuniști. Spre deosebire de ce 
se întâmplă în Parlament, 
migrația aleșilor locali de la un 
partid la altul este mult mai vastă 
și mai demnă de luat în seamă. 
Șase consilieri județeni, 19 
primari și mulți foarte mulți 
consilieri locali și-au schimbat 
culoarea politică și au abandonat 
partidul cu care au câștigat votul 
și încrederea electoratului. 
Foarte rar s-a întâmplat ca 
trecerea să se facă'spre un partid 
cu orientare doctrinară apropiată, 
cum ar fi trecerea de la PUNR la 
PRM spre exemplu. Cei mai mulți 
au trecut de la stânga la dreapta 
fără să înregistreze nici o derută 
politică. Semn că tot eșicherul 
politic are un loc comun, o zonă 
confortabilă cu originea sănătos 
ancorată în regimul comunist. 
Poate de aceea migrația politică 
de la o doctrină la alta se face atât 
de ușor, aproape natural.

“Hai să ne avem ca frați 
Toți suntem puțin luați”

Cum era de așteptat, 
opoziția a suferit cele mai mari 
pierderi în materie de demnitari, 
iar din cadrul opoziției de la PSD 
a plecat grosul. Ultima stație 

pentru traseiștii politici a fost 
Puterea. Deși prefectul Cristian 
Marius Vladu a fost ținta unor 
atacuri de presă pe motiv că 
racolează pentru PD primari din 
județ, statistica arată că lucrurile 
nu stau tocmai așa. Liberalii sunt 
cei care au profitat cel mai mult de 
pe urma aleșilor demisionari. Din

cei 19 primari voiajori, 14 au 
ajuns la PNL și 5 la PD. PSD-ul a 
pierdut 9 primari, conservatorii 5, 
iar PUNR, PNȚCD, Partidul 
Ecologist și Forța Democrată 
câte unul. Deputatul Cosmin 
Nicula spune că pesediștii au fost 
“șantajați, umiliți și tracasați de 
reprezentanții la vârf ai PNL și 
PD”. Afirmațiile deputatului au 
fost vehement contestate de 
reprezentanții Alianței. De altfel și 
Nicula admite că a existat o doză 
de oportunism din partea celor 
care au părăsit corabia 

Apesedistă, că foarte mulți dintre 
“cei duși” sunt migratori de 
vocație și că ei au ajuns în partid 
pe vremea când PSD-ul era 
acuzat că racolează demnitari de 
la adversarii politici. “Bine că au 
plecat. Sper ca alegerile din 2008 
să îi găsească fără mandat. Sunt 
niște specimene care joacă la 
două capete. Multora le e frică să 
nu li se descopere neregulile din 
Primării și au nevoie de protecție 
politică. Alegătorii îi vor taxa 
pentru oportunismul, lașitatea și 
mediocritatea de care au dat 
dovadă”, a declarat Cosmin 
Nicula.

Ce spun „nomazii”

Declarațiile politice pe 
tema migrației au fost multe, 
violente și din toate direcțiile 
politice. Conducerea județului a 
fost acuzată că racolează primari 
dar pe aceștia din urmă nimeni nu 

i-a prea întrebat de sănătate. 
Dincolo de declarațiile politice ale 
liderilor de partid am considerat 
demn de luat în seamă ce spun 
primarii care au practicat 
nomaderia politică. Discuțiile 
nostre s-au purtat telefonic.

Simion Meteșan (de la 
PSD la PNL) primar Balșa: 
“Care-i chestia? (probabil se uită 
la ceva mișto pentru că vrea să 
scape de mine urgent) Asta a fost 
părerea mea. Eu am fost APR. Și 
unde-i acu1 Meleșcanu, hmm? 
(totuși președintele APR 
Hunedoara, loan Rus a rămas în 
PSD) Și care-i chestia? Nu i-au 
mai dat nici o funcție!”

Constantin Burlec, 
primarul din Bănița este singurul 
pesedist autentic care a trecut la 
PNL. Cel puțin așa spun foștii săi 
colegi de partid. Burlec râde puțin 
(cred că îi place povestea cu foștii 
colegii): “E mai bine pentru 
comunitate. Iar în plan personal 
am avut o simpatie față de 
actuala conducere a Consiliului 
Județean, (sigur i-au mers la 
inimă regretele pesediste) Și în 
PSD erau oameni cumsecade... 
După zece ani de social- 
democrație, m-am gândit să mai 
schimb și eu câte ceva.”

Romeo Farcaș (PSD 
PNL) primarul din Baia de Criș 
gândește. Cu nostalgie înspre 
trecut: “Pe mine oamenii nu m-au 
ales pentru că eram pesedist. Am 
ajuns primar în '92 fără să mă fi 
inregimentat politic, apoi am 
optat pentru fosta Convenție 
Democrată. Nu știu cum se face, 
dar în trei mandate din patru, eu 
ca primar au fost în opoziție cu cei 
care se aflau la conducerea 
județului. Am luat decizia de a 
trece la PNL cu gândul că va fi 
mai bine pentru comunitate. Ăsta 
e lucrul cel mai important.”

Sorin Ștefoni (PSD 
PNL) primar Densuș: „Am ales în 
urmă cu un an. Sunt de profesie 
avocat, o meserie liberală care se 
potrivește cu doctrina partidului. 
Am ales această formațiune 
politică și pentru faptul că are o 
echipa la nivel județean cu care 
poți să faci treabă și să rezolvi 
problemele locale, (nu regreta 
despărțirea de pesediști pentru 
că și prietenii săi cu toții primari 
și foști pesediști din zona

Hațegului au făcut pasul spre Nimeni nu a făcut presiuni asupra 
liberali) Conducătorii PSD de la mea sa trec 'a PNL. Și nici de la 
județ de pe vremea când erau la PD nu m_a forțat nime'. Astea-s 
Putere cred eu că nu ne-au numa' povești. Eu am ales PD-ul, 
înțeles ” nu m-au chemat ei. Atâta tot!”

Maria Huzoni (PC PNL) 
primar General Berthelot: „Ei, 
dom'le, eu am plecat încă din 
2004, după alegerile locale, 
(inspiră adânc, probabil primarul 
se află fumând) Când s-a făcut 
alianța cu PSD-ul, eu am plecat 
pentru că nu mi se părea 
omenește să fim aliați după ce eu 
m-am luptat împotriva lor”

/ lie Păducel (PSD PD) 
primar Petrila: „Țâneți minte, 
dom' Marcel; Păducel a revenit în 
PD. (Păducel calcă apăsat pe 
cuvinte ca un momârlan mânios 
pe opinci) Când am trecut io la 
PSD, în legislația trecută, am 
crezut că o să mă ajute, da' așa 
de bine m-or ajutat de am rămas 
cu 180 de miliarde de lei ne luați 
de la CNH. Acu' măcar ăștia să 
mă ajute că la Petrila au fost 
multe disponibilizări și oamenii o 
duc tare greu”

Nicolae Bărcean (PC 
PD) primarul Mărtinești a evitat 
să răspundă la telefon câta vreme 
a fost apelat din rețeaua RDS și 
numărul părea fistichiu. Până la 
urmă am reușit să ne înțelegem, 
ca de la mobil la mobil, în limbajul 
portocaliu al rețelei Orange: „La 
ora 21, inainte să știu rezultatul 
alegerilor, am ieșit de pe listele 
PUR-ului și m-am declarat 
independent, (primarul nu mai 
scoate o vorbă despre asta și e 
gata să-mi taie „macaroana”, așa

că schimb subiecul și mă 
interesez dacă Mircea Moloț e 
profet în satul lui. Nu e. Primarul 
din Mărtinești a ales PD-ul)

Nechemati în țărâna
9 9

La Deva, PSD a avut 
cinci consilieri locali și a rămas cu 
doi. Au plecat: Nelu Ardelean 
(candidat la fotoliul de primar din 
partea PSD) la PRM, Mirela 
Luchian și Marinela Hațegan la 
PNL. Se pare că pesediștii au o 
problemă cu candidații care au 
pierdut șefia primăriilor mari din 
județ, loan Rovinaru, fostul 
primar PSD al orașului Simeria a 
trecut la PRM după ce a pierdut în 
campania din 2004. La Hațeg, 
loan Glodeanu a părăsit partidul 
și s-a declarat independent. La fel 
a procedat si Gheorghe David, 
fostul primar al municipiului 
Petroșan. De altfel, la Petroșani 
toți cei cinci consilieri PSD au 
părăsit partidul: trei spre PD iar 
doi și-au declarat independența 
politică. De la PSD au plecat spre 
PD -11 consileri locali, spre PNL 
31, la PRM 3, iar la PC 2. Dintre 
viceprimarii pierduți de PSD, trei 
sunt la PD și patru la PNL. 
Consilierul Petru Doncea din 
Geoagiu a sărit, la derută, cu 
două declarații de apartenență 
politică: una pentru PSD și alta 
pentru PD. Dumnezeu știe pe 
care declarație va conta 
Monitorul Oficial. Pesediștii nu 
sunt doar victime ale migrației 
politice. Ei au reușit să recruteze 
un pedist. Consilierul PD din 
Bretea Română Daniel Tătulescu 
a renunțat la PD și a trecut în 
opziție la PSD. Pe parcursul 
migrației au existat primari care 
au luat c.u ei toată echipa de 
consilieri locali (cum s-a 
întâmplat la Totești și Sântamarie 
Orlea) dar și primari care au 
migrat solitar (Bănița și Baia de 
Criș). Bilanțul migrării politice 
este deja cunoscut și afișat 
public. Cel târziu până la data de 
10 septembrie, trebuie să apară 
și în Monitorul Oficial datele 
privind apartenența politică a 
demnitarilor. Acest moment va fi, 
de fapt, obștescul sfârșit al 
migrației politice. Fie-i mocirla 
hodinită!

Marcel Bot
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POLEMICI CORDIALE

un așteptarea slujitorului din altar: BISERICI ADORMITE]
(continuare din numărul trecut)

Săpături recente efectuate la 
biserica din Ostrov au determinat ctitori 
pe chezii Stanciu și Berovoi ce au 
ridicat-o la 1248, pe locul unei biserici 
mult mai vechi, așa cum se obișnuia. 
Erau vechi familii nobiliare românești, 
oameni cu aleasă stare și cultură dacă 
și-au permis să ridice o biserică așa 
mare și cu o 
arhitectură atât 
de meșteșugită. 
Podoabe, brățări 
medievale, un fel 
de pandantive ce 
se purtau de 
către femei la gât 
arată cât de 
mândre erau cele 
care îngrijeau de 
casă și de viața 
religioasă. 
Năsturei extrem 
de fini din cupru, 
îmbrăcați în 
mătăsuri și 
brocarturi denotă 
că această 
biserică, precum 
erau și celelalte, 
reprezintă ea 
însăși o 
adevărată 
comoară. Sub turlă regăsim o veche 
icoană a Fecioarei cu Pruncul, datând 
din 1457, pictată de Ștefan Zugravul, 
același care a pictat și la Densuș. 
Pictorii aceștia precum Ștefan și Grozie 
veneau din Țara Românească aduși de 
marele Nicodim, ctitor la Vodița și 
Tismana și erau plătiți de familiile 
bogate din Țara Hațegului.
Secolele XII Și XIII au fost marcate de 
mari transferuri de populații. Limba și 
tradițiile au făcut legătura între provincii 
în Carpați iar religia a legat couriitățile, 
așezămintele religioase, ridicate inițial 
pe temelii dacice ori . romane fiind la 
început fără picturi. Un secol mai târziu, 
zugravi veniți de 
peste munți au 
pictat pe 
dinăuntru aceste 
lăcașuri 
realizând 
adevărate opere 
de artă. Cea mai 
rămas azi 
trebuie păstrat 
cu sfințenia unor 
Sfinte Moaște. 
Cum bunăoară, 
la Ostrov, din 
spendida icoană 
a Maicii 
Domnului, din 
turn, a mai 
rămas doar un 
chip, neînchipuit 
de trist, o față 
desfigurată de 
lance, în locul 
orbitelor 
existând azi găurile urii și neputinței de 
a înțelege statornicia ortodoxă a celor 
ce populau aceste ținuturi hațegane. Se 
cuvine a se arăta ca o evaluare a zonei 

și al culturalității sale speciale pleacă 
tocmai de la confluența văii cu șesul. Tot 
ceea ce este în jurul firului de apa nu 
face decât să complecteze, să amplifice 
funcționalitatea specifică a 
monumentelor acestor localități.

Imediat după Ostrov, 
un complex imobiliar se situează în 
jurul conacului grofului la Râu de Mori. 

El s-a ridicat într-o 
primă formă cu 
elemente din 
piatră, în a doua 
jumătate de sec XV 
slujind unei familii 
nobiliare, cea mai 
de frunte din ținut. 
Clădirea din colțul 
de sud-vest al 
complexului a 
servit drept capelă 
calvină familiei și 
slujbașilor 
acesteia. De 
amintirea ei se 
leagă numele unor 
păstori ce au făcut 
încercări de 
traducere de texte 
sfinte, în limba 
română dar în 
caligrafiere 

slavonă. Spre sud-est, în imediata 
apropiere se află situată Biserica 
parohială Râu de Mori. Menționată la 
1526, biserica a suferit diverse 
modificări schimbându-și aspectul 
inițial. La intrare se află prinsă în 
pământ una din cele mai interesante 
pietre de mormânt ale Țării Hațegului, 
inscripționată pe o marmură romană 
neutilizată datând de la 1505 și adusă 
de la Biserica Mănăstirii Colt.* 
Mănăstirea, funcțională azi mai ales 
prin slujirea unor liturghii de noapte, 
situată la nici doi kilometri se înalță 
semeață, deasupra drumului și are în 
componență biserica ce-ăi păstrează 
un turn original, acoperit din piatră 

așezat peste altar 
unde se mai 
păstrează câteva 
fragmente din 
pictura murală. 
Cetatea Colț 
domină valea și a 
fost ridicată între 
sec.XIV-XV. în jurul 
unui turn cu baza 
pătrată, încăperile 
și alte turnuri ne 
așează în fața 
uneia dintre 
misterele 
arhitecturale ale 
țării, legendele din 
jurul acestei cetăți 
pătrunzând și în 
lumea basmelor. în 
general, toate 
bisericile vechi din 
Țara Hațegului 
aduc rămășițele 

unor adevărate sacrilegii ca rezultat a 
încercării generalui Bucov de a șterge 
de pe fața pământului așezămintele 
religioase românești. Mutilările-pot fi și 

opera calvinilor ori a năvălitorilor turci 
ori ca ochii și gura sfinților să fi fost 
răzuite de pe icoane urmare a unor 
rituale păgâne, 
vrăjitorești, 
practicate de țiganii 
nomazi.
Desfigurarea unor 
icoane denotă 
sălbăticie dar 
crează și puterea 
care rămâne 
aceeași, pentru 
dreptcredincioșii ce 
vin mereu și tind să 
le vadă deaproape, 
să le mângâie, 
simțindu-le puterea, 
forța extraordinară 
ce se transmite. La 
șase sute de ani se 
păstrează o puritate 
și o limpezime a 
culorilor acestor 
picturi ce 
preaslăvesc prima 
organizare 
administrativ- 
religioasă atestată 
la 1360, când la 
Ostrov slujea Petru 
de Ostra, primul 
protopop român, ce 
era și judecător 
pentru zonă.
Orice drum făcut în
Țara Hațegului poate fi perceput ca o 
coborâre în spiritualitate. Coborârea din 
Dealul Hațegului ca și dinspre Retezat,

sentimentul covârșitor este cel al 
întoarcerii în timp. în uriașa rezervație 
naturală, în care ruine amestecate cu 
florile câmpului, înconjoară cetăți 
medievale și nenumăratele biserici, 
Biserica Sântămaria Orlea poate fi 
categorisită drept superbă. La 
marginea drumului național Hațeg- 
Petroșani te întâmpină una din 
bijuteriile arhitecturale ale României. 
Situată pe un tăpșan stâncos, lângă 
vărsarea artificială a canalului colector 
din barajul centralei hidroenergetice 
Hațeg și vărsarea Râului Mare în 
centrala Orlea, biserica e vizibilă de

cu silueta-i delicată a
departe. Monumentală, ea domină 
întreaga vale 

turnului. Turnul pare înfipt în cer. E turn 
de catedrală. Din turn, clopotele au 
răzbătut vreme de șapte sute de ani. Și 

chiar înainte, pe vremea când, 
ctitorită de vechi cnezi romani, 
biserica ce pare desprinsă din istoria 
milenară a acestei Țări a Hațegului 
denotă conviețuire pașnică, 
armonioasă chiar între diverse etnii, 
atât la nivel laic social cât și 
bisericesc.

Bisericile medievale din Tara>
Hațegului sunt de departe cele mai 
interesante vestigii arhitecturale din 
România. Deasupra tuturor găsim 
una din cele șapte minuni 
arhitecturale: Biserica de la 
Defisuș. Ridicată pe o mai veche 
construcție de cult, greu de definit, 
din materiale extrase din ruinele 
Sarmizegetusei antice, Biserica de 
la Densuș este de departe cea mai 
interesantă ca originalitate în 
structura-i pătrată, o arhitectură 
neregulată și un acoperiș din piatră 
care reflectă influența romanicului 
târziu. Mai posedă fragmente din 

pictura murală originală. Structurarea 
acestui edificiu pe temelia unui 
monument precreștin este definitorie 
pentru religia ce se regăsește în Țara 
Hațegului și care definește o 
colectivitate ce determină chiar 
individualizarea continuității acesteia.

Iulie 2006

Traian OPRONI
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I
în acest an, comuna 

Vălișoara și-a sărbătorit 500 de 
ani de atestare documentară, 
ea reprezentând o altă poartă 
de intrare în Țara Moților. Se 
află așezată pe versantul sudic 
al Munților Metaliferi de o parte 
și de alta a șoselei ce leagă 
municipiul Deva de Brad, cam 
la mijlocul distanței dintre cele 
două municipii și are în 
componența sa trei sate în afară 
de centrul de comună: Dealu 
Mare, Săliștioara și Stoeneasa 
și o populație de 1389 de 
locuitori, făcând parte din 
comunele mici ale județului.

Primarul acestei 
comune, democratul loan Huh, 
care se află la al treilea mandat, 
susține că anul 2006 reprezintă 
un punct de răscruce pentru 
comună, deoarece în acest an 
se împlinesc 500 de ani de la 
prima atestare documentară,

J 3
care “nu reprezintă altceva 
decât o verigă dintr-un trecut 
îndelungat neîncrustat până 
atunci prin documente scrise, 
dar, confirmat de urmele 
civilizației materiale 
descoperite recent”. Atât 
centrul de comună cât și satele 
aparținătoare se află răsfirate 
pe văi și dealuri, peisajul fiind 
mirific. Comuna Vălișoara a 
trecut prin focul Răscoalei iui 
Horia, Cloșca și Crișan și a 
Revoluției de la 1848.

Comuna a fost socotită 
din totdeauna o poartă de 
trecere între Țara Hațegului și 
Țara Moților sau a Zarandului. 
La Răscoala condusă de Horia, 
Cloșca și Crișan pe lângă 
țăranii din părțile Bradului și a 
satelor aparținătoare acestuia 
sau aflat și țărani din 
Stoieneasa Dealu Mare, 
Săliștioara și Vălișoara , care

împreună cu ceilalți răsculați s- 
au îndreptat spre Alba lulia și 
Câmpeni pârjolind în calea lor 
curțile nobiliare de la Mintia și 
Șoimuș.

în timpul Revoluției din 
1848 atât în comună cât și pe 
dealurile ce o înconjoară au 
avut loc lupte între românii 
conduși de preoții din satele 
învecinate și trupele maghiare 
care au fost măcelărite, fără 
cruțare.

Peste comună a mai 
trecut și Revoluția din 1918 și 
Primul război mondial cu 
trupele de ocupație germano- 
austro-ungare.

Momente importante 
care nu vor putea fi uitate 
niciodată cu toate că parcă au 
fost îngropate împreună cu cei 
care au trăit o istorie 
tumultoasă.

■ ■
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Ioan Huh
*

Data și locul nașterii: 31.07.1954, Vălișoara 
Studii . : Școala Tehnică de Maiștri
Apartenență politică: Membru PD

Investiții majore în infrastructura comunei
Zece ani de mandat, zece 150 de copii, în școli aflându-se Vălișoara a fost schimbat distanță de 4 km-asfalt, în asociere ajutorul unui buldoexcavator , utilaj ce 

ani de modernizări atât în comună peste 30 de calculatoare, în centru acoperișul în proporție de 70% și au cu comuna Luncoiu de Jos printr-un se află în dotarea primăriei.
cât și la 
componentele 
funcționale ale 
primăriei. Comună 
mică, salariați 
puțini, doar 15. 
Dealungul celor 
zece ani clădirea 
primăriei a 
cunoscut mai multe 
modificări: zugrăvit 
interior și exterior, 
calculatoare, 
internet, faxuri, e- 
mail și mobilier nou 
în fiecare birou. Se 
află în faza de —” 
construcție 
alimentarea cu apă 
a primăriei, apa 
provenind prin 
cădere de la sursă 
naturală de apă.

Pe raza 
comunei funcționează în sistemul 
de învățământ o grădiniță, două 
școli generale clasele l-IV și o 
școală generală clasele l-VIII. 
Școala generală clasele l-VIII din 
centrul de comună are finalizat 
sistemul de încălzire centrală care a 
costat un miliard opt sute de 
milioane lei. La cele trei școli învață

fost lambrisate sălile. De Program SAPARD în valoare de 23 
asemenea a fost 
finalizată 
bucătăria și 
camera frigorifică, 
căminul fiind 
pregătit tot timpul 
pentru nunți, 
botezuri și 
evenimente 
speciale, existând 
veselă, tacâmuri și 
pahare pentru 350 
de persoane.

Pe raza 
comunei se află 
patru biserici 
ortodoxe, la 
biserica din 
centrul de comună 
se fac reparații 
capitale cu 
contribuția 
primăriei, biserica 

Săliștioara se află în ■ t 
construcție, costurile acesteia distantă de 500 ””m drumul Mare De asemenea comuna are o 
depășind JOO^nriilioane lei, iar la Să|iștjoara.Dea|u Mare Pârâu( centrală telefonică proprie.
b:ccr:cc Dcclu '.’.z:z z foot vălișoara este singurul pârâu care

de comună fiindd intreodusă apa și din 
canalizarea, având grupuri sanitare 
moderne. Pe restul școlilor din 
satele Dealu Mare și Soțioara a di'n ^al7'^m’ a~ost vălișoara este singurul pârâu care

de foc pentru iarna care se apropie. SriS* 3 C°Stat 6° trece prin comună care Până în
Tineretul își poate petrece £ află în preZent nU 3 făCUt n'C' ° problemă

iimuLii liber la ceie uairu cămine De asemenea se a''a in locuitorilor. Majoritatea lucrărilor
unpuiiiuei Idț,eie pduuLdimie stadiu| de fjna|jzare drumul făcute de Drimărie s-au executat cu 
culturale. La căminul cultural din  ,____„ Tacute ae Pnmane s au executat cu

miliarde lei. A fost pietruit pe o

A fost înaintat C.J. Hunedoara 
un studiu de 
fezabilitate privind 
drumul comunal 
20E Vălișoara- 
Crăciunești pe o 
distanță de 1,2 km 
în valoare de 9 
miliarde de lei, și se 
așteaptă finanțarea 
de la Comunitatea 
Internațională sau 
de la buget.

Totodată a 
fost extins sistemul 
de iluminat în 
centrul de comună, 
pe Dealul 
Luncoiului, spre 
Vale, la Ciumagu și 
în Țarină. Au fost 
montate 25 de 
corpuri de iluminat 
noi și extins 
iluminatul în Dealu

fost făcută aprovizionarea cu lemne

Tineretul își poate petrece
timpul liber la cele patru cămine
Cimuraie. i_a căminul cuuu.ai ui.i CQmuna| spre Luncoiu de Jos pe Q

prezent nu a făcut nici o problemă Pagină realizată de 
Stejărel lonescu

Proiecte de viitor
Pe lista de priorități figurează și 

extinderi ale rețelei de iluminat, precum 
și introducerea încălzirii centrale în 
sediul primăriei iar la căminele culturale 
finalizată aducțiunea cu apă. Urmează 
zugrăvirea tuturor școlilor și reparații 
capitale la căminul cultural din Dealu 
Mare și Săliștioara. Dispensarul va mai 
avea pe lângă medic de familie și o 
farmacie și un cabinet stomatologic.

în ajutor social se află 30 de 
persoane cu care se cheltuiesc lunar 30 
milioane de lei, dintre care 15 sunt cu 
drept de muncă, folosiți la lucrările de 
reparații de la obiectivele din comună.

La ceas de sărbătoare
în urmă cu o lună de zile 

comuna a sărbătorit 500 de ani de 
atestare documentară, prima 
dată fiind cunoscută din 1506, 
când a fost consemnată în 
documentele epocii sub forma de 
“poss. Walyssoara”. Cu această 
ocazie primăria Vălișoara a 
organizat primele manifestări, și 
timp de două zile fiii satului s-au 
întâlnit cu oficialitățile politice din 
județ.

Cu această ocazie au fost 
organizate manifestări culturale, 
artistice și sportive. Nu au lipsit 
meciurile de fotbal dintre tineri și 
bătrâni, spectacolele folclorice și 
focurile de artificii. A fost sființită

placa comemorativă aplicată pe 
primărie și depuse coroane de 
flori la troița din comună. în cadrul 
unei ședințe a Consiliului Local a 
fost acordată Diploma de 
Cetățean de Onoare a Comunei 
ministrului Gheorghe Barbu.

De asemenea au mai fost 
acordate diplome de merit pentru 
15 personalități, diplome post
mortem iar 30 de familii au primit 
diplome și bani (câte două 
milioane fiecare familie) care au 
împlinit 50 de ani de căsnicie. 
Cheltuielile au fost suportate de 
către primărie iar manifestările au 
costat 200 milioane lei.
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Leagănul românismului pregătit 
pentru Uniunea Europeană
Hațeg Un ora ta sibătoaîe

După cum v-am obișnuit ca în fiecare număr al publicației 
noastre să prezentăm câte o primărie de oraș sau comună, de 
această dată venim și vă prezentăm zile de distracție și voie bună. 
Așa se face că la începutul acestei luni orașul Hațeg s-a aflat din nou 
în sărbătoare, așa cum se întâmplă de șapte ani încoace. Sute de 
localnici și nu numai, alături de oficialități județene și locale au fost 
prezenți încă de la deschiderea oficială a “Zilelor Hațegului”. 
Sărbătoarea a fost deschisă oficial de către primarul orașului, 
Nicolae Timiș, iar președintele C.J. Hunedoara, Mircea Moloț, prezent 
și domnia sa la manifestări a numit Hațegul, “buricul românismului”.

mir»
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Cu aceiași 
ocazie a avut loc și 
deschiderea 
oficială a unei noi și 
moderne hale agro- 
alimentare, ce are 
la bază o fostă 
centrală termică 
dezafectată. 
Investitorul este 
nimeni altul decât, 
cunoscutul om de 
afaceri, Septimiu 
Pipău, care este și 
șeful, pieței agro- 
alimentare, 
investițiile 
depășind până în 

...-prezent un milion 
de RON. Hala va 
găzdui un modern 
supermarket, patru
spații pentru fructe și legume, 
birouri și mai multe sectoare 
dedicate produselor lactate.

De la sărbătoare nu au 
lipsit meșterii populari prezenți 
de altfel în fiecare an la astfel de 
evenimente, dar și tonetele cu 
mici, bere, porumb fiert sau 
copt alături de nume cunoscute 
ale muzicii populare ca Stana 
Izbașa sau trupele dance: 
Bordo, Heaven și Esenzza, sau 
Nicola, dar și peste zece

Primăria Hațeg nu numai 
organizează astfel de evenimente dar 
încearcă continuu și schimbarea orașului,

ansambluri 
artistice din 
întreaga 
țară. Tot cu 
ocazia 
Zilelor 
Orașului 
Hațeg, care 
au ajuns la 
cea de-a 
șaptea 
ediție, s-a 
desfășurat 
și Festivalul 
Național de 
Interpretare 
a cântecului 
popular 
“Cristian 
Răchitan”, 
la care au urcat pe 
scenă peste 30 de

concurenți.
Spectacolul 

s-a încheiat cu 
un superb foc de 
artificii, iar edilul 
orașului, Nicolae 
Timiș, a declarat 
că: “Serbările 
Hațegului sunt 
dedicate 
oamenilor de 
aici, care, pentru 
hărnicia și 
solidaritatea lor, 
merită, măcar 

trei zile pe an, să se simtă bine”.

care se vrea a fi o stațiune de munte, orașul fiind și 
poarta de intrare în Parcul Național Retezat. Vor 
mai fi construite două supermarketuri, și de

asemenea va fi finalizat drumul de centură, lucrare 
începută în 1989, însă sistată din lipsă de fonduri. 
Vorfi finalizate și lucrările la sediul nou al primăriei, 
asfaltate mai multe alei și trotuare, introdusă 
canalizarea pe mai multe străzi și construirea unei 
stații de sortare a gunoiului menajer, lucrare ce se 
va face în asociere cu primăriile din jurul 
Hațegului. De asemenea se mai are în vedere 
introducerea apei potabile în Silvașu de Sus și 
achiziționarea de mai multe lămpi economice. 
Toate aceste în scurtul timp ce a mai rămas până 
la aderarea României la Uniunea Europeană.



Lumea----------- ele aziLumea----------- ele azi
Dezvăluiri

Ceea ce mai devreme sau mai târziu trebuia 
să se întâmple a ajuns la un deznodământ. Cu toate că 
„Lumea de Azi” atrăgea atenția acestor ilegalități încă din 
luna octombrie2005, autoritățile au continuat să stea cu 
mâinile încrucișate.

Prima alunecare de teren a avut loc. Potrivit unei 
expertize semnate de cadre universitare și dată publicității 
abia acum de prefectul Cristian Vladu în luna mai a acestui 
an, la taluzul dinspre Cerna având drept cauză unele 
lucrări de nivelare demarate în trombă în intervalul mai- 
august 2006, nu se știe pe ce bază, de către Slag 
Processing Service.

Cu toate acestea autoritățile au rămas la fel de pasive 
și în noaptea de 9 spre 10 august, municipiul Hunedoara a 
fost la un pas de o catastrofă ecologică. Aproximativ două 
milioane de metri cubi de zgură depozitate în halda Mittal 
Steel au luat-o la vale. Doar printr-o minune, miezul de 
gudron nu s-a revărsat peste laminoare și peste municipiul 
Hunedoara. Paradoxal, autorizația de mediu a firmei a 
fost eliberată doar cu o zi înaintea producerii 
evenimentului. Directoarea Agenției pentru Protecția 

Mediului Hunedoara, Elena Bădescu s-a făcut că plouă. Nu la fel de liniștită este când se declară dezamăgită de lipsa se interes a consilierilor 
județeni față de problemele de mediu. Acui rudă o fi? Nici Garda de Mediu nu se omoară cu firea. Comisarul-șef Cristian Moldovan se mulțumește 
să sesizeze A.P.M. Adică pe doamna Bădescu, reprezentanta P.N.L.
Putin înaintea» 
dezastrului

“Magneții" au fost primii 
care au mirosit afacerea. Căutătorii 
de fier vechi au fost cei dintâi care au 
exploatat scoarța de zgură de pe 
haldele combinatului siderurgic de la 
Hunedoara. încet, încet, magneții au 
fost eliminați de pe halde și în locul 
lor au apărut societățile comerciale 
susținute mai discret sau de-a 
dreptul pe față de clasa politică. Mai 
întâi au intrat pe haldă pesediștii, 
aflați pe atunci la putere. Liberalii și- 
au tras și ei o haldă, iar de câteva 
săptămânii s-au înfipt și democrații 
pe zăcământ. Scurmatul în haldele 
de zgură de la Hunedoara pune în 
primejdie viața a zeci de familii și 
sănătatea a zeci de mii de oameni. 
Acest amănunt contează însă mai 
puțin pentru că afacerea este extrem 
de profitabilă.

Gunoi pentru unii, pentru 
alții comoară

»

n munții de zgură de lângă 
combinatul siderurgic se află sute de 
tone de scoarță metalică ce se poate 
transforma în oțel. O altă sursă de 
venit pentru exploatatorii haldelor 
este zgura care sortată și procesată 
după un procedeu practicat în Țările 
de Jos poate fi folosită la 
infrastructura drumurilor, înlocuind 
balastul. în felul acesta ar fi protejate 
și albiile râurilor de excavările 
iraționale, evitându-se, astfel, 
pericolul unor inundații catastrofale, 
cum au fost cele de anul acesta. 
Partea proastă este că drumarii nu 
se prea înghesuie să folosească 
zgura fiindcă spun ei acest material 
“mănâncă” asfaltul, dacă nu este 
bine sortat. Ecologiștii se tem că 
haldele de zgură vor fi curățate doar 
de scoarța metalică, singura care 
aduce câștiguri enorme cu efort 
financiar nesemnificativ. Când 
deșeurile metalice se vor epuiza, e 
posibil ca firmele să-și ia tălpășița de 
pe halde, lăsând în urma lor un 
adevărat dezastru ecologic. Nu ar fi 
prima dată. Există deja un precedent 
la Călan, unde combinatul a fost 
curățat de fierul vechi și peisajul 
arată acum ca după 
bombardamente. La haldele de 
zgură, planul de refacere a mediului 
este eșalonat pe o perioadă de 20 de 
ani. Până atunci, zeci de mii de 

oameni au de suferit de pe urma 
pulberilor toxice aruncate în aer de 
cei care răscolesc haldele de zgură.

Pesediștii au luat 
caimacul

SC Grampet SA este 
percepută ca fiind o firmă 
pesedistă.Principalii acționari de la 
Grampet sunt și patroni la Reva 
Simeria, cunoscuți ca fiind 
susținătorii PSD. După sistemul

“întâiul venit întâiul servit”, 
Grampetul a primit cea mai bună 
haldă de zgură. Halda pesedistă 
este bine plasată, accesibilă și ușor 
de exploatat. Cu toate acestea, în 
goana nebună după câștig, 
scurmătorii au înfundat canal de 
gardă (jgheabul din jurul haldei care 
captează apa) care asigură 
securitatea muntelui de zgură. Cum 
n-au fost prinși asupra faptului, 
pesediștii dau vina pe vecinii lor 
liberali. Până la urmă, Garda de 
Mediu a decis să “ardă” ambele părți, 
în cazul în care mai colmatează 
jgheabul. SC Grampet SA trebuie să 
execute primele lucrări de 
ecologizare în primăvara acestui an.

Liberalii, cu un picior în 
groapă

Liberalii ai intrat pe haldă 
prin Adrian Calimente, 
administratorul firmei Slag 
Processing Service SRL, fratele 
deputatului PNL de Arad, Mihăiță 
Calimente. Chiar dacă nu a prins 
halda cea mai “mănoasă”, Slag-ul a 
înregistrat câștiguri mult mai mari 

comparativ cu ceilalți exploratori 
pentru că are utilaje performante. 
Firma ocrotită de peneliști este 
singura care poate sorta zgura 
pentru drumuri. Ghinionul lor e că 
lucrează pe halda aflată în 
vecinătatea unei gropi de gudron, 
fapt ce îi pune în conflict deschis cu 
ECOSID-ul care trebuie să 
ecologizeze groapa. Gudronul 
trebuie transportat și incinerat la 
Timișoara. Acest lucru va deveni 
imposibil dacă gudronul se 

amestecă cu zgura împrăștiată 
neglijent de Slag Processing. Dacă 
primele semnale de exploatare 
neglijentă au și apărut, sancțiunuile 
Gărzii de Mediu încă se mai lasă 
așteptate....

Democrații sfidează pe 
toată lumea

Democrații s-au prins de 
gheșeft la spartul târgului. Inițiativa 
lor este de-a dreptul sinistră. SC 
ISON GRUP SRL, firmă patronată de 
pedistul Gheorghe Ivan a început să 
scurme ilegal pe o haldă stabilizată 
cu vegetație. De câteva săptămâni, 
angajații firmei ISON decopertează 
halda doar în baza unui acord de 
principiu dat de alt democrat, 
primarul Nicolae Scheau. Dacă 
liberalii și pesediștii au concesionat 
haldele de zgură de la combinatul 
siderurgic, pediștii au sărit peste 
acest amănunt, stabilind că zgura 
este a primăriei. Astfel, democratul 
Gheorghe Ivan l-a anunțat pe 
pedistului Nicolae Scheau de 
“intenția încheierii unui Contract de 
asociere în- participațiune” în 

vederea exploatării “deponeului de 
zgură aflat pe terenul Primăriei 
Hunedoara, în Zona Buituri”. 
Primarul și-a dat acordul, fără să se 
sinchisească de soarta locuitorilor 
care stau chiar sub dealul împădurit 
pe care-l scurmă cei de la ISON. 
Consecințele acestei acțiuni pot fi 
devastatoare pentru mediu și pentru 
oamenii. Pe de o parte se 
reactivează o haldă care nu mai 
poluează pentru că s-a ecologizat 
moca, prin împădurire naturală. Pe 
de altă parte, decopertarea urmată 
de un sezon ploios poate provoca 
alunecări de teren care să îngroape 
zeci de locuințe. La ședința Comisiei 
de Avizare Tehnică (CÂT) din 4 
octombrie 2005 nu s-au prezentat 
pentru a da explicații asupra 
proiectului nici reprezentanții firmei 
ISON, nici cei ai Primăriei 
Hunedoara. Halda a fost jumulită de 
verdeață în ciuda opoziției tuturor 
factorilorde decizie din județ.

Cu mâinile curate

Comisarul Moldovan, șeful 
Gărzi de Mediu declara la vremea 
respectivă că inițiatorii proiectului de 
excavare și exploatare a haldei 
stabilizate natural au sfidat pe toată 
lumea. “Nu s-au prezentat la ședința 
CAT și nici documentația necesară 
nu ne-au prezentat-o. Ne-au trimis o 
simplă planșă, ceea ce nu e normal”, 
declara șeful Gărzii de Mediu. Dan 
Pescaru, reprezentant în CAT din 
partea Consiliului Județean era de 
părere că Primăria Hunedoara nici 
măcar nu a cerut acordul 
proprietarilor din vecinătate și că era 
normal să se stabilească metoda de 

cercetare și prospectare a haldei 
înainte de a se pună în disuție 
concesionarea terenului. Inspectorii 
Gărzii de Mediu l-au surprins pe cei 
de la ISON decopertând ilegal haldă, 
însă nu au dispus încetarea 
lucrărilor.

Bătălii la baionetă

Alarmat de amploarea 
alunecărilor de teren, prefectul 
Cristian Vladu revine din concediu și 
se decide să ia taurul de coarne, 
hotărât convocarea Comitetului 
Județean pentru Situații de Urgență. 
Se hotărăște suspendarea lucrărilor 
la Slag Processing și se cere 
intervenția Corpului de Control al 
Ministerului Mediului pentru a stabilii 
responsabilitățile celor vinovați. 
Urmează atacuri de presă. Este 
invocată Garda Financiară spre a 
verifica veniturile ilicite produse în 
cei aproape doi ani de funcționare 
ilegală. Este aruncată în balanță 
Ambasada Luxemburgului. 
Presiunile sporesc la București. Sunt 
mulți bani în joc. Amenințări 
telefonice de la interlopi. Contestări 
vehemente. „Gata, M-AM 
SĂTURAT! Nu vreau să fiu acuzat că 
am fost complice cu cei ce au comis 
ilegalități și au furat! Vreau să-mi 
cresc copii liniștit acasă și nu mai 
vreau să fiu bălăcărit!” Sunt 
deocamdată ultimele cuvinte ale 
unui prefect, Cristian Vladu, venit în 
fruntea acestei instituții cu aureola 
unui om durși hotărât.
Acum pare descumpănit. Sau poate 
mai înverșunat.

Marcel Bot 
Daniel Mărit »
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Comuna Crișcior, este situată în nord- 
vestul Munților Apuseni, de O parte și de alta a 
Crișului Alb, la 6,5 km de municipiul Brad.

Are o suprafață de 24,5 kmp, având în 
componența sa patru sate: Crișcior, Valea 
Arsului, Barza și Zdrapți, cu o populație de 4380 
de locuitori. Tot aici mai există și cătunele: Valea 
Gărzii, Gura Gărzii, Valea Morii, Cornetul și 
Scorușul.

Cea mai mare parte din populație este

flotantă, fiind formată din muncitori veniți din Cloșca și Crișan, dar și a Revoluției de la 1848 a 
toate colțurile țării care s-au angajat la 
Exploatarea Minieră Gura Barza. în afară de 
romanț, în comună, mai trăiesc unguri și 
nemți. în paralel cu mineritul de exploatare a 
aurului, locuitorii se mai ocupă și cu 
agricultura, pomicultura și creșterea 
animalelor.

Comuna Crișcior are un istoric foarte 
îndepărtat, râul Criș fiind pomenit de istoricul 
grec Herodot, ce a trăit în secolul V î.e.n., pe 
care îl pomenește sub numele de Crisus. De- 
alungul istoriei, în zonă, au existat cnezate , 
voivodate și comitate. Prima mențiune 
documentară a localității provine din anul 
1439 și apare în lucrarea “Dicționarul istoric al 
localităților din Transilvania”, vol.l, București, 
1966, însă potrivit pisaniei din Biserica 
Adormirea Maicii Domnului din Crișcior, 
localitatea este atestată la 1411. Crișciorul a 
fost și centrul răscoalei din Zarand a lui Horia,

lui Avram lancu.
Impactul dur al economiei de piață a dus 

la închiderea Exploatării Miniere de la Gura 
Barza, populația îndreptându-se spre alte 
ocupații cum ar fi comerțul sau micii 
meșteșugari.

Un primar tânăr care știe
ce vrea

în fruntea primăriei se află unul din cei 
mai tineri primari din județ, liberalul llie Ovidiu 
Furdui.

Aflat la primul, său manda.t acesta 
încercă să facă din primărie un loc în care să vii 
cu drag la serviciu, iar din comună un viitor 
centru rural european.

în altă ordine de idei, tânărul primar nu 
are prea multe rețineri atunci când susține 
cauza comunei sale în fata autorităților
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județene și centrale, fiind des întâlnit pe 
-culoarele unor instituții ce au menirea de a 

sprijini dezvoltarea acestei zone. Așa s-a 
întâmplat atât în cazul unor nenorociri ce au 
lovit cetățenii comunei și când trebuia 
intervenit cât mai urgent, dar și în cazul 
accesării unor fonduri menite să dinamizeze 
unele programe de investiții.

Astfel, prin Programul PHARE de 
Administrație Publică Locală, au fost investiți

llie Ovidiu Furdui
Data nașterii: 22.07.76 în localitatea Câmpeni (AB).
Studii: Fac. De Finanțe-Contabilitate secția Adm.Publică
Stare Civilă: Necăsătorit
Apartenență politică: Membru PNL

20000 $ în reparații capitale interioare, 
schimbarea mobilierului, calculatoare, 
leptopuri, imprimante, fiind organizate și 
cursuri CDL pentru toți funcționarii din 
primărie, pe agenda primarului mai 
existând și alte proiecte de accesare a 
unor asemenea fonduri.

Cu ocazia împlinirii a 595 de ani de 
la prima atestare documentară în luna 
septembrie vor fi organizate “Zilele 
Comunei Crișcior”, manifestare ce va fi 
reluată în fiecare an, prilej de reîntâlnire și 
reîmprospătare a amintirilor pentru toți 
oamenii locului.

Datorită lipsei locurilor de muncă în 
ajutor social se află 61 de persoane pentru 
care primăria cheltuiește lunar 8200 RON. 
în ceea ce privește Consiliul Local 
acesta are în componență 13 consilieri 
care aparțin de șapte partide: 3-PNL, 2- 
PSD, 2-PC, 2-PD, 2-PRM, 1-PNG și 1- 
URR, colaborarea cu aceștia fiind foarte 
bună.

învățământul, direcție prioritară Investiții noi pentru probleme vechi
în comună funcționează un liceu, la 

Gura Barza cu îndelungată tradiție, 2 școli 
generale clasele V-VIII, la Crișcior și Gura 
Barza, 3 școli generale clasele l-IV și 4 
grădinițe din care una este cu program 
prelungit. în cadrul liceului există deja 20 de 
calculatoare, cabinet de informatică și 
internet. Școlile generale clasele l-IV dispun 
fiecare de către un calculator, iar în cele de 
clasele V-VIII se află 17 calculatoare. Atât 
liceul cât și școlile generale clasele V-VIII 
beneficiază de încălzire centrală, apă și 
canalizare, în următoarea perioadă urmând 
a se face modernizări la instalația de 
încălzire de la liceu și la grupurile sanitare de

la școlile din Gura Barza și Crișcior. 
De asemenea, va fi renovată 
Grădinița cu program prelungit din 
Crișcior.

Pe raza comune se mai află 
două cămine culturale, trei biserici 
ortodoxe, o biserică catolică și o 
mănăstire ce poartă hramul de 
“Sfânta Treime”. în fiecare an, atât 
bisericile cât și mănăstirea au fost 
sprijinite cu bani de la primărie pentru 
diversele lucrări de care aveau 
nevoie.

întreaga rețea de apă din 
centrul de comună va trece în 

următoarea perioadă prin 
reparații capitale, de asemenea 
există un Program pe Mediu 
pentru canalizare și Stația de 
Epurare din Gura Barza.

Vor fi asfaltate cinci 
străzi: Monumentului, Luncii, 
Viitorului, Florilor, Carierei, 
Morilor și Câmpului. Cu toate că 
nu au existat probleme prea mari 
cu inundațiile se speră ca 
problema acestora să fie 
rezolvată definitiv în 2009, când 
sunt prevăzute a fi finalizate 
lucrările barajului de la Mihăileni.

A fost finalizat podul 
peste râul Criș din satul 
Zdrapți construcție începută 
în 2003. De asemenea au fost 
făcute consolidări de maluri în 
Valea Arsului r 
și construite 
mai multe, 
podețe. A 
fost 
reamenajat 
parcul din 
Gura Barza, 
fiind 
asfaltate 
toate 
trotuarele 
atât în Gura 
Barza cât și 
în Crișcior 
finalizându- 
s e și 
bordurarea
acestora. Mai multe străzi din 
Crișcior și Zdrapți au fost 
pietruite. Primăria dispune de 
un buldoexcavator cu care au 
fost executate majoritatea

lucrărilor de decolmatare de pe râul 
Criș în zona sursei de apă , Valea 
Morii și de pe Câlnici, Valea Arsului și 
Valea Gârzii.

Peste o sută de corpuri de iluminat 
au fost schimbate, iar de sărbători 
centrul de comună beneficiază de

Pagină realizată de
Stejărel 1ONESCU
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CONSILIERII JUDEȚENI AU VOTAT
FONDURI SUPLIMENTARE PENTRU INFRASTRUCTURA 

. HUNEDOREANĂ
Programul privind 

pietruirea, reabilitarea și 
asfaltarea drumurilor de 
interes local și alimentarea cu 
apă a localităților hunedorene 
a suferit noi modificări după 
rectificare bugetului de stat pe 
anul 2006, Ministerul 
Transporturilor, Construcțiilor 
și Turismului aprobând 
suplimentarea unor sume 
alocate.

în baza solicitărilor și a 
priorităților justificate de 
consiliile locale, consilierii 
județeni au aprobat 
defalcarea pe obiective a 

noilor sume.
Pe lista de priorități 

privind subprogramul pentru 
pietruirea, reabilitarea și 
asfaltarea drumurilor de 
interes local se regăsesc 
comunele Balșa, Baru, Bâcia, 
Bătrâna, Bretea Română, 
Buceș, Bucureșci, Burjuc, 
Cârjiți, Densuș, Dobra, Ilia, 
Luncoiu de Jos, Peștișu Mic, 
Pui, Rapoltu Mare, Ribița, 
Romos, Sarmisegetusa, 
Sălașu de Sus, Sântămăria 
Orlea, Teliucul Inferior, 
Turdaș, Vorța și Zam.

în ceea ce privește 

programul privind alimentarea 
cu apă a satelor aici au fost 
incluse Băcia, Cerbăl, Ilia, 
Lelese, Mărtinești, Râu de 
Mori, Sântămăria Orlea și 
Teliucu Inferior.

Observăm, că pe lista 
viitoarelor investiții au fost>

introduse comune de toate 
„culorile” politice, fapt absolut 
normal pentru că administrația 
nu ar trebuii să aibă absolut 
nici o legătură cu disputele 
păguboase, indiferent de ce 
natură ar fi acestea.

IOANALBU

Centrul de Zi Nr. 2 
din Deva funcționează din 
luna Aprilie, și a fost înființat 
pe vechea locație a Centrului 
de Plasament Nr. 2, având ca 
obiectiv servicii pe timp de zi 
și protecție socială pentru 
familiile din comunitate.

Copii care se aflau în 
Centrul de Plasament au fost 
mutați la începutul acestui an 
în șapte apartamente de tip 
familial din Deva, Hunedoara, 
Ilia, Călan și Simeria, la 
mutare ținându-se cont și de 
locul unde se află familia 
copiilor.

în prezent în centru 
se află 24 de copii cu vârstele 
cuprinse între 6 și 16 ani. 
Copii sunt preluați după ore, 
la centru primind două mese, 
de ei ocupându-se mai mulți 
asistenți și pedagogi. 
Activitățile copiilor sunt atât 
școlare cât și de formarea 
deprinderii de viață și 
socializare, aceștia 
participând și la diferite 
acțiuni din alte școlii, unde 
sunt informați atât despre

CE NU ȘTIE DOAMNA MINISTRU SULFINA BARBU 

„SPECIALIȘTII” FONDULUI PENTRU MEDIU, 0 BĂTAIE 
DE JOC LA ADRESA CONTRIBUABILILOR ONEȘTI

întreprinzător 
privat, Claudiu Nistor, 
patronul societății S.C. 
ERA XXI SRL DEVA, 
firmă ce activează pe 
piața valorificării 
deșeurilor de hârtie și 
plastic a luat de „bune” 
programele europene 
pe fondul de mediu și a 
depus pe site-ul 
Administrației Fondului 
pentru Mediu, 
www.afm.ro o 
„interpelare” privind 
modalitatea de accesare 
a unor asemenea 
fonduri. Investiția vizată 

riscul consumului de droguri, 
cât și despre drumul ce

trebuie parcurs spre Uniunea 
Europeană. Directorul 
Centrului, Valentin Crainic, a 
declarat că toate cazurile se 
evaluează la Direcția 
Copilului, selectarea făcându- 
se pe bază de anchetă 
socială. Cazurile pot fi 
evaluate și de către medicii 
de familie sau de școală.

era achiziționarea unei 
instalații de regranulare 
folie PE. Totul mergea 
șnur, comentariul 
primind un e-mail de 
confirmare și urmând a fi 
analizat de un angajat 
AFM, acesta promițând 
un răspuns în cel mai 
scurt timp. De atunci, 
respectiv din data de 8 
martie a.c., Claudiu 
Nistor a fost „uitat” cu 
naturalețe cu toate că 
adresa a primit un număr 
de înregistrare 00456, la 
această instituție.

Până în ... data 
de 17 august când 
patronul primește o 
adresă din partea 
Administrației Fondului 
pentru Mediu, sub 
semnătura Dr. Mihai Toți 
prin care este anunțat, 
culmea neobrăzării, că 
poate depune un proiect 
pentru gestionarea 
deșeurilor în „noua 
sesiune de depunere a 
proiectelor”, deschisă în 
perioada 15.07.2006 - 
15.08.2006! Adică la 
două zile ddpă ce 
aceasta s-a închis deja.

—
Rubrica “Agentura bate gura” și pagina 

“Lumea de Haz” conțin zvonuri și 
informații cu caracter de pamflet și de 

aceea trebuiesc tratate ca atare.

IMPORTANT
Potrivit art. 206, CP, responsabilitatea 
juridică pentru conținutul articolelor 

aparține autorului.
Conducerea publicației nu răspunde nici 
civil, nici penal pentru articolele apărute

_____________ —J
Suntem curioși cum va aprecia asemenea 
„promptitudine” Ministerul Mediului și 
Gospodăririi Apelor, doamna Sulfina Barbu, 
căreia îi va fi înmânat un exemplar al ziaruui 
nostru, alături de adresele cu bucluc care 
numai spre Uniunea Europeană nu duc. 
Poate spre indolență, nepăsare și dispreț 
pentru contribuabilii ignorați.

DANIEL MARIȘ

Lpii provin din familii 

cu situație materială precară 
sau din familii dezorganizate 
și beneficiază de servicii 
gratuite timp de un an de zile 
după care se face 
reevaluarea cazurilor, iar 
pentru cele excepționale se 
poate prelungii durata cu încă 
șase luni. Tot prin centru se 
face și sprijinul familiilor din 
punct de vedere material și 
educativ.

în cadrul centrului au 
loc diferite acțiuni, aici fiind 
serbate zilele de 5naștere a 
copiilor, 
serbări de 1 
Iunie, 
desfășurări 
de jocuri 
sportive, 
acțiuni de 
shoping prin 
magazine, 
drumeții în 
oraș la 
diferite 
instituții sau 
plimbări cu 
telecabina.

Stejărel IONESCU

Deoarece în centru 
există mulți copii care au 
vocație muzicală de sărbători 
se va încerca înregistrarea 
unui CD cu colinzi de 
Crăciun.

Clădirea este dotată 
și utilată cu ceea ce e 
necesar iar banii de cheltuieli 
provin de la C.J. Hunedoara 
și de la U.E. Există o bună 
colasborare cu fundațiile ti 
ONGdin U.E.
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Lumea de haz - lumea de haz

CIULAMA DE DOSARE JUMULIȚE...un fel de cronică tv de Dumitru Huruba

Adunați In sufragerie, mâna pe umărul soacră-sl, 
membrii familiilor noastre, continuă Imitând vocea Iul 
vizionăm cu mare atașament Cristian Tudor Popescu pe 
sentimental emisiunile posturilor vremea când vorbea la 
de televiziune. E oră de emisiunea „Cap șl Pajură” 
Telejurnale șl, până una-alta, ne (Realitatea Tv, d.h.) despre 
bucurăm aflând din declarațiile domnul Tiralan Băsescu: 
unor demnitari că a început să -Mamldragă, friparecu
crească nivelul de trai al nespus regret, da* am anpresia că 
românilor. Desigur, este vorba al cam feșeteilt-o... Eu n-am 
despre români In general, spus la nimeni timp de aproape 
fiindcă la noi încă n-a ajuns 17 ani tară să știu că sunt 
decât ordinul dat de domnul părtaș la tăcere cu doamna 
Președinte Ttalan Băsescu In Mona Muscă , da* să ștfl că 
campania electorală. El, absolut gallța ala rahitică, bolnavă de 
că până la urmă 11 vom executai plămâni șl cu drază, pe care al 
Ordinul, fiindcă e ordin, insă adus-o din ograda matale șl ne- 
ceea ce ne Interesează acum, al pus-o In congelator, ^vea un 
In calitate de membri activi al mkrofonaș băgat sub târfiță... 
psihozei națfonakfaMrice, sunt Așă că, dacă-ț scot ăștia 
însăși dosarele securttâăț teșind dosarauuuu... nu-ștlu pe unde-ț 
1nșirindlandelaCNSAS...Orfl mal scoț cămașa ala cu altiță... 
ele rahitice șl cam Jumulite, sau PubBciteteteve!
chiar tunse cu adevărat vorba Șl moment, de mare
Iul Haralampy, însă victorioase, tensiune In sufragerie. Dar șl de 
mal atee pentru cei care nu Lau liniște, fiindcă tocmai începe 
auzit pe șeful CNSAS-ulul, emisiunea „Oamenii realltățr 
domnul Claudlu Secașlu, In pe postul „Realitatea Tv, un to/fc- 
date de 8 august, spunând in show Interesant, patronat de fl domnu* Nlstorescu la 
deplnă cunoștință de cauză, in moderatorii Comei Nlstorescu 
văzul televlzlunllor șl a șl Adrian Urau, show care II face 
telespectatorilor pe prietenul Haralampy să

„-AdMtatea CNSAS e tânjească după serile de marț șl 
In pericol să cadăln derizoriu...” Joi cu Emil Hurezeanu șl

-în continuare ?!?, s-a Cristian Tudor Popescu... Ehe, 
cutremurat pe loc prietenul ce vremuril, oftează el mal 
Haralampy. Apăl, nu era căzută sorbind din trăscău, ce 
deja I? Phul, Doamne asta e vremuri... 
culmea-culmllori Ay mamă, ce -O, la dne e
ne tentează tetevtziunlle astea, Invitat la emisiune!, 
ce ne mal tentează!... Eh, from brusc atmosfera nevastă-mea 
dragă, dacă-lp-așă vorba frate- Coryntlna: domnul Vlrgll 
mko din Harghita 1ț spun eu: Măgureanu, înseamnă că va fl 
încă o victorie ca asta șl ne dăm fain... 
pemânaliftătucu'PIrus... -Fix, fain, doamnăl

-Ești funbnj.fi zic... Fln'că In loc de răspunsuri la
Nu mă aude. Punând tntrebărl, de la domnu*

Măgureanu vom auzi un fel de 
fragmente-drlbllngurl din 
legendele șl basmele românilor 
in ediție de lux, o întrerupe cam 
brutal prietenul. Să-mlzlceț mie 
Llvlu Mlhalu încâlcind un 
răspuns la o întrebare a Iul 
Stefian Tănase (emisiunea de 
pe Realitatea Tv, duminică, ora 
18șl),dacă...

-Damna' preten, fi zic, 
vezi că te paște un sejur la 
„maximă siguranță”, dacă mal 
vorbești mult..

Iar publicitate?!?
OK!
însă, dlntr-odată, 

prietenul devine acut 
sentimental, așa că după două- 
trei clondire de Jblstrtțeană”, 
continuă:

-Mă, bădlțule, „nu știu 
alți cum sunt, dar eu...”

-Vezkvezi, fi trag de 
tricou, că dai 1h coptratai Iu* 
Creangă ce ecu tine azi?...

-O£ fk-ar a... scuză- 
mă de întrerupere! Că parcă a-l

emisiunea „Oamenii realității” 
(v.Realltatea Tv, lunkjoi, ora 
22.00, n.d.h,), când adresează 
Invitatului câte-o întrebare In 
rafale șl cu ramificați semănând 
cu biblicele căi ale Domnului 
mă rog”...!, se enervează el. Că 
mă scoț din toate logldle mele, 
de mă simt ca Mona Muscă, 
Doamna pură a politicii 
românești obligată să renunțe la 
Legea lustrațel... Ce-em vrut să 
spun?

-Asta mă întrebam șl
eu...

-..JNoa, bine-bine! A: 
spăl, mă, cuscre, eu de câte ori 
văd la televizor personalități

politice șl mal ales 
administrative adresându-se 
reporterilor cu vod șl fețe grave 
de Inși suferind de Iremediabilă 
responsabilitate chică, văd in 
Imaginație reportaje teve ca 
locatarii din Rast șl din alte 
zon. calamitate , de ploi, Nl.toraecu-Ureu
beneficiind de Investiții Țodu-Palade ? Dumnezeule, 

să nu fie vorba despre ceva 
transferat din partea de creier 
neutilizată până acum... Sigur 
că la un pslhosodoiog de 
Incontestabila sa valorare, șl 
având In vedere permanenta 
suprasollctare profeslonal- 
bahlcă a întregului său sistem 
neurovegetatlv, aproape că te 
poți aștepta la orice 
considerați... Dar, de-eld șl 
până la a confunda perechea 
Comei Nlstorescu-Adrian Urau 
(Realitatea Tv), cu simpaticul 
tandem Romlcă Țodu-Comel 
Paladeeeee (Național Tv)... 
Mare șl aproape revoltătoare 
răstunmare de valori bulucite 
prin micul ecran spre 
telespectatori...

-Dregu* Iu* maml, fi zice 
soacră-sa, cât de cât speriată, 
nu vrei să te odihnești oiecuțcă 
pl lalță ? Mal dă4 focului de 
televizor, că numa* te-epucă 
bulgulelle...

Are dreptate.
-Bine, maml, acceptă 

el, da* pe când mă trezesc, te 
rog fă-ml o dulama de dosare 
SRI, da* din alea Jumulite bine, 
cum al văzut la televizor...

Soacră-sa îșl face 
crace murmurând:

-E bolnăvlor, 
sărăcuțul!

Subscriu...

Invitat la emisiunea „Politică, 
Urător, numai cell aud zlcându- 
ml, împleticind cuvintele:

-Bădlțule, mută-l pe 
„Realitatea”, că m-am 
tndezgustat de Țodu-Palade 
ăștia!

Sugestii pentru timpul liber care a trecut
23 august, sărbătoare națională sau Internațională

...în vremurile acelea, nu 
cădeau să se prăbușească de-a 
blnelea avioanele răpuse de 
trăznete, tocmai In Uniunea 
Sovietică, răpusă Intre timp șl 
ea de trăznet, dar fiind “vednâ șl 
prietenă''. Cât despre cealaltă 
Uniune, mult prea îndepărtată 
(șl afund, șl acum), nu ne-am fl 
(pândit nld in raptul firii, la 
întrebarea: "BoaUtete, • stat w- 
UE ?*...Că nu aveam milionari 
in dolari USD, e aproape dar; șl, 
foarte sigur, nld ftitrun caz și 
categoric, n-ar fl avut de unde 
să4 cheme Omar, Becall ori 
Vântu; darmite orișicine dintre el 
să se fi făcut nevăzuț pe “axa” 
București Marea Neagră Stria. 
A propos de un președinte, 
căpitan de navă, ded învățat cu 
mările: fie ele negre, albe sau 
raz-portocalll, care treaz /beat, 
sau măcar visător cu gândul 
feroce la "axa" București 
Londra Washington,via Teh 
e r a n, de unde până nld-undult 
nu s-ar fl putut gândi In oarece 
fel cum că o țară cât un continent

mai mic ar putea ataca militar un 
teritoriu românesc, fie el șl cât o 
platformă petrolieră numită (ca 
de-a dracu) “Orizont*.

..Amar Rmnlaie, cea de 
atund șl cea de acuml 
«arata roșfe «/ frfcofor. ori 
sicriul imbrăcetln tricolor... Nu-I 
așa ?; să zică flște-dne că-i 
altfel, că I s-ar putea lungi nasul 
mal ceva ca la Plnnochiol

...Încet4ncet, ne dăm 
seama despre semnificația zilei 
de 23 august Evident fiind vorba 
despre anul 2006, pentru că 
despre 1944 nu mal știm mare 
lucra nld cel mai “cal bătrânT 
dintre noi, In timp ce copiii de 
școală au In manuale Jumătate 
de hartă euro-astaUcălmpreună 
cu o lectură Improvizată șl 
facultativă, a se citi ne- 
obllgatorie... Nedămseama;ds 
os T 1.) pentru că economia 
românească se află pe 
undeva “în pământ SRL"; 2.) 
armata română, In cure de ex- 
patrlere: către Irak, 
Afganistan, poate IJOban; san

poate, undeva prin Cancaz; sau, 
de ce nu (să-l dăm un gând de 
a|utor președintelui T. Băsescu:) 
intre cele două Cord, una do 
Sud șl Ona de Nord, precum 
fteose împărțit șl Vtetnamnl 
cândva. Șl S.UJL, cândva. Șl 
România, Intre sud, nord, est șl 
vest, adică orișicât împrăștiată 
ca după un cutremur cu epi
centrul In Instituțlle stalului, 
care fiind precum rod amorfe. în 
fine: 3.) (după ce, că tema nu4 
ca vara), nidnn remorcher nu 
trage la sanie; ori vreun haaky 
dintiHsn neam de real, la vapor.

Daniel Marian
(soent nornnbtcan tentnșon)

Nota. : Os închldTM sdtaoQj
tocmai a tn-frftnt STEAUA 
BUCUREȘTI pe STANDARD 
LIEQE; un modriramatlc, de altfel. 
Dar, nu faptul în sine ne-ar Interesa, 
neapărat, -d: 1.) afect 23 august; 
do fapt, 23 August; 2.) Pe un 
stadion caro chiar se numea 
cândva 23 August Asta ere ; șl

financiare uriașe făcute de 
Guvern...

-Da, șl?
-Șll Păi, oameni ăla, 

care nu dau doi pe respectivele 
Investiți anunțate încă din 
primăvară la televizor, r>au nld 
habar ce eforturi se depun 
pentru o simplă deplasare in 
teren... Nu privesc la telejurnale 
cum se pun In mișcare mașini, 
trenuri, elicoptere șl chiar 
avioane, pentru ca aleșii 
poporalul să n|ungă la timp șl 
fără pierderi la fața locului... Ca 
să nu mal vorbesc de comisiile 
de evaluare șl de membrii 
acestora, numlț acolo pentru a 
hotărî asupra a ceva la care 
oricum el nu se pricep, după 
cum reiese din unele discuți cu 
reporteri de televiziune... Da* 
rastlenll șl alții ca ei, pe care 11 va 
găsi iama In corturi, hambare, 
barăci, colibe, sau sub cerul 
liber, crezi că ișl dau seama ? 
Nu. El vor casei De parcă 
Guvernul șl ministrul Laszlo 
Borbely, ar 11 Glgl Becall, să le 
construiască locuințe 
hodoronotronc...

Haralampy pare 
dezlănțuit privind oarecum 
slderat la emisiunea Iul Comei 
Nlstorescu de pe Realitatea Tv, 
având șl figură de Andrei 
Gheorghe peslflându-șl cu 
înțelepciune nedisimulată vreun

ANUNȚ IMPORTANT
IUBITORII DE ANIMALE CARE DORESC SĂ SALVEZE 

CÂINII COMUNITARI DE LA EUTANASIE SUNT RUGAȚI.
SĂ PARTICIPE LA SUSȚINEREA ADĂPOSTULUI ’ 

„SALVATI-L PE LĂBUȘ” PRIN DONAȚII DE ALIMENTE, 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII, ETC. 

DONAȚIILE SE POT FACE ZILNIC ÎNTRE ORELE 10-12, 
18-20 LA SEDIUL DIN DEVA, STRADA IULIU MANIU, NR.

6 ÎN GARAJUL DIN CURTE.

Asociația pentru protecția animalelor 
„Salvati-I pe Lăbuș” 
Tel: 0745-628371

DISTRIBUȚIE MATERIALE DE 
CONSTRUCȚII

S.C.ANADI0DDGS.R1.

Ing
HUNEDOARA
STRADA CARPATI NrJ9

.Grozs Clâudîu Tel:0743086984

gnozadanlel@dlcknetro

funbnj.fi
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Jurnal de alegător Vară fierbinte, cu fete mari, 
dar cam prostituate...

De la ultima noastră ... întâlnire pozează în fată mare...
în paginile acestei publicații, Tot ca fată mare ni se
serialul „Lacrimi de iubire” s-a afișează mereu și cea mai iubită, 
sfârșit. România ca într-o cea mai stimată, cea mai 
telenovelă, care, ziceam atunci, adulată, de la Elena Ceaușescu 
a inspirat serialul menționat, își încoace, dintre românce. Mona 
continuă viața. Și bate filmul. Muscă a bâzâit 16 ani de zile pe 
Viața mizerabilă. Ridicolă, dacă toate ecranele, în toate ziarele și 
n-ar fi dramatică. Tragică, pe tot revistele, la tot felul de emisiuni, 
mai multe „alocuri". în orice caz, inclusiv sexy, a dat sfaturi, a 
rușinoasă. Pentru o Țară cu mustrat, a oprit moderatorii, a 
aspirații europene, dar’tot mai lustrat comuniștii, a dat verdicte 
primitivă. Pe măsură ce tot mai în orice situație, pe orice temă, 
des niște primitivi ocupă micile fiind universal autorizată și 
ecrane și, foarte grav, mințile a atotștiutoare. Azi ne spune, însă, 
tot mai multor români, devenind cu candoare de fată mare, că nu 
populari, preferați, idoli, știe ce a semnat cu fosta 
mântuitori... Securitate. Păi, ce naiba, erai

Vara noastră fierbinte s- proastă, femeie?
a scurs printre dansurile mai Și iată, deși vara
puțin deșuchiate a I e fierbi nte e pe sfârșite, 
președintelui pe terasele fierbințeala dezvăluirilor, atât de 
Litoralului și boicotul de stat, târzii, ia mințile alegătorilor. Ale 
sprijinit copios de presa noastră politicienilor - nu! Că n-au Minte, 
„liberă”, al vacanțelor pe malul Altfel nu se pot explica toate 
românesc al Mării Negre, idioțeniile pe care le comit 
Condimentată cu scandaluri împotriva României și românilor, 
politice inimaginabile într-o lume De pildă ...
civilizată. Normale într-o- De ce CNSAS ia decizii 
Românie ce pare tot mai mult a- prin vot? Dacă dosarul conține 
și pierde calitatea de Stat, în documente autentice că ai 
schimbul întoarcerii la tribalism, colaborat cu Securitatea, de ce 
Judecând după apetitul celor se mai supune votului? De ce cei 
două Palate trib de a se devora care votează sunt oameni de 
reciproc. Și după modul în care partid? Sau ziariști? De ce 
ambele l-au scăpat afară pe Colegiul nu este alcătuit numai 
singurul terorist oficial, arestând, 
la schimb, pe un nenorocit din 
Banat, care „amenința” 
Timișoara cu niște butelii de 
aragaz ... Timp în care ministrul 
Internelor, cel mai mare vinovat,

De
Și
Și

din oameni în afara oricăror 
bănuieli de subiectivism? 
interese de partid 
angajamente politice 
economice?-

De ce, aproape oficial, 
atunci când este rostit de un 

bancher, a fost schimbat numele 
monedei naționale din LEU în 
RON? Fără lege. Fără motive. 
Cât de frumos sună, în gura unui 
președinte de asociație a 
bancherilor: „2 roni?”... Și n-am 
dreptate când spun că ne 
tâmpim cu toții?

Pe cine reprezintă 
parlamentarii aleși în județul 
Hunedoara? Sau, invers și grav: 
cine-i reprezintă pe hunedoreni 
în Parlamentul României? 
întrebări firești, desprinse tot 
dintr-o legislație idioată, care 
permite migrația politică a 
ciolangiilor și trecerea pe liste de 
partid a acelorași oportuniști.

De ce întrebare cu 
repetiție, - primarul D 
evei este tot nervos, neliniștit, 
agitat și războinic, de vreo 4 luni, 
în aparițiile televizate, indiferent 
de posturi și moderatori? Poate 
pentru că suntem în august și 
inaugurarea autogării n-a avut 
loc, conform promisiunii sale? ... 
Poate de aceea a scos la 
defilare, ca diversiune, șantajul 
cu Termocentrala Mintia. Ar fi al 
treilea șantaj. Mare. Primul a 
fost amenințarea cu demisia din 
funcția de președinte al PNL 
dacă PNL nu va primi postul de 
subprefect. Reușit. Al doilea 
amenințarea cu spargerea 
alianței cu PD, la nivel local, 
dacă PNL nu va mai primi 2-3 
posturi de directori adjuncți și o 
femeie de serviciu la împărțeala 
ciolanelor. Reușit. Acum, hop, cu 
desființarea organizației 
județene PNL, dacă primăria nu 

terase și 
realizări 

Alături 
aflat

de 
în 

Un 
în 
cu

va fi împroprietărită cu ditai 
Termocentrala. Ați auzit o 
gogomănie mai mare vreodată? 
Dar, devenii trebuie să uite de 
promisiunile neonorate piața 
nouă, autogara, ștrandul, 
stadionul, câinii comunitari... Să 
nu vadă gunoaiele neridicate de 
pe platformele salubrității, 
mizeria veceurilor de ocazie din 
preajma zecilor de 
cârciumi marile 
edilitare ale Devei, 
păun singurul
preocupările primului edil... 
coleg clujean îmi spunea, 
baza experienței proprii, 
referire la primarul său, 
Gheorghe Funar, că „la al treilea 
mandat, toți primarii se mișcă la 
cap, ca să mă exprim 
eufemistic”. Oare și primarul 
nostru o fi suferind de „sindromul 
Funar”?

Cele două pupeze date 
afară de ARIS (în sfârșit 
premierul Tăriceanu a fost ... 
tare) și apoi și din PD nu 
exprimă cât se poate de elocvent 
mecanismul clientelismului 
politic?! Cultivat de PD 
cvasioficial, prin crearea 
Organizației Oamenilor de 
Afaceri din PD. La inițiativa 
senatorului Marinescu, ca 
paravan/diversiune pentru 
sponsorizările membrilor 
(afaceriștilor) către 
recompensate cu 
guvernamentale.

De ce, în 

partid, 
funcții

timpul 
„urmăririi” Gurului Bivolaru, 
televiziunile sunt atât de

generoase în prezentarea 
acțiunilor (spiralele de la 
Herculane, Costinești) 
practicanților MISA?? Cine pe 
cine condamnă/apără?!?

De ce deputatul liberal 
Dan Radu Rușanu ține neapărat 
ca, la fiecare descindere în 
circumscripția Deva, să ne 
asigure, chiar neîntrebat, că 
averea sa este, categoric, legal 
acumulată, „inclusiv primul 
milion, nu ca alții care se tem de 
această întrebare"? Oare a 
revendicat și obținut oarece 
pământuri și în circumscripția 
Deva, că nu știm a avea origini 
pe meleaguriledacice?!...

•••Și câte exemple de 
tâmpenii s-au mai copt în 
această vară și această 
Românie, care bate și cea mai 
proastă telenovelă!?

NICOLAE STANCIU

P.S.: Așteptăm cu interes 
dosarele noilor apostoli ai 
purificării morale, Marius Oprea 
și Stejerel Olaru. Deși, după 
bretonul afișat și incoerența 
verbală, primul nu pare a fi 
prezentat vreun interes pentru 
fosta securitate, iar al doilea nici 
atât... Ceeace-i supăra foarte, n- 
ați sesizat? Dar, mai știi de unde 
sare iepurele!?- Cine s-ar fi 
gândit că tocmai doamna Mona

Artiști norvegieni la Deva SC CHILD 2006 SRL
Datorită unui proiect la Casa de Cultură, și au 

materializat de către Vali llyeș, declarat: “ Dacă în turneele 
de la Casa de Cultură “Drăgan noastre am câștiga destui bani 
Muntean” din Deva 11 artiști din ne-am cumpăra o casă în 
Norvegia, de o deosebită România”. Norvegienii au cântat 
valoare ne-au vizitat județul la împreună cu formația “Olly s 
sfârșitul acestei luni. Este vorba Ware" a Casei de cultură din 
de trupele countrz-rock “Gillie Deva, muzica country-rock fiind 
Larsen” și “Roy Martin Band”, o combinație între muzica 
care au concertat în fața Casei irlandeză și muzica scandinavă, 
de Cultură din Deva, precum și declarând că cel mai minunat 
în alte localități din țară, public l-au întâlnit în Timișoara, 
Concertele live au scopul de a Arad și Oradea, însă sufletul lor 
face cunoscută muzica country, le-a rămas la Deva, și doresc să- 
prin exprimarea actului artistic și și cumpere o casă în Ardeal, 
libera circulație a artiștilor în 
spațiul european. Muzicienii se Mihaela P
află pentru prima dată în concert

CURCUBEU
PARTY-HOUSE 

petreceri pentru copii 
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Institutul Multimedia Româno - Elvețian,
Aleea Viitorului, Cartier Gojdu, lângă Crucea Roșie, Deva, România 

Tel +40.254.206.211, Fax+40.254.206.210, E-mail: office@iim.ro,
Site: www.iim.ro

Institutul Multimedia Romano-Elvețian vă oferă cursuri intensive de Operare PC, 
limbi străine, Acad, Contabilitate informatizată, Administrator rețea, Corel Draw, 

Cursuri de design Web și programare Web.
Doar la noi puteți deveni un specialist al Internetului urmând cursuri 

de 1 an, în meseriile :

- Webmaster
- Webdesigner

- Webprogramator

INSTITUTUL MULTIMEDIA ROMANO-ELVEȚIAN, ACTOR AL 
ROMÂNIEI DE MÂINE...

MIRACOL 
este o apă minerală 
izvorâtă din adâncurile 
Munților Apuseni, cu 
un conținut bogat și 
echilibrat de minerale 
ușor asi-milabile de 
către or-ganism. 
Puritatea apei, gustul 
plăcut și "bagajul" 
mineral o- recomandă 
ca un concurent 
important pe piața 
apelor minerale din 
România și nu numai.

C o n f o r m 
analizelor efectuate 
până în prezent, apa 
minerală MIRACOL 
Chimindia este 
microbiologic pură și 
este definită ca natural 
carbogazoasă, bicarbo- 

nată, calcică, magne-ziană, hipotonă cu caracteristici chimico- 
fizice ce se încadrează în standardele prevăzute de Normele 
tehnice de exploatare, valorificare și comercializare a apelor 
minerale.

Pentru apa minerală MIRACOL comisia de avizare 
medicală din cadrul IMFBRM București a indicat faptul că 
aceasta

Poate fi utilizată în următoarele efecțiuni:
- enterocolite cronice nespecifice, afecțiuni ale stomacului;
- spasmofilii acute, boli cardiovasculare și ale sistemului 
locomotor;
- afecțiuni ce necesită cure de colereză (Dischinezie biliară, 
colecistite cronice, sechele post-operatorii ale căilor biliare).

De exemplu, un consum adecvat de magneziu previne 
cca. 40 % din accidentele cardiovasculare și este cu 50 % mai 
asimilat decât cel din mâncare și/sau medicamente.

MIRACOL-Izvor de sănătate

mailto:office@iim.ro
http://www.iim.ro
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Comună Vețel este catalogata de rtiuiți hunedoreni^djept una dintre cele mai prospere localități ale județului, 
așa cunl era, se pare. încă din antichitate când afci se aflau amplasate câteva castre romane.

PrimaridiPetru Popa este indiscutabift:el*maijongcviv primar din județ, acesta aflându-se în prezent'lâxel de-al 
patrulea matj^^Bto®xezentândla ora actuală un importărWlbăstion' ăl democraților hunedoreni-_________

TORENTELE, ÎMBLÂNZITE CU ZIDURI 
DE BETON

Bugetul relativ bogat al Vețelului 
nu este nici pe departe îndestulător 
pentru problemele unei comune destul 
de răsfirate, din cauza satelor de munte. 
Văile Vulcez, Herepeia și Leșnic, 
„populate” cu ape repezi se transformă 
peste noapte în adevărate torente ce 
mătură totul în cale. Din această cauză a 
fost nevoie de finanțarea unor lucrări de 
consolidare și realizarea unor poduri de 
beton.

De altfel, satele de munte cum 
ar fi Runc, Muncelu Mic și nu numai 
beneficiază de o atenție specială și din 
cauza faptului că pe teritoriul acestora au 
existat exploatări miniere ce au secat 
fântânile localnicilor, pentru aceștia fiind 
necesare bazine speciale spre a-se 

aproviziona cu apă. Nici satele de la 
centru, Vețel, Mintia și Leșnic nu sunt 
neglijate aici aflându-se în curs de 
finalizare modernizarea unui mic 
stadion, dispensare medicale și o 
farmacie, rețele de apă și gaz, ultimul sat 
de pe listă beneficiind de o „autonomie” 
totală în acest sens.

Deloc de neglijat este faptul că 
marea majoritate a locuitorilor 
beneficiază de o rețea de cablu pentru 
recepția mai multor programe TV, ceea 
ce conferă acestora o mare parte din 
atributele civilizației europene, spre care 
tindem să ne apropiem.

Proiectele pentru viitor continuă 
însă prin demersurile primarului pentru 
realizarea unor canalizări moderne, 
indispensabile traiului decent la Vețel, 
Mintia, Leșnic și Herepeia.

SPIRITUALITATEA, NU ÎN 
ULTIMUL RÂND

Cea mai amplă investiție în sfera 
culturalului o constituie construcția 
Căminului Cultural din Vețel, lucrare 
începută în anul 2000, cu care s-ar 
mândrii și orice oraș mai răsărit. De 
fonduri importante au beneficiat și 
bisericile din Muncelul Mic, Muncelul 
Mare și Boia Bârzii, unde au fost 
reparate și gardurile cimitirelor.

Alte trei biserici din Mintia, 
Vulcez și Leșnic beneficiază de 
importante investiții, în ultima localitate 
aflându-se în lucru un lăcaș de cult nou. 
în ceea ce privește elevii și în această 
direcție s-au făcut pași importanți, 
aceștia beneficiind de un microbuz 
pentru transport, dozatoare cu apă plată 
și încălzire centrală în instituțiile unde își 
desfășoară activitatea.

TERMOCENTRALA MINTIA, MĂR AL 
DISCORDIEI

Recentul demers al unor 
politicieni privind preluarea acestui colos 
industrial, împreună cu impozitele 
aferente a fost primit cu stupoare de 
primar, care speră că Prefectura 
Hunedoara va interveni eficient spre a 
stopa asemenea inițiative aberante. Tot 
pe teritoriul comunei Vețel își desfășoară 
activitatea mai mulți întreprinzători, 
îmbucurător fiind faptul că au apărut și 
primii investitori străini care au deschis o 
fabrică de mobilă, una de cabluri și o 
secție de reparat-asamblat frigidere.

Se află de asemenea în curs 
construcția unei brutării noi și 
modernizarea cu fonduri europene a 
două dintre cele mai mari ferme avicole 
dinjudeț.

LUCIAN BOIA

CampamipaWicitawKleo VidwcliparimwicalepeptrudifuzareTV BALTA:
>10.000 mp luciu de apa pentru pescuit: 

crap, somn, salau

STRAND:
>Trei bazine (unul pentru copii) 
>Temperatura apei în bazine 30°C 
>400 locuri pe șezlonguri
>Plaja din nisip
>31 cabine de schimb

Noul Cămin Cultural din Vețel 
prinde contur

Contact:
E-mail: bogrismedia@yahoo.com 
b Telefon: fijE

COMPLEXUL TURISTIC
STEAUA MUREȘULUI

mailto:bogrismedia@yahoo.com

