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Tirajul de azi: 1.000 de exemplare

Max.: - 7 °C Min.: -12 °C
Cea\`

}anse de precipita\ii: 10%
Umiditate maxim`: 88%

V@nt: 2 km/h din direc\ia SSV

VremeaBani/Aur
Euro 4.13 RON
USD 2.92 RON
GBP 4.75 RON
CHF 2.71 RON
Aur 103.02 RON

Din mediocri veleitari, iar din veleitari premian\i

Pe Dan Manol`chescu [l am
[n memorie ca pe un om at@t de
pedant, [nc@t ar fi putut scrie
lejer, dac` s-ar fi [ndep`rtat de
sine,  Manualul de pedanterie,
care lipse]te din literatura mon-
dial`. Domnul Dan - noi nu ne-
am tutuit niciodat` - era un om
respectabil, chiar ]i acas` la el, [n
halat ]i papuci. Cred c` s-a n`s-
cut mic-burghez ]i cred, mai a-
les, c` va muri a]a, c` acum e vo-
ie de la Partid s` murim deosebit
[i s` ne [ngrop`m cu popi. Mereu
m-am [ntrebat: cum de a gre]it
Partidul ]i a angajat un astfel de
senior, l@ng` fiii de proletari ]i
de \`r`nci de la Orizontul? unde
era tovar`]ul Turcu s` vaz` mi-
nunea? cum a fost anesteziat`
con]tii\a lui Colea]`, prietenul
lui George? cum de a isc`lit to-
var`]a Venerica P`tru venirea to-
var`]ului Manol`chescu la orga-
nul de partid,  Orizontul? Cum a
admis tovar`]ul Barbu s` vin`
l@ng` augusta sa persoan` un
domn de care nu avea nevoie,
c`ci, se ]tie, nenea [ncuraja doar
tinerii talenta\i, ca un exploatator
avant la letrre, v@rst` pe care o
avusese ]i domnul Dan c@ndva,

prin Covasna, de unde se spune
c` [l alungaser` ungurii de prea
bun rom@n ce era. }i, totu]i, mi-
nunea fusese posibil`, de aceea
c@nd a venit [n echipa Curierului
de V@lcea, domnul Dan a [nceput
s` fie el [nsu]i,  manierat, manie-
rist ]i manichiurat, frizat, pom`-
dat; exact, ca un Big Ben, dar in-
flexibil ca Br@ncoveanu sui ge-
neris pentru cauze minore, nicio-
dat` av@ntat, mereu acela]i, me-
reu Dan Manol`chescu.  S-a pur-
tat bine cu mine, ca un tat`, de
multe ori, dar niciodat` cu senti-
ment, exact ca un tat`-model ca-
re []i pup` copilul [n somn,
noaptea. A plecat de la Curierul
de V@lcea cu Traian ]i cu Bebe,
cu care a ratat un ziar, apoi a
mers la Bra]ov, unde a f`cut cul-
tur` din pozi\ia de activist, dar ]i
literatur`, cu mare bun sim\,
[ns`. Ciudat, n-am citit niciodat`
vreun text memorabil de-al s`u,
lucru care mi s-a mai [nt@mplat
numai cu textele lui Petric` ]i ale
lui nenea. Dar a] putea folosi, da-
c` a] avea acribia necesar`, texte-
le lor din Curierul de V@lcea, pen-
tru a ilustra manualul meu, CCuumm
nnuu  ssee  ssccrriiee  uunn  aarrttiiccooll  ddee  zziiaarr. 

Mi-ar folosi mult [n tentativa
de a [nt`ri studen\ilor mei nevoia
de emo\ie, de transfigurare a rea-
lului, de vibra\ie. Pe scurt, textele
sale nu produceau orgasm, dar
omul era impecabil. I-ar fi stat
bine ca lord englez din secolul
XVIII, poate ]i ca viconte de Har-
ghita ]i Covasna, la curtea ma-
jest`\ii sale, Franz Iosef. Stau ]i
m` [ntreb acum ce rol a avut acest
om [n via\a mea ]i nu g`sesc
r`spunsul. Poate c` scriind aceas-
t` scrisoare c`tre mine sunt doar
r`u, meschin ]i nedrept ]i nu-i
v`d calit`\ile. Nu v`d, [mi spune
alter ego-ul meu din buc`t`rie,
delicate\ea unui om care nu mi-a
f`cut nici un r`u [n via\a lui, poate
singurul de la Curierul. Pe care l-
a] fi putut iubi, dac` ]i el ar fi
dorit s` fie iubit.

Silviu Popescu

Mic  tratat  de  anatomie  a  unui  ziar  mare,  Curierul  de  V@lcea  

5. Apendicele, Dan Manol`chescu
Opinia  mea

Ilustr@nd teza c` Ioan Barbu este deja un om global, premiile acordate de domnia sa nu au \inut cont de cetate, de tradi\ie,
de cultura v@lcean` ori m`car de valoare. Unele dintre ele au fost acordate unor lifte p`g@ne, str`ine de spiritul acestui loc
minunat, pe care [l consider`m cu to\ii al nostru. Dup` chipul ]i asem`narea Lui, Atotputernicului, Ioan Barbu a decis s`
fac` din mediocri veleitari, iar din veleitari premian\i. {n numele unei Structuri care trebuie s` tr`iasc` [n continuare ]i care
taie f`r` mil` p`durile patriei ]i le transform` [n maculatur`. {n numele unei structuri al c`rui „V@rf Omu”, este doar dom-
nia sa, acum ]i pururea, [n veacul vecilor. Amin! Doamne milue]te! Doamne milue]te! Doamne milue]te! (Radu  T`cutu)

Comunicat Ion C[lea: 

S-a deschis „p@rtia” proiectului
din sta\iunea Voineasa

Înc` din luna decembrie
2008, Consiliul Jude\ean Vâlcea,
împreun` cu consilile locale ale
comunelor Voineasa ]i Vaideeni
s-au asociat în vederea elabor`rii
documenta\iilor necesare pentru
ob\inerea finan\`rii proiectului
privind "Dezvoltarea infrastruc-
turii de agrement în sta\iunea tur-
istic` Voineasa, jude\ul Vâlcea".

Proiectul ini\iat, cuprins, de
altfel, ]i în platforma electoral`
cu care m-am prezentat pentru
câ]tigarea mandatului de pre]e-
dinte al Consiliului Jude\ean din
mai 2008, vizeaz` dezvoltarea
infrastructurii de agrement din
sta\iunea turistic` Voineasa, care
s` deschid` por\ile practic`rii
sporturilor de iarn` la nivelul
standardelor interna\ionale, pre-
cum ]i în vederea exploat`rii re-
surselor turistice montane în
toate anotimpurile.

A]a cum m` a]teptam, pe par-
cursul diferitelor faze de avizare
a documenta\iilor tehnice afer-
ente acestui obiectiv de investi\ii
am întâmpinat numeroase obsta-
cole. Important este c`, în luna

iunie 2009, fiind sprijinit de c`tre
secretarul de stat în Ministerul
Mediului, domnul Doru Aurelian
B`dulescu, am ob\inut debloca-
rea acestei investi\ii majore prin
parcurgerea cu succes a întregu-
lui traseu impus de procedura de
evaluare a impactului asupra me-
diului.

Ulterior, într-o ]edin\` de
Guvern din luna august 2009 am
sus\inut necesitatea realiz`rii
acestei investi\ii ]i am solicitat
din nou includerea proiectului în
Lista cuprinzând autorit`\ile pu-
blice locale care beneficiaz` de
finan\area proiectelor de investi-
\ii în turism pe anul 2009. La
vremea respectiv`, am g`sit în-
\elegere ]i din partea ministrului
turismului, Elena Udrea, care a
percutat favorabil la ini\iativa
noastr`.

Începutul anului 2010 a încu-
nunat cu succes demersurile
noastre prin includerea acestui
proiect în lista investi\iilor ce vor
fi finan\ate de Ministerul Dez-
volt`rii Regionale ]i Turismului

în acest an.

Trebuie s` recunosc ]i s` a-
preciez c` în acest important de-
mers am primit ]i sprijinul gen-
eros al prefectului Petre Ungu-
reanu care s-a dovedit un foarte
activ ap`r`tor al proiectului ]i s-
a implicat cu autoritatea pe care
i-o confer` legea pentru ob\ine-
rea supliment`rii resurselor fi-
nanciare ]i pentru îmbun`t`\irea
documenta\iei prin includerea în
proiect a unei telegondole care s`
completeze zestrea de echipa-
mente ]i dot`ri turistice a sta\iu-
nii Voineasa.

Finan\area acestei investi\ii
de anvergur`, care se va finaliza
pân` la încheierea mandatului
meu de pre]edinte, reprezint` un
pas important în dezvoltarea tur-
ismului în jude\ul nostru ]i în ra-
cordarea Vâlcii la turismul intern
]i interna\ional aflat în puternic`
ascensiune.

dr.ing. ION CÎLEA
pre]edintele Consiliului

Jude\ean Vâlcea

Oferte de studii 

în str`in`tate, pentru

elevii v@lceni
Râmnicu Vâlcea, 22 ian /A-

gerpres/ - Elevii din Râmnicu-
Vâlcea, care doresc s`-]i con-
tinue studiile în str`in`tate, vor
avea posibilitatea de a-]i alege
facultatea în care vor înv`\a
dup` terminarea liceului par-
ticipând pe 27 ianuarie la un
seminar ce se va desf`]ura la
Biblioteca Jude\ean` Antim
Ivireanul.

'Centrul Europe Direct Vâl-
cea organizeaz` miercuri, la
sala de conferin\e a Bibliotecii
Jude\ene Vâlcea, un seminar
despre programul educa\ional
de studii în str`in`tate. Semi-
narul cu acela]i titlu organizat
anul trecut s-a bucurat de un
foarte mare succes ]i ideea a
fost preluat` ]i în activit`\ile
Centrului din 2010. Sunt a]tep-
ta\i elevi din ciclul liceal ce ]i-
au propus s`-]i continue studi-
ile în afara \`rii ]i vor s` afle
informa\ii direct de la surs`', a
declarat, vineri, pentru AGER-
PRES, Dana R`dulescu, purt`-
tor de cuvânt Europe Direct.

Potrivit organizatorului, la
acest eveniment va participa un
reprezentant al organiza\iei
Smartbrand ce va prezenta
câteva oferte de studii ]i burse
în diferite \`ri din Europa, cum
ar fi Danemarca, Olanda, Fran-
\a ]i Anglia. Facult`\ile sunt
din diferite domenii, de la Web
Design ]i arhitectur`, pân` la
muzic` ]i limbi arabice.

'Smartbrand este fosta or-
ganiza\ie Hakes care activeaz`
în România de patru ani, timp
în care sute de studen\i români
din toat` \ara au plecat spre o
experien\` educa\ional` euro-
pean`', a mai precizat R`dules-
cu

Centrul Europe Direct Vâl-
cea este un proiect al Bibliote-
cii Jude\ene Vâlcea, finan\at de
Comisia European` ]i Consi-
liul Jude\ean Vâlcea.

„Cl`direa SOCOM s` r`m@n` acolo”

„Despre situa\ia Cl`dirii Socom a Modei S@rguin\a ...am hot`r@t, [mpreun` cu contabila unit`\ii, s` iau o decizie, aceea de a demola doar un tronson. Acolo
unde se v@nd pantofi, va veni un trotuar. Cl`direa SOCOM s` r`m@n` acolo unde este. Aceast` demolare ]i refacerea acesteia am stabilit s` le realiz`m p@n` la
sf@r]itul lunii ulie 2010”, a declarat vineri primarul Mircia Gut`u. ([n foto: Mircea Gut`u c@nd [nc` mai ]tia s` z@mbeasc` [nving`tor)

Unele construc\ii au suflet. Spiritul Curierului a lucrat asupra lui Mircia Gut`u:

{n ]oapt`


