
PD-L in Marginime: cand cu Porsche, cand cu caruta
Liderii PD-L Sibiu, senatorul Ion Ariton si deputatul Cornel Stirbet, au ajuns in Marginimea Sibiului cu
un Porsche Cayenne, condus de consilierul judetean al aceluiasi partid, Dumitru Domnariu. Scopul
vizitei lor era acelasi cu al Enelei Udrea - sa participe la decernarea celor trei premii Merele de Aur pentru
zona turistica Marginimea Sibiului. Ajunsi la Sibiel, Ion Ariton si Cornel Stirbet au asteptat o ora venirea
ministrului Turismului. in cele din urma, la capatul rabdarii, cei doi politicieni au pornit, pe jos, inspre
pensiunea unde Elena Udrea si jurnalistii straini care au decernat premiile luau micul dejun. in intarziere,
Elena Udrea s-a grabit cu limuzina BMW seria 7 inspre centrul Sibielului, unde odata ajunsa a fost
intoarsa din drum: nu trebuia sa ajunga in fata bisericii cu BMW-ul, ci cu caruta. Drept urmare, Elena
Udrea a facut cale intoarsa pana aproape de marginea satului, unde a urcat in caruta alaturi de jurnalistii
straini. La fel ca seful statului, Traian Basescu, si Elena Udrea a refuzat sa bea tuica oferita de localnicii
de Marginime. Decernarea propriu-zisa a premiilor a avut loc la Saliste, unde Elena Udrea a intarziat din
nou, deoarece a facut un mic popas si la inaugurarea noului sediu al PD-L din oras. Cele trei Mere de Aur
au fost inmanate primarului Saliste, in numele Marginii Sibiului, reprezentantilor Deltei Dunarii si
companiei Blue Air. Premiul "Golden Apple" pentru turism pe anul 2009 este o distinctie considerata
echivalent al Oscarului in turism. La Pomme d`Or" este acordat, anual, de Federatia Internationala a
Ziaristilor si Scriitorilor de Turism /FIJET/ si recunoaste eforturile facute in promovarea si cresterea
nivelului turistic de catre o organizatie, tara, oras sau persoana. Trofeul primit de Romania marcheaza o
premiera mondiala, deoarece este pentru prima data cand este atribuit, in acelasi an, pentru trei
destinatii/personalitati turistice ale unei tari. De cand a fost infiintat, in anul 1970, Premiul FIJET "Golden
Apple" a plecat catre 41 de destinatari. Primele premii dupa 39 de ani Evaluarea castigatorilor a avut loc
in timpul vizitei in Romania in mai 2009 a Consiliului Director al FIJET. Evenimentul a fost organizat de
Clubul Presei de Turism - PressTour FIJET Romania, cu sprijinul direct al Ministerului Turismului.
Clubul Presei de Turism - PressTour FIJET Romania, dupa o munca asidua de promovare a atractiilor
turistice Romanesti prin intermediul mass-media, a reusit sa convinga Comisia de evaluare pentru
"Golden Apple" a FIJET ca destinatiile propuse indeplinesc toate criteriile necesare pentru ca Romania sa
fie selectata pentru atribuirea prestigiosului trofeu international.. Primul "La Pomme d`Or" obtinut de
Romania dateaza din 1975, cand a fost acordat pentru manastirea Moldovita. in prezent, cu patru trofee
din 41, decernate din 1971, Romania se situeaza pe primul loc, alaturi de Belgia si Spania, intre cele mai
premiate destinatii turistice. in calitate de co-organizator, Ministerul Turismului a hotarat ca ceremonia de
decernare a celor trei "Mere de Aur" de catre FIJET sa se desfasoare la Saliste, capitala Marginimii
Sibiului, considerata "cea mai romantica regiune ecoturistica din lume", in opinia Forbes Magazine.
"Merele de Aur" care reprezinta premiile sunt unice. Fiecare fruct este realizat manual, de catre un artist
american. De asemenea, bazele de marmura sunt taiate manual dintr-o cariera din Mexic, apoi slefuite in
SUA, unde au fost si asamblate, la Los Angeles. in interiorul "merelor" de cristal este aur de 23 de karate,
care pluteste intr-un lichid special, astfel incat acesta sa nu isi piarda luciul sau sa isi schimbe culoarea
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