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Locuitorii municipiului Brad branșați la rețeaua centra- 
* lizată de termoficare au dârdâit în case de sâmbătă până du

minică în jurul prânzului. Motivul întreruperii furnizării 
agentului termic a fost păcura de foarte proastă calitate achi
ziționată la sugestia primarului municipiului Brad de la o 
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Odată cu venirea iernii străzile din orașele hune- 
dorene au devenit adevărate patinoare. Lipsa de interes 
a edililor în ceea ce privește curățirea trotuarelor de 
zăpadă și gheață face victime în special printre per
soanele vârstnice. -
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Din cuprins
Moș Crăciun a venit 
la Lupeni eu sprijinul 
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Anamaria Ferentz 
vânează doar bogătași
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O Sfânta Muceniță Iuliana
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„Aurarii’' au fost condamnați
Douăsprezece persoane acuzate în "dosarul aurarului 

dacie” au fost condamnate la închisoare, după patru ani 
de la începerea procesului. Vineri, magistrați ai Tribuna
lului Hunedoara s-au pronunțat in dosarul cunoscut sub 
numele de „Aurului dacic”, dosar în care mai multe per
soane sunt acuzate de furtul și traficarea unor obiecte de 
patrimoniu național. între care și 15 brățări de aur masiv
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Ultima oră
S-a “născut”

un nou guvern Boc
Premierul desemnat Emil Boc 
a anunțat că va trimite, dumi
nică, programul de guvernare 
și lista Cabinetului propus, 
care include un post de vice- 
premier fără portofoliu și 15 
posturi de ministru după cum 
urmează:

Premier: Emil Boc, 
Vicepremier: Marko Bela

Ministrul Internelor: Vasile
Blaga

Ministrul Afacerilor Ex
terne: Theodor Baconschi

Ministrul Justiției: Cătălin 
Predoiu

Ministrul Economiei: 
Adriean Videanu

Ministerul Finanțelor Pu
blice: Sebastian Vlădescu

Ministrul Transporturilor:
Radu Berceanu

Ministrul Dezvoltării Regio
nale și Turismului: Elena Udrea

Ministrul Educației, Tinere
tului și Sportului: Daniel Funeriu

Ministrul Agriculturii: Mi
hail Dumitru 4

Ministrul Sănătății: Cseke 
Attila

Ministrul Culturii: Kelemen 
Hunor

Ministrul Mediului: Laszlo 
Borbely

Ministrul Apărării Națio
nale: Gabriel Oprea

Ministrul Comunicațiilor: 
Gabriel Sandu

Ministrul Muncii: Mihai 
Șeitan

Majoritatea PDL- UDMR - 
minorități - independenți are 238 de 
parlamentari, în urma recentelor de
misii ale unor senatori și deputați 
PSD și PNL. Potrivit Constituției, 
Parlamentul acordă încredere Gu
vernului cu votul majorității depu- 
taților și senatorilor, astfel că, pentru 
asigurarea acestei majorități, sunt 
necesare 236 de voturi "pentru", din 

totalul de 471 de parlamentari. 
PDL, UDMR, grupul minorităților 
și parlamentarii independenți au în 
acest moment, împreună, 238 de vo
turi, în contextul în care mai mulți 
parlamentari liberali au anunțat că 
vor vota Guvernul PDL.

Menținerea cotei unice de 
impozitare la 16% și a TVA la 19%, 
restructurarea aparatului adminis
trativ și aplicarea rezultatului refe
rendumului privind Parlamentul 
unicameral sunt măsuri incluse în 
programul de guvernare ale viitoru
lui Cabinet, a anunțat premierul des
emnat Emil Boc. Bugetul pentru 
2010 va fi aprobat de Guvern săptă
mâna viitoare și de Parlament în se
siune extraordinară în jumătate a 
lunii ianuarie, a mai spus Boc.



2 Agenda Prognoza meteo în județul Hunedoara 
Horoscopul zilei

Luni. 21 decembrie 2009

X
Refet* zilei

Bezele 
cu migdale

Ingrediente:
200 g știfturi de migdale,

250 g zahăr tos, 3 albușuri, 1 
vîrf de cuțit sare, 2 plicuri zahăr 
vanilat, 100 g ciocolată amă
ruie, 2 linguri zahăr pudră sau 
cacao.

Mod de preparare:
Se prăjesc știfturile de 

migdale împreună cu 50 g de 
zahăr tos până ce se rumenesc 
și se lasă să se răcească.

Se bat albușurile spumă 
împreună cu restul de zahăr tos 
și cu zahărul vanilat (turnat în 
ploaie), până ce se topește com
plet zahărul.

Se rupe ciocolata bucățele și 
se încorporează în spuma de 
albuș, împreună cu migdalele 
prăjite.

Se ia câte o linguriță de 
compoziție, se pune pe tava de 
la aragaz, se dau bezelele la 
cuptor și se coc 25 min. la 140 
grade C.

Se scot din cuptor și se 
pudrează cu zahăr farm sau cu 
cacao.

Timp de preparare:
45 min.
Complexitate: medie 
Porții: 6

Amplasarea 
radarelor

► DN 7 Deva - Sântuhaftn

► DN 7 Simeria - Simeria Veche

► DN 7 Spini - Orăștie

► DN 7 Simeria - Simeria Veche

► DN 7 Orăștie - Halta Geoagiu

► DN 7 Mintia - Vețel

► DN 7 Vețel - Leșnic

► DN 7 Leșnic - Săcămaș

► DN 7 Ilia - Gurasada

► DN 7 Gurasada - Burjuc

► DN 7 Burjuc - Zam

► Petroșani pe DN 66 și B-dul 1 De
cembrie

► PROGNOZA METEO

ZIUA
MIN MAX

Deva: -2 -6

Petroșani: -6 -15

Hunedoara: -2 -7

Hațeg: -3 -9

Brad: -3 -5

Orăștie: -2 -7

7

► HOROSCOP
Influența prietenilor asupra ta este deosebit de bună, în cea mai 

mare parte a acestei zile. Discuțiile sunt animate, schimbul de idei 
este incitant, punctat de glume și râsete.

Iți priește să ieși în lume și ești, de asemenea, mânat de dorința 
de-a cunoaște sau cerceta lucruri noi. Totul merge așa cum îți do
rești, numai că îți vine greu să duci ceva până la capăt, sari de la 
una la alta.

Ești foarte întreprinzător astăzi. Trebuie însă să te organizezi 
mai bine. Un minim de rigurozitate te va ajuta să-ți duci la capăt 
proiectele personale. Se poate să ai unele probleme osoase sau 
dentare.

Azi vei fi foarte preocupat de unul sau mai multe proiecte, pe 
care vrei să le pui pe picioare împreună cu prietenii sau cu un grup 
de oameni cu care ai nevoie să colaborezi. Lasă comunicarea pe 
seama altora, și ocupă-te de latura creativă sau artistică a proiec
tului de grup.

Detașarea emoțională cu care privești realitatea te ajută să faci 
față provocărilor neașteptate care se pot ivi. Devii foarte comuni
cativ, iar discuțiile purtate cu diverse persoane îți pot aduce lămu
riri utile sau măcar interesante asupra problemelor care te 
interesează.

O zi de răsfăț, de relaxare și de distracție. Toate planurile tale de 
ordin personal pot fi puse în practică cu cea mai mare ușurință, 
pentru că universul pare să înlesnească orice întreprinzi. Ar fi bine 
totuși să nu faci o programare strictă a vieții tale, mergi pe impul
suri de moment și fii flexibil.

► Bancurile zilei
Legile lui Murphy
© © ©

Pentru a fi popular, dă-le oame
nilor vești bune despre obiceiurile 
lor proaste.

© © ©
în orice bază de date, cele care 

par evident corecte vor conține erori.

© © ©

Este firesc pentru o virgulă zeci
mală să fie așezată greșit.

© © ©
O eroare care se poate strecura 

într-un calcul se va strecura acolo și 
astfel încât să aducă cel mai mare 
prejudiciu întregului calcul.

© © ©
Dacă un experiment reușește din 

prima, înseamnă că nu ai făcut ceva 
bine.

Hunedoarei
OHkwn d» ntotrrwt'i 0-**f

NOAPTEA
MIN MAX

Deva: -6 -15

Petroșani: -15 -18

Hunedoara: -7 -15

Hațeg: -9 -16

Brad: -5 -16

Orăștie: -7 -15
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Contractele și achizițiile imobiliare sunt bine aspectate. Dacă to
tuși găsești o casă pe placul tău și vrei s-o cumperi, gândește-te 
bine înainte. Partenerul s-ar putea să te dezamăgească în dra
goste. Nu poți decât să accepți situația.

Este o zi bună ca să te ocupi de situația ta financiară, de gestio 
narea unui patrimoniu sau poate de o problemă de moștenire. 
Muncești foarte mult și asta te face să fii mai nervos.

Unele discuții aprinse în cuplu riscă să ducă la rupturi. Cea mai 
bună metodă de a depăși momentul este să plecați împreună un
deva sau să vă apucați de o activitate comună. Discutați mult și fiți 
dispuși să-l ascultați și pe celălalt.

Azi nu ai deloc chef să stai singur. Simți nevoia să fii în societate, 
înconjurat de lume și de prieteni. Poți să-ți organizezi niște activi
tăți mai pe seară, poate chiar organizezi o petrecere.

Atenție la problemele cu intestinele. Pot apărea constipări sau 
alte manifestări. Elimină dpi mâncare alimentele cu fibre, legutm 
și fructele crude, fructele uscate sau orezul.

Fii vigilent dacă trebuie să faci o operațiune imobiliară azi. Se 
poate ca situația să nu fie atât de promițătoare precum crezi. Dacă 
poți, cere ajutorul unei persoane de specialitate.

© © ©
Tehnologia este dominată de două 

feluri de oameni: cei care înțeleg ceea 
ce nu conduc și cei care conduc ceea ce 
nu înțeleg.

© © ©
Substanțele necesare pentru experi

mentul de ieri trebuie comandate nu 
mai târziu de mâine la prânz.

© © ©

Pentru fiecare doctor (care are doc
toratul), există un alt doctor (care are 
doctoratul), egal și de sens opus. Astfel 
se explică de ce este atât de ușor să gă
sești experți care să se contrazică total 
unii pe alții.

© © ©
Un istoric competent poate demons

tra că orice eveniment care s-a produs 
era inevitabil.

© © ©
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Echipajele SMURD au fost solicitate în acest sfârșit de săptămână la 38 de intervenții. 
Din precizările inspectorului șef Viorel Demean, nici unul din aceste cazuri nu au fost 

& semnalate din cauza temperaturilor scăzute, a gheții sau a nămeților, ci din cauza 
altor probleme medicale.

Incompetența primarului nu ține de cald brădenilor

Locuitorii municipiului Brad 
branșați la rețeaua centralizată 

' termoficare au dârdâit în 
case de sâmbătă până dumi
nică în jurul prânzului Moti
vul întreruperii furnizării 
agentului termic a fost păcura 
de foarte proastă calitate achi

ziționată la sugestia primaru
lui municipiului Brad de la o 
firmă agreată de acesta.

Căldura Brădenilor a devenit o 
poveste de telenovelă. Rețeaua 
învechită, soluțile tehnice proaste și un 
sistem gestionat execrabil de 
autoritățile locale fac ca brădenii să nu 
fie siguri de confortul unor cămine 

încălzite în plină iarnă. Primarul Florin 
Cazacu, specialist în organizarea de 
spectacole „omagiale” pentru asigu
rarea rației anuale de circ servit 
populației care își găsește tot mai greu 
pâinea de toate zilele, este depășit de 
situație în ceea ce privește asigurarea 
căldurii.

Păcură cu lemne 
și pietre

Prin proasta gestionare a 
resurselor bugetului local și ale firmei 
Acvacalor care se ocupă cu furnizarea 
agentului termic, edilii municipiului 
Brad au ajuns în situația de a nu mai 
putea achiziționa combustibil de la 
societățile serioase care furnizează pro
duse petroliere. în aceast context pri
marul municipiului Brad, Florin 
Cazacu, a aprobat achiziționarea de 
păcură de la o firmă îndoielnică și la un 
preț ceva mai mare decât cel practicat 
pe piață. Rezultatul afacerii a fost că 
brădenii au tremurat de frig noaptea de 
sâmbătă și duminică dimineață pentru 
că păcura achiziționată a refuzat să se 
aprindă în cazanele centralei termice. 
“Azi noapte a fost un fel de pană în 
uzină, din cauza calității proaste a com
bustibilului. Am achiziționat de la un 
furnizor de ocazie o păcură care nu 
corespundea parametrilor noimali.

Avea prea multe impurități și s-au îm
bâcsit filtrele cu nămol, motiv pentru 
care între orele 17-22 uzina nu a putut 
funcționa decât cu un singur cazan, din 
cele trei existente. Acum funcționează 
toate cazanele”, a declarat Aurel Circo, 
viceprimarul municipiului Brad. 
Muncitorii de la Acvacalor susțin că în 
lichidul care se voia combustibil au 
găsit o cantitate mare de lemne și 
pietre. Concluzia muncitorilor a fost că 
de fapt combustibilul a fost un rezid 
furnizat Primăriei Brad de o firmă care 
și-a curățat rezervoarele de păcură. 
Soluția a fost găsită tot de muncitori 
care au folosit ultimele resturi din 
păcura bună. De fapt de la începutul 
iernii brădenii au fost de mai multe ori 
în situația de a rămâne fără căldură din 
cauza proastei gestiuni a sistemului de 
termoficare, de către Primărie.

Ziua Națională un 
„hop” trecut cu bine

Prima problemă din această iarnă 
a apărut chiar de 1 Decembrie, când 
Centrala Termică din Brad a epuizat 
stocul de păcură necesar furnizării de 
agent termic. Cum singurii bani pe care 
au fost achiziționat combustibil au fost 
cei alocați de Guvern pentru 
subvenționarea energiei termice, pri
marul Florin Cazacu s-a văzut în 

situația de a opri căldura din casele 
brădenilor. La intervenția prefectului 
Dorin Gligor, locuitor și el al municip
iului Brad, a fost obținută, cu titlul de 
împrumut de la Termocentrala Mintia, 
o cantitate de păcură necesară 
funcționării centralei termice din Brad 
pentru o perioadă de două săptămâni, 
în cele 14 zile de grație primarul 
Cazacu și consilierii acestuia nu au 
reușit să rezolve problema banilor pen
tru combustibilul destinat încălzirii ast
fel că au fost nevoiți să se adreseze din 
nou Prefecturii pentru rezolvarea prob
lemei.

Ajutor de la buget 
cu mari eforturi

Implicarea prefectului Dorin 
Gligor a reușit din nou să salveze 
căldura brădenilor pentru o perioadă de 
aproximativ două luni. în ședința de joi 
Guvernul a alocat 10 miliarde de lei 
vechi destinați Consiliului Local Brad 
pentru achiziționarea combustibilului 
necesar achiziționării de păcură. Prima 
tranșă de combustibil cumpărat cu banii 
din ajutorul de stat va ajunge la Brad 
cel mai probabil marți. Până atunci sunt 
de așteptat alte probleme legate de 
păcura de proastă calitate.

Alexandru Avram

Atenție la derdeluș!
Odată cu venirea iernii străzile 
din orașele hunedorene au de
venit adevărate patinoare. 
Lipsa de interes a edililor în 
ceea ce privește curățirea tro- 

arelor de zăpadă și gheață 
face victime în special printre 
persoanele vârstnice. In ulti
mele 72 de ore la spitalul din 
Hunedoara au fost înregistrate 
opt persoane cu fracturi de 
membre și alte cincisprezece 
cu diverse contuzii. Medicii 
sunt pregătiți ca numărul victi
melor iernii să crească și sfă
tuiesc persoanele în vârstă să 
limiteze la maximum deplasă
rile

în oraș sau dacă o fac să se 
echipeze cu încălțăminte adec
vată.

Asistentă medicală
9

și pentru boschetari

începând de joi, când ninsoarea a 
devenit*mai abundentă, la Centrul de 
Primire Urgențe de la Spitalul Munici
pal Brad s-au prezentat șase persoane 
cu fracturi de membre și s-au înregistrat 
mai multe cazuri de luxații și contuzii 
superficiale datorate alunecării pe 
zăpadă. „Am solicitat ca și persoanele 
fără adăpost care se prezintă să fie 
primite și internate în spital în această 
perioadă”,- declară Florin Jurca, man
agerul spitalului din Brad.■^Sfântul Zilei

Sfânta Muceniță. Iuliana. 
Sfântul Mucenic Temistocle

Sfânta Muceniță Iuliana a trăit pe vremea împăratului Maximian. 
Era din Nicomidia, copila unor părinți bogați. Părinții au logodit-o cu 
un senator elin, cu numele Eleusie. Logodnicul voia să se facă nunta, 
dar sfânta n-a vrut, ci a zis: "Nu mă mărit cu tine, până nu ajungi pre
fectul cetății". După ce a ajuns prefdct, sfânta i-a zis iarăși: "N-am să 
primesc să mă mărit cu tine, dacă nu treci de la slujirea idolilor la 
credința creștinilor". Logodnicul a spus totul tatălui ei. Tatăl, pentru că 
n-a putut să o întoarcă de la credința în Hristos, a dat-o pe mâna prefec
tului, logodnicul ei, ca să o cerceteze după legile romane. Prefettul a 
dezbrăcat-o de haină și a poruncit să fie chinuită cumplit și apoi a 
poruncit să fie aruncată în temniță. în noaptea în care a fost aruncată în 
temniță, pe când se ruga, s-a apropiat de ea, în chip de înger, dușmanul 
nevăzut al tuturor oamenilor, diavolul, și a îndemnat-o să jertfească ido-

Drumuri comunale 
fără probleme

în zona de nord a județului, în co
munele din jurul Bradului nu s-au în
registrat probleme deosebite în ceea ce 
privește traficul rutier în ultimele zile. 
„Am ținut în permanență legătura cu 
lucrătorul de pe utilajul de deszăpezire 
care mi-a comunicat că nu sunt prob
leme deoșebite”, a declarat Romeo 
Fărcaș, primarul comunei Baia de Criș. 
„Se circulă în condiții de iama, dar atât 
drumul național cât și cele comunale 
sunt deschise traficului rutier”, a spus 
și loan Faur, edilul comunei Ribița. Pri
marii Călin Dud din Luncoiu de Jos și 
Mircea Rovinar de la Vălișoara au con
firmat, la rândul lor, că traficul rutier se 
desfășoară normal și nu au avut loc

auevenimente deosebite. Mai mult 
avut de suferit pietonii.

Intervenții ale
9

echipelor SMURD

Echipajele SMURD au fost solic
itate în acest sfârșit de săptămână la 38

Iilor, ca să scape. Sfânta l-a alungat și l-a făcut să mărturisească, chiar 
fără voia lui, cine este. A fost adusă din nou în fața prefectului, dar a 
rămas neclintită în dragostea pentru Hristos. De aceea a fost aruncată 
într-un cuptor încins tare, care cu minune, cuptorul s-a răcit. La vederea 
minunii, cinci sute de bărbați împreună cu o sută treizeci de femei au 
crezut în Hristos și au fost tăiați îndată cu sabia. Iar muceniță a fost 

' supusă din nou la chinuri; dar arătându-se mai tare decât toate aceste 
încercări, a fost tăiată cu sabia. Era sfânta de 16 ani când a fost logodită 
de părinții ei cu Eleusie; iar când s-a logodit cu Hristos prin mucenicie 
era de 18 ani.

Iar Sfântul Mucenic Temistocle a trăit pe vremea împăratului 
Deciu, în Mira Lichiei. Era păstor la oi. Ighemonul Asclipie pornind 
prigoana împotriva creștinilor îl căuta pe Sfântul Dioscorid, fugit în 
munți. Cei ce-1 căutau au dat de Temistocle, care păștea oile. L-au în
trebat de Dioscorid. Temistocle, care-1 ascunsese, a spus că nu știe unde 
este, dar s-a dat pe sine mărturisind că e creștin. Dus înaintea ighemonu- 
lui Asclipie, a propovăduit pe Hristos. Grăind cu îndrăznire a fost atârnat 
de un lemn și lovit în pântece până ce i s-a sfâșiat pântecele. Apoi a fost 
târât pe piroane ascuțite de fier și așa și-a dat lui Dumnezeu duhul.

de intervenții. Din precizările inspec
torului șef Viorel Demean, nici unul din 
aceste cazuri nu au fost semnalate din 
cauza temperaturilor scăzute, a gheții 
sau a nămeților, ci din cauza altor prob
leme medicale.

Georgiana Giurgiu 
Cătălin Rișcuța
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Vineri, magistrați ai Tribunalului Hunedoara s-au pronunțat în dosarul cunoscut sub
numele de „Aurui dacic”, dosar în care mai multe persoane sunt acuzate de furtul
și traficarea unor obiecte de patrimoniu național, între care și 15 brățări de aur masiv.

Crăciun a venit la Lupeni cu sprijinul jandarmilor

S-a întors acasă
Tânăra din Vulcan care a 

dispărut de acasă acum 13 zile 
a fost găsită de lucrătorii 
Biroului de Investigații Crim
inale din cadrul Poliției mu
nicipale. Adolescenta a fost 
găsită acum patru zile, în jurul 
orei 21.30, pe raza municipiu
lui Vulcan, după ce tatăl său a 
sesizat dispariția acesteia la 
poliție. Loredana Dana Balasz 
le-a declarat polițiștilor că a 
părăsit voluntar domiciliul și 
că în tot acest timp s-a aflat în 
Petroșani și Vulcan. Pe pe
rioada absenței sale de la 
domiciliu, adolescenta nu a 
fost victima nici unei 
infracțiuni, nu a comis fapte 
penale sau contravenționale, 
se află în bună stare de 
sănătate și nu prezintă semne 
de violență. Minora, care fus
ese dată în urmărire națională, 
a fost încredințată tatălui său.

A furat pomi 
de iarnă

Furturile de sezon au în
ceput și în Uricani. Ilie G., în 
vârstă de 43 de ani, a fost 
prins de polițiști în timp ce 
transporta 15 brazi cu 
autoutilitara, fără a avea doc
umente justificative de 
proveniență. Șoferul autove
hiculului a fost prins pe Strada 
Sterminos, din Uricani, în 
urmă cu patru zile. Bărbatul a 
primit o amendă de 1.000 de 
lei, iar brazii au fost 
confiscări.

La volan beat 
și fără permis

Alexandru L., de 21 de 
ani, din Săulești, a furat în 
urmă cu trei zile cheile 
mașinii de la un prieten al său 
și a plecat cu mașina la plim-* 
bare. Pe Strada M. Eminescu, 
din municipiul Deva, tânărul a 
intrat pe contrasens și s-a tam
ponat cu autoturismul condus 
regulamentar de Andrei Ș., de 
21 de ani, din Deva. Din feri
cire, evenimentul s-a soldat 
doar cu pâgube materiale, fără 
a se înregistra victime. în 
urma verificărilor efectuate de 
polițiști s-a constatat că 
Alexandru L. nu are permis de 
conducere și se afla sub 
influența băuturilor alcoolice. 
Șoferului i s-a întocmit dosar 
de cercetare penală pentru 
furt, conducere fără permis și 
sub influența alcoolului.

în cursul acestei luni, jandar
mii din județul Hunedoara s- 
au implicat în misiunea 
social-umanitară „Fii umani
tar! Fii Crucea Roșie! Do
nează Timp!”, organizată de 
Filiala de Cruce Roșie a jude
țului Hunedoara — Deva.

Filiala județeană de Cruce Roșie a 
organizat în Lupeni, Hunedoara, Deva 
și Uricani proiectul social numit 
„Banca de alimente - Hrănește un vis 
o lume fără foame”.

„Cu siguranță, numărul familiilor 
care ar necesita sprijin și ajutor este 
mare, cu siguranță numărul copiilor 
care trebuie să se bucure de o jucărie 
este și mai mare, dar suntem totuși 
fericiți că am putut oferi fericire și la 
nivelul a 25 de familii și a 25 de copii 
din Lupeni”, a declarat Simona 
Hârieașu, directorul filialei din Lupeni 
CRR. Partener de acțiune a fost și 
Grădinița Nr. 2 din Lupeni, unde a fost 
organizat și găzduit evenimentul.

„Aurarii”
Douăsprezece persoane 
acuzate în “dosarul aura
rului dacic” au fost con
damnate la închisoare, 
după patru ani de la înce
perea procesului Vineri, 
magistrați ai Tribunalului 
Hunedoara s-au pronunțat 
în dosarul cunoscut sub 
numele de „Aurului 
dacic”, dosar în care mai 
multe persoane sunt acu
zate de furtul și traficarea 
unor obiecte de patrimoniu 
național, între care și 15 
brățări de aur masiv. 
Obiectele au fost descope
rite prin săpături ilegale în 
siturile arheologice din 
Munții OrăștieL

Tribunalul Hunedoara a 
decis încetarea urmăririi penale 
pentru Popa Florin care a decedat 
pe parcursul procesului și 
achitarea lui loan Vasinca, judecat 
și el în acest dosar. Cea mai mare 
pedeapsă a fost dată lui Iulian 
Ceia, considerat de procurori lid
erul grupării de crimă organizată. 
El a primit 12 ani de închisoare

Maria Bulz

PASTRIAZA WOMMBHUlHUmiHnU
ECHIPAMENTE DE DETECȚIE A GAZULUI METAN, CD Șl GPL 
Tel: 0354 408887; Mobil: 0723 577671 Fax: 0354 408887

„...cu adevărat sărac 
este acela care nu a 
ajutat pe nimeni 
niciodată”

Jandarmii hunedoreni au venit în 
sprijinul Crucii Roșii Lupeni pentru a 
putea efectua transportul pachetelor de 
la Deva la Lupeni, ei participând și la 
acțiunea de distribuire a pachetelor. 
„Colaborarea permanentă dintre cele 
două instituții a făcut posibil ca în prag 
de sărbători să aducem bucurie în sufle
tul unor copii, să aducem mesajul nos
tru de solidaritate pentru cei aflați în 
suferință. Am fost* cu toții impresionați 
de frumusețea și căldura sufletului in
ocent al copiilor, fericiți și hotărâți să 
ne convingă că își merită jucăriile. Cu 
siguranță au meritat, efortul lor de a ne 
demonstra că într-adevăr există Moș 
Crăciun, că el vine la copiii cuminți și 
la cei care știu să spună poezii, ne-a de
terminat pe toți să spunem: sărac cu 
adevărat nu este acela care nu are

au fost condamnați
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peptru comiterea infracțiunilor de 
asociere în vederea săvârșirii de 
infracțiuni, nerespectarea regimu
lui de ocrotire a unor bunuri din 
patrimoniul cultural național, 
efectuarea de detecții și săpături 
neautorizate în siturile arheolog
ice de pe raza județului Hune
doara și lipsire de libertate în mod 
ilegal.

Sentința nu este 
definitivă

Unsprezece dintre cei 
judecați au.primit de asemenea 
pedepse cuprinse între șapte și 
doisprezece ani de închisoare, 
precum și interzicerea unor drep
turi civile pentru o perioadă 
determinată. Ministerul Culturii 
solicită acestora despăgubiri care 
se ridică la suma de 1,6 milioane 
de euro. „Sentința Tribunalului 
Hunedoara nu este definitivă. Ea 
poate fi atacată cu drept de apel în 
termen de zece zile de la comuni
carea ei către inculpați", a pre
cizat Ildiko Glăman, purtătorul de 
cuvânt al Tribunalului Hune
doara.

Maria Bulz

—
nimic, cu adevărat sărac este acela care 
nu a ajutat pe nimeni niciodată”, a pre
cizat locotenentul Nicolae Răducu, 
purtătorul de cuvânt al IJJ'Hunedoara.’

Voluntarii Crucii Roșii Lupeni au 
reușit să aducă spiritul Sărbătorilor în

sufletele acestor familii, organizând și 
o serbare la care s-au spus poezii și s- 
au cântat colinde.

Maria Bul

Victimă rănită grav pe DN 7
Un bărbat a fost rănit grav ieri într-un accident rutier produs pe DN 7, 

la kilometrul 403. Accidentul s-a produs dimineață, în jurul orei patru, pe 
raza localității Vețel. Șoferul mașinii, Marian I., de 37 de ani, din Bârlad, 
venea dinspre Arad spre Deva când a intrat pe contrasens, unde s-a tam
ponat frontal cu un autoturism condus regulamentar de Gheorghe H., din 
București. în urma impactului, Marian I. a fost rănit grav. Polițiștii au în
tocmit dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă.

»
Maria Bulz
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Zece primării au primit bani din fondul de rezervă al Consiliul Județean.
Dintre acestea, șase primării sunt conduse de colegi de partid
ai președintelui Mircea Molot iar celelalte patru au primarii de la PSD.
___ ' ___________________________________________________________________ Luni, 21 decembrie 2009
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Guvernul - pentru toți, Molot - doar pentru ai săi
Consiliul Județean împarte 
banii primăriilor în funcție 
de culoarea politică a prima
rului. Zece primării au pri
mit bani din fondul de 
regervă al Consiliul Jude
țean. Dintre acestea, șase 
primării sunt conduse de co
legi de partid ai președinte
lui Mircea Moloț iar 
celelalte patru au primarii 
de la PSD. Alianța PNL- 
PSD nu a aprobat nici un 
leu pentru primăriile con
duse de democrat- liberali 
Pfjde altă parte, Prefectura 
Județului Hunedoara a obți
nut bani de la Guvern pen
tru școlile din județ fără să 
țină cont de culoarea poli
tică a primarilor.

Mai multe primării hunedorene 
vor primi câte 50 de mii de lei din 
fondul de rezervă al Consiliului 
Județean. Toate cele zece primării 
norocoase fac însă parte din par
tidele PNL și PSD, pentru unitățile 
administrativ-tcritoriale conduse de 
pedeliști nemaifiind bani la buget. 
Hotărârea a fost luată în ultima 
ședință de Consiliu Județean, care a 
avut loc vineri.

După modelul: 
„Oaie și ai săi”

Pentru că în nota de funda
mentare a proiectului de hotărâre se 
arăta că cei 500 de mii de lei sunt 
utilizați “pentru acordarea de aju
toare unor unități administrativ-ter- 
itoriale din județ, aflate în extremă 
dificultate”, mai multi consilieri 
PD-L au propus o anexă. „Având în 
vedere situația deosebită în care se 
află mai multe primării, care nu au 
fost cuprinse în proiectul de 
hotărâre, propunem alocarea unei 
sume și pentru: Aninoasa, 
Petroșani, Orăștie, Petrila, Vulcan și 
Ribița”, spune loan Chirilă, con
silier județean PD-L. După mai 
multe discuții, președintele CJ 
Hunedoara, loan Moloț, a apreciat 
că bugetul nu este suficient pentru 
a acoperi și cheltuielile celor șase 
primării pedeliste. Așadar, cei 500 
de mii de lei din fondul de rezervă 
al CJ Hunedoara vor lua drumul 
celor zece primării propuse inițial: 
Deva, Hunedoara, Călan, Hațeg, 
Simeria, Criscior - PNL și Brad, 
Lupeni, Geoagiu, Uricani - PSD.

Bani de la Guvern 
pentru școli

In timp ce Consiliul Județean 
dă bani doar pentru clientela 
politică PNL-PSD, Guvernul PD-L

și Prefectura Hunedoara sprijină cu 
fonduri 30 de unități școlare din 
județ fără a face diferențe pe criterii 
politice. Astfel, Clubul Școlar 
Cetate Deva, Liceul Teoretic “Sil
viu Dragomir”, din Ilia și Școala 
Generală din Ilia vor primi câte 100 
de mii de lei. La Școala Generală I- 
IV din Strei 'și la Grădinița 
Voinicelu din Călan vor ajunge 200 
de mii, iar la Grupul Școlar Sportiv 
Hunedoara - Baza Govâjdie, 250 de 
mii de lei. De asemenea, va primi 
190 de mii de lei și Școala I-VIII 
din Băi-'ști și 150 de mii de lei 
Școala “Dr. Aurel Vlad”, din 
Orăștie. 80 de mii de lei sunt acor
date Școlii I-VIII din Vața de Jos și 
câte 60 de mii de lei vor primi și 

Palatul Copiilor din Deva, Școala I- 
VIII din Romos, Școala I-VIII din 
Rapoltu Mare, Școala I-IV Turdaș. 
O sumă de 50 de mii va fi acordată 
Școlii I-IV din Lăpușnic, Școlii I- 
VIII din Beriu, Școlii I-IV din 
Crișan și Școlii I-IV din Baia de 
Criș. Grădinița cu program normal 
nr. 3 din Hunedoara, Școala I-IV 
din Mânerău, Școala I-IV din 
Vaidci, Școala I-IV din Poiana și 
Școala I-VIII din Lăpugiu de Sus 
vor primi câte o sumă de 40 de mii 
de lei. Au fost alocate, de asemenea, 
65 de mii de lei pentru Școala I-IV 
din Boiu. Câte 20 de mii de lei sunt 
acordați și școlilor 1-IV din 
Glodghilești și I-VIII din Rișca. La 
Valea Nandrului, la Școala I-IV vor 

ajunge 75 de mii de lei, la Școala I- 
IV din Mărtinești, 58 de mii de lei, 
la Școala I-IV din Vălioara 54 de 
mii de lei, iar la Școala I-IV din 
Lunca Cernii de Jos, 46 de mii de 
lei. Câte o sumă de 45 de mii de lei 
vor primi și școlile “Sf. Varvara” 
din Aninoasa Școala I-IV din Târ
nava de Criș. Nici Școala 1-1V din 
Bătrâna nu a fost uitată, acesteia fi- 
indu-i alocate 30 de mii de lei. De 
asemenea, Școala I-IV din Bulzeștii 
de Sus va primi de la Guvern 25 de 
mii dc lei. Acești bani sunt alocați 
pentrti reabilitări, dar și pentru 
reparații capitale, în funcție de caz.

Elena Matieș lancău

Cu colinda...
’ "ieri, grupul „Hunedorenii”, 
îndrumați de profesor Ica Pop, 
au fost oaspeții Prefecturii din 
Deva, unde au susținut în fața 
prefectului Dorin Gligor și al 
angajaților, un program artis
tic specific sărbătorilor de 
iarnă.

Colindele și cântecele inter
pretate dc tinerii artiști, îmbrăcați 
în straie tradiționale, au atras 
atenția edilului, . datorită 
originalității și modului de 
prezentare a acestora. „Sunt col
inde și cântece pe care nu le-am 
mai auzit până acum. Imnul pe

care l-ați dedicat Hunedoarei, cred 
că se potrivește foarte bine și sunt 
sigur că va fi cântat de hune
dorenii de pretutindeni”, a afirmat 
Gligor.

Georgiana Giurgiu

Bodean a fost revalidat ca șef la Salvamont
Consilierii județeni au hotărât în ședința de vineri ca 

Ovidiu Bodean să rămână în continuare șef al Serviciului 
Județean Salvamont Hunedoara, el fiind cel care i-a condus 
pe salvatorii montani și în ultimul an. Ovidiu Bodean a fost 
numit îh funcție în urma susținerii unui exaipen în data de 7

decembrie 2009. Serviciul Județean de Salvamont Hune
doara are patru puncte de lucru, pentru zonele Hunedoara, 
Lupeni, Petroșani și Uricani.

Elena Matieș lancău

Expoziție de pictură 
și grafică la Brad
Sub egida Primăriei Municipiului Brad și a Casei de Cultură 
Brad, Asociația Artiștilor Plastici „Marcel Olinescu ” Brad a 
vernisat sâmbătă la ora 16, expoziția de pictură și grafică 
„Salonul Anual de Iarnă”.

în cadrul manifestării, aflată la cea de-a noua ediție, expun patru artiști 
plastici: Ioan Ratz, Monica Dușan, Ileana Nagy și Ștefan Ileș. Expoziția 
cuprinde 70 de lucrări realizate în diverse tehnici: lucrări în ulei, picturi în 
pastel, acuarele, grafică realizată în cărbune și tuș, lucrări decorative din pietre 
semiprețioase. Cele mai numeroase lucrări expuse aparțin decanului de vârstă 
și președinte al Asociației Artiștilor Plastici, loan Ratz, care prin efort și 
perseverență a reușit să păstreze încă vie flacăra creației plastice brădene. Un 
merituos debut este cel al lui Ștefan Ileș cu cinci lucrări în altorelief realizate 
din pietre semiprețioase. Deschiderea a fost marcată, ca de obicei, de 
alocuțiunea doctorului Sorin Costina, colecționar și fin cunoscător de artă 
plastică. Lucrările expuse pot fi achiziționate la prețuri modice. Expoziția 
este deschisă în perioada 19-30 Decembrie, la Casa de Cultură Brad, între 
orele 10-13 și 16-18.

Cătălin Rișcuța
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REVELION 2010 STEAUA MUREȘULUI
PACHET SERVICII CIJ CAZARE 3 NOPȚI
(intrare 30.12.2009 ieșire 02.01.2010)
Pensiune completă cu
MASĂ FESTIVĂ DE REVELION
și CINĂ FESTIVĂ ÎN 01.01.2010
(acces gratuit la piscina și sauna interioară)

PREȚ 600 ron / pers

*

PACHET SERVICII REVELION - fără cazare 
Include MASA FESTIVĂ DE REVELION 
și CINA FESTIVĂ ÎN 01.01.2010

Pentru cazare 
tariful este de 80 ron /pers/loe 
cameră/ zi hotelieră

PREȚ 200 ron / pers

Pentru relații suplimentare și rezervări, vă rugăm să ne contactați 
la următoarele numere de telefon:

0254-234448, 0730-530953, 0723-011368

SILVA> 

LEMNTEX 
NMkB«llMNfCi*ad 

tinplăriB dla lemn triplu stratificat 
■șl $1 tarastra la cea nai band calitate, 

parchet die Ierna da lai, 
paltin saa frasin

S.C.’.SH VA EEAfiVTE.V S.R.L
nat Chiniindia, nr. 12 l D. eimitinu Iliirân,
lei fttix: 0354 501021 22, e-mail: silm^snuiri.nt

Vinde din stoc agresate de balastieră 
în cantități foarte mari

_ J Piscina acoperita eu o suprafață

Antrenul este asigurat 
de orchestră de muzică 

și soliști vocali.

TRECEREA ÎN NOLL AN 

VA FI MARCATĂ 

CU UN FRUMOS 
FOC DE ARTIFICII

Hotelul poate găzdui 54 de 
persoane In 10 apartamente 
pi 10 camere duble (cu două 
paturi de o persoana>
Restaurant cu meniuri alese 
din bucătăriei tradiționale 
românești ii internaționale
Sală dc conferințe dc 45 de 
locuri, dotata cu vldeoproiector 
>1 Internet de mare viteză

dc 50mp. Apa este încălzită 
la 30 de grade.
Sauna *

Pescuit sportiv pe tacuri cu o 
suprafață total* de peste 
100.000 dc metri patrati pentru 
pescuit crap, somn șl șa iau.

i rchHan.net 02 S 4 ,> i ,t> Wcb www.stcauamuresuiui.ro 
ji 02*44 2 £-4 0 IV I mail oltn »■> > stimuamuresului.r<

rchHan.net
http://www.stcauamuresuiui.ro
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După ce l-a cunoscut pe Țiriac, Anamaria și-a impus standarde mai înalte pentru bărbați. 
Cântăreața visează că în zece ani să fie la casa ei. cu copii și gradină de flori, 
dar cu un bărbat bogat.

4 primit 30 de milioane de dolari
după ce a postat un film pe Youtube

9

Unui producător din Uruguay i s-a oferit 
un contract în valoare de 30 de milioane 
de dolari, după ce a postat, în noiembrie 
2009, un scurtmetraj pe Youtube.

Filmul va fi sponsorizat de regizorul Sam 
Raimi, care a contribuit și la realizarea producțiilor 
Spiderman și Evil Dead. în filmul realizat de Fede 
Alvarez, intitulat "Ataque de Panico!" ("Atac de 
panică"), roboți giganți invadează și distrug capitala 
Uruguaiului, Montevideo. Scurtmetrajul durează 
pateu minute și 48 de secunde și a fost realizat cu 
un buget de 300 de dolari și a fost deja vizionat de 
aproape 1,8 milioane de ori. "Am postat filmul într- 
o joi și până luni căsuța mea de mail era plină cu 
mesaje de la studiourile Hollywooiene", a declarat 
Alvarez pentru BBC Mundo. "A fost uimitor, toți 
am fost șocați". Filmul pe care Fede Alvarez 
urinează să îl realizeze va fi o producție științifico- 
fantastică și va fi filmat în Uruguay și Argentina.

4namaria Ferentz vânează doar bogătași
dan Schwartzenberg este 
esponsabil pentru apropie- 
■ea dintre Anamaria Fe- 
•entz și Ion Țiriac. După 
ntâlnirile cu Țiriac, cântă- 
eața nu ar mai accepta un 
mrbat sărac.

Fostul soț al Mihaelei 
tădulescu i-a interzis solistei să-l 
>upe la filmările emisiunii 
Confidențial", pentru a nu-1 supăra 
>e prietenul lui bun. Ion Țiriac.

Anamaria Ferentz l-a cunoscut 
>e ț iriac atunci când a susținut un 
oncert la vânătoarea de la Bale, la 
nvitația lui Elan. Cel care adescon- 
pirat momentul dintre cei doi a fost 
Cristian Brancu, pe blogul personal.

"Elan a vorbit despre vânătoarea de 
la Bale și am adus-o, evident, pe 
Anamaria Ferent să cânte o piesă. 
Fata a venit și când s-a văzut cu 
Elan și-au zâmbit. Anamaria avea să 
spună ulterior că Elan a adus-o să 
cânte la Bale. A vrut să se apropie 
de el, la care Elan a spus, cu umorul 
lui tăios și bun: Nu, nu, se supară 
nea Ion pe mine!", a povestit 
Brancu. După ce l-a cunoscut pe 
Țiriac, Anamaria și-a impus stan
darde mai înalte pentru bărbați. 
Cântăreața visează că în zece ani să 
fie la casa ei, cu copii și gradină de 
flori, dar cu un bărbat bogat.

"Nu aș dori să am o relație cu 
cineva care câștiga mai puțin decât 
mine. Aș crede că vrea să fie 
întreținut", a declarat Anamaria..

Ce nu trebuie să ratati
$

în timpul liber

Ivana Trump divorțează
pentru a patra oară

In lumea miliar
darilor, dragostea 
pare să nu își 
facă loc. Iar dacă 
se strecoară to
tuși, atunci va 
exista mereu în
doiala că la mij
loc nu a fost 
decât interesul.

Oferta spectacolelor de săr
bători este extrem de gene
roasă. Din păcate pentru 
hunedoreni manifestările 
culturale se desfășoară la 
București. Pentru cei pentru 
care nici un efort nu e prea 
mare ca să fie în preajma ar
tiștilor îndrăgiți, prezentăm 
calendarul evenimentelor 
culturale de Crăciun. Con
certul Harlem Gospel Choir, 
spectacolul "Block Bach " de 
la Teatrul Odeon și premiera 
filmului animat "Alvin and 
the Chipmunks: The Squeak
quel" sunt evenimentele ce 
nu trebuie ratate în perioada 
21-27 decembrie. Allen Bai
ley, fondatorul Harlem Gos
pel Choir, a lansat recent o 
carte autobiografică.

Azi, 21 decembrie, cel mai 
cunoscut cor de gospel din lume, 
Harlem Gospel Choir, va concerta 
la Sala Palatului, începând cu ora 
20. "îngerii din Harlem", cum au 
fost supranumiți de Bono, solistul 
U2, după o colaborare, îl vor avea 
invitat pe Ioan Gyuri Pascu, alături 
de care au pregătit un moment spe
cial. Corul, care are 24 de ani 
experiență, îmbină spiritualitatea și 
pildele creștine cu ritmurile speci
fice blues-ului. Biletele au prețuri 
cuprinse între 70 și 200 de lei.

Pe 22 decembrie, la Teatrul 
Odeon, bucureștenii pot merge la 
spectacolul de teatru-dans "Block 
Bach", care va începe la ora 19. 
Spectacolul, regizat de Alexandru 
Dabija, are un format întâlnit mai 
rar, în cadrul căruia muzica lui Jo
hann Sebastian Bach primește, prin 
viziunea regizorală și coregrafică, 
o ilustrare teatrală inedită. Din 
distribuție fac parte Răzvan 
Mazilu, Monica Petrică, Emilia 
Dobrin și CRBL (din trupa Sim
plu). Coregrafia spectacolului este 
realizată de Răzvan Mazilu și Amir 
Kolben, iar biletele au prețuri 
cuprinse între 12,72 și 26,5 lei.

’’Bărbierul 
din Sevilla”, 
la Opera Națională

Piesa de teatru "Undo '90" va 
fi prezentată, miercuri, începând cu 
ora 20, la Teatrul Luni de la Green 
Hours. Comedia, o adaptare după 
"Do over" de Frederick Stroppel, în 
regia lui Radu Apostol, este 
povestea lui Dennis, un absolvent 
al Institutului de Proiecții Astrale i 
Shirley MacLaine, ajuns în casa 
primei sale iubite. Lisa. Intrarea la 
spectacol costă 15 lei. în Ajunul 
Crăciunului, iubitorii muzicii folk 
pot asculta un recital live al lui 
Titus Constantin, începând cu ora 
20:30, în City Bar. Titus Constan
tin, cu o experiență muzicală de 
peste 20 de ani, a făcut parte din 
trupele Five Seasons și Front Page. 
Pe 25 decembrie cinematografele 
bucureștene vor prezenta premiera 
animației „Alvin and the Chip
munks: The Squeakquel", regizată 
de Betty Thomas. Povestea celor 
trei veverițe, Alvin, Simon și 
Theodore, cunoscute din pelicula 
"Alvin and the Chipmunks", 
lansată în 2007, continuă acum 
alături de trio-ul feminin "The- 
Chipettes". Sâmbătă, începând cu 
ora 19, la Teatrul Odeon va fi 
prezentat spectacolul cu piesa 
"Odeon Pyramus & Thisbc 4 you", 
după William Shakespeare, în regia 
lui Alexandru Dabija. Spectacolul 
are la bază scena meșterilor din 
"Visul unei nopți de vară", 
prezentată în patru variante inedite, 
și aduce pe scenă pe actorii Dorina 
Lazăr, Rodica Mandache, Ana 
Maria Moldovan, Pavel Bartoș și 
Dan losif. Prețul biletelor este de 
31,8 lei.

Iubitorii muzicii de operă sunt 
invitați, în a doua zi de Crăciun, la 
"Bărbierul din Sevilla" de 
Gioacchino Rossini, spectacol pro
gramat de la 18:30, la Opera 
Națională București. Din distribuție 
fac parte Darius Coltan, Mihnea 
Lamatic, Oana Andra, lordache 
Basalic, Horia Sandu și Ruxandra 
Ispas, iar dirijor va fi Ciprian 
Teodorașcu.

Probabil la această concluzie a ajuns și 
Ivana Trump.

în luna aprilie 2008, fosta parteneră de viață a lui 
Donald Trump se căsătorea cu mai tânărul italian 
Rossano Rubicondi, în Florida. Șase luni mai târziu, cei 
doi se despărțeau, iar Ivana depunea actele de divorț, 
însă, după un timp petrecut separat, perechea a decis să 
își mai acorde o șansă chiar înainte de aniversarea 
primului an de căsătorie.

Anunțând despărțirea anul trecut, Trump declara: 
„Rosario vrea să locuim în Miami și să lucrăm în Milan. 
Dar eu sunț o newyorkeză și familia, prietenii și afac
erile îmi sunt aici. Așa cum spune și cântecul: «Que sera 
sera!»”.

Se pare încă că neînțelegerile s-au acutizat, pentru 
că Ivana Trump a depus din nou actele de divorț de cel 
de-al patrulea ei soț. .
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Se estimează că noul Cabinet va fi votat de Parlament în 23 decembrie, urmând ca bugetul
pentru anul viitor să fie aprobat chiar în prima ședință de Guvern organizată
după acest moment, la 24 decembrie, în Ajun de Crăciun

Proiectul de buget pentru 2010 va fi aprobat în Ajun de Crăciun
Proiectul de buget pentru anul viitor va fi 
aprobat de Guvern la 24 decembrie, în Ajun 
de Crăciun, imediat după învestirea noului 
Executiv de către Parlament, au declarat 
surse oficiale.

"Se estimează că noul Cabinet va fi votat de Par
lament în 23 decembrie, urmând ca bugetul pentru anul 
viitor să fie aprobat chiar în prima ședință de Guvern 
organizată după acest moment, la 24 decembrie, în 
Ajun de Crăciun", au arătat sursele.

Guvernul s-a reunit sâmbătă seara în ședință 
informală, pentru a discuta proiectul de buget pe 2010. 
La discuție au fost convocați și miniștrii nominalizați

pentru viitorul Cabinet și care nu se regăsesc în actuala 
structură guvernamentală. Președintele Traian Băsescu 
a declarat, joi dimineață, după ce a anunțat desemnarea 
lui Emil Boc ca premier, că termenul limită de avizare 
a noului Executiv este data de 23 decembrie. "Va trebui 
să avem Guvern în funcțiune pe 23 decembrie, 
motivația fiind că acest Guvern trebuie să depună buge
tul la Parlament până la sfârșitul anului, pentru ca din 
4 sau 5 ianuarie 2010, Parlamentul să înceapă exam
inarea bugetului de stat, iar în 16 ianuarie să avem 
bugetul aprobat", a spus președintele. Premierul desem
nat Emil Boc a declarat, joi, că proiectul de buget pen
tru anul viitor va fi aprobat de Parlament la începutul 
lunii ianuarie, în sesiune extraordinară.

Un procuror a fost reținut pentru luare de mită
Procurorul șef al Secției Pe
nale a Parchetului Tribuna
lului Covasna, Alexandru 
Kiss, a fost reținut după ce a 
fost prins în flagrant delict 
luând mită pentru returna
rea unor corpuri delicte, a 
fost arestat preventiv pentru 
30 de zile, sâmbătă noapte, 
în baza unui mandat emis de 
Curtea de Apel Brașov. 
Silviu Barbu, purtătorul de 
cuvânt al Curții de Apel 
Brașov, a declarat că in
stanța brașoveană a admis 
solicitarea procurorilor și a 
emis, pe numele lui Alexan
dru Kiss, un mandat de ares
tare preventivă pe 30 de zile 
pentru luare de mită, până 
în data de 17 ianuarie.

Hotărârea Curții de Apel 
Brașov nu este definitivă, inculpatul 
având dreptul de recurs în 
următoarele 24 de ore.

Ședința de judecată s-a 
desfășurat cu ușile închise, ter- 
minându-se la ora 21.00, iar instanța 
a rămas în pronunțare, decizia 
magistraților Curții de Apel Brașov 
fiind luată în jurul orei 23.00, cu 
două ore înaintea expirării 
ordonanței de reținere care fusese 
emisă, vineri noaptea, pe numele 

Munții Apuseni sunt în vizorul 
viitorului guvern

Salvați Roșia Montană !!!
Statul se gândește să dea mână liberă proiectului 

Roșia Montană. Ministrul demis al Economiei, 
Adriean Videanu, a declarat că va include proiectul 
minier în programul de guvernare. Videanu a spus că 
vrea ca exploatarea aurului să înceapă cât mai curând 
posibil, cu actualul investitor, compania canadiană 
Gabriel Resources.

Problema este negociată în cadrul viitorului gu
vern, între ministrul nominalizat pentru portofoliul 
Economiei, Adriean Videanu și cel nominalizat pen
tru Mediu, Laszlo Borbely, au declarat surse oficiale. 
Proiectul minier de la Roșia Montană, din Munții 
Apuseni, este unul controversat. Contestatarii invocă 
în special problemele de mediu care ar urma să fie 
provocate de această investiție.

procurorului șef al Secției Penale a 
Parchetului Tribunalului Covasna.

Procurorul covăsnean a fost 
prins în flagrant, în cursul serii de 
vineri, în timp ce primea mită, în 
două rânduri, în valoare de câte 
două mii de lei, de la un martor 
cercetat într-un dosar penal instru

mentat de el în schimbul retumării 
unor obiecte delicte. Potrivit Secției 
pentru procurori a Consiliului Supe
rior al Magistraturii, Alexandru 
Kiss, a fost numit în funcția de 
procuror șef al Secției de urmărire 

penală a Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Covasna în iulie 2006, 
pe o perioadă de trei ani. La evalu
area calităților profesionale, din 
cursul anului 2008, a fost apreciat 
cu calificativul "foarte bine" și nu a 
fost sancționat disciplinar în ultimii 
trei ani de activitate.

în luna iulie a acestui an, 
Alexandru Kiss a fost reînvestit în 
aceeași funcție, tot pe o perioadă de 
trei ani. Alexandru Kiss are o 
vechime în magistratură de peste 24 
de ani.

g

B Traficul din vămile arădene 
a crescut de patru ori

Traficul prin punctele de trecere 
a frontierei din județul Arad a 
crescut de patru ori la sfârșit de 
săptămână, pe sensul de intrare 
în România, în condițiile în 
care mii de români care lu
crează în străinătate revin în 
țară pentru petrecerea săr
bătorilor.

Prin punctele de frontieră 
Nădlac, Tumu și Vărșand au intrat 
în țară peste 28.000 de persoane, 
majoritatea români care lucrează 
în străinătate. Cel mai aglomerat 
punct de trecere rămâne Nădlac, 
pe unde au intrat circa 19.000 de 
persoane. Aici au fost deschise 
patru benzi de circulație și nu se 
înregistrează timpi de așteptare, fiind 
câteva autoturisme pe fiecare bandă, a 
declarat Mihaela Leș, purtătorul de cu
vânt al Inspectoratului Județean al 
Poliției de Frontieră Arad.

în momentele în care aglomerația 
este maximă la Nădlac, polițiștii de
schid până la șase benzi de control. 
Traficul la frontieră a crescut și pentru 
că mulți români din vestul tării trec

Trei TIR-uri sunt blocate 
de vineri în județul Brăila
Trei TIR-uri sunt blocate, încă 
de vineri, în județul Brăila, fără 
ca nimeni să intervină. Șoferii 
spun că nu au primit niciun 
ajutor, deși au anunțat la Pre
fectură și la serviciul 112. De 
asemenea, duminică dimineață, 
salvamontiștii au reluat căută
rile celor doi meteorologi dispă
ruți în munții Banatului 

Vremea rea a creat probleme și 
în Caraș-Severin, unde zece persoane

granița în Ungaria pentru a face 
cumpărături și revin după câteva ore 
Autoritățile le recomandă în conținu, 
celor care așteaptă rude din străinătate 
să le transmită acestora să aleagă 
punctele Vărșand și Tumu, mult mai 
puțin aglomerate. în fiecare an, înainte 
de sărbătorile de iarnă, de Paște sau în

luna august, traficul la frontiera cu Un
garia crește semnificativ, pentru că 
muncitorii români stabiliți în alte țăr 
întorc pentru a petrece sărbătorile sau 
vacanța de vară alături de familii. în 
luna decembrie a anului trecut, s-a în
registrat un număr de peste 564.000 de 
persoane care au intrat în România prin 
punctele de frontieră din Arad.

au ajuns la spital după ce au stat ore 
bune blocate în trafic la temperaturi 
extrem de scăzute. Cei doi meteo
rologi dați dispăruți plecaseră spre 
stația meteo Cuntu, aflată pe muntele 
Țarcu, sâmbătă, în jurul orei 15.00. 
Au fost prinși de viscol, iar de atunci 
nu se mai știe nimic despre ei. 
Salvamontiștii sunt rezervați în 
privința șanselor de supraviețuire ale 
celor doi. în Caraș-Severin, zeci de 
oameni au rămas blocați în trafic ore 
în șir. Mașinile în care se aflau aceștia 

nu au mai putut înainta 
din cauza vântului foarte 
puternic, care aducea 
zăpada pe șosea. Utilajele 
de deszăpezire au ajuns 
cu greu la sinistrați. Au 
fost aduși pe rând, la cea 
mai apropiată localitate 
aflată în zonă. 10 oameni 
au primit îngrijiri med
icale pentru hipotermie 
moderată.
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in Franța, la Paris, Turnul Eiffel a fost închis vizitatorilor, iar traficul pe șosele este îngreunat din cauza poleiului 
în nordul Spaniei, unde zăpada este un f enomen rar întâlnit, a nins iar stratul de zăpadă a atins și 30 de centimetri. 
Școlile au fost închise, iar copiii se bucură din plin de zăpadă.

Benedict al XVI-lea a semnat un decret de sanctificare al lui loan Paul al II-lea
nedict al XVI-lea a recu- 
scut sâmbătă, "virtuțile 
rice" ale predecesorului 
u, loan Paul al II-lea. 
eastă procedură consti- 
e un pas pe calea sanctifi- 
rii fostului suveran pontif, 
nsacrare care ar putea fi 
ilizată la 16 octombrie 
10. Acest eveniment ar 
ma să coincidă cu data 
’gerii sale ca papă, în 
78.

Suveranul Pontif a semnat un 
iretul care vine ca urmare a ver- 
tului dat de Congreagația Vati- 
îului pentru Cauza Sfinților. 

După o investigație care a durat mai 
bine de doi ani, Congregația a sta
bilit că loan Paul al II-lea a avut o 
conduită ireproșabilă. în urma aces
tei proceduri, el va deveni "venera
bil".

Dacă Biserica Romano- 
Catolică îi va atribui un miracol, el 
va fi beatificat, primind atributul de 
"fericit". Este invocat, în acest sens, 
cazul unei călugărițe căzute la pat 
din cauza maladiei Parkinson, 
vindecată după ce comunitatea 
căreia îi aparținea a invocat numele 
fostului papă în rugăciuni. însă, 
pentru a fi canonizat, va fi necesar 
ca pe seama acestuia să fie pus un 
al doilea miracol, loan Paul al II-lea 
a murit la 2 aprilie 2005, la vârsta 
de 84 de ani. Popularitatea vecină 

cu sentimentul de adorație de care 
s-a bucurat în timpul vieții i-a făcut 
pe mulți credincioși care au asistat 
la funeraliile sale să exclame "Santo 
subito" (să fie sanctificat imediat, în 
limba italiană).

La 13 mai 2005, papa Benedict 
al XVI-lea a anuntat declanșarea 
procedurilor de canonizare. In mod 
normal, termenul minim este de 
cinci ani pentru a li se permite celor 
care susțin sanctificarea să își 
pregătească dovezile și pentru ca 
emoția populară să se risipească. 
Precedentul a fost stabilit, însă, 
chiar de loan Paul al II-lea, care a 
redus termenul de așteptare pentru 
canonizarea Maicii Tereza, 
decedată în 1999, la numai doi ani.

arna blochează Europa
pada a cuprins aproape 
ită Europa. In Ucraina, 
ii multe orașe au fost izo- 
e, din cauza stratului gros 
zăpadă, care s-a așezat pe 
unturile naționale. In 
area Britanie, școlile au 
it închise, iar la Bruxelles, 
t cauza poleiului de pe 
ăzi, șoferii au stat ore 
ne în trafic.

în Ucraina, mai multe orașe au 
t practic îngropate sub zăpadă, 

ai gravă situație s-a înregis- 
t ia Odessa, unde, din cauza nin- 
ilor abundente oamenii au rămas 
>cați în case. "Suntem în impas, 
tul este închis. Am doi copii mici 
isă. Nici măcar nu am de unde să 
cumpăr lapte. N-am cum să fac 
nic. Totul e blocat, totul e oprit", 
vestește un localnic.

Nici în Marea Britanie, situația 
este mai bună. Traficul este în- 
:unat din cauza stratului gros de 
iadă, iar cursele aeriene de pe

două aeroporturi din Londra 
decolează cu mari întârzieri. Mete
orologii spun că situația nu se va 
îmbunătăți nici în perioada 
următoare deoarece temperaturile 
vor scădea până la -10 grade Cel
sius.

în Franța, la Paris, Tumul Eif
fel a fost închis vizitatorilor, iar 
traficul pe șosele este îngreunat din 
cauza poleiului. în nordul Spaniei, 
unde zăpada este un fenomen rar în
tâlnit, a nins iar stratul de zăpadă a

atins și 30 de centimetri. Școlile au 
fost închise, iar copiii se bucură din 
plin de zăpadă.

Polonezii nu au fost deloc 
entuziasmați de valul de zăpadă ce 
s-a abătut asupra țării lor. Traficul 
rutier și feroviar au fost perturbate. 
Ninsorile abundente au provocat 
probleme și în Olanda dar și la 
Bruxelles. Potrivit meteorologilor, 
vremea nu se va îmbunătăți nici în 
următoarele zile.

1
170 de români au rămas blocați 

pe aeroportul din Burgas

170 de români au rămas sâmbătă noaptea blocați pe aeropor
tul din Burgas, Bulgaria. Ei au plecat de la Londra cu o com
panie aviatică irlandeză, dar aeronava, care trebuia să 
ajungă la București, a fost redirecționată spre Burgas.

Pasagerii au declarat că au fost lăsați pe aeroportul din Bulgaria fără să 
primească/vreo explicație de la compania care i-a transportat. Ei încearcă acum 
să vadă ce posibilități au să ajungă în România. Avionul companiei aeriene 
irlandeze Aer Lingus, care a decolat de pe aeroportul Gattwick, din Londra, 
urma să ajungă la București. Pe traseu, pilotul aeronavei a invocat drept motiv 
vremea proastă pentru a ateriza în Bulgaria. El a mai spus că aeroportul 
Otopeni ar fi închis. Pasagerii au fost lăsați pe aeroportul din Burgas, fără a 
primi nicio explicație de la conducerea companiei.

Lușii admiră modul în care Stalin a condus Rusia
yoritatea cetățenilor ruși admiră maniera în 
re Iosif Stalin a condus Uniunea Sovietică, 
trivit unui sondaj, pe fondul controversei pri- 
id imaginea dictatorului, înainte de cea de-a 
0-a aniversare a nașterii sale.

Conform acestei anchete realizate de Centrul pentru 
dierea opiniei publice ruse (VTsIOM), 54 la sută dintre 
soanele intervievate au declarat că apreciază pozitiv 
itățile de lider ale lui Stalin, în timp ce 8 la sută sunt de 
ere contrară.

Pe de altă parte, 37 la sută au afirmat că au o atitudine 
dtivă față d« Stalin, în timp ce 13 la sută și-au exprimat 
irsiunea față de fostul lider sovietic, născut la 21 decem- 
e 1879.

Conform sondajului realizat la începutul lui decembrie, 
un eșantion reprezentativ de 1.600 de’persoane, 28 la sută 
i respondenți au spus că sunt, indiferenți cu privire la 
ilin, nivelul fiind mai ridicat în rândul tinerilor (38 la sută), 
de altă parte, 58 la sută dintre respondenți au apreciat că

Rusia de astăzi nu mai are nevoie de un lider ca Stalin.
în Rusia, fostul dictator este pe de o parte celebrat pen

tru victoria URSS în cel de-al Doilea Război Mondial, pe de 
altă parte acuzat că este responsabil de moartea a milioane 
de persoane.

Fără vize în Spațiul Schengen 
pentru cetățenii Serbiei, 
Macedoniei și Muntenegrului

Cetățenii Serbiei, Mace
doniei și Muntenegrului pot intra 
fără vize în țările din Spațiul 
Schengen. Măsura a fost 
aprobată de oficialii europeni 
după o propunere făcută în 
această vară de Comisia 
Europeană. Potrivit Bruxellesu
lui, cele trei țăți au îndeplinit 
cerințele de securitate cerute 
pentru renunțarea lâ aceste doc
umente.

Cele trei state balcanice au 
sărbătorit evenimentul prin concerte 
și festivități care au durat toartă 
noaptea. "Trebuie să ne amintim 
această zi", a declarat ministrul sârb

al Afacerilor Externe, Vuk Jeremie.
Oficialii de la Belgrad spun că 

așteaptă acum ca o măsură similară 
să fie luată și de statele din afară 
Scnengen, în special de vecinii din 
Bulgaria și România.
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Introduceți in grila de mai sas următoarele cuvinte: 
ACINOȘI, AGASAȚI, AGIL, AMA, ANI, 

APĂRA, AR, AȚE, BLĂNI, BRAZI, 
CANARISIRE, CATILINARE, 

ILUMINATOR, IRONIZATOR, IȚI, LIRĂ, 
NA, OPINARE, OT, OZONA, 

PRĂVĂLATIC, PROTOTIPIC, PU, RA, 
RECAPITULA, REPEZITURĂ, SÂN, SL, 

ȘTIR, TAS, TEN, TISA, TU, UN, VAN, 
Petru ARDELEAN - ARAC

Viorel Naghi - Vladimirescu

6 5 7 1 9 8
9 7 8 6 1 4

1 2 6 3 9
5 2 6 8 9
3 2 8 4 « 7
4 6 1 7 5 3 2
7 8 9 5 2 6
1 6 2 9
5 6 3 8 7 4 5 1



Publicitate 11
Luni, 21 decembrie 2009

*-> Glasul publicitate
Tel. 0771.677.031, 0730.549.659

Mică puolicitate

Case/ GarsoRiem/*A»artamente

Vând GARSONIERĂ, confort sporit Geoagiu Băi, preț 14.500 
:uro, negociabil. Tel: 0744.513.201 sau 0744.671.110.

Vând mașină de cusut „CAMELIA” (la picior). Preț negociabil, stare per
fectă. Informații la: 0254. 222.348, 0720.867.861.

Societate comercială 
angajează 

operator casă de amanet, 
salariu atractiv

nd apartament 3 camere, parter, 80 mp, amenajat modem, parchet la- 
nat, gresie, faianță, centrală proprie, posibil și garaj dublu, mare și 
:i, ocupabil imediat, zonă foarte liniștită, Str. Călugăreni, Deva (per
ină fizică). Tel. 0758.063.622.

Cumpăr aparate optice vechi din alamă, Teodoiite, microscoape, lunete, ni
vele și busole. Tel. 0744.575.494.

nd garsonieră, zona Poliția nouă Deva, preț 28.000 curo, negociabil, 
i dau la schimb cu apartament 2 camere. Tel. 0748.205.586, 076. 
5.403.

nd urgent două casc în aceeași curte și anexe, în comuna Boșorod, la 
imul principal, nr. 93. Preț informativ 30.000 curo. Tel. 0744.549 312; 
54.217.553.

nd apartament 2 camere, parter, bloc de cărămidă, contorizat în tota
le, localitatea Simeria. Preț 80.000 lei. Informații la Aleea Neptun, 
35, sc. C, ap. 30, Deva.

'.hiriez spațiu comercial în Deva, Bd-ul Dccebal, bl. J, parter, suprafața 
,52 mp. Tel. 0726.191.954.

ihiricz urgent spațiu comercial, 2.500 mp, în Deva, pentru producție 
i depozit. Are toate utilitățile și dotările necesare. Tel. 0745.595.045.

Intelectual, caut doamnă pentru căsătorie, de circa 65 dc ani, 60 de kg, 1,60 
m înălțime. Telefon 0733.018.302. Numai sâmbăta și duminica.

Vând goblenul „PRIMĂVARA”, pentru cusut, dimensiune 20 x 25 cm. Preț 
dc fabrică 17.50 lei, negociabil. Informații la tel. 0254.228.748.

Vând pantofi dc femei, noi, în stare foarte bună, din piele, numere între 36 
și 39. Preț între 10 și 30 lei, negociabil. Informații la tel. 0254.228.748.

Evaluator riscuri securitatea și sănătatea muncii, inspector protecția muncii, 
cadru tehnic PSI, execut toate activitățile pe linia legilor 319 și 307/2006 
(evaluări, fișe, documentații, instructaje). Tel. 0720.880.751; 0254.260.909.

Vând bicicletă pentru femei, tip Pegas, în stare bună. Preț: 150 RON, și role 
pentru adolescenți nr. 39. Preț: negociabil. Tel: 0753.200.853.

Vând un set dc 3 bucăți sfeșnice dc sticlă, dimensiuni 21 cm, 25 cm, nefo- 
losit. Preț: 50 Ici negociabil. Tel: 0254.228.748.

S.C.Consulting Anka S.R.L. vă oferă servicii dc : consultanță financiară și 
comercială; înființări societăți comerciale I.I, I.F, P.F.A; dizolvări, radieri, 
lichidări societăți comerciale, www.consultinganka.ro. Tel. 0728.034.413; 
0766.636.308.

Informații suplimentare 
la sediul societății din Deva, Str. George 
Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 și la telefon 

0254.234.448.

GLASUL HUNEDOAREI
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

meră de închiriat în imobil, zonă liniștită, aproape de centru, pen- 
elevă, salariată sau pensionară. Tel: 0743.011.772.

:nd minibus Volkswagen, 8*1 diesel, an de fabricație 1990, stare bună, 
șt persoană fizică. Preț 2.000 curo. Tel. 0728.308.583.

Vând țuică prună din zona Hațeg, 32 de grade, 7 ani vechime, 10 lei/litru. 
Tel. 0723.757.434; 0254.260.909.

Vâijd aparat de masaj cu 5 funcții (200 lei), îngrijit, cu 3 curele de masaj 
plăcut, vertical. Vând aparat dc alergat (500 lei). Vând dozator dc apă (200 
lei). Tel: 0743.011.772.

Vând patefon, anii 1930-1940, în stare de funcționare, cu acc dc rezervă și 
plăci muzică dc jazz, clasică, șlagăre internaționale. Tel. 0722.142.458, 
Deva.

nd Ford Fiesta, an fabricație 2001, curo 4, opțiuni: ABS, A/C, 4, 
bag, radio/cd, scrvodirccțic, 70.000 km, înmatriculată. Preț: 3.900 
ro, negociabil. Telefon: 0723.893.599 între orele 11:00 și 20:00. 
cr și rog seriozitate.

ind două pompe de injecție pentru „Tractor U650”, zece pentru
RO”, noi, preț negociabil. Informații la telefon 0753.200.853.

ind Renault Mcganc, 1,9 DCI, a.f. 2001, break-roșu, consum 5%, full 
tions, taxe la zi. Preț: 4.000 curo (variante). Tel: 0722.733.844, 
54.262.717.

Vând țuică 38 grade, preț 15 lei/litru. Tel. 0720.880.751,0254.262.717.

1 lună - 10 lei
3 luni - 28,5 lei 
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei
Bonus:

- pentru 2 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit la ale
gere: spațiu publicitar alb-negru, dimensiunea 1/8 sau 10 anun
țuri de mică publicitate;

- pentru 5 abonamente pe 12 luni se oferă gratuit spațiu 
publicitar, dimensiunea 1/4 sau 20 anunțuri de mică publicitate;

ind/ schimb Skoda Octavia Break, albă, 1,9 TD1, an fabricație 2003, 
8.000 km (reali), full options, garaj, unic proprietar, taxe la zi. Preț: 
ic” 'uro; tel. 0-726.141.632, 0254.260.909.

iparator și vânzător kebab și shaormâ. Posibilitate de navetă Deva, 
incdoara, Orăștie. Tel: 0740.247.383.

ut să lucrez ca muncitor nccalificat, în toate domeniile, la persoane 
eresatc; lucrez în acord. Tel: 0741.053.085.

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane fizice -
1 lună - 10 lei

3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei 

12 luni - 108 lei

- pentru 10 abonamente pe 12 luni se ofer| gratuit spațiu 
publicitar, dimensiunea 1/2 sau 30 anunțuri de mică publicitate 
(spațiul publicitar este alocat în funcție de solicitările beneficia
rului).

Ziarul apare de luni până vineri.

Relații suplimentare la telefon: 
Tel. 0771.677.031, 0730.549.659.

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Relații suplimentare la telefon:
0771.677.031, 0730.549.659.

(text maxim 50 de cuvinte)

Ai nevoie
Glasul
Hunedoarei

IMAGINE!

Cotidianul 
„Glasul Hunedoarei” 

angajează

vânzători volanți 
Informații la telefon: 

0766.242.707

Nume...........................................Prenume.........................................
Strada.................................................Nr.......Bl............... Sc............
Ap......Localitatea................................... Județul..............................
C.I. seria............... nr.........................................................................
Eliberat de..................... DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Semnătura

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș
cul de lângă Deva Mali și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cufundai: 7 lei

http://www.consultinganka.ro


Jucătorul de golf numărul I în lume. Tiger Woods și-a pus capăt carierei remarcabile, săptămâna 
trecută, pentru o perioadă nedeterminată, în scopul de a se dedica familiei sale, după ce a recunoscut 
că i-a fost infidel soției.
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Cel mai selecționat rugbist din istoria 
Țării Galilor, Gareth Thomas, 
își dezvăluie homosexualitatea

Tiger Woods a fost ales jucătorul de golf al anulu

Gareth Thomas, jucătorul de 
rugby cu cele mai multe se
lecții din istoria echipei Țării 
Galilor, a decis, la 35 de ani, 
să-și dezvăluie homosexuali
tatea, într-un interviu publi
cat, sâmbătă, de cotidianul 
britanic „Daily Mail”.

"Este foarte greu pentru mine să 
fiu primul jucător de rugby care să 
spargă acest tabu. Nu vreau să fiu 
văzut drept un rugbist homosexual. 
Mai întâi de toate sunt un jucător de 
rugby", a declarat jucătorul echipei 
Cardiff Blues, care s-a arătat 
neliniștit de "reacția oamenilor". 
Gareth Thomas are în palmares 100 
de selecții în naționala de rugby a 
Țării Galilor, dintre care 14 în cali
tate de căpitan. El devine astfel 
primul jucător de nivel internațional 
care își recunoaște homosexualitatea.

"Am fost convins că nu aș fi 
fost niciodată acceptat dacă aș fi de
clarat că sunt gay și că nu aș mai fi 
avut o astfel de carieră. Am devenit 
un maestru în arta subterfugiului și 
puteam să mă comport ca un 
adevărat «macho» pe teren, deoarece 
nu doream să mi se descopere 
adevărata natură. Dar, să renunți atât 
de mult timp la ceea ce ești cu 
adevărat, te aruncă într-un sentiment 
de rușine și solitSdine", mărturisește 
Gareth Thomas în interviul acordat 
publicației britanice. Gareth Thomas 
speră ca declarațiile sale să fie luate 
drept exemplu de tinerii homosexu
ali care vor dori să se îndrepte spre 
rugby: "A fost greu pentru mine să 
ascund ceea ce sunt și nu vreau ca 
tinerii ce doresc să joace rugby să 
treacă prin ce am trecut eu". Fost 
jucător al echipelor Bridgend și 
Stade Toulousain, Gareth Thomas 
spune că și-a dat seama de orientarea 
sa sexuală la vârsta de 17-18 ani, la

puțin timp după ce a întâlnit-o pe 
Jemma, cu care s-a căsătorit în 2002. 
"M-am rugat adesea, cât de mult am 
putut, și l-am rugat pe Dumnezeu, 
spunându-i: «O am pe Jemma, o 
iubesc. Te rog, alungă aceste senti
mente pe care le încerc»", povestește 
jucătorul, care recunoaște că s-a gân
dit și la sinucidere. Thomas s-a 
despărțit de soție la sfârșitul anului 
2006, după ce aceasta a suferit trei 
avorturi spontane de-a lungul relației 
lor. Jucătorul mărturisește că a decis 
atunci să le mărturisească antrenoru
lui Scott Johnson și coechipierilor săi 
din naționala galeză faptul că este 
homosexual. "Ei mi-au spus: «nu are 
nicio importanță»", a menționat fos
tul căpitan al naționalei Țării Galilor, 
care a adăugat că le-a mărturisit și 
coechipierilor de la echipa de club 
care este orientarea sa sexuală. 
Gareth Thomas este unul dintre 
primii jucători de nivel înalt într-un 
sport colectiv care își dezvăluie ho
mosexualitatea.

Printre marii sportivi în activi
tate care și-au anunțat public homo
sexualitatea figurează jucătoarele de 
tenis Martina Navratilova și Amelie 
Mauresmo și înotătorul american 
Greg Louganis.

Sportivul Tiger Woods a fost 
ales, vineri, cel mai bun jucă
tor al anului 2009 de către co
legii săi din circuitul 
profesionist nord-american de 
golf (PGA Tour).

Woods a câștigat această distincție 
pentru a zecea oară în ultimii 13 ani. 
Scrutinul a avut loc în ultimele patru 
săptămâni, dar PGA Tour nu a comuni
cat rezultatele detaliate ale votului 
jucătorilor. Jucătorul de golf numărul 1 
în lume și-a pus capăt carierei remarca
bile, săptămâna trecută, pentru o 
perioadă nedeterminată, în scopul de a 
se dedica familiei sale, după ce a re
cunoscut că i-a fost infidel soției. 

Rusia este campioana mondială la handbal
Rusia este campioana mondială la handbal 
după ce a învins Franța cu scorul de 25-22. 
Al patrulea titlu de campioană mondială 
pentru Rusia: 2001, 2005,2007 și 2009.

Norvegia a învins Spania în finala mică a Campi
onatului Mondial de handbal feminin din China, cu

scorul de 31-26.
Naționala feminină de handbal a Rusiei s-a impu 

vineri, în fața selecționatei Norvegiei, scor 28-20 (F 
12), în cea de-a doua semifinală a Campionatului ț 
dial din China, și va întîlni Franța în ultimul aci 
competiției. în prima semifinală, Franța a trecut < 
Spania, scor 27-23.

Fiorentina - AC Milan, amânat din cauza zăpezii

Woods e implicat într-un scandalul m 
diatic, de la sfârșitul lunii noiembrie, 
urma dezvăluirilor făcute de pre: 
americană, după accidentul ciudat d 
Orlando, în care a fost implic 
jucătorul de golf pe data de 27 noien 
brie. Potrivit mass-media, cel puț 
zece femei susțin că au avut relații < 
Tiger Woods. Printre acestea se numă 
două staruri porno, mai mul 
chelnerițe, manageri de club de noap 
și vedeta unui reality-show. După 
perioadă de indisponibilitate de o 
luni, ca urmare a unei intervenții chiru 
gicale la genunchi suferite în 200 
Tiger Woods a câștigat deda sfârșit 
lunii februarie șase turnee PGA, d 
niciunuj de Grand Șlem.

MAGAZIN CU VÂNZARE 
ENGROS Șl EN DETAIL

pentru nunti, botezuri sau alte evenimente 
efectuam livrarea directa la locul solicitat

Deva, Depozitelor, nr. 5; Tel: 0254.235.482; 0254.235.483; euroscala@yahoo.com.

Partida dintre Fiorentina, la care 
evoluează Adrian Mutu, și AC Milan, 
programată să se dispute duminică, de 
la ora 21.45, a fost amânată din cauza 
căderilor masive de zăpadă, la fel ca 
primul meci al etapei a XVI Fa din 
Serie A, Bologna - Atalanta, 
informează agenția Datasport.

Amânarea meciului de la Florența 
a fost necesară din cauza ninsorii put
ernice din ultimele ore. Inițial se avea 
în vedere ca partida să se joace cu 
porțile închise, pentru ca suporterii să 
nu sufere accidente pe străzile acoperite 
cu gheață. Potrivit agenției italiene, este 

posibil ca partida să se dispute la 1 
ianuarie.

Meciul Bologna - Atalanta, pr 
logul etapei a XVIl-a din Seria A, < 
trebuia să aibă loc sâmbătă, de la o 
19.00, pe arena Renato Dall1 Ara, a fc 
amânat pentru ziua de ieri, de la o 
14.00, tot din cauza zăpezii.

JVIyK

mailto:euroscala@yahoo.com

