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Sfântql Valentin 
a trecut prin Brad

Pentru câteva ore, sala de sport a Colegiului 
Național „Avram Iancu” din Brad a fost trans
formată într-un templu închinat Sfântului 
Valentin.
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Prima târnosire, 
după 50 de ani, a unei 
biserici la Hunedoara

jlinteca Judi.
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EUR - Euro: 4.1270
USD - Dolarul american: 3.0431 

100HUF - 100 Forinți: 1.5212
X Ai ; - Gramul de aur: 105.5313
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Banii brădenilor aruncați în vânt de primarul iresposabil

g Din cuprins

Cazacu a plătit 80.000 de lei pentru nimic 
firmei care a vândut Muzeul zlurului

Incendiu devastator
la un depozit din
Petroșani <}ag- -i

Cinci mii de hunedoreni
vor avea pensii 
mai mari pag- 4 ► i

Zăpada anulează 
jocurile amicale

S Pamflet
Erată: Din motive tehnice. în numărul 
de vineri la rubrica “Aberațiile 
neuronului singuratic" s-a strecurat o 
eroare; din respect pentru cititorii noștri, 
reluăm întregul material. ,s pag-6

Știrea zilei
de Elena Matieș Iancău

Astăzi 
începe bacul
Examenul de bacalaureat 2010 începe 

astăzi cu proba A, ce constă în evaluarea 
competențelor lingvistice de comunicare 
orală în limba și literatura română. Proba se 
va desfășura pe parcursul a trei zile, până 
miercuri inclusiv.

Un număr de 5.300 de elevi hunedo
reni s-au înscris pentru examenul de baca
laureat din acest an. Ei vor susține probele în 
cele 35 de centre organizate în județ. In mu
nicipiul Deva sunt pregătite 11 centre de exa
minare, la toate liceele din localitate.

Pentru proba de astăzi, liceenii vor 
trebui să dovedească că știu să vorbească flu
ent în limba română și că pot emite concluzii 
și opinii personale pe marginea unui text. 
Fiecare candidat va avea la dispoziție 15 mi
nute să pregătească subiectele, apoi să le pre
zinte în fața comisiei de examinare timp de 
10-15 minute. Un elev care nu se prezintă 
la probele orale poate participa la probele 
scrise, însă nu poate promova examenul de 
Bacalaureat. Pentru această probă elevii nu 
vor primi nici note, nici calificative. Li se va 

stabili doar „nivelul de competențe în limba 
română” - adică mediu, avansat sau experi
mentat - care nu este însă relevant pentru 
media finală.

Celelalte probe
se dau zilele următoare

De miercuri și până vineri se va des
fășura cea de-a doua probă a bacalaureatului, 
cea de evaluare a competențelor lingvistice 
de comunicare orală în limba maternă. Bacul 
continuă în aprilie, cu evaluarea competen
țelor digitale, și în mai cu evaluarea compe
tențelor lingvistice într-o linlbă modernă. 
Probele scrise se vor desfășura după înche
ierea anului școlar, începând cu data de 28 
iunie.

:M K
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Calendar
■f greco-catolic

Sf. ap. Onisim. începe 
Postul Mare

romano-catolic
Sf. Claudiu de la

.^Colombiere, pr

Pui cu caise 
confiate

Ingrediente:
8 jumătăți de pulpe (partea de 
sus), sau 4 buc. piept de pui, 1 
ceapă, 2 linguri rase de amidon, 
450 ml supă de vacă, 1 portocală 
mare (zeama), 12 caise confiate, 
30 de stafide, 1 linguriță rasă curry 
ulei, sare, piper.

Mod de preparare:
Se spală, se curăță și se taie cu- 

bulețe ceapa. într-o tigaie se pune 
la călit în puțin ulei și puțină apă 
ceapa. Se lasă până devine translu
cidă amestecând din când în când.

Se spală bucățile de pui și se 
taie în 8 bucăți. Se dă drumul la 
cuptor la foc mediu 375°F = 190°C 

într-o cratiță se pun: ceapa că
lită, puiul, caisele tăiate în 6 bucă
țele fiecare, zeama de la portocală, 
curry-ul, stafidele, amidonul 
amestecat cu supa, sarea și pipe
rul. Se amestecă și se dau la cuptor, 
în cratița acoperită aproximativ o 
oră. Se amestecă după 30 de mi
nute.

V_______________>

Hunedoara
Luni 15 februarie în inter

valul orar 08.30-14.30 se va sista 
furnizarea apei potabile în mu
nicipiul Hunedoara, în zonele MII 
- blocurile de pe Avram Iancu și 
Centrul Civic - blocurile turn.

întreruperile sunt cauzate de 
o intervenție pe rețeaua de dis
tribuție care alimentează strada 
Avram Iancu și Centrul Civic.

Telefoane utile
Apel unic de urgențe 112 
Apă rece 0254.227.087 
Deranjamente Enel 0254.929 
Distrigaz 0254.227.091 
Informații CFR 0254.212.725
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► DN 7 Deva - Sântuhalm
► DN 7 Spini - Simeria - Sime- 
ria Veche
►DN 7 Orăștie - Spini
► DN 7 Orăștie - H. Geoagiu
►DN 7 Mintia - Vețel-■^-Sfântul Zilei---------

Sfântul Apostol Onisim, 
unul dintre cei șaptezeci

în cetatea Colose din Frigia era, 
pe vremea Sfinților Apostoli, un băr
bat vestit și dregător de seamă, cu 
numele Filimon. Și acesta, primind 
dreapta credință chiar de la Sfântul 
Pavel, s-a numărat între cei șaptezeci 
de Apostoli ai Domnului, iar mai pe 
urmă, și de treapta de episcop s-a în
vrednicit. Deci, pe când Filimon de- 
prindea credința cea nouă, era în 
casa lui un rob, anume Onisim care, 
greșind cu ceva stăpânului său și 
temându-se de pedeapsă, a fugit de 
la dânsul și s-a dus la Roma. Și 
acolo, aflând pe Sfântul Pavel în 
lanțuri pentru credință a auzit de la 
dânsul cuvântul propovăduirii și, 
primind sfânta credință, s-a botezat 
de Apostolul Pavel și a rămas, îm
preună cu Tihic un alt tânăr, în slujba 
Apostolului. Deci, a trimis Sfântul 
Apostol pe Tihic să ducă creștinilor 
din Colose o scrisoare care se 
găsește și astăzi în Sfânta Scriptură. 
Și, împreună cu Tihic, Apostolul a 
trimis și pe Onisim, cu o scrisoare 
către Filimon, fostul său stăpân. în

scrisoarea aceasta, Apostolul îl roagă 
pe Filimon să-l ierte pe Onisim de 
greșeala lui și să-1 primească, nu ca 
pe un rob sau ca pe un frate iubit, ci 
ca pe Pavel însuși: "Te rog pe tine, 
scrie Apostolul, pentru fiul meu, pe 
care l-am născut fiind în lanțuri, On
isim, cel ce altădată nu-ți era de 
folos, dar acum ție și mie ne este de 
folos, pe acesta ți l-am trimis, pe el 
însuși, adică, inima mea: primește-I. 
Eu voiam să-1 țin la mine, ca, în 
locul tău, să-mi slujească mie, care 
sunt în lanțuri, în locul tău, pentru 
Evanghelie, dar n-am voit să fac 
nimic fără de încuvințarea ta, pentru 
ca fapta ta cea buna, să nu fie silită, 
ci de bunăvoie. Că, poate pentru 
aceea a fost despărțit de tine, ca 
veșnic să fie al tău, dar nu ca un rob, 
ci mai presus de rob, ca pe un frate 
iubit, mai ales pentru mine, dar, cu 
atât mai vârtos pentru tine, și după 
trup și în Domnul. Deci, dacă, mă 
socotești părtaș cu tine, primește-1 pe 
el, ca pe mine" (Filimon 10-17). 
Drept aceea, primind scrisoarea, Fil

►DN 7 Vețel - Leșnic
► DN 7 Leșnic - Săcămaș
► DN 7 Ilia - Gurasada
► DN 7 Gurasada - Burjuc 
►DN 7 Burjuc - Zam
► Vulcan pe DN 66A

imon l-a întâmpinat cu dragoste pe 
Onisim, ca pe un frate în Hristos, 1- 
a iertat și l-a eliberat pe el din robie. 
Iar Onisim liber se întoarse la Roma 
și-l însoțea pe Sfântul Pavel oriunde 
acesta propovăduia Evanghelia, 
până-în Spania. Iar, după sfârșitul 
Apostolului, sfințit fiind episcop de 
Sfântul Pavel, Onisim' nu înceta a 
propovădui împărăția lui Hristos 
mergând apoi din cetate în cetate. Și 
a fost prins, pe vremea prigoanei lui 
Domițian (95). Deci, răbdând multe 
chinuri de la dregătorul Terțul și 
rămânând neplecat în credință, i s-a 
tăiat capul. Și așa, Sfântul Onisim s- 
a numărat cu bărbații apostolici ai 
Domnului.

Ziua Noaptea
-1/2, -5/ -1

-2/1,

-1/ 1,

-8/ -2
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în dragoste relația este dominată 
de pasiune și un sentiment de euforie. 
Lucrurile merg așa cum îți dorești. în
relațiile cu ceilalți riști să devii contradictoriu.

Chiar dacă tu crezi că ai fler la 
bani, este mai indicat să ceri sfatul 
unui specialist. Dacă faci totul după
capul tău, se poate să te trezești într-o 
situație delicată. Relațiile cu anturajul sunt ex
plozive.

De obicei ești prudent și investești 
bani în proiecte pe termen lung. De 
această dată ești pregătit să faci niște 
operațiuni bancare de scurtă durată. Te 
interesează mult aspectul tău fizic.

Ai mult de muncă, iar acest lucru 
te ține departe de familie. Dacă ai însă 
o metodă de relaxare, practici un sport 
sau ieși undeva, ia cu tine măcar o sin
gură persoană din familie. Vei avea astfel oca
zia să petreci un moment unic.

îți faci tot felul de proiecte de că
lătorie împreună cu prietenii tăi. Ai 
grijă la limitele contului tău bancar și
fă promisiuni numai dacă timpul îți 
permite cu adevărat să pleci. în familie te arăți
tolerant și înțelegător.

Ești foarte motivat să-ți realizezi 
ambițiile profesionale sau sociale. 
Oferi mult de la tine ca să ajungi în 
vârf. Reușești să realizezi un echilibru
între viața profesională și cea personală. Prin

15 februarie 
ue-a lungul timpului

1690: S-a încheiat, la Sibiu, tratatul secret dintre 
js* Constantin Cantemir, domnul Moldovei și Sfântul Imperiu 

Roman
1933: La București, a început greva ceferiștilor de la 

Atelierele Grivița
1965: Emblema frunzei de arțar a devenit steagul ofi- 

cial al Canadei
1969:,A fost inaugurată linia ferată electrificată Bu

curești - Brașov, prima de acest fel din România
1995: România depune la secretariatul general al 

f ONU instrumentele de ratificare a Convenției privind in
terzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii 

'BBannelor chimice, precum și distrugerea acestora, semnată 
IR'18 Paris, la 13 ianuarie 1993

2003: Protest global împotriva declanșării ofensivei 
J [americane din Irak în peste 600 de orașe din întreaga lume i

tist (d. 1642)
.834: Vasile Alexandrescu-Urechia, istoric, prozator 

și dramaturg român (d. 1901)
1851: Spiru Haret, matematician, sociolog și om 

politic liberal, organizatorul învățământului românesc de 
după 1864, membru al Academiei Române

1927: Dinu C. Giurescu, istoric român, membru co
respondent al Academiei Române

1941: Doina Curticăpeanu, critic și istoric literar 
român

1951: Jane Seymour, actriță americană
1968: George Ivașcu, actor român de teatru și film

cipalele arme de seducție sunt euforia și opti
mismul care te învăluie.

Simți nevoia să cunoști pe cineva 
cu adevărat important, care să repre
zinte marea iubire. Venus te ajută în
acest sens. Cuplurile deja formate tră
iesc momente pasionante. în viața personală,
relațiile cu familia trebuie să se bazeze pe rea
litate și nu pe concepții abstracte.

S-au născut:
1564: Galileo Galilei, fizician și astronom renascen-

Comemorări:
1621: Michael Praetorius, compozitor german (n. 

1571)
1857: Mihail Ivanovici Glinka, compozitor rus (n. 

1804)
1927: Traian Grozăvescu, tenor român (n. 1895)
1990: George Ciucu, matematician român, membru 

corespondent al Academiei Române (n. 1927)
1999: Big L (Lamont Coleman), cântăreț american de 

muzică rap (n. 1974)
2005: Samuel Francis, jurnalist american (n. 1947)

Intri într-o fază mai austeră în 
viața profesională. Poți să progresezi 
și să-ți ameliorezi situația, însă numai 
dacă depui eforturile cerute. Cele mai
bune atuuri ale tale sunt energia și voința. ’ 2

îți place să evoluezi într-un cadru 
agreabil. Este bine să-ți amenajezi 
casa cât mai repede, căci în curând 
vei fi prea preocupat. Cere tuturor
membrilor familiei să te ajute. Acest lucru te va
ajuta să consolidezi relațiile cu ceilalți.

Cei care sunt în cuplu au posibili
tatea de a se apropia de partener. Unii 
dintre voi ies dintr-o perioadă delicată,

Bancurile zilei
© © ©
Recent s-a efectuat un 

sondaj pe plan mondial. în
trebarea a fost: "Vă rugăm 
să ne spuneți opinia dum
neavoastră în legătură cu 
lipsa de alimente din restul 
lumii." Sondajul a fost un 
eșec total:

- în Africa nu știau ce în

seamnă "alimente";
- în Europa de Vest nu 

știau ce înseamnă "lipsă";
- în Europa de Est nu 

știau ce înseamnă "opinie";
- în America de Sud nu 

știau ce înseamnă "vă 
rugăm";

- în S.U.A. nu știau ce 
înseamnă "restul lumii".

© © ©

Cum se obține lumină 
cu ajutorul apei? Spălând 
geamurile!

© © ©
Care este bârfa abso

lută? Mutul povestește sur
dului că orbul a văzut 
paralizatul fugind.

© © ©
O femeie către un bărbat 

la o petrecere:
- Dumneata tare semeni 

cu al treilea soț al meu.
- Dar de câte ori ați fost 

căsătorită?
- De două ori până 

acum.
© © ©

marcată de o răceală în cuplu. Acasă 
veghezi la bunăstarea familiei și repari greșelile
celor apropiați.

Dacă simți nevoia de ceva nou, 
poți face o schimbare. Trebuie însă să 
fie o schimbare în continuitatea unui
lucru pe care-1 ai, nu o înlocuire. Unele discuj, 
cu prietenii nu ajung la niciun consens.

Este o zi foarte bună pentru a 
face transformări în locuință. Tre
buie să fii atent să nu depășești bu
getul. Se poate ca astăzi să-ți pui întrebări
seriose legate de bunăvoința oamenilor.
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Primarul municipiului Brad a plătit degeaba 
lichidatorului implicat în scandalul Muzeul 
Aurului peste 800 de milioane de lei vechi.

Anchetă 3
Luni, 15 februarie 2010

Banii brădenilor aruncați în vânt de primarul iresposabil

Cazacu a plătit 80.000 de lei pentru nimic 
firmei care a vândut Muzeul Aurului
Bugetul și așa sărac al munici
piului Brad a fost păgubit cu 
83.900 de lei de către primarul 
Florin Cazacu. Acesta a plătit 
un avans pentru achiziționa
rea, la licitație, a noului sediu 

al Primăriei, dar nu a mai 
achitat și restul prețului, astfel 
că a pierdut banii depuși la or
ganizatorul licitației, nimeni 
altul decât lichidatorul impli
cat în scandalul „Muzeul Au

rului”.

La sfârșitul anului trecut, Primăria 
Jrad a participat la o licitație organizată 
de lichidatorul firmei Bradmin, pentru 
achiziționarea fostului sediu al Între
prinderii Miniere. Imobilul, care ar fi 

-fi-ebuit să devină noul sediu al adminis- 
.rației locale din Brad, este pus în vân
zare pentru suma de 800.000 de lei.

pare la lictație, în valoare de 83.900 de 
lei, această sumă fiind transformată în 
avans pentru cumpărarea imobilului. 
Primăria era obligată ca în termen de 
două luni să achite restul de 716.100 de 
lei în caz contrar urmând să piardă 
avansul și dreptul de a mai cumpăra 
clădirea, licitația fiind reluată.

Cum edilii din Brad nu au reușit să 
facă rost de banii pentru achtarea inte
grală a prețului clădirii, suma depusă cu 
titlul de avans (83.900 lei) a fost pier
dută. Hotărât să cumpere un nou sediu 
pentru Primărie, edilul brădean Florin 
Cazacu s-a înscris încă o dată la licitația 
organizată de firma IT Management 
Advisors SRL și a plătit iarăși garanția 
de participare în valoare de 83.900 lei, 
care în urma adjudecării licitației s-a 
transformat din nou în avans pentru 
achiziționarea imobilului.

Pentru finanțarea proiectului^pri
marul Florin Cazacu intenționează con
tractarea unui credit în valoare de 
3.000.000 de lei de la Eximbank, insti
tuție financiară condusă de cumnatul 
lui Mircea Geoană, șeful său pe linie de 
partid. Surse din cadrul Eximbank 
susțin însă că relația de partid dintre 
Cazacu și Geoană nu este suficientă 
pentru aprobarea creditului.

în cazul, cel mai probabil, în care 
conducerea Eximbanc nu va aproba fi
nanțarea Primăriei Brad, încă 83.900 
de lei din banii brădenilor vor intra 
degeaba în conturile firmei implicate în 
scandalul „Muzeul Aurului”.

Tichie de mărgăritar 
pe un buget chel

Licitație cu repetiție 
pe banii brădenilor

Primarul Florin Cazacu a plătit 
firmei de lichidări garanția de partici-

Așteptând un credit 
care nu mai vine

Administrația din Brad are la dis
poziție mai puțin de o lună pentru a 
face rost de aproximativ 800.000 de lei 
pentru achiziționarea imobilului și, în 
plus, de banii necesari renovării clădirii 
în vederea transformării acesteia în 
sediu al Primăriei.

Clădirea unde funcționează Primăria Brad, renovată 
pe bani publici, trebuie retrocedată fostului proprietar

Conform planurilor primarului 
Florin Cazacu, noul sediu al Primăriei 
ar costa 3.000.000 de lei din care peste 
2.200.000 alocați renovării clădirii. 
Acești bani ar fi plătiți în condițiile în 
care o sumă similară a fost cheltuită cu 
renovarea actualului sediu al munici
palității, care funcționează într-un imo
bil retrocedat fostului proprietar. Nici o 
persoană din Primăria Brad nu a putut 
explica de ce s-au cheltuit câteva zeci 
de miliarde de lei vechi pe renovarea 
unei clădiri care trebuia retrocedată și 
în condițiile în care era evidentă mu
tarea administrației locale într-o nouă 
locație. Nici primarul Florin Cazacu nu 
a vrut să stea de vorbă cu redactorii co
tidianului „Glasul Hunedoarei” pe acest 
subiect.

Risipa de bani publici într-un oraș 
care se confruntă cu numeroase prob
leme financiare nu se oprește doar la 
cheltuielile legate de sediul Primăriei. 
Primarul Florin Cazacu a mai aprobat 
o serie de cheltuieli inutile pentru co
munitate, cum ar fi achiziționarea de 
copaci din plastic cu suma de 3.000 de 
euro bucata sau reabilitarea unor rețele 
de țevi de apă caldă, în condițiile în 
care în Brad nu se mai furnizează apă 
caldă de câțiva ani și nu mai există 
posibilități tehnice pentru asta.

Alexandru Avram

Sediul fostei întreprinderi miniere e evaluat 
la 80.000 de lei

* <■'

Copacii de plastic ai 
primarului Cazacu 

gau costat 
peste 10.000 de lei.

* Studiile de fezabil
itate pentru reabilitarea 
termică a cinci blocuri de 
locuințe, ceea ce ar fi dus 
la diminuarea costurilor cu 
încălzrea pentru locatari 
cu mai mult de 50 la sută. 
Menționăm că municipiul 
Brad este singura locali
tate urbană din județul 
Hunedoara care nu are 
depus nici un proiect pen
tru reabilitarea termică a 
locuințelor în cadrul pro
gramului susținut de Gu
vernul României.

*Achitarea unei părți 
din datoria Primăriei Brad 
la societatea Acvacalor 
pentru îmbunătățirea ser
viciului de distribuție a 
agentului termic în 
locuințele brădenilor.

* Repararea gropilor 
apărute în asfalt pe princi
palele străzi din municip
iul Brad.

* Achiziționarea 
clădirii Muzeului Aurului, 
pe care edilii brădeni vor 
să-l salveze doar declara
tiv. Acesta s-a vândut cu 
doar 6.100 de lei, mai 
ieftin decât suma plătită 
degeaba de primarul 
Florin Cazacu aceleiași 
firme care a tranzacționat 
clădirea muzeu-

Vinde din stoc agregate de balastiera 
în cantități foarte mari

B&lasVMtvrsl preț: 18,80 tel/mc
N mp, cancauV^gelet «octet 0 - ♦ mm preț: 26,00 lct/to
Ptctriț, concasat, spilM ți «octet 4 - 8 mm preț: 25,00 lei/to
Pietriș fisortrtS- tt, 00 lei/ to

22,00 lei/to

0723 15« 204
rfcv.ro
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Bârfe despre cum e cu putință ce și cum

Rețeta zilei: Mămăligă cu sirop de trei trandafiri
Pentru rețeta de astăzi avem nevoie de una 

bucată lider de partid care să „o pună de 
mămăligă”. în acest sens, se ia una bucată primar 
de comună, neapărat „tartore” pe moșia lui, care 
se fezandează câțiva ani prin conducerea la nivel 
județean a unui partid de sorginte comunistă. 
(Important!!! Primarul trebuie să fie neapărat fost 
membru PCR și să aibă un fond lexical cu cel 
puțin o sută de cuvinte mai sărac decât „Marean- 
care-este” Vanghelie). După ce este bine fezandat 
și uns cu toate alifiile prin conducerea județeană, 
primarul rural trebuie aruncat la1 Camera Dep- 
utaților, unde-i somnul lin și îngerii din conduc
erea partidului aproape.

Dar, cum fostul primar ajuns deputat este

neînsemnat prin lumea de sus, ar face orice ca să 
se afirme și el puțin. Cum „prostănacul” partidu
lui și-a pus în joc „centura” de lider, deputatul - 
rural s-a și apucat să promită susținerea sa'și a 
organizației pe care o conduce (din umbră) pen
tru o dulceață de Bombonel. Drept recompensă 
a primit un loc în Comitetul de Organizare a 
Congresului. Numai că, neputând refuza pe ni
meni, deputatul - rural a mai promis susținerea și 
lui Mitrea, și chiar Prostănacului, cu care este 
unit măcar prin defecte, dacă nu și prin calități.

Asemenea promisiuni erau greu de ascuns 
într-un partid în care bârfele circulă mai bine 
decât trenurile pe vremea lui Iacubov. Așa că 
Bombonelul, aflând tripla trădare, s-a cam

supărat și nu l-a mai convocat pe deputatul - rural 
la ședințele Comitetului de Organizare. Și prob
abil că nu-1 va mai convoca nici la alte ședințe, 
daca va ajunge din nou primul în partid. Aflând 
asta, fostul primar s-a apucat de tras sfori prin or
ganizația județeană în așa fel încât să ajungă la 
Congres numai delegați aleși pe sprâneană și 
trași cu sfori de el pentru a vota cu Prostănacul, 
singurul care ar mai putea să asigure continui
tatea la conducerea organizației județene a par
tidului a echipei în spatele căruia se află chiar 
măria sa, deputatul - rural.

Rămâne de văzut doar dacă jocurile de acasă 
se vor potrivi cu cele din târgul Bucureștiului.

rfcv.ro
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„Recalcularea pensiilor poate aduce sume substanțiale în 
plus pensionarilor din județ. ”

Viorel Arion, deputat de Hunedoara

Incendiu devastator la un depozit din Petroșani
Prinși la furat

Doi tineri au fost prinși în 
flagrant de o patrulă a poliției 
vineri noaptea, în jurul orei 
23:30, după ce au intrat prin 
efracție într-un garaj situat pe 
strada Tudor Vladimirescu din 
Petrila. Bogdan V., de 19 ani, și 
L.A., de 17 ani, au pătruns în 
garaj cu chei potrivite. De aici ei 
au furat opt perechi de pantofi 
sport și un mini-scuter. Prejudi
ciul creat de cei doi, în valoare de 
1.200 de lei. a fost recuperat in
tegral. Cei doi sunt cercetați în 
stare de libertate pentru 
comiterea infracțiunii de furt cal
ificat.

Vindea ilegal 
țigări

Un bărbat care vindea țigări 
netimbrate în zona Bulevardului 
Republicii din municipiul Hune
doara a fost sancționat cu o 
amendă de 1.500 de lei. Daniel 
C.. de 29 de ani. a fost prins 
vineri. în cadrul unei acțiuni 
efectuate de polițiștii Biroului de 
Investigare a Fraudelor din 
cadrul Poliției municipiului 
Hunedoara, în timp ce comercial
iza 382 de pachete de țigări. 
După sancționarea bărbatului, 
polițiștii au confiscat întreaga 
cantitate de țigări.

Administrator 
cercetat penal

Un caz de evaziune fiscală a 
fost descoperit de polițiștii 
Formațiunii de Investigare de la 
Poliția municipiului Vulcan. P.F., 
de 42 de ani, este cercetată pentru 
că în cursul lunii ianuarie a aces
tui an a comercializat prin soci
etatea pe care o administrează 
12.000 de pachete de țigări fără a 
avea aplicate timbru fiscal și fără 
a le înregistra în evidențele con
tabile. Prejudiciul creat bugetului 
de stat prin neplata accizelor și 
taxelor aferente se ridică la 3.500 
de lei.

Administratorul societății 
are acum dosar penal pentru 
comiterea infracțiunii de evazi
une fiscală.

Cu mâța în sac
Luminița C., de 27 ani, din 

Deva, a fost prinsă de agenții de 
pază a unui supermarket din 
Deva după ce a luat mai multe- 
bunuri, în valoare totală de 180 
lei, și a încercat să iasă din mag
azin fără a le achita contraval
oarea. Incidentul a avut loc joi, în 
jurul orei 19:10.

Prejudiciul a fost recuperat 
în totalitate și restituit 
reprezentanților societății comer
ciale.

Maria Bulz 1-4^^
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Un depozit de profile PVC cu o 
suprafață de 2.000 de metripă- 

trați, situat pe strada Saturn 
din Petroșani a fost distrus în 
urma unui incendiu care a iz

bucnit vineri dimineața în 
jurul orei 5. Dezastrul nu a 

putut fi oprit din cauza întâr- 
zjerii de o oră și jumătate'a 

echipei societății de distribuție 
a energiei electrice. în urma 

incendiului au rămas doar zi
durile. Din fericire, nu s-au în

registrat victime.

Grupa de intervenție formată din 
echipaje de pompieri și o echipă de 
paramedici a ajuns în mai puțin de cinci 
minute la clădirea incendiată, cu două 
autospeciale cu apă și spumă, o 
autoscară mecanică și o ambulanță. 
Efortul echipelor de intervenție a fost 
în zadar, pentru că echipa care este 
responsabilă pentru întreruperea 
alimentării cu energie electrică a în

Cinci mii de hunedoreni
vor avea pensii mai mari

nu mai este de unde. Această recalcu-
După recalcularea pensiilor, 
circa cinci mii de hunedoreni 
vor primi bani în plus la pen

sie. Este vorba de cei care sunt 
încadrați la grupele de muncă 

I și II.

Guvernul a decis să mai scadă de 
la cei care primesc bani prea mulți și să 
dea la cei care iau mai puțin. “Nu e 
adevărat că pensiile vor scădea. Cu 
excepția pensiilor speciale, pensiile vor 
crește”, spune deputatul PD-L de Hune
doara, Viorel Arion.

Astfel, cei care beneficiază de 
pensii speciale vor primi mai puțini 
bani, dar o mare categorie de pensionari 
vor încasa bani mai mulți. Cea mai 
mică pensie din România este de 350 
de lei, iar cea mai mare este de 37 de 
mii de lei, adică de peste o sută de ori 
de ori mai mare.

Pensiile speciale 
vor scădea

Potrivit datelor prezentate de Gu
vern, în România există în prezent 5,8 
milioane de pensionari, din care 180 de 
mii sunt beneficiari ai pensiilor spe
ciale. Aceștia sunt foști polițiști, mili
tari, magistrați sau angajați ai 
serviciilor speciale. “Aceste reduceri 
ale pensiilor speciale nu sunt pe placul 
multora, dar trebuie să înțeleagă și ei că 

târziat o oră și jumătate. Pompierii nu 
au putut interveni decisiv la stingerea 
incendiului în condiții de siguranță, 
deoarece exista riscul de a se electro
cuta.

Incendiul a fost deosebit de vio
lent, iar pompierii au fost nevoiți să 
folosească furtunurile cu apă doar în 
afara depozitului.

A fost întreruptă 
alimentarea 
cu energie electrică

în final, când a ajuns și echipa 
societății de furnizare a curentului elec
tric, iar cablurile electrice au fost scoase 
de sub tensiune, pompierii au reușit 
lichidarea incendiului în aproximativ 
jumătate de oră. Timp de încă trei ore 
pompierii au evacuat din hală toate pro- 
filele din plastic pentru a evita reizbuc- 
nirea incendiului. “Cauza probabilă a 
incendiului pare a fi un scurtcircuit la 
un cablu electric. Depozitul și materi
alei aflate în incintă erau asigurate”, a 
precizat Anemona Doda, purtătorul de 
cuvânt al ISU Hunedoara.

lare a pensiilor va aduce bugetului de 
stat al României un plus de 800 de mil
ioane de euro pe an", adaugă deputatul 
hunedorean.

Sistemul unitar 
de pensii a fost 
aprobat de Guvern

Recalcularea va avea la bază prin
cipiul contributivității la sistemul de 
pensii. Proiectul de lege privind sis
temul unitar de pensii publice a fost 
aprobat în cursul săptămânii trecute de 
Guvern. Acest proiect urmează să fie 
transmis Parlamentului, cu solicitarea 
de a fi dezbătut și adoptat în regim de 
urgență, pentru a intra în vigoare în
cepând cu ianuarie 2011. Numărul pen
sionarilor din județ se ridică la circa 
146 de mii.

Elena Matieș Iancău

O statistică arată că 
speranța medie de

viață români este 70 de ani
la bărbați și de 77,1 ani la

femei. Noul proiect de lege 
prevede, de asemenea, egali
zarea vârstelor standard de

pensionare pentru bărbați și
femei la 65 de ani 

până în 2030.

A fost nevoie 
de intervenția 
jandarmilor

Pentru a evita intoxicarea cu 
fumul toxic degajat de arderea pro- 
filelor PVC, locuitorii din blocurile sit
uate în apropierea depozitului au fost 
avertizați de pompierii și jandarmii 
chemați în ajutor să nu deschidă gea
murile, iar dacă fumul pătrunde totuși 
în casă să își aplice pe figură materiale

Trei turiști au rămas biocați în zăpadă
Trei persoane au rămas blocate 

în zăpadă mai multe ore pe DN7A. 
Pentru a se salva, ei au fost nevoiți să 
apeleze numărul unic de urgență. 
Drumul a fost deblocat abia după ce 
autoritățile au intervenit cu plugurile.

în urma unei căderi masive de 
zăpadă, drumul DN7APetroșani-Bre- 
zoi a fost blocat sâmbătă, în jurul orei 
15:30, în zona Groapa Seacă, pe o 
porțiune de 20 de metri. Zona este 
situată la o altitudine de 1.575 de 
metri. Din această cauză, trei per
soane, aflate la un kilometru mai sus 
de locul unde drumul a fost acoperit 
de zăpadă și care intenționau să se de
plaseze spre municipiul Petroșani nu 
au mai putut să coboare cu cele trei 
autoturisme. 

textile. “Au solicitat sprijinul jan
darmilor pentru a avertiza populația din 
zonă cu privire la faptul că din arderea 
materialelor rezultă un fum înecăcios. 
Jandarmii au sfătuit cetățenii care locui
esc în imobilele din apropierea depozi
tului să nu deschidă ferestrele și au 
asigurat ordinea publică până la stin
gerea incendiului de către pompieri”, a. 
declarat purtătorul de cuvânt al IJH, 
Nicolae Răducu.

Maria Bulz

La fața locului s-a deplasat în 
regim de urgență un echipaj de poliție 
rutieră din cadrul Poliției Petrila și un 
echipaj format din patru jandarmi 
montani, pentru a le acorda sprijin 
turiștilor. Efectivele ajunse în zonă au 
constat că nu au existat persoane 
rănite, care să necesite ajutor medical 
de urgență. Cei trei turiști au reușit să 
plece abia după ora 20, când zăpada ■ 
a fost înlăturată de utilajele de 
deszăpezire care aparțin Primăriei 
Petrila și administratorului drumului.

Șoseaua DN7A, care face 
legătura între localitățile Brezoi din 
județul Vâlcea și Petroșani, este 
semnalizată cu indicatoare de interz
icere a circulației rutiere pe timp de 
iarnă. (M.B.)

I
l

f

•I
Ț
1



GLASUL COMUNEI RIBIȚA
„Comuna noastră este plină de istorie și tradiții Este păcat ca acestea să 
se piardă odată cu trecerea timpului. ” (loan Faur, primarul comunei) Luni, 15 februarie 2010

Ribița între tradiții și modernizare
Comuna Ribița este încărcată 
de istorie, tradiții și obiceiuri 
pe care edilul comunei, loan 
Faur, dorește să le transmită 
generațiilor viitoare. Monu

mentele istorice din zonă con
stituie principalele obiective 

turistice ale comunei.

schimbarea Planului Urbanistic Gen
eral (PUG) și are ca obiectiv introduc
erea de suprafețe de teren în intravilan. 
Unele suprafețe din zonele principale 
vor fi transformate în zone industriale 
pentru atragerea investitorilor.

Primăria comunei Ribița a acordat 
un sprijin deosebit în restaurarea biseri
cilor vechi din comună. Conducerea 
primăriei a solicitat fonduri pentru 
restaurarea bisericilo&cu o însemnătate 
istorică deosebită. Lucrările de restau
rare ale Bisericii Cuvioasa Paraschiva, 
biserică din lemn care datează din sec
olul XVIII, vor fi finalizate în toamna 

jșstui an. în prezent se lucrează la 
restaurarea picturilor originale de pe 
pereții interiori ai bisericii. Valoarea 
proiectului se ridică la 5,5 miliarde. Tot 
în cursul acestui an se vor finaliza 

ările și la Biserica Sf. Nicolae din 
Ribița, care datează din sec XV, un 
prețios izvor documentar și artistic pen
tru istoria Transilvaniei, care face parte 
din patrimoniul UNESCO.

Tradiții și obiceiuri 
puse în valoare

Pentru punerea în valoare a obi
ceiurilor și tradiților, primăria comunei 
a achiziționat o gospodărie tradițională 
construită în 1929, pe care dorește să 
' s transforme în punct muzeistic.

Drumuri asfaltate 
din fonduri proprii

Conducerea primăriei a reușit să 
asfalteze din fonduri proprii 3,3 km de 
drum comunal între Ribița și Uibărești. 
De asemenea, a pietruit și a canalizat 
drumurile de acces către locuințele 
sătenilor. în baza Ordonanței 7 au mai 
fost construite cinci poduri: peste Valea 
Ribiței, Valea Uibăreștiului, două peste 
Valea Crișan și peste Valea Juncului.

Muzeul „Lada cu zestre” expune o va
rietate largă de obiecte folosite de 
țăranii gospodari pentru diferite 
activități. Lucrările sunt în curs de 
desfășurare, iar costurile vor fi supor
tate de bugetul propriu al primăriei. 
„Comuna noastră este plină de istorie și 
tradiții. Este păcat să se piardă odată cu 
trecerea timpului. Tinerii trebuie să-și 
cunoască originea și de aceea am con
siderat că acest proiect „Lada cu zestre” 
este cel mai bun mod de a le arăta și 
transmite măcar o parte dintre acestea. 
Tot pentru aceasta doresc să fie

Primaria acorda sprijin financiar bisericilor din comună.

Cana va ji amenajat, Muzeul „Lada cu zestre" va transmite 
generaților viitoare tradițile și obiceiurile comunei Ribița.

publicată o monografiei a comunei”, a 
menționat loan Faur, primarul Ribiței.

Alte obiective turistice din 
comună le constituie Casa Memorială 
a lui Crișan, Casa memorială a lui 
Vlaicu Bîma. scriitor contemporan, dar 
și Cheile Uibăreștilor, Cheile Ribi- 
cioarei și Peștera cu apă din Cheile 
Ribicioarei. Pentru a fi sigur că obi
ceiurile și tradițile comunei vor fi 
trasmise mai departe, edilul comunei a 
contribuit la publicarea a două volume 
..Monografia satului Crișana” și 
..Monografia etnofolclorică a comunei 
Ribița”. Un alt proiect al său este pub
licarea volumului ..Monografia Co
munei Ribița”. pe care dorește să o 
poată prezenta in luna octombrie aie 
acestui an. când se serbează zi iele co
munei Ribița.

Investiții în școli, 
cămine culturale 
și Telecentru

în cursul anului trecut, edilul loan 
Faur a finalizat proiectul de reabilitare 
a căminelor culturale din satele co
munei. Cinci cămine culturale din 
satele Uibărești, Dumbrava de Sus, 
Dumbrava de Jos, Crișan și Ribița au 
fost renovate. Căminul Cultural „Viorel 
Brana” din satul Crișan a suferit 
reparații capitale, a fost dotat cu 
centrală pentru încălzirea proprie. în in
cinta căminului a fost amenajat și un 
spațiu pentru bucătărie, pe viitor 
urmează să fie dotată cu veselă și 
utilități.

Nici cele trei școli nu au fost uitate 
de primarul comunei. Acestea au fost 
renovate complet, dotate cu centrală 
termică, grupuri sanitate în interiorul 
clădirii, supraveghere video. Una dintre 
școli a fost dotată cu laborator de 
informatică, iar Școala din Crișan va 
avea teren de fotbal sintetic. Din fon
durile proprii ale primăriei a fost ame
najat și parc de joacă pentru copii. 
Primarul speră să primească finanțare 
și pentru construirea unei baze sportive, 
în satele Dumbrava de Sus și Dumb
rava de Jos a fost înființat un Telecen
tru. Locuitorii pot avea acces la 
telefonie fixă, internet, fax, și xerox.

Din fonduri proprii a fost renovată

și primăria comunei. Clădirea este 
supravegheată prin sistem video, este 
dotată cu centrală termică, grupuri san
itare în interiorul clădirii. Pentru buna 
gospodărire a comunei au fost 
achiziționate utilaje: tractor,
at.touti’itară. camion, autoturism de 
ser. :c: s: .atoturism break. „Am reno- 

■ z: s ?ec:ui Primăriei, am dotat-o cu 
cer.tr: e. termică. sistem de supraveg
here video, •calculatoare. mașini și uti
laje re care ie si inchiriem. avem și 
atei ier auto dotat eu toate cele necesare 
ca să nu mergem să cerem împrumut 
prin sat”, a adăugat primarul loan Faur. 
Conducerea Primăriei lucrează și la

Alte cinci podețe care constituie 
cale de acces către grupuri de case au 
fost construite din fondurile primăriei. 
Primăria comunei Ribița așteaptă să îi 
fie alocate fonduri pentru asfaltarea 
drumurilor comunale, pentru alimenta
rea cu apă a comunei și canalizare. Pen
tru asfaltarea drumurilor, conducerea 
Primăriei a solicitat Consiliului 
Județean 15 miliarde lei vechi, însă în 
urma alocărilor de buget nu a primit 
decât un miliard.

Irina Năstase

In comuna exista cam tot de ce este nevoie, de la 
n farmacie sau brutărie până la sediu CAR.

Uneori, în baza legii 76 putem crea cam în 
jur de 25 - 30 de locuri de muncă pentru o perioadă 

de timp, în funcție de necesități”.

loan Faur, primarul comunei Ribița



Subprefectul județului Hunedoara, 
Dorin (îligor, le-a oferit tinerilor hrddeni 
un ajutor substanțial în organizarea 
spectacolului dedicat îndrăgostițUor.

Sfântul Valentin a trecut prin Brad
Pentru câteva ore, sala de 

sport a Colegiului Național 
„Avram lancu ” din Brad a fost 

transformată într-un templu 
închinat Sfântului Valentin. 
Vineri seara, elevii claselor a 

zecea din Colegiul brădean au 
organizat un spetacol dedicat 

îndrăgostiților.

în cadrul evenimentului a fost or
ganizat și un concurs la care au partic
ipat cinci perechi de tineri îndrăgostiți. 
Spectatorii s-au distrat copios timp de 
cele aproape trei ore cât a durat specta
colul, atât din cauza probele din con
curs, cât și în urma momentelor 
susținute de colegi de-ai lor cu talente 
artistice.

La finalul spectacolului dedicat în
drăgostiților a fost desemnat cuplul an
ului 2010. Juriul, format din profesori, 
elevi și reprezentanți ai sponsorilor 
spectacolului, a avut o misiune dificilă 
în a departaja cele cinci perechi de în
drăgostiți.

Probe amuzante, 
tineri frumși 
și deștepți

După prezentarea perechilor, s-a 
încins atmosfera. Prima probă a pus în 
evidență talentul și imaginația con-

Cinci cupluri de tineri au concurat de Sfântul Valentin 
pentru titlul de Cuplul Anului 2010 la “Avram lancu ”

curenților, prin scenete pline de umor, 
care au stârnit hohotele de râs ale pub
licului.

Tinerii au adus în zilele noastre 
celebra piesă dramatică “Romeo și Juli- 
eta”. Au prezentat în fața publicului o 
scenetă inspirată din “Cenușăreasa”, au 
dansat pe ritmuri orientale și au demon
strat pe viu cum poate femeia să trans
forme un bărbat îndrăgostit într-o 
marionetă. A doua probă a testat abili

tatea concurenților de a sparge baloane 
pe ritmul celebrului “Dans al pinguin
ului”.-

De departe cea mai amuzantă 
probă a fost cea de dans, în care con- 
curenții au fost nevoiți să evolueze pe 
un ziar. Pe parcursul probei ziarul era 
împăturit în așa fel încât la final băieții 
s-au văzut în situația de a dansa într-un 
picior, cu partenerele în brațe sau după 
cap.

Un balon vândut 
cu 200 de euro

Pentru a testa spiritul comercial al 
cuplurilor, organizatorii au inventat o 
probă originală. Fiecare pereche de 
concurenți a primit un balon pe care a 
fost nevoită să-l vândă publicului. 
Perechea care a câștigat proba a obținut 
pentru balon 200 de euro. Finalul pro
belor a fost dedicată în exclusivitate lui 
Cupidon, fetele fiind nevoite să își 
ceară în căsătorie partenerii.

Cuplul anului 2010 
la Colegiul Național 
“Avram lancu ” din Brad

Teatru, cântec, dans 
și voie bună

Momentele artistice dintre probe 
au fost oferite de către trupe de dans, 
muzică și teatru. Trupa de dansatori 
„Mistik” din Deva a uimit publicul 
printr-un breakdance incredibil, 
mișcările lor captând atenția tuturor. 
Scenetele, realizate de trupa de teatru a 
Colegiului, după cum spun ei “din lipsă 
de ocupație”, au fost un real succes, pri
mind aplauze la scenă deschisă. De 
asemenea, un cuplu de Beat Box format 
din elevii Colegiului din Brad, Iulian 
Trif și Mihai Țăran, au încins atmos
fera, publicul fiind încântat de demon
strația lor.

Alexandra Șs Ș

• Cuplul anului 2010:
Sandra Faur și Cătălin Pîrva_

• Premiul de Popularitate:
Roxana Draia și Fahed Milhem

• • Premiul Elegance:
I.avinia Costinaș și Mădălin Dan

• Premiul Lovely:
Alexahdra Onea și Alexandru Jurj

• Premiul Dance:
Roxana Codrin și Vlad Boglea

' Aberațiile neuronului singuratic

hd Prefectul și-a dat cu stângul 
în dreptul... la replică

încă de pe vremea când frăge
zeau came sub șaua cailor, hunii lui At
tila aveau naturalul simțitor și se purtau 
cu mare grijă față de imaginea lor în 
presă. Poate de aceea presa vremii-nu a 
scris prea multe despre competența și 
profesionalismul conducătorilor hoar
delor barbare ce au zguduit din temelii 
lumea latină. în vremurile noastre, chiar 
dacă în lipsă de șa își bat șnițelele cu 
ciocanul de lemn, ca să nu murdărească 
bancheta jeepului cu seu de vită și 
sânge de capră, au rămas la fel de atenți 
cu imaginea lor în presă. Nu de alta, dar 
autoproclamata competență și înaltul 
profesionalism cu care se laudă peste 
tot trebuie să răzbată din orice cuvânt 
și orice acțiune a hunilor moderni. Zi
lele trecute, reprezentantul minorității 
guvernamentale în județul Hunedoara a 
căzut în plasa întinsă de propria-i com
petență. întrebat de reporteri dacă știe 
ceva despre „Anul intețnațional al lup
tei împotriva sărăciei și a excluziunii 
sociale”, neo-Attila s-a arătat mai ner
vos și mai crud decât proto-Attila și s- 
a isterizat la telefon. „Nu cad eu în 
plasa dumneavoastră să-mi puneți ase
menea întrebări....” Ghinion! întrebarea 
era o banală întrebare și nicidecum o 
„plasă”. Competentul prefect a revenit 
după aproape o ora cu un răspuns la 
„plasă”, superficial și absolut pe lângă 
subiect. După ce a citit articolul în care

era consemnat răspunsul său, neo-Ăttila 
s-a supărat atât de tare încât le-a ordo
nat slujitorilor săi să scoată de la nafta
lină „Biciul lui Dumnezeu” și să 
înfiereze obraznicii jurnaliști cu un 
drept la replică. Atâta doar că textul 
emanat de biroul de presă al înaltului 
slujbaș guvernamental era de fapt răs
punsul complet la întrebarea jurnalistu
lui adresată cu trei zile înainte și 
nicidecum un drept la replică. Pentru a 
veni în sprijinul cunoscătorilor cu apro

ximație ai limbii române, vom publica 
mai multe definiții de termeni așa cum 
reies din DEX.

Drept la replică - O reacție în 
scris la un articol publicat în presă 
care să corecteze anumite neadevă
ruri din respectivul text.

Hunedoara - în nici un caz de
numirea județului nu vine din cuvâ- 
tul „hun” și sufixul „edoara”

a

*



...târnosirea unei biserici este, de fapt, botezarea 
și creștinarea bisericii respective.
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Prima târnosire, după 50 de ani,
a unei biserici la Hunedoara
Ieri, în chiar duminica dinain

tea începerii marelui post al 
Paștilor, la Hunedoara a avut 

loc un eveniment de mare 
importanță pentru comunitatea 
ortodoxă hunedoreană: târno
sirea bisericii din parohia Hu

nedoara II, protopopiatul 
Deva, biserică ce are hramul 
„Sfânta Treime și Sfânta Cu
vioasa Parascheva”. Slujba de 

târnosire a fost oficiată de 
însuși Preasfînțitul Părinte 

Gurie, Episcop al Devei și Hu
nedoarei, însoțit de un ales 
sobor de preoți și diaconi.

Lume foarte multă, 
politicieni puțini

în ciuda importanței acestui eveni
ment pentru comunitatea hunedoreană, 

de biserică din municipiul Hunedoara 
din ultima jumătate de secol.

Marea reușită a ridicării acestui

Alături de hunedoreni, deputatul Viorel Arion și subprefectul 
Dorin Gligor

doar oamenii obișnuiți din Hunedoara 
și din împrejurimi s-au adunat în număr 
foarte mare pentru a onora acest mo
ment. Oamenii nu au ținut cont de vre
mea mohorâtă și de frig, ci au venit la 
biserică dis de dimineață, cu mult 
înainte ca fețele bisericești să înceapă 
slujba propriu-zisă.

Pentru politicieni și autorități nu 
pare să fi fost la fel de “atractiv” eveni
mentul de la Hunedoara. Așa se face că 
dintre politicienii hunedoreni la slujba 
de târnosire au participat doar deputatul 
PD-L de Hunedoara Viorel Arion și 
subprefectul Dorin Gligor, alături de 
c' ; a reprezentanți ai autorităților lo
cale.

Hunedorenii au venit, dis de dimineață, cu mic cu mare, 
să participe la eveniment

Mihaela Petroșan

Din strădania 
bisericii și a 
enoriașilor

5

Evenimentul în sine 
semnificație aparte pentru 
creștin hunedorean, având în 
faptul că este vorba de prima târnosire 

are o 
spațiul 
vedere

J

lăcaș de cult în Hunedoara este meritul 
strădaniei și ostenelii cunoscutului 
preot paroh Grațian Bomemisa, un 
adevărat luptător pentru credință, 
cunoscut pentru realizările sale, și de
sigur a enoriașilor hunedoreni care au 
sprijinit această investiție. Biserica cu 
hramul „Sfânta Treime și Sfânta Cu
vioasa Parascheva” a fost construită 
între anii 1996 * 2008, are formă de 
cruce, este așezată pe o fundație 
temeinică de beton, ridicată din 
cărămidă și acoperită cu tablă 
galvanizată.

Planul construcției a fost întocmit 
de arhitectul Ilie Popa din Deva, iar 
lucrările au fost executate de către 
I.C.S. Hunedoara și S.C. Castrum Tim 
S.R.L. Timișoara. Exteriorul este exe
cutat cu o tencuială specială - strat viz
ibil, driscuit din piatră de mozaic, iar 
interiorul este pregătit pentru pictură îrr 
tehnica fresco.

Iconostasul și întregul mobilier 
sunt din lemn de stejar, sculptura fiind 
executată de către meșterul Vasile 
Apucăloaei și echipa sa din comuna 
Grumăzești. județul Neamț. Pictura 
icoanelor din Iconostas a fost executată 

de către pictorul bisericesc Constantin 
Ciubuc din Curtea de Argeș.

Cheltuielile pentru construcție, 
confecționarea catapetesmei, a mo
bilierului, a încălzirii centrale, polican- 
dre, prapori, veșminte și toate cele 
necesare cultului s-au făcut cu sprijinul 
Primăriei Hunedoara, a Consiliului 
Județean, a Secretariatului de Stat pen
tru Culte București, a Consiliului Paro
hial și a credincioșilor, la îndemnul și 
prin intervențiile P.C. Preot Paroh 
Grațian Bomemisa.

Ce înseamnă târnosirea unei biserici
Târnosirea este un ritual de inau

gurare, de sfinfire a unei biserici ca și 
locaș de cult. Ritualul, complex și plin 
de simbolisme, este inspirat din mai 
multe evenimejite biblice (din Vechiul 
Testament), în special: sfințirea chivo
tului (Exod 40) și sfințirea Templului lui 
Solomon (1 Regi-8; 2 Cronici 5-7).

■Odată ce o clădire a fost sfințită 
ca biserică, ea nu'mai poate fi folosita 
în scopuri seculare. înainte de 
construcția unei noi clădiri care va de
veni biserică, episcopul eparhiei tre
buie să binecuvinteze eforturile, inainte 
de începerea efectivă a construcției, 
episcopul așază o piatră de temelie 
care să conțină sau să nu conțină 
moaște ale unui sfânt. După ce 
construcția s-a terminat, biserica cea 

nouă poate fi târnosită.
Târnosirea este realizată, de obi

cei, de către episcopul eparhiei respec
tive, dar dacă el nu poate face acest 
lucru, el poate delega târnosirea unui 
alt episcop, unui arhimandrit sau, une
ori, unui preot în vârstă care să facă 
sfințirea în numele său.

' Cu toate că sfințirea este a întregii 
bisericii, slujba de târnosire se 
concentrează în Sfântul Altar și pe 
Sfânta Masă în special. Deoarece pen
tru un creștin ortodox mântuirea este 
unirea cu Hristos, numită Viață în Hris- 
tos, centrul acestei Vieți în Hristos fiind 
Sfântul Altar, târnosirea unei biserici 
este, de fapt, botezarea și creștinarea 
bisericii respective.

Iconostasul cu sculptura meșterului Vasile Apucăloaei și 
icoane realizate de către pictorul Constantin Ciubuc.
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Jocurile Olimpice de iarnă din 2010 s-au deschis, dar 
ceremonia a fost umbrită de moartea sportivului ge
orgian în vârstă de 21 de ani, Nodar Kumaritashvili.

Statul român e acuzat de complicitate 
la comercializarea plantelor etnobotanice
Centrul Internațional Antidrog 

și pentru Drepturile Omului 
acuză statul român de compli
citate la comercializarea plan
telor etnobotanice, spunând că 
Guvernul a protejat acest co
merț prin acordarea unui ter

men de zece zile pentru ca 
magazinele să scăpe de stocu

rile de produs.

"Centrul Internațional Antidrog 
și pentru Drepturile Omului a mon
itorizat în 42 de sucursale situația 
comercializării plantelor etnobotan
ice declarate ilegale ca urmarea Or
donanței Guvernului ce statuează 
interzicerea comercializării și a con
statat următoarele: Ne întrebăm pe 
cine a protejat Guvernul prin acest

Un student care plănuia să execute
22 de persoane a fost arestat la Budapesta
Poliția din Budapesta a arestat un 

student care plănuia să execute 
22 de persoane. Studentul avea de 
gând să comită un atac fie într- 
unul din centrele comerciale din 
Budapesta, fie în campusul uni

versității unde învăța.

Tânărul, în vârstă de 22 de ani, 
a fost diagnosticat cu tulburări de 
personalitate. El manifesta un in
teres patologic față de atacurile ar
mate ce au avut loc în școlile din 
întreaga lume. 

k împreuna r dam viata , /orașulut

termen de zece zile pentru scăparea 
de stocuri când prevederea era pen
tru distrugerea lor? De ce au
toritățile admit în continuare 
vânzarea lor și nu distrugerea lor?", 
se arată într-un comunicat de sâm
bătă al organizației citate.

Se mai arată că magazinele de 
plante etnobotanice au introdus re
duceri de prețuri între "30 și 50%, 
precum și oferte promoționale'pen- 
tru a scapa de marfa de pe stoc, con- 
tinuind să comercializeze produse 
ca Special Gold, care conține mefe- 
drona". "Măsurile tactice sunt 
menite să stimuleze vânzările până 
la epuizarea stocurilor înainte de 
publicarea în Monitorul Oficial a 
Ordonanței de Urgență prin care 
Guvernul a interzis comercializarea 
a 36 de substanțe și plante etnob
otanice, care au fost asimilate

Anchetatorii au descoperit la 
domiciliul lui o pușcă și un pistol cu 
gaze iar pe computer înregistrarea 
video a unui atac armat comis în 
1999. Suspectul a declarat că 
numărul victimelor a fost special 
ales pentru „a compensa cei 22 de 
ani răi” pe care i-a trăit.

în noiembrie 2009, un student 
a deschis focul la o universitate 
orașul Pecs, situat în sudul Un
gariei. El a reușit să își omoare un 
coleg de clasă și să rănească alte trei 
persoane. 

drogurilor. Unele magazine au in
trodus reduceri consistente de preț, 
între 30 și 50%, dar și oferte pro- 
moționale de tipul «la trei produse 
vândute, unul este gratis». în acest 
mod statul român încurajează con
sumul de droguri pe care tocmai la 
declarat ilegal”, susține Centrul In
ternațional Antidrog și pentru Drep
turile Omului.

în 10 februarie Guvernul a in
terzis comercializarea unui număr 
de 36 substanțe și plante etnobotan
ice, care au fost asimilate 
drogurilor, printr-o ordonanță de ur
gență. Actul normativ introduce în 
categoria drogurilor 27 de substanțe 
și nouă plante etnobotanice cu efect 
halucinogen, care nu mai pot fi 
deținute și comercializate.

Papa Benedict 
al XVI-lea 
a fost invitat 
la un pelerinaj 
în România

Arhiepiscopul romano-catolic 
de București, loan Robu, i-a adresat 
invitația suveranului pontif în timpul 
vizitei pe care au făcut-o la Vatican 
episcopii catolici din România.

Papa Benedict a mai fost invitat 
în România și de președintele Traian 
Bâsescu în anul 2006 și apoi în 
2008, în timpul întâlnirii cu suver
anul pontif. Și premierul Emil Boc a 
fost în audiență la Papa Benedict, în 
septembrie 2009.

Ambasadorul României la 
Sfântul Scaun a precizat că liderul 
de la Vatican vrea să viziteze Româ
nia, dar potrivit cutumelor, pelerina
jul catolic poate avea loc numai 
după ce patiarhul Bisericii Ortodoxe 
Române va vizita Vaticanul.

Ultima vizită a unui Papă în 
România a fost cea a Papei loan Paul 
al II-lea, în urmă cu 11 ani, pe 7 mai 
1999.

Tragedie la deschiderea
Jocurilor Olimpice

Festivitatea de deschidere a 
Jocurilor Olimpice de iarnă 
de la Vancouver a fost um

brită de decesul georgianului 
tNodar Kumaritashvili, sportiv 
care urma să concureze la JO 

în proba de sanie.

"Jocurile Olimpice de iarnă 
încep în ciuda tragediei la sanie. 
Jocurile Olimpice de iarnă din 2010 
s-au deschis, dar ceremonia a fost 
umbrită de moartea sportivului geor
gian în vârstă de 21 de ani, Nodar 
Kumaritashvili", a notat postul bri
tanic BBC. Deasemenea a avut loc o 
defecțiune tehnică ce a avut loc în 
momentul în care a fost aprinsă 
flacăra olimpică: "Flacăra olimpică 
a fost aprinsă de patru vedete ale 
sportului canadian - fostul mare 
hocheist Wayne Gretzky, schioarea 
Nancy Greene, patinatoarea de 
viteză Katrina LeMay Doan și 
baschetbalistul Steve Nash. Cu toate 
acestea, o problemă tehnică a făcut 
ca doar trei din cei patru purtători ai 
torței să poată aprinde flacăra, după 
ce una din coloanele de gheață nu a 
reușit să iasă”.

Publicația franceză L'Equipe a 
notat că ceremonia de deschidere a 
JO-2010 a fost marcată de "emoție" 
după tragedia sportivului georgian. 
"Moartea sportivului Nodar Kumar
itashvili a bântuit ceremonia de de
schidere, vineri noapte, în 
Vancouver, dar spectacolul con
tinuă", a precizat publicația franceză.

Ziarul spaniol Marca a scris că 
"Jocurile de la Vancouver au început 
cu doliu", după moartea lui Kumar
itashvili: "Cu delegația Georgiei 
purtând banderole negre și o pan
glică neagră pe steagul acestei țări, 
au început oficial Jocuri Olimpice de 
iarnă din Vancouver, marcate de 
moartea tragică a lui Nodar Kumar
itashvili în antrenanmentele de la 
sanie".

Jurnalele canadiene au salutat 
cu mândrie deschidere JO-2010, dar 

au rezervat un dram de doliu pentru 
a marca decesul sportivului geor
gian. "Ora noastră de a străluci", a 
anunțat pe întreaga lățime a primei 
paginii publicația Globe and Mail 
care a notat, chiar sub o fotografie 
mare cu delegația Canadei, "sper
anțele unei națiuni determinate să 
câștige".

De asemenea, publicația citată 
a remarcat sobru într-un alt articol de 
pe prima pagină că moartea ,b < 
Nodar Kumaritashvili este 'o 
tragedie care aruncă o mare umbră 
asupra competiției".

La Presse din Montreal merge 
mult mai departe, rezervându-i a 
tui eveniment titlul de prima pagină 
pentru a se întreba "Pe cine să învi
novățești?", înainte de a nota: "Să 
înceapă Jocurile!".

"Este lipsa de experiență a unui 
tânăr atlet? O pistă prea rapidă și 
prea periculoasă? Sau conducătorii 
echipei canadiene care au limitat lg’ 
minim accesul sportivilor străini pe 
pistă în lunile dinaintea Jocurilor 
pentru a-și asigura un avantaj strate
gic?", se întreabă cotidianul cana
dian.

"Extaz și durere la Jocurile 
Olimpice", a titrat la rândul său 
primul ziar din Canada, Toronto 
Star. "Există un gol în rândurile și m 
inimile sportivilor", a adăugat el.

"O noapte de bucurie și de tris
tețe", a punctat The Gazette din 
Montreal.

Kumaritashvili, în vârstă de 21 
de ani, a fost aruncat de pe pistă, 
vineri, la a doua sesiune de antrena
mente oficiale de la JO, la ultimul 
viraj, când sania sa avea o viteză de 
aproximativ 140 de kilometri pe oră, 
și s-a izbit de un stâlp metalic. 
Sportivul și-a pierdut cunoștința în 
urma impactului.

Medicii prezenți la fața locului 
i-au acordat lui Nodar Kumari
tashvili primul ajutor, după care 
sportivul a fost transportat cu ambu
lanța la spital, însă nu a mai putut fi 
salvat.



Sora mea m-afiicut să mă uit ce mănânc. Estepes- 
cateriană, o vegetariană care mănâncă pește, și slă
bește foarte mult datorită acestui regim.

Kate Perrv
Monden 9
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Puya a intrat în topul Nielsen cu piesa „VIP”
"VIP", cel mai nou single semnat 

uya, lansat de curând împreună cu 
lediaPro Music, a intrat în topul 
rielsen direct pe locul 40, în clasamen- 
il "New Entry", informează casa de 
iscuri. Puya continuă colaborarea în- 
spută în urmă cu un an cu George 
ora și promovează o nouă piesă com- 
iisă de acesta.

"VIP" este cel de-al treilea single 
promovat de pe albumul "Românisme 
Partea II", după "Change" și "Sus pe 
bar". Piesa este realizată în colaborare 
cu Kamelia și urmează același stil pro
movat de artist, începând cu 
"Românisme Partea I".

Albumul "Românisme Partea II" 
conține 13 piese noi și, la fel ca pe al

bumul anterior, Puya trage concluzii 
vizavi de societatea românească, însă 
de această dată accentul este pus pe 
nevoia de senzațional din presa auto
htonă, pe pseudovedetele apărute peste 
noapte din nevoia trusturilor de presă 
de a obține audiență și pe tendința gen
erală de a urmări la televizor subiecte 
șocante, frivole și vulgare.

Leona Lewins luptă împotriva hainelor
lin blănuri naturale
Cântăreața britanică Leona 
Lewis, o cunoscută susțină
toare a organizației PETA 

'People for the Ethical Treat- 
nent of Animals), s-a declarat 

dezgustată de felul în care 
mf \a și industria muzicală 

ontinuă să promoveze hainele 
din blănuri naturale.

Strivit femalefrrst.co.uk, Leona 
'exX^care refuză să poarte articole 

.‘Stimentare create din piele sau blană 
iturală, a declarat: “Consider că ani- 
alele sunt tratate foarte prost. Când 
id oameni care poartă blănuri naturale 
int dezgustată. In special atunci când 
*d tineri cântăreți purtând astfel de ar- 
ole vestimentare, mă simt îngrozi- 
r”. ’’Atunci când m-am prezentat la

prima mea ședință fotografică, decorul 
era realizat din multe pene și blănuri de 
animale. A trebuit să le explic într-un 
mod foarte direct că nu voi accepta un 
astfel de decor", a adăugat cântăreața 
britanică.

Leona Lewis, în vârstă de 24 de 
ani, a declarat totodată că este furioasă 
pe felul în care tinerele femei sunt ob
ligate să se comporte, deoarece li se 
"spune în mod constant să țină dietă și 
că trebuie să arate într-un anumit fel. 
Intr-un interviu acordat recent revistei 
Live, cântăreața britanică a declarat: 
"Există cu siguranță presiunea de a 
arăta slabă ca o insectă. Toate revistele 
au pe copertă astfel de insecte slabe. 
Insă mie, nimeni nu mi-a cerut acest 
lucru. Toți îmi spun că am slăbit, însă 
eu nu cred acest lucru. E doar o 
chestiune care ține de un regim alimen
tar sănătos".

Leona Lewis a devenit un star in

ternațional odată cu câștigarea concur
sului britanic "The X Factor", în 2006.

Cel de-al doilea single al său, 
"Bleeding Love", de pe albumul de 
debut "Spirit", s-a clasat pe locul întâi 
atât în topurile englezești, cât și în cele 
americane, o performanță care nu a mai 
fost realizată de o interpretă britanică 
din 1986 (Kim Wilde).

Jennifer Garner știe ce își dorește
o femeie în dragoste

Cine poate vorbi mai bine despre 
dragoste decât cineva care a întâlnit-o? 
Drept pentru care Jennifer Gamer crede 
că știe care este cel mai important 
cadou pe care i-1 poți oferi de Sfântul 
Valentin persoanei iubite.

în plus, este de părere că bărbații 
ar trebui să mai lucreze la capitolul sen
timente. „Scrieți repede un bilet,

culegeți flori, curățat: iarba din curtea 
voastră și apăreți cu un zâmbet dulce. 
Nu trebuie să cheltuiri mulți bani, fiți 
doar dulci”, a declarat vedeta din seri
alul ,Alias”.

Va funcționa însă acest sfat. într-o 
lume materialistă, așa cum a devenit 
cea în care trăim?

„Micul Mozart” cântă
si la cratită
-> 5

Dragostea trece prin stomac 
pentru Iulia Vântur și Marius 
Moga. Și astfel, nedorind să mai 
repete experiența de acum un an, 
când și-a pierdut iubita, „Micul 
Mozart” a învățat să gătească.

Deși nu prea avea vreo tan
gență cu bucătăria, compozitorul 
a asimilat într-un timp foarte 
scurt ceea ce i-a explicat parten
era lui de viață și, acum, se des
curcă de minune printre oale și 
cratițe. Iar Iulia, evident, este

mulțumită. „Mai nou, lui Marius 
a început să-i placă să gătească și 
chiar o face delicios”, își laudă 
frumoasa vedetă TV iubitul.

Ce-i drept, ar cam exista și 
un al doilea motiv pentru care 
Mariusică s-a apucat de gătit. Cât 
au fost despărțiri, Iulia s-a cuplat 
cu celebrul bucătar Nicolai Tand, 
realizatorul unei emisiuni 
culinare pentru Euforia TV. Deh, 
o fată trebuie să și mănânce, nu- 
i așa?!

tenee Zelleweger ar putea fi 
nsărcinată

Zero grade afară și totuși Renee 
dlweger a apărut în rochie subțire, cu 
ațele gol la Festivalul de Film de la 
:rlin, unde face parte din juriu. Dar nu 
iar asta au remarcat jurnaliștii 
ezenU ci faptul că vedeta holly wood- 
ră îș\ mângâia insistent burtica.

Cum rochia era strâmtă, s-a văzut 
actrița ar putea avea un motiv anume 
ntru a face acest gest: silueta ei a 
mas filiformă, dar mijlocelul nu mai

este atât de subțire. Să aibă cumva 
Renee o veste bună pentru Bradley 
Cooper? Oricum, vom afla abia după 
Ziua îndrăgostirilor, pentru că deocam
dată Zellweger este singură la Berlin. 
Iubitul ei a rămas la New York pentru 
premiera „Valentine’s Day”. Dar nu 
este exclus ca, văzând pozele, să se urce 
în primul avion spre Berlin.

Kate Perry nu își face
griji la siluetă

RADIO
ORASTIE

COLOR
90.3

WWW J? ADIO COLDFLRO

Nu toate vedetele trebuie să 
treacă pe la sală pentru a avea 

un corp frumos. Katy Perry 
este cel mai bun exemplu. Cân
tăreața este fericită cu greuta

tea ei și pretinde că nu are 
nevoie de exerciții epuizante 

pentru că programul ei încăr
cat o menține în formă.

„Nu simt presiunea, din 
câte mă știu sunt genul voluptos 
și mereu am fost așa. Vreau să 
spun că sunt tânără și metabo
lismul este de partea mea, iar 
programul meu este atât de 
nebun încât pierd kilograme din 
cauza intensității lui. Dar dacă 
mă întrebați peste cinci sau șase 
ani, voi avea probabil un 
răspuns diferit pentru voi”, a 
\______________

declarat starul.
Totuși, interpreta de 25 de 

ani, care este logodită cu Rus
sell Brand, este cicălită constant 
de sora ei mai mare să mănânce 
sănătos.

„Sora mea m-a făcut să mă 
uit ce mănânc. Este pescateri- 
ană, o vegetariană care 
mănâncă pește, și slăbește 
foarte mult datorită acestui 
regim. Urlă la mine dacă cineva 
din echipa mea ia pizza la 
gustare și vreau și eu. Uneori 
fur și eu o felie, dar dacă sora 
mea mă vede, mă aleg cu o 
mustrare. Mănânc într-un colț”, 
a completat cântăreața.

Dar oare va face la fel când 
va împlini 30 de ani?

____________________________ /

femalefrrst.co.uk
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In brațe! 
Răzvrătit

Telejurnal *Sport * Meteo 
Armăsarul sălbatic (australian 

serial desene animate, 1998)
Trezirea la apel!
Telejurnal
Trezirea la apel!
Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial. 2008 - 198.)
Vedeta familiei (rel.)
Spune-mi ce te doare (emi

siune de divertisment, rel.)
Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009, rel. - 7.)
Telejumal*Sport *Meteo 
Eurovision Selecția Națională 

2010
Info Olimpic
Krdnika (magazin cultural) 
Jocurile Olimpice de lamă 

Vancouver 2010
Secretele de ia palat (sud-co- 

reean serial. 2009 - 8.)
Info Olimpic
Sport
Telejurnal *Mcteo
Anatomia lui Grey (SUA se

rial, 2005 - 20.) 
cu Ellen Pompeo, Sandra Oh. Kathe

rine Heigl, Justin Chambers 
23:00 Jocurile Olimpice de lamă

Vancouver 2010
*Schi fond: 15 km Individual masculin 
Transmisiune directă de la Vancouver 

(începe ia 22:25)

08:00
09:00
09:15
10:10

09:55
10:10
11:30
12:00

Raluca

Andreea 
Raicu
Acut!

Școlar

Glas de 
păsări

11:15
12:15

14:00
14:45

14:50 
15:30 
16 55

18:25

16:00

Ferma (rel.)
Bulgăre de zăpadă (italian 

aventură, 1995. rel.)
Poate nu știai (rel.)
Timpul chitarelor (rel.) 
Telejumal*Sport
Sat TV (emisiune de divertis

ment. 2009, rel.)
Telejurnal
Elisa (italian serial, 2003 - 24.) 
Jocurile Olimpice de iarnă - 

Sanie/ Sanie masculin
Jocurile Olimpice de iarnă - 

Schi acrobatic/ Freestyle
Finala masculina pe teren accidentat 
17:00

18:00

18:10

18:40

Elisa (italian serial, 2003, rel. - 
24.)
Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
Berlin, Berlin (german serial, 

2002 - 50.)
Miracole (italian serial de 

dramă, 2007- 194.) 25’

Scaun 
domnesc
Origini

norocos

Con
structor

10:00 
11:00

Brian O'Connor (Paul llâJker), un polițist căzut in dizgrație, a ajuns o 
victimă a vitezei... și acum plătește prețul. Foștii săi superiori sunt de pă
rere că O’Connorr le-a compromis una din cele mai mari investigații fă
cută vreodată.
(HBO. 20:30, Mai iute, mai furios)
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Introduceți in grila de mai sus următoarele cuvinte: 
ABIL, AGĂȚA, AERAT, AGITAT, APERITIV 

ARAT, ASCULTĂTOR, ASINI, ASTÂM
PĂRAT, CAL, CLARI, DRAGE, INICI, IT, 
IȚAN, LEGAT, LIȘIN, LS, NAR, OȚ/ RI, 

PD, RABAT, RARA, RATATINARE, SARE 
SĂNĂTATE, SĂPATĂ, ȘAL, TA, TAC, 

TAGA, TELECABINE, TIC, TRAS. 
ȚAL, VITĂ.

Petru ARDELEAN-ARAI

Femela 
taurului 

Maria 
Cozma

'Neatza cu Râzvan și Dani 
(matinal)
în gura presei
Lassie (SUA-canadian serial, 

1997) 301
cu Corey Sevier. Susan Almgren, Wal

ter Massey. Tim Pc .
12:00 Sheena (SUA film serial de 

aventură, 2000)
cu Gena Lee Nolin, John Allen Nelson, 

Margo Moorer, Kevin Quigley 
13:00 Observator
14:00 Identitate pierdută (SUA-mexi- 

can dramă, 2005) 79'
cu Poppy Montgomery, Adam Kauf

man, Jose Yenque, Danny Pino 
Observator 4
Acces Direct
Observator
Aruncați din tren (reality show) 
Observator
Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)

16:00
17:00
19:00
20:30
22:30
23:30

cu Rodolfo Baldini, Delia Boccardo, 
Giorgia Bongianni, Emanuele 
Bosi

19:10 Comisarul Montalbano (italian 
serial polițist, 1999) Forma apei

cu Euca Zingaretti, Katharina Bohm, 19:30
20:00Davide Lo Verde, Cesare Bocci

21:00 Bugetul meu (reportaj) 20:30
21:30 Lumea de aproape . 22:20
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 22:50
23:10 Replay 23:20

Fire 
textile 
Tras la 
poartă

Avantaj Aceea

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

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

1 2 7
5 2 7 9 8 3 1 6

VIOREL NaGHI - VLADIMIRESC

07:00
09:55
10:00

Știnle PRO TV (2009) 
Omul care aduce cartea 
Serviți, vă rog! (emisiune.de 

divertisment, 2009. rel.)
Știrile PRO TV (2009) 
Inelul Nibclungilor (german- 

italian-englez-SUA aventură, 
2004. rel.) 184'

cu Benno Fiirmann. Kristanna Loken, 
Julian Sands, Max von Sydow 
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3677.)
Știrile PRO TV (2009) 
Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
19:00 Știrile PRO TV (2009)
20:30 Misiune în linia întâi (SUA 

film de acțiune, 2006) 84' 
cu Măriei Hemingway. David Keith, 

David Millbem, Jill Bennett
22:15 State de România (român serial 

de comedie, 2009 - 60.)
23:30 Știrile PRO TV (2009)

13:00
14:00

16:00

17:00
17:45

07:00
08:15
09:15
10:30
11:45
13:00
14:30
15:30
16:25
16:30
17:30
18:30
19:30

Sărmana Maria (1996, rel.) 
în numele iubirii (2008, rel.) 
Cameleonii (2009, rel.)
Iubiri (columbian serial, 2006) 
Pagini de viață ( 2006)
Pagini de viață (2006)
Bindi, fetita junglei (2007) 
Destine furate ( 2007)
Vremea de ACASĂ
Sărmana Maria (1996)
Poveștiri adevărate 
în numele iubirii (2008) 
Cameleonii (mexican film se

rial de acțiune, 2009)
Aniela (român serial, 2009)20:30

cu Adela Popescu. Mihai Petre, Sabina 
• Posea, Bogdan Albulescu 
21:30 India (brazilian-indian film se

rial de aventură, 2009)
22:30- Poveștiri de noapte (emisiune 

de divertisment, 2007)
23:30 Terra Nostra (brazilian serial, 

1999)

Camera de ras
Șoimii furtunii (2007, rel. - 5 
Sport cu Florentina 
Mort-copt, la muncă!
Povestea Ivanei Trump (rel.) 
Camera de râs
NCIS: Anchetă militară (SU7 

serial polițist, 2003, 12.)
Hipnoza, jocurile mirițîr 
Mississippi (comedie, 2007) 
Focus 18 90'
Focus Sport 
Cine știe...câștigă!
Curat, murdar? (emisiune de 

divertisment) 60'
Cearta-n bucate (reality show 

2009)
Trăsniții (serial de comedie, 

2007 - 26.) 45'
Valea luminii (SUA dramă, 

2007) 
cu Chris Klein, Gretchen Mol, Zach 

Mills, Jay O. Sanders

07:30
08:20
09:00
10:30
13:00
14:00

15:00
16:00
18:00
19:00
19:30
20:30

21:30

22:30

23:15

15:30 Dragostea unui președinte american (SUA comedie ro
mantică, 1995)
17:20 Across the Universe (SUA dramă, 2007)

Pe platourile de filmare 26'
Larry David, inamicul public nr. 1 (SUA serial, 2000 - 7.)
Mai furios, mai iute (SUA-german thriller de acțiune, 2003) 
Califomication (SUA serial, 2007 - 7.) 30' lată cum stau lucrurile... 
Anturaj (SUA serial, 2004 - 7.) Natașa
Regatul (SUA dramă, 2007)

Paza de coastă (italian serial polițist, 2005, rel. - 18.)
Un medic în familie (italian serial de comedie, 1998 - 13.) 
Băieții mei (SUA serial de comedie, 2006 - 11.)
Viață de stafie (SUA comedie, 1988)
V.I.P: (german-SUA film serial de acțiune, 4998 - 8.) 
Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial, 2007 - 2.) 
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 7.)
Regina frumuseții (SUA polițist, 1997) 96'

14:15
15:30
16:30
17:00
19:00
20:00
21:00
22:00
cu Yasmine Bleeth. Jill Clayburgh. Cassidy Rae, Oliver Muirhead

emisiune.de
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Schimb garsonieră în Deva, ST 19 mp, parchet din 
lemn, bine întreținut, tâmplărie schimbată, gresie, fa
ianță, convector pe gaz, cu apartament 2 camere, plus 
diferență. Nu sunt agent imobiliar. Tel. 0723.556.548.

Vând apartament 2 camere, 5Imp, str. Eminescu, bl. 13, et.l, semideco- 
mandabil, ncamenajat, cu centrală termică, balcon, parțial termopane, 
parchet. Nu sunt agent imobiliar. Preț 40.000 euro. Tel. 0723.394.724; 
0726.766.294.

Vând 2.932 mp teren intravilan, FS = 21 m, apa , gaz, curent, loc drept, zonă 
liniștită, intabulat, pârcălabii, Hunedoara. Preț 17 euro/ mp, negociabil. Tel. 
0723.005.657.

Vând un set de 3 sfeșnice din sticlă, nefolosite. Preț 45 lei, negociabil.Tel. 
0254.228.748.

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

IJevx, Calea Zarandiihii 150 <, J>K7) 
(Ieșirea spre Simeria^ lângă Mnivct)

. SPĂLĂTORIE AUTO
Facem contracte 
pentru firme cu
REOTCBKE 

13E20®»

OîcnțJr fideli primesc, 
pc bază dc bon.
LA7SPÂI ÂRI
UNA GRATIS J

ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru B ore
- salariu 600 RON net
- carte: de muncă

Program de funcționare:
Zilnic 07.30-20.30 
Duminica: W.OIMSJMI

Telefon: 0761 - 973.940

Vând apartament 3 camere, parter, 80 mp, (la casă contorizat totul sepa
rat), cu multe îmbunătățiri, gresie, faianță, parchet laminat, spoturi,cen
trală gaz, pivniță, garaj foarte mare, zonă foarte liniștită, persoană fizică. 
Preț 39 000 euro, negociabil. Tel. 0743.011.772.

Vând casă pentru 2 familii: la parter 3 camere, 80 mp, garaj foarte marc, 
pivniță. La etajul unu, 4 camere, 110 mp, cu terasă foarte marc. Totul 
contorizat separat, cu centrala pe gaz separată. Curte comună fără gră
dină, zonă foarte liniștită. Preț 80.000 euro, negociabil. Tel 0743.011.772, 
Deva.

Vând cizme scurte din din piele, cu scai, nr. 42, îmblănite, negre. Prețl 10 ron, 
negociabil. Tel. 0254.233.399.

Vând rochie albă de mireasă, voal și mănuși, mărime 42, stare excepțională.
Preț 200 lei, negociabil. Tel. 0729.018.187, Deva.

- Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone jurltice

Vând apartament 3 camere, ST’80 mp, Hunedoara OM, str. Viorele 
nr.ll, bl. L2, ap. 2, cu garaj, pivniță, beci, grădină, 64 mp, centrală ter
mică. Preț 80.000 euro. Tel. 0748:411.275, 0732.582.780.
---- ...— —------------------------------------------------------ --------------
Vâf> fisă în Deva, 2 camere, cu toate îmbunătățirile, plus curte, grădină, 
garaj cu acces din stradă, sau schimb cu apartament 2 camere în Timi
șoara, plus diferență. Preț 280 000 ron. Tel. 0723.355.444, 0723.540.432, 
0766.459.485, 0730.806.931.

Vând card pentru 100 1 benzină sau motorină (stația Rompetrol),preț 350 lei 
(340 lei - motorină). Informații le tel. 0254.228.748.

Atenție apicultori! Vând faguri artificiali din ceară de albine de calitate 
superioară, presați pe valțuri RITCHE, cu celule mărite, 820/dm 'A, la preț de 
30 de lei/ kg, iar dacă se depășește 10 kg, restul este de 25 lei' kg. Tel. 
0254.212.425.

Vând două rochii de mireasă, marca Agnes - Toma, mărime 42. Preț nego
ciabil. Informații la tel. 0724.269.903.

Cu-’oăr apartament cu trei camere, în Simeria, zonă centrală. Ofer prețul 
5 Nu sunt agent imobiliar. Tel. 0720.880.751; 0254.260.909 (după 

ora~T6).

Vând în comuna Hălmăgel, nr. 70, jud. Arad - în aceeași curte, 2 case 
plus dependințe, grădină și pământ. Preț negociabil. Tel 0731.556.654.

Vând casă în Simeria (sau schimb cu apartament cu 2 camere în Deva), 
4 camere, încălzire centrală și sobe de teracotă, grădină, pomi fructiferi, 
suprafață totală 900 mp, FS 60 m. Preț 100 000 euro. Tel. 0728.388.583.

Vând SEAT Marbella . an fabricație 1987, stare bună de funcționare, consum 
4,5%, preț 500 euro și OPEL Astra Caravan, 2000 cmc, an fabricație 1994. 5 
uși, revizie tehnică în anul 2011, stare bună de funcționare, preț 2800 euro, 
negociabil. Tel. 0254.221.254.

Vând Dacia 1310 Break, în stare de funcționare. Bună pentru programul 
„Rabla”. Preț negociabil. Tel. 0745.213.577.

Câștigați 2000 - 5000 lei lunar, muncă la domiciliu, procesare corespondență. 
Angajăm colaboratori din toată țara. Informații gratuite. Trimiteți plic timbrat 
autoadresat (plic în plic), la adresa : Lucaci Nicolae, O.P.l - C.P. 122, 
Deva/HD.

Vând apartament 3 camere, Deva, bd.Decebal, Lido (Pizzeria Santa 
Lucia), 2 băi et.2, centrală termică, terasă, parchet stejar, ocupabil ime
diat. Preț 49 000 euro, negociabil. Tel. 0754.784.199.

întomnez garsonieră în Deva, zonă centrală, super amenajată, mobilată, 
utilată, (centrală termică, aragaz, televizor, mașină de spălat automată). 
Nu sunt agenție. Tel. 0722.252.603.

Ofer spre închiriere garsonieră, suprafață mare, zonă centrală,super ame- 
!>• 'tâjnobilată și utilată (centrală termică, termopane, TV, aragaz, mâ

lc spălat, frigider). Telefon 0722.252.603.

Câștigați 1200 — 2000 dolari pe lună muncind la domiciliu. Angajăm colabo
ratori din toată țara! Domenii: confecționați plicuri, felicitări, pungi cadouri, 
înșirați mărgele, coaseți scutece, ursuleți, asamblați plăci electronice. Trimiteți 
plic timbrat autoadresat: Lucaci Nicolae O.P.l, C.P. 122, Deva.

Tânăr 26 de ani, absolvent al facultății de inginerie electrică Timișoara, pro
moția 2007, cunoscător AutoCad, Orcad, Doclib,.experiență întocmit docu
mente pentru licitații, experiență service electronică, caut loc de muncă. Tel: 
0724.441.374.

Primesc în chirie eleve, fete, femei, zonă liniștită (la casă). Preț 250 ron. 
Tel. 0743.011.772.

Ofertwte'servicii

închiriez apartament în Deva, 2 camere, semidecomandat, mobilat, cen
trală termică, apometre, în bl. 2, sc. 2, ap. 13. Tel. 0788.739.656.

închiriez spațiu comercial în Deva, Bd-ul Decebal, bl. J, parter, suprafața 
de 52 mp. Tel. 0726.191.954.

DANI & DAMY - recondiționăm căzi de baie și chiu
vete, în diverse nuanțe, oferindu-vă certificat de calitate 
și garanție. Tel. 0254.240.492 și 0740.822.705.

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

închiriez, în Brad, spațiu comercial ultracentral, 45 mp, toate utilitățile.
Informații la telefon 0740.239.234, 0740.025.052.

g
5

Vnd, în Orăștie, spațiu, aproximativ 900 mp, posibil casă de locuit sau 
jediu firmă. Informații la tel. 0722.996.330.

Socs_. ne comercială deține spațiu (80 mp). Doresc asociere sau colabo
rare pentru orice profil. Zona Brad. Tel. 0723.896.368.

- curățenie de înțretinere zilnică
- curățenie generală periodică sau ocazională
- curățenie în domeniul industrial
- curățenie după construcții,amenajări.renovări
- curățenie în instituții sanitare
- curățat mochete.tapițerii.covoare
- spălat suprafețe vitraie
- curățat pereți.fațade,îndepărtat grafitti
- curățat și dezinfectat bucătari industriale
- echiparea instituțiilor cu dozatoare și dispensare 
și materiale consumabile

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ 

ABONAMENTE 
- Persoane fizice - 

1 lună - 8,5 lei 
3 luni - 28,5 lei 
6 luni - 56 lei 

12 luni - 108 lei

Abonamentele se pot face: 
223=. - prin factorii poștali;

- la oficiile poștale din Județ; 
- la sediul redacției din Deva, str. Mărăști, 

bL D 4, sc. 1, ap. 1; 
- la telefon: 0354/882.100 sau 0354/882.101

- 
z

SC CRIOTI COMPANY SRL 
TEL-FAX:O254.231 552 
MOBIL:OT29.991 038 

cri oti_deva@yahoo.co m 
www.crioti.com

I

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

1 lună - 8,5 lei
3 luni - 28,5 lei
6 luni - 56 lei

12 luni - 108 lei

Abonamentele se pot face: 
- prin factorii poștali; 

- la oficiile poștale din'județ;
- la sediul redacției din Deva, str. Mărăști, 

bL D 4, sc. 1, ap. 1;
- la telefon: 0354/882.100 sau 0354/882.101

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează

vânzători volanti
Informații la telefon:

0766.242.707

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

Nume..................... .
Strada.....................
Ap......Localitatea,
C.I. seria...............
Eliberat de.............

Prenume.........
......Nr.......Bl. 
...........Județul

Sc.

nr.
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 Ia 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 - in ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate in ziarul de luni.

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

mailto:oti_deva@yahoo.co
http://www.crioti.com


Și antrenamentele pe Stadionul Cetate s-au desfășurat 
în condiții vitrege, așa că despre disputarea unui meci nici nu 
poate fi vorba.
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Zăpada anulează 
jocurile amicale

Al treilea eșec în amicale
FC Hunedoara - FC Cugir 1-3

Căderile masive de zăpadă de 
sâmbătă au dat peste cap 

planurile echipelor hunedo- 
rene la sfârșit de săptămână. 
Deși trebuiau să evolueze în 
meciuri amicale, Mureșul 

Deva și CFR Marmosim Si
meria și-au anulat meciurile 
de pregătire din cauza condi

țiilor meteo.

Mureșul Deva ar fi trebuit să 
joace contra celor de la FC Școlar 
Reșița, undeva pe un teren din 
județul Hunedoara. Cum vreme de 
două zile oficialii clubului devean au 
luat la rând aproape toate terenurile 
din vecinătatea municipiului reșed
ință de județ. La Ilia iarba era netunsă 
din toamnă și cârtițele au ridicat 
mușuroaie gigant pe teren, la Băcia 
terenul era mai mult sub apă, la Uroi 
- aceeași problemă cu mușuroaiele și 
denivelările.

Singura variantă ar fi fost

Miron Cozma e ofertat
de cluburile de fotbal

Miron Cozma a avut șansa de a 
reveni în fotbal, dar nu la echipa sa 
de suflet, Jiul Petroșani. „Luceafărul 
huilei” spune că inclusiv cluburi din 
Liga I i-au făcut propuneri de a 
ocupa un post de concucere în organ
igrama lor. „UTA și Baia Mare mi-au 
făcut propuneri să nu mai vorbesc că 
bunul meu prieten de la Poli Tim
ișoara, Marian Iancu m-a chemat di
rector de imagine la Timișoara. Nu 
m-am dus. Jiul va rămâne mereu în 
inima mea. Dacă acum aș fi la Jiul 
cred că aș face același lucru aș lua 
cotizații de la puținii mineri care au 
mai rămas și aș cere implicarea tu
turor factorilor economici pentru că 
Jiul este un brand și trebuie să 
respire. Tot ceea ce eu am construit 
la Jiul, alții au distrus. Trebuia să se 
ancheteze condițiile în care unii jucă-

Eva Tofalvi, locul 14 la sprint
Biatlonista română Eva To

falvi și-a egalat cea mai bună per
formanță din carieră, reușind să 

terenul doi al bazei sportive de la 
Stadionul „Cetate”, însă dacă nici 
jucătorii nu s-au antrenat pe el din 
cauza condițiilor în care se prezintă, 
cu siguranță că nici bun pentru un 
amical nu ar fi fost. Conducerea 
clubului devean ar fi vrut să se orien
teze spre varianta Cluj, acolo unde 
există mai multe terenuri sintetice de 
dimensiuni normale, însă și această 
variantă a căzut. Și chiar dacă ar fi 
reușit să găsească un teren adecvat și 
un adversar disponibil, Mureșul tot 
nu ar fi reușit să joace, zăpada de 
sâmbătă dând peste cap planurile tu
turor pentru amicale.

Și CFR Marmosim ar fi trebuit 
să joace tot sâmbătă, cu Voința Sibiu. 
Amicalul trebuia să se joace pe 
terenul doi al celor de la CFR Mar
mosim, însă a fost anulat din cauza 
condițiilor meteo. în după-masa zilei 
de joi, simerienii au disputat totuși un 
amical, contra celor de la Gloria 
Arad, meci încheiat cu scorul de 2 - 
2. Cel mai probabil, amicalul cu 
Voința Sibiu va fi reprogramat pentru 
miercuri.

Ollcliini Râtnnieu Vâlcea - Tomis Constanța 
a fost amânat

tori au fost vânduți pe kilograme de 
came, de râsul Europei și al 
Americii”, a spus Cozma, pentru 
presa locală din Valea Jiului.

termine pe locul 14 cursa de 
sprint, pe distanța de 7,5 kilo
metrii, la Jocurile Olimpice de la 
Vancouver.

Sportiva originară din 
Harghita a încheiat concursul la 
50 de secunde în spatele câștigă
toarei, Anastazia Kuzmina, biat
lonistă rusă, dar care concurează 
pentru Slovacia. Colegele de 
echipă ale Evei Tofalvi au 
încheiat concursul în următoarea 
ordine: Mihaela Purdea - 39; 
Dana Plotogea - 49; Alexandra 
Stoian - 85. Datorită clasării Lor, 
Eva Tofalvi, Mihaela Purdea și 
Dana Plotogea ne vor reprezenta 
și în proba de pursuit pe aceeași 
distanță.

Elevii lui Nelu Mitrică nu o 
duc bine în amicale. FC Hune

doara a înregistrat al treilea 
eșec consecutiv din tot atâtea 

partide disputate.

După amicalul pierdut cu CFR 
Marmosim Simeria de la mijlocul săp
tămânii trecute, hunedorenii au dispu
tat, vineri, o partidă de verificare cu FC 
Cugir, ocupanta locului secund în Liga 
a IV-a Alba. Oaspeții din Alba s-au 
impus cu scorni de 3 1, golul hune-
dorenilor fiind marcat de Geaca, un fot
balist din Craiova venit în probe. 
Eșecul nu ar trebui să fie mare pricină 
de supărare din mai multe motive. 
Tinerii jucători hunedoreni nu au apu
cat încă să se odihnească cum trebuie 
după zece zile de cantonament la Cin- 
ciș, timp în care au alergat kilometrii 
buni. Imediat la coborârea din canton
ament, a venit amicalul cu Simeria și la 
două zile distanță un alt joc de 
pregătire, cel cu Cugirul, ceea ce este

Campionatul e tot mai aproape 
de o- amânare

Tot mai multi conducători ai cluburilor din ligile a doua și a treia vor ca Fed
erația Română de Fotbal să ia în calcul o amânbare a returului. La ora actuală sunt 
cluburi unde nu există terenuri niic pentru meciurile amicale, darămite să joci un 
joc oficial. Comei Șfaițer, președintele lui FC Botoșani și reprezentantul cluburilor 
din liga secundă în Comitetul Executiv al FRF, a declarat că o astfel de propunere 
va fi luată în discuție la începutul acestei săptămâni.

Liga Națională de handbal feminin

Rezultate etapa 
aX^a

Dunăre Brăila Rulmentul Brașov 31 21
Știința Baia Mare - Cetate Deva 29 ■ 22
Rapid București - Univ. Reșița 33 - 29
HC Zalău - Oțelul Calați 26 - 25
Știința Bacău - HCM Buzău 24 - 22.
Joliilon Cluj - HCM Roman 31-32

mult pentru orice echipă.destul de
Dacă mai punem la socoteală și starea 
terenurilor pe care s-a jucat și unde 
efortul este mult mai mare ca pe un 
teren uscat, avem și o posibilă expli
cație pentru rezultate. De fapt, 
antrenorul Nelu Mitrică a declarat că nu 
îl interesează rezultatele din amicale.

Antrenorul lui FC Hunedoara, Nelu Mitrică, așteaptă meciurile 
oficiale și îl interesează mai puțin rezultatele din amicale.

Suporterii hunedoreni sunt împărțiti în 
două tabere. Unii s-au speriat de 
scorurile înregistrate până acum și deja 
au pus tunurile pe tinerii fotbaliști ai lui 
Nelu Mitrică. Cei mai virulenți apreci
ază chiar că FC Hunedoara se va desfi
ința, variantă cel puțin aberantă în acest 
moment.

Pagină realizată de
Bogdan Barbu

Eva Tofalvi - cea mai bună biatlonistă româncă


