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Spargere ca-n filme 
la Milano Gold

Patronul firmei „Milano Gold” a 
alertat poliția după ce a fost informat că 
lipsesc o parte din bijuteriile de aur aflate 
în magazinul său de la Ulpia.

Deva găzduiește Cupa 
României la tenis

începând de sâmbătă și până miercuri, la 
Sala Sporturilor din Deva, se desfășoară între
cerile din cadrul Cupei României la tenis de 
câmp pentru eonii și juniori.
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Cazacu a tras un loz necâștigător

g Din cuprins
Sfântul Valentin îl pune în umbră 
pe Dragobete

Ziua îndrăgostiților poate să fie
* în orice zi din an

I

Prinși Ia pescuit cu setea
pe Mureș

Radiografie pe hrana bolnavilor (II)
Șefii spitalelor ascund
informațiile legate de mâncarea
bolnavilor l>ag. 3 ►
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Editorial
de Ștefan Ciocan

Cazacu și Prostănacu, 
cine se aseamănă se adună

•

Cutremurul din PSD a luat sfârșit. Până 
la urmă era firesc ca cel care a pierdut rușinos 
alegerile prezidențiale să fie debarcat de la con
ducerea principalului partid de opoziție. Nici 
ajutorul țigăncilor venite să formeze un abajur 
pe flacăra “violet nu l-au ajutat pe Geoană. Cu 
atât mai puțin sprijinul lui Florin Cazacu preșe
dintele organizației Hunedoara a PSD. Ca să-și 
arate mușchii de fost activist UTC, Cazacu s-a 

gândit să candideze și el la un post de vicepre
ședinte. Doar că accederea la asemenea funcții 
în partid nu se face tot atât de ușor ca o descin
dere cu minierii în Piața Universității. Aiei nu-i 
vorba nici de bâte, nici de târnăcoape ci de inte
ligență, exact ceea ce-i lipsește atât politicianului 
cât și primarului Cazacu. Edilul din Brad și 
șeful pesediștilor hunedoreni, este un personaj 
mult prea mărunt pentru ceea ce face în momen
tul de față. S-a dovedit că gândirea sindicalistă 
a fostului activist UTC nu duce prea departe. 
După ce împreună cu colegii săi din sindicate a 
forțat evoluția mineritului din România pe un 
drum fără întoarcere, într-o conjunctură favora
bilă Cazacu a pus mâna pe municipiul Brad și 
mai apoi pe PSD Hunedoara. Atâta doar, că nici 
un oraș și nici un partid nu pot fi conduse pom
pieristic, cu planuri de azi pe mâine, fără nici o 
viziune pe termen lung. Nici PSD Hunedoara și 
nici municipiul Brad nu se îndreaptă nicăieri. 
Pentru că Florin Cazacu nu este înstare să le

conducă spre ceva. Așa a ajuns județul Hune
doara, cu cele mai bune rezultate din Transilva
nia să nu aibă un reprezentant în conducerea 
centrală a PSD. Așa a ajuns municipiul Brad ca 
în cei șase ani de administrație Cazacu, să nu se 
fi apropiat nici un investitor serios de malurile 
Crișului Alb. Așa au ajuns brădenii să tremure 
în case și să scoată din buzunare sume exorbi
tante pentru plata „frigului” din apartamente. 
Așa a ajuns municipiul Brad să fie singurul din 
județ care nu a accesat nici un leu din fondurile 
destinate dezvoltării infrastructurii. Probabil că 
eșecul lui Cazacu va fi răstălmăcit și tradus ca o 
mare victorie de ciracii adunați în jurul său, care 
nu suflă o vorbă și nu ies cu minic în afara dis
ciplinei de partid. Dar dacă PSD-ul poate să 
piară în județul Hunedoara fără ca cineva să-i ri
dice măcar parastas, brădenii merită o soartă mai 
bună. Mă îndoiesc că un lider de paie precum 
Cazacu poate să le ofere brădenilor un viitor mai 
bun.

CMYK
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Calendar
t greco-catolic

Aflarea moaștelor m. 
din Eughenion 
t romano-catolic

Catedra St Ap. Petru; Sf.
^Margareta din Cortona

Rețettrzilei

Salată de creveți 
și legume

Rețetă semi-vegetariană

Ingrediente:
35O^g creveți decorticați congelați, 

400 g broccoli, 300 g conopidă, 1/2 țe- 
lină, 2 morcovi, 200 g maioneză, 
mărar, coajă rasă de lămîie, coajă rasă 
de portocală, suc de lămîie, usturoi, 
sare, piper, ulei de măsline.

Mod de preparare:
Creveții se spală, se scurg și se 

prăjesc cîte trei minute pe fiecare 
parte. Se scot cu o spumieră, se pun 
într-un castron și se acoperă cu un 
capac.

Țelina și morcovii se curăță de 
coajă, se spală și se fierb. Se taie în 
rondele cu un cuțit pentru cartofi și 
se pun într-un castron împreună cu 
broccoli și conopida fierte, tăiate în 
bucăți mici.

într-un vas mai mic, se ames
tecă maioneza, o linguriță de suc de 
lămîie, o linguriță de coajă rasă de 
portocală și o linguriță de coajă rasă 
de lămîie.

Se adaugă doi căței de usturoi 
pisați, sare și piper după gust.

Se presară două linguri*de mărar 
tocat, se amestecă și sosul obținut se 
introduce la rece pentru zece mi
nute.

Se pun într-un vas creveții și le
gumele, se toarnă sosul deasupra și 
se amestecă, avînd grijă să nu se 
sfărâme creveții.

Sosul de maioneză se poate în
locui cu o vinegretă din ulei, suc de 
lămîie, sare și piper.

Deva ___
Se sistează furnizarea apei în 

data de 22.02.2010, între orele 8- 
15, pe str. Șuiaga și la blocurile I, 
4, 5, 6 de pe b-dul Iuliu Maniu și 
blocul 43 de pe Calea Zarandului; 
pentru remedierea avariilor de la 
blocul 43 și de pe str. Șuiagă.

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

Sfântul Zilei le HOROSCOP

Aflarea moaștelor sfinților mucenici din Evghenia 
în vremile păgânilor împărați 

ai Romei fiind multe prigoniri 
asupra creștinilor și nenumărați 
mărturisitori ai numelui lui Iisus 
Hristos făcându-se mucenici, cu 
diferite morți, iar trupurile lor cele 
sfinte lăsându-le neîngropate, spre 
mâncarea fiarelor și a păsărilor, se 
luau în taină de către credincioși 
și se îngropau cu cinste în locuri 
ascunse, prin case sau prin 
grădini. în acest fel și în locașurile 
Evgheniei au fost’ îngropate 
mulțime de moaște ale sfinților 
mucenici care au pătimit pentru 
Hristos și au rămas neștiute mulți 
ani. încetând păgânătatea 
elinească și tiranii cu sunet 
pierind, iar împărații creștini luând 
cârmuirea, s-a luminat toată lumea 
cu lumina dreptei credințe și Bis
erica lui Hristos era în liniște 
adâncă. Atunci și sfintele moaște 
ale mucenicilor din Evghenia au 
fost scoase din pământ ca niște 
făclii de sub obroc, prin 
dumnezeiască descoperire, adică 
cu minune.

în acel loc unde au fast în-

gropate a început a se da bolnav
ilor diferite tămăduiri, așa voind 
Dumnezeu, ca să fie robii lui 
arătați și cinstiți. Atunci a mers 
acolo arhiereul, cu clerul bis
ericesc și, săpând în acel loc au' 
aflat multe moaște ale sfinților 
mucenici, ale căror nume le știe 
numai Dumnezeu, Cel ce i-a scris 
pe ei în cartea vieții, sus în cer. 
Aceste sfinte moaște erau întregi 
și nestricate, încât s-a împlinit cu 
dânșii Sfânta Scriptură: "Păzi-va 
Domnul toate oasele lor și nici- 
unul dintr-însele nu se va zdrobi", 
încă și bună mireasmă ieșea din 
ele și. făceau minuni, toate 
neputințele tămăduind și duhurile 
cele rele și viclene din oameni go
nind. Apoi s-au dus cu slavă în 
biserică, cu sobor mare de popor 
credincios, cu psalmi și cu cântări. 
După acestea s-a descoperit unui 
cleric, cu numele Nicolae, care era 
bărbat îmbunătățit, că între mul
tele moaște mucenicești ce s-au 
aflat în Evghenia sunt și moaștele 
Sfântului Andronic, unul dintre 
cei 70 de apostoli, și ale Iuniei,

ajutătoarea lui, 
pomenește Sfântul Apostol Pavel 
în epistola către romani, zicând: 
"închinați-vă lui Andronic și Iu
niei, rudeniile mele, și împreună 
robiților mei, care sunt vestiți între 
apostoli".

Unele disensiuni se nasc în cadrul 
familial. Dacă trebuie să iei o decizie, 
nu acționa singur, ci consultă-te cu
partenerul de viață. Acesta îți poate da sfaturi
bune.

Reușita socială pe care ți-o dorești 
este aproape. Te pui în valoare și rea
lizezi acele lucruri care ameliorează în
general imaginea ta. Susținut de
Venus, te bucuri de o viață sentimentală des
chisă.

Ai pofta să verifici puterea ta de 
seducție, însă partenerul tău nu va ac
cepta să te vadă cum flirtezi sub nasul 
lui. Nu depăși limitele dacă vrei să 
eviți surprizele neplăcute.

Circumstanțele îți permit să pă- 
trunzi într-un mediu închis. Vei face ''Wj»’ 
cunoștință cu persoane care te fasci
nează prin cunoștințele lor, spirit și in
fluență. în dragoste refuzi cu vehemență 
mediocritatea și banalitatea.

Viața familială este extrem de 
agreabilă, fumizându-ți numeroase 
bucurii. Acest lucru te va ajuta să uiți
de micile griji. Relația cu partenerul de 
viață nu pare să fi fost niciodată mai profu
și mai frumoasă.

Totul merge bine sub aspectul să
nătății, dacă îți iei câteva precauții ele
mentare și eviți să mănânci mult. 
Alege fructele proaspete și legumele

22 februarie
de-a lungul timpului

verzi. Astăzi prinzi viteză, sari peste etape și 
mergi direct la țintă.

1632: Galileo Galilei publică Dialog despre cele două 
mari sisteme ale lumii

1821: Alexandru Ipsilanti, conducătorul Eteriei, a tre- 
1 cut Prutul, intrând în Moldova unde a încearcat să-și 
■ găsească noi adepți pentru mișcarea sa

1900: Prima audiție, la Paris, a "Sonatei nr. 2 pentru 
vioară și pian" de George Enescu (la pian - George Enescu)

1906: S-a înființat Institutul Geologic al României și 1“ s-a creat Corpul geologilor
1997: Boxerul Mihai Leu a câștigat primul titlul de 

i campion mondial la box profesionist pentru România
»

1814: Grigore Alexandrescu, poet și prozator român 
(d. 1885)

1903: Tudor Mușatescu, poet, prozator, dramaturg și 
publicist român (d. 1970)

1932: Aurel Grigoraș, dirijor român (d. 2000)
1949: Niki Lauda, pilot austriac de curse (Formula 1)
1962: Steve Irwin, naturalist australian și personali

tate TV (d. 2006)
1975: Drew Barrymore, actriță americană

Se anunță o perioadă propice pen
tru relațiile sentimentale. Dacă visezi 
să clădești un cămin, ai mari șanse de 
a-ți întâlni jumătatea. Este și un mo-
ment bun pentru a face unele economii și a re
nunța la cheltuielile inutile.

Exerciți un adevărat magnetism 
asupra persoanelor din jur. Acest 
lucru te ajută chiar și în domenii ine
dite, cum ar fi în cel financiar, unde

Comemorări: te descurci extrem de bine. Dacă însă nu

S-au născut:

1732: George Washington, primul președinte ameri- 
xan (d. 1799)

1810: Frederic Chopin, pianist și compozitor polonez 
Ș|iL 1849)

1512: Amerigo Vespucci, explorator italian (n. 1454)
1875: Jean-Baptiste Camille Corot, pictor francez (n. 

1796)
1942: Stefan Zweig, poet, prozator, dramaturg aus

triac (n. 1881)
1987: Andy Warhol, grafician și pictor american (n. 

1928)

dispus să faci unele concesii pentru a ameliora 
atmosfera în familie, problemele pot apărea.

Dacă simți că ești în toane rele, 
acest lucru se întâmplă din cauza di
sonanțelor jupiteriene. Oferă-ți o șe
dința de masaj sau mergi la un centru
de înfrumusețare, ca să te relaxezi și să relan
sezi circuitele energetice.

lg Bancurile zilei
Un autostopist scoțian, vic

timă a unui grav accident ru
tier, își revine în spital.

- Am două vești a vă spune, 
îi transmite sora. Una buna și 
alta proastă.

■ - întâi cea proastă, te rog.
- O să vi se amputeze am

bele picioare.
- Și cea bună?
- Chirurgul dorește să vă 

cumpere pantofii!

© © ©
- Amice, este întrebat un 

scoțian, cum arată micuții tăi 
gemeni?

- Ooo, sunt nemaipome- 
niți!

- N-ai o fotografie?
- Ba da, uite.
- Dar nu văd decât unul. De 

ce nu i-ai pozat pe amândoi?
- Nu e nevoie, seamănă ca 

două picături de apă!

© © ©
Un scoțian este cu afaceri 

la Paris. După ce termină tre
burile, se gândește să se dis
treze cu o tipa din Franța. 
Negociază cu una tariful în 
funcție de posibilitățile sale, o 
duce la hotel, o dezbracă, se 
dezbracă și el. - Domnule, ca să 
fim liniștiți, o facem cu prezer
vativ.

Tipul scoate din buzunar

un pachețel, îl desface și scoate 
un prezervativ mototolit, peti
cit și lipit în vreo 2-3 locuri.

- Domnule, eu sunt o fe
meie de lux, ce vrei să faci cu 
mizeria asta?

Tipa ia obiectul și-1 aruncă 
pe fereastră. Scoțianul, dispe
rat, strigă:

- Stai, ce faci, l-am luat de 
la club pe inventar.

© © ©

Problemele materiale sunt la ordi
nea zilei. Verifică-ți bine conturile căci 
s-ar putea să existe unele greșeli care 
te vor costa scump. Neglijența în do
meniul financiar nu este indicată.

Sunt posibile mici flirturi și întâl
niri amoroase fără viitor. Dacă îți face 
plăcere, profită de ele și lasă lucrurile
să decurgă de la sine. Este o zi benefică pei. 
cuplurile care decid să se căsătorească sau să
facă împreună o călătorie.

Relațiile cu familia sunt încordate, 
îți lipsește suplețea și diplomația, iar 
rudele sunt nervoase și agresive. în so
cietate ferește-te să faci confidențe oricui.
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mereu bună. “Victor Ponta a fost mereu 
un apropiat al hunedorenilor”, adaugă 
președinta tineretului social democrat.

I Noul președinte al PSD împreună cu senatorul de Hunedoara.
| Cosmin Nicula pe vremea când ambii jucau in echipa de juniori a partidului.

Ecaterina Andronescu, Marian Vanghelie, Constantin Niță, Ioan 
Toma, Marian Oprișan, Adrian Severin au fost desemnați, 
duminică, în urma votului Congresului PSD, vicepreședinți ai 
partidului, printre cei care au ratat postul de vicepreședinte 
numărând-se Ilie Sârbii, Marian Sârbu, Corina Crețu.

Cazacu a tras un loz necaștigător
Duplicitatea în ceea ce privește 
susținerea uneia sau alteia din 

taberele formate în PSD l-a 
costat pe liderul hunedorean 

Florin Cazacu o funcție de vi
cepreședinte. Surse din cadrul 
partidului afirmau înainte de 
congres că șeful pesediștilor 

hunedoreni le-a promis susți
nerea atât lui Miron Mitrea cât 
și lui Victor Ponta și mai ales 
lui Mircea Geoană. Cei trei li

deri naționali au aflat acest 
lucru și delegații care au fost 

de partea lor l-au sancționat pe 
Cazacu.

Fiecare pasăre pe 
limba ei piere

Radiografie pe hrana bolnavilor (II)

Șefii spitalelor ascund informațiile 
legate de mâncarea bolnavilor
P enim, așa cum am promis, 
cu noi detalii despre modul în 
care se aprovizionează spita
lele cu alimente pentru hrana 
bolnavilor, cum fac piața cei 

care cumpără cu banii publici, 
cu cât iau alimentele, de la 
cine le iau și în ce cantități.

De la depozitul de alimente până 
la farfuria de pe noptiera bolnavului, 
drumul bucatelor e lung și întortocheat. 
Ca să îl străbatem ar trebui să avem 
acces la informațiile de bază. Din 
păcate, șefilor de spitale din Hunedoara 
nu le pasă de legea transparenței de
cizionale, astfel că informațiile de se 
si firile spitalelor sunt evazive sau nu 
sunt deloc. Lipsa informațiilor lasă loc 
multor interpretări.

Post negru 
pentru bolnavii 
din Hațeg și Călan

La Spitalul Orășănesc Hațeg, lista 
de achiziții publice nu cuprinde nici un 
contract pentru aprovizionarea cu ali
mente. La fel și la Centrul de Sănătate 
Călan. Reprezentanții Spitalului de la 
Orăștie au cumpărat anul trecut ali
mente de la mai multe firme atât din 
județ, cât și din alte părți ale țării. Ast- 
•fel, de la societatea Rox Favorit Orăștie 
s-au cumpărat alimente în valoare de 
17.338,30 lei în ianuarie și în aprilie în 
valoare de 215.756 lei. De la Mer- 

încercat să facă un joc murdar, pe față 
Cazacu s-a declarat permanent ca fiind 
omul lui Geoană. Chiar cu o zi înainte 
de alegeri președintele PSD Hunedoara 
a declarat pentru un ziar local: „Dacă se 
va valida de către Congres alegerea 
conducerii PSD pe echipe, atunci merg 
în echipa lui Mircea Geoană. Dacă nu 
se va modifica statutul, atunci rămâne 
valabilă cealaltă variantă, a candidaturii 
depuse de mine. Sunt nevoit să fiu 
pregătit pentru ambele variante, 
deoarece nu știu ce stabilește Congre
sul”.

După război mulți 
viteji...

Eșecul președintelui PSD Hune- 
do a este cu atât mai usturător cu cât 
rezultatele organizației județene l-ar fi 
putut recomanda pentru o funcție la 
vârful partidului.

Chiar dacă președintele partidului 
a mers pe mâna lui Geoană, majoritatea 
liderilor PSD din județul Hunedoara

Florin Cazacu este într-o situație 
dificilă în partid după ce Mircea 
Geoană a pierdut alegerile în fața lui 
Victor Ponta. Cu toate că în culise a

curean Orăștie au luat în aprilie de 
37.342,20 lei și în noiembrie de 9.163 
lei. Tot alimente au fost cumpărate de 
reprezentanții spitalului din Orăștie de 
la societatea Teosilva Craiova 
(03.355,96 lei) De asemenea, orăștienii 
au comandat alimente și de la 
București, de la firma DG Contrans 
București, în valoare de 47.466,36 lei. 
La nici una dintre aceste firme nu este 
însă specificat și natura produsului pe 
care l-a furnizat către spital.

Aproape totul la vedere 
la Sanatoriul Geoagiu

Spre deosebire de celelalte unități 
spitalicești, la Sanatoriul de Pneumof- 
tiziologie Geoagiu, toate contractele de 
achiziție sunt postate pe site-ul 
instituției, doar că de aici nu aflăm can
titatea de marfă achiziționată și nici 
suma plătită pentru aceasta la toate con
tractele postate. Astfel, bolnavii, 
internați aici au consumat anul trecut 
produse de la Boromir (paste făinoase, 
produse de panificație și patiserie). 
Firma Carman DC Prest din Orăștie are 
un contract de livrare de slănină, ciolan, 
costiță afumată către Sanatoriu. Din 
anexa contractului aflăm. că 
reprezentanții Sanatoriului au 
achiziționat: 500 de kilograme de 
slănină afumată în valoare de 4.000 lei, 
ciolan afumat, în cantitate de 1.350 de 
kilograme în valoare de 10.800 lei, 
1.600 de kilograme de costiță afumată 
în valoare de 20.800 lei, 500 de kilo
grame de oase garf afumate, în valoare 

sunt de părere că noul președinte al so
cial democraților, Victor Ponta va 
aduce o schimbare imaginii. Aceștia 
cred că Ponta va găsi soluții, și va face 
ca partidul să renască din cenușă, ca 
pasărea Phoenix. El este speranța PSD- 
iștilor într-un viitor în care ei să nu mai 
fie numiți comuniști.

„Faptul că a fost ales un tânăr în 
fruntea partidului este un lucru foarte 
bun pentru imaginea partidului, care era 
mereu raportat la oameni ai trecutului. 
Despre Victor Ponta, care avea 17 ani 
la Revoluție, nu se va mai putea spune 
că a fost nici comunist, nici colaborator 
al Securității, nici corupt. Sper într-o 
schimbare în bine și am încredere în ca
pacitatea lui extraordinară de a atrage 
oameni lângă el”, spune deputatul 
hunedorean Laurențiu Nistor. Acesta se 
declară mulțumit și cu rezultatul 
obținut de șeful său politic Florin 
Cazacu în lupta pentru un post de 

de 1.900 lei. Tot aceeași firmă a 
furnizat Sanatoriului și salam, 
cremvuști, parizer, tobă, virșli în val
oare totală de circa 100.000 de lei, 
came de lucru - 1.550 de kilograme cu 
19.375 lei, dar și 7.100 de kilograme de 
carcasă de porc cu slănină în valoare de 
62.480 lei. Tot pe site-ul Sanatoriului 
mai găsim un contract cu firma Dudu 
Mixt din Hunedoara pentru furnizare de 
produse alimentare. Este vorba despre 
pulpe, aripi, pipote și ficat de pui, pește 
file și ouă, în valoare de aproximativ 
250.000 de lei. Un alt contract de 
livrare de produse alimentare și neali
mentare, fără explicații legate de speci
ficul produselor, există între 
reprezentanții Sanatoriului și cei ai 
firmei Moisinex Prodcom din Deva. Cu 
firma Romfulda Prod există un contract 
bine pus la punct, în valoare de 
49.612,06 lei. Aici se arată exact câte 
sticle de lapte, bucăți de brânză ori unt 
au fost achiziționate și la ce preț, dar și 
ce termen de valabilitate au. Șefii sana
toriului au mai achiziționat și pate, 
piper, muștar și sare în valoare totală de 
16690,50 de lei, de la firma Rotina 
Product din Hunedoara.

La Sanatoriul din Brad 
și la Zam 
nu sunt informații 
despre alimente

-Sanatoriul de Pneumoftiziologie 
Brad nu are afișat pe site nici măcar o 
listă cu numele firmelor de la care au 
achiziționat hrană în cursul anului tre

vicepreședinte, chiar dacă nu a reușit să 
obțină ceea ce și-a propus. “A fost o 
luptă grea de tot, cu 63 de candidați pe 
15 locuri. Dar eu cred că Florin Cazacu 
a obținut un scor foarte bun. A luat 
aproximativ 220 de voturi, iar asta este 
bine”, spune deputatul Laurențiu Nis- 
tor

Ponta a fost mereu 
un apropiat 
al hunedorenilor

Președinta tineterului social demo
crat din județul Hunedoara, Natalia In- 
totero consideră că rezultatul alegerilor 
interne din PSD este o mare reușită. 
„Victor Ponta va readuce PSD-ul ca 
primă forță politică din România. Am 
toată încrederea în el și în capacitatea 
lui de bun organizator”, spune Natalia 
Intotero. Cât despre colaborarea noului 
președinte cu membrii PSD din județul 
Hunedoara, Intotero susține că a fost 

cut.
De pe site-ul Spitalului de Psihia

trie Zam nu putem, de asemenea, afla 
nimic despre hrana bolnavilor.

La lista achizițiilor publice sunt 
afișate doar contractele cu Casa de
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loan Rus își pune și el întreaga în
credere și tot entuziasmul în Victor 
Ponta. “Ponta este sparanța noastră într- 
un viitor mai bun al partidului. Sunt 
foarte mulțumit de rezultatele 
alegerilor”, spune loan Rus.

Elena Matieș Iancău

Asigurări de Sănătate Hunedoara, cu 
Enel, Romtelecom, serviciile de 
salubritate și un contract de monitor
izare docimetrică individuală.

Marcel Bot

elccernadeva.ro
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Femeia era îmbrăcată cu o scurtă din stofă culoare vernil, pantaloni gri închis, o pe
reche de cizme din piele întoarsă maro, iar pe cap o căciulă din blană de vulpe de cu
loare argintie. Semnalmente: înălțime aproximativ l,65m, ochi căprui, păr scurt 
cărunt, fața lunguiață, constituție astenică, greutate aproximativ 50 kg.

Spargere ca-n filme la Milano Gold
Căutat de Interpol 
prins în
Lunca Cernii

Sergiu G. de 27 de ani din 
Hunedoara, împotriva căruia 
autoritățile maghiare au emis 
mandat european de arestare, 
a fost prins joi în localitatea 
Lunca Cernii de polițiștii Ser
viciului de Investigații Crimi
nale Hunedoara. Bărbatul era 
urmărit internațional la solic
itarea Biroului Central Inter
pol Budapesta pentru 
comiterea infracțiunilor de 
evaziune fiscală și falsificare 
de monedă. Sergiu G. a fost 
trimis în arestul IPJ Hune
doara în baza ordonanței de 
reținere emisă de Parchetul de 
pe lângă Curtea de Apel Alba- 
Iulia, care a dispus arestarea 
lui preventivă, urmând să fie 
predat autorităților din Un
garia.

Complexul comercial„Ulpia” 
din Deva a fost prădat de hoți, 
sâmbătă noaptea. Patronul fir

mei „Milano Gold” a alertat 
poliția după ce a fost informat 
că lipsesc o parte din bijuteriile 
de aur aflate în magazinul său 
de la etajul întâi al supermar- 

ketului.

Jaful a fost descoperit de anga
jați duminică în jurul orei 10, când a 
fost deschis complexul comercial. Din 
primele investigații ale polițiștilor a re- 

•zultat faptul că autorii furtului au rămas 
ascunși în incinta magazinului pe tim
pul nopții, după care au furat bijuteriile 
și alte bunuri. Apoi hoții au plecat cu 
prada pe scara de incendiu, fără a fi ob
servați.

Nu se știe 
cât și ce s-a furat

Echipa de polițiști a ridicat mai 
multe probe biologice de la locul unde 
s-a comis furtul și analizează imaginile 
surprinse de camerele video, care ar 
putea duce la identificarea autorilor. Va
loarea prejudiciului va fi stabilită după 
ce administratorii societăților comer
ciale vor inventaria bunurile din ge

stiune. Potrivit anchetatorilor hoții s-au 
„documentat” înainte de a da spargerea. 
Ei știau unde sunt amplasate camerele 
de luat vederi, iar faptul că unul dintre 
hoți s-a tăiat la o mână lăsând dâre de 
sânge în incinta complexului comercial 
nu face decât să le ușureze polițiștilor

investigația. De asemenea, anchetatorii 
au găsit camerele de supreveghere aco
perite, semn că hoții au fost precauți și 
bine pregătiți când au dat lovitura.

Maria Bulz

■Bsfesîsțsa

Polițiștii au pus radare 
în cascadă pe DN 7

A furat zece metri 
cubi de lemn

Un bărbat care a tăiat ile
gal 15 arbori a fost prins în 
flagrant de Polițiștii Biroului 
de Combaterea Delictelor Sil
vice. Polițiștii au constatat că 
Trăienuț C. de 29 de ani din 
comuna Tomești a • furat 
aproximativ zece metri cubi 
de lemn dintr-o pădure care se 
află în proprietatea statului. 
Polițiștii i-au făcut lui 
Trăienuț C. dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de 
tăiere fără drept de arbori.

Viteza excesivă, nefolosirea cen
turii de siguranță au fost principalele 
motive pentru care șoferii hunedoreni 
au plătit în acest sfârșit de săptămână 
amenzi în valoare totală de 10.210 lei. 
Polițiștii au reținut două permise de 
conducere pentru depășirea cu peste 50 
de kilometri a vitezei legale și un certi
ficat de înmatriculare.

în „lupta” cu șoferii care încalcă 
legea, polițiștii au folosit patru dispoz
itive radar amplasate în cascadă pe DN 
7, pe secjorul de drum cuprins între. 
Deva și Zam. Pe acest traseu au 
acționat zece polițiști din cadrul Servi7 
ciului Rutier Deva, Biroul Drumuri

Naționale și Europene.
Cu prilejul acestei acțiuni au fost 

aplicate de 94 de amenzi. Dintre aces
tea 65 de sancțiuni în valoare de 6.970 
lei au fost date pentru că șoferii nu au 
respectat regimul legal de viteză. Pen
tru nefolosirea centurii de siguranță au 
fost aplicate opt sancțiuni. Din totalul 
celor 65 sancțiuni aplicate pentru nere- 
spectarea regimului legal de viteză, 
două sancțiuni au fost aplicate pentru 
depășirea cu peste 50 km/h a vitezei. 
Alte patru amenzi au fost date pentru 
depășirea cu peste 40 Km/ h a vitezei. 
De la începutul acestui an, numai pe 
DN7 s-au produs trei accidente rutiere,

dintre care unul grav care a avut ca 
rezultat trei oameni răniți grav. Alte 
două evenimente rutiere s-au soldat cu 
două persoane rănite ușor. în aceeași 
perioadă a anului trecut, pe DN7 s-au 
înregistrat șapte accidente, din care trei 
grave, soldate cu doi morți și trei răniți 
grav și 4 accidente ușoare, soldate cu 4 
răniți ușor.

Maria Bulz

g
 „Semnificativ este cazul lui T.C.P. de 24 ani din Hunedoara care

a fost depistat conducând un autoturism pe DN7 cu viteza de 127 
km/ h pe raza localității Deva. Un alt șofer în vârstă de 53 ani din 
Arad care la aceeași dată a fost depistat conducând autoturism, _ 

marca VW pe DN 7 cu viteza de 115 km/ h pe raza localității Vețel. Ambii 
conducători auto au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare 
de 540 lei și le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe dru
murile publice pe o perioadă de 90 zile. ”, a precizat Dan Micu, șeful Servi *■ 
ului de Poliție Rutieră.

A murit pentru că 
a traversat strada 
prin loc nepermis

Un bărbat a murit în urma 
unui accident rutier care s-a 
produs vineri în jurul orei 
20:00 pe strada Eroilor din 
Orăștie. Cornel M. de 53 de 
ani din Orăștie s-a angajat în 
trecerea străzii prin loc nemar
cat și fără să se asigure. Vic
tima a fost lovită în plin de 
autoturismul care era condus 
de Adrian L. de 21 de ani din 
Orăștie. Bărbatul a fost trans
portat la Spitalul Municipal 
Orăștie, unde a decedat, în, 
ciuda eforturilor' făcute de 
medici pentru a-i salva viața. 
Șoferului i s-a întocmit dosar 
de cercetare penală pentru 
ucidere din culpă.

Maria Bulz

Jandarmii s-au întrecut 
pe schiuri la Straja
Cea de a șasea ediție a concur
sului de schi organizat de In

spectoratul de Jandarmi 
„Decebal” din Hunedoara a ’ 

adunat la linia de start 17 
schiori din cadrul instituției 
Concursul a avut loc vineri în 

stațiunea montană Straja.

Competiția s-a desfășurat în două 
probe de slalom pe un traseu cu 
lungimea de 600 de metri. Arbitrajul a 
fost făcut de salvamontișții din Lupeni.

învingătorii 
au primit 
diplome și premii

După parcurgerea celor două 
manșe ale concursului, la categoria de 
vârstă sub 32 ani, locul întâi a fost 
obținut de sertgentul major Cristian 
Cemăianu, din cadrul Postului Montan 
Parâng. Locul doi a fost ocupat de ser
gentul major Damian Minteuan, de la 
Postul Montan Straja. Pe locul trei s-a- 
situat sublocotenentul Sergiu Goia, din

cadrul Secției de Jandarmi Lupeni și 
sergent major Paul Măgduț, din cadrul 
Postului Montan Râu de Mori.

La categoria de peste 32 de ani, pe 
podium a urcat sergentul major Fănică 
Avădanei Tetileanu, din cadrul Postului 
Montan Parâng, care a ieșit pe locul 
întâi, urmat de căpitanul Adrian 
Hancheș, de la IJJ Hunedoara. 
Câștigătorilor le-au fost acordate 
diplome și premii. Concursul s-a 
desfășurat în condiții meteorologice 
foarte bune și nici un concurent nu s-a 
accidentat. De asemenea, organizatorii 
sunt de părere că, față de ediția 
precedentă, care a avut loc în stațiunea 
montană Parâng, concurenții au fost 
mai bine pregătiți.

Maria Bulz

Prinși la pescuit 
cu setea

Doi bărbați care pescuiau ilegal pe 
Mureș au fost prinși în flagrant de 
polițiștii Serviciului de Ordine Publică 
din cadrul IPJ Hunedoara. Cei doi au fost 
prinși sâmbătă, în jurul orei 16:35, pe 
porțiunea de râu care trece prin comuna 
Rapolt.

Octavian H. de 34 de ani din Sime- 
ria și Silviu D. în vârstă de 36 de ani din 
comuna Rapolt se aflau într-o barcă în 
momentul în care au fost surprinși de 
polițiști. Pescarii aveau la ei o plasă

mono-filament - setcă și au capturat pești 
din specia somn, morunaș și mreană. 
Polițiștii au confiscat întreaga cantitate 
de..pește, barca și ustensilele pentru pes
cuit. „S-a întocmit dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de deținere și uti
lizare a uneltelor de plasă mono-filament 
în apele continentale. Dacă vor fi găsiți 
vinovați, cei doi riscă pedeapsa închisorii 
între unu și trei ani”, a precizat suinspec- 
torul Bogdan Nițu, purtător de cuvânt al 
IPJ Hunedoara. Polițiștii Serviciului de 
Ordine Publică din cadrul IPJ Hunedoara 
i-au depistat pe cei doi braconieri în urma 
unei acțiuni de prevenire și combatere a 
braconajului piscicol.
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Desemnarea câștigătorului licitației pentru 
atribuirea serviciului de transport în comun din 
Deva, care a fost programată pentru vineri, s-a 
amânat cu o săptămână.

Apa Prod Deva
are certificat pentru managementul calității

Societatea de distribuție și 
furnizare a apei potabile, Apa Prod 
Deva, a primit certificare din partea 
unei firme de talie mondială pentru 
managementul de calitate și de mediu, 
ca o dovadă că firma certificată este 
preocupată, în permanență, de 
îmbunătățirea serviciilor oferite 
comunității.

Deși nu a îndeplinit toate 
condițiile cerute de firme TUV Austria, 
potrivit managerului societății Apa 
Prod Deva a trecut totuși de normele 
impuse. „Am găsit lucruri bune aici dar 
și lucruri mai puțin bune. în final, firma 
a trecut testul. Practic astăzi avem de-a 
face cu o firmă certificată pe două sis
teme: de mediu și al calității. Așteptăm 
cu interes auditul viitor”, a declarat di
rectorul TUV Austria - România, Doru 
f’Jga.

Interes sporit pentru mediu și cal-

Gaise toxice din Turcia au ajuns și în magazinele hunedorene
Inspectorii sanitar-veterinari au con

fiscat o cantitate de 2.982 kg de caise us
cate și deshidratate care conțin un nivel 
de sulfiți peste limita maxim admisă de 
legislația europeană. Produsele provin din 
Turcia și au fost distribuite în mai multe 
județe din România, printre care și Hune
doara.

Respectivul lot de caise, jumătăți us
cate, a prezentat un nivel de 2.194 mg/ kg 
dioxid de sulf, legislația comunitară în 
vigoare prevăzând ca nivelul maxim 
admis pentru fructele deshidratate să fie 

A* 2.000 mg/ kg.-

itate
Odată cu recertificarea furnizoru

lui de apă, societatea Apa Prod și-a pro
pus ca mediul și calitatea să fie de acum 
prioritățile activității pe care o 
desfășoară. în acest sens, directorul 
societății Victor Arion a declarat că 
firma certificatoare le-a dat o mână de 
ajutor în îmbunătățirea calității servici
ilor oferite populației. „A fost o muncă 
de șase luni. Nu a fost ușor dar ne 
bucurăm că am reușit în final. Deși de 
abia acum urmează partea cea mai grea 
și anume faptul că angajații noștri tre
buie să aplice noile instrucțiuni de lucru 
în modul în care își desfășoară activi
tatea”, a afirmat Victor Arion.

Autoritățile județene sunt 
mulțumite de progresul firmei Apa 
Prod

Prezent la festivitatea de recertifi- 
care a societății Apa Prod Deva, sub-

g
 Caise uscate cu o cantitate 

prea mare de sulfiți au fost dis
tribuite în circa 30 de județe din țară, 

printre care și Hunedoara

Luni, 22 februarie 2010

Administrație 5

Victor Arion, directorul
APAPROD SAg

prefectul județului, Dorin Gligor a fe
licitat conducerea societății și consideră 
că această certificare va duce în mod 
sigur la o mai bună calitate a serviciilor 
oferite consumatorilor din județ. „Eu le 
doresc succes în continuare și să

Dăunătoare mai ales 
pentru astmatici

Inspectorii sanitar-veterinari au ex
plicat că sulfiții se utilizează cu rol de 
conservanți într-o gamă largă de alimente, 
în mod particular, în produse din came, 
produse din pește, băuturi răcoritoare, 
vinuri, fructe și legume uscate. Dioxidul 
de sulf se produce în mod natural și în 
procesul de obținere a vinului și al berii, 
nivelul acestora fiind uneori crescut, în 
special în vin datorită procesului de 
fermentație, adăugându-se uneori în 

reușească să se mențină la nivelul aces
tor standarde, aducând totodată, prin 
serviciile lor, satisfacție populației”, a 
declarat Dorin Gligor. Aceeași opinie a 
fost împărtășite și de viceprimarul 
Devei, Florin Oancea care speră ca prin 
această certificare problemele pe care 
devenii le au cu furnizorul de apă 
potabilă să devină istorie.

Reprezentanții organismului de 
certificare vor monitoriza, în următorii 
trei ani, modul în care standardele și 
metodologiile vor fi implementate în 
programul societății Apa Prod Deva.

Maria Bulz

acesta cu scopul de împiedica continuarea 
fermentării în sticlă a acestuia.

Una din reacțiile adverse care pot 
apărea în urma ingestiei de alimente care 
conțin sulfiți de către persoane care suferă 
de astm sau bronșită cronică constă în 
apariția fenomenelor alergice însoțite de 
tot cortegiul simptomatic generat de aces
tea, respectiv: sufocare, prurit, rinoree, 
urticarie și inflamarea mucoaselor.

Acest lot de caise din Turcia a fost 
distribuit în Polonia, Republica Cehă și 
România.

Elena Matieș Iancău

Protest împotriva 
disponibilizării

Peste 150 de angajați ai Romt- 
elecom din mai multe județe din 
Transilvania au protestat, sâmbătă, la 
Cluj, reclamând intenția companiei 
de a concedia 600 de angajați în
cepând cu 1 mai. Sindicaliștii din 
Hunedoara, Bistrița, Brașov, Alba, 
Cluj, Sălaj,'Maramureș au afișat pan
carte și bannere cu texte precum: 
„Eficientizare! începeți cu voi”, „Am 
apăsat butonul de panică, dar nu ne 
aude nimeni”, „Minciuna - noua val
oare a companiei” sau „Voi cu bu
toanele, noi cu telefoanele”.

Protestul s-a desfășurat în fața 
sediului companiei de telefonie din 
Cluj-Napoca. Sindicaliștii nu sunt 
siguri că Romtelecom nu va anunța 
și alte disponibilizări, având în 
vedere că anul trecut conducerea 
companiei a promis că nu vor exista 
concedieri în 2010.

în replică, reprezentanții Romt
elecom au declarat că vor acorda 
celor disponibilizați salarii compen
satorii de până la 14.000 de euro, dar 
nu vor renunța la decizia anunțată.

Elena Matieș Iancău

°iinct și contrapunct în viața publică hunedoreană
Am citit în presa electronică 

diverse texte și undeva apare și 
numele meu. în consecință tre

buie să fac niște precizări. 
Nu mă interesează în nici un 
fel activitatea partidelor poli
tice. Nici unul dintre acestea 
nu se subsumează sferei mele 
de preocupări și de activitate. 
Nici conducerile lor, fie națio
nale, fie județene nu mă preo

cupă. Dintr-un motiv foarte 
.. mplu. Eu sunt pe un alt plan 

de activitate și de interese.

Reprezint o minoritate, cea 
ruteană, în legislativ. Sunt membru 
al Grupului Minorităților Naționale, 
la ale cărui decizii contribui prin 
discuții și vot, ale cărui decizii le re
spect și le promovez. Pentru cei 
care nu înțeleg sau ’ nu vor să 
înțeleagă trebuie să precizez că 
statutul nostru este punctual diferit 
de cel al parlamentarilor promovați 
de partide.

Noi nu suntem cu aceștia în 
competiție ideologică, politică sau 
electorală. Deci nu avem nimic de 
disputat cu ei. Activitatea noastră, 
deci și a mea, se circumscrie

promovării identității etnice a rute
nilor precum și a promovării, după 
puterea fiecăruia, a imaginii externe 
a României în lume.

La toate activitățile Consiliului 
Mondial al Rutenilor s-a menționat 
că România acordă atenție rutenilor 
în particular, minorităților în gen

eral, ceea ce poate constitui un ex
emplu și pentru alte țări.

Pe de altă parte, în parlament, 
noi colaborăm cu celelalte grupuri 
parlamentare. Este și cazul meu. 
Colegul Viorel Arion mi-a propus 
să îl sprijin în promovarea unor 
inițiative parlamentare și am facut- 
o.-

Și colegul Bogdan Țîmpău mi- 
a propus și de asemenea am făcut- 
o. Grupul nostru susține 
parlamentar, ca și în alte legislaturi, 
stabilitatea țării. în general sunt 
prezent în viața publică a județului 
nostru de câte ori mi se solicită. In
teresul meu principal îl reprezintă 
cultura, istoria, acolo unde 
pregătirea profesională este un atu 
în discuțiile purtate direct, în presă, 
la radio și la televiziune.

Am studii și cărți publicate. 
Am ajutat și pe alții să își publice 
cărți și studii. Am recomandat 
colegi să își poată susține doctor
atul, etc. Personalitățile din județ la 
care eu mă raporte^nu sunt cei cu 
apariții efemere doar pe criterii 
politice în diverse funcțji. Sunt cele 
care reprezintă ceva profesional: dr. 
Liviu Lazăr, dr. Adela Herban, dr. 
Vasile Ionaș, dr. Mircea Baron, 
prof. Olivia Nițescu, dr. Ionel Moș, 
dr. loan Ovidiu Munteanu, dr. Sep- 

timiu Krausz, dr. Ioan Gabriel 
Samoilescu, juristul Attila Dezsi și 
lista ar putea continua. în rest sigur 
că se pot emite diverse păreri în di
verse domenii pentru că în Decem
brie 1989 ne-am câștigat acest drept 
cu toții.

De unii sunt felicitat, mai mult 
sau mai puțin sincer. De alții sunt 
contestat, uneori chiar de persoane 
pe care le-am ajutat, evident în lim
itele legii sau de persoane pe care 
nu le-am putut ajuta pentru că 
cererile lor erau absurde sau 
competențele mele nu mi-au permis 
să intervin.

Adeseori am fost împiedicat să 
promovez interesul public chiar de 
reprezentanții unor instituții ale stat
ului. Exemplu: protejarea monu
mentelor istorice și implicit 
promovarea imagistică și turistică 
a acestora.

Viața în general, deci și a mea 
are și bune și rele.

Eu sper să mă ajute Dumnezeu 
să fac cât mai mult bine oamenilor, 
să promovez identitatea rutenilor, să 
contribui la afirmarea imaginii țării 
noastre în lume.

Gheorghe Firczak
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„ Când dragostea vorbește, vocile tuturor 
zeilor par a fi adormite în armonia 
raiului." III Hliam Shakespeare)

Sfântul Valentin îl pune în umbră pe Dragobete

Ziua îndrăgostiților poate să fie în orice zi din an
Doi patroni ai iubirii sunt sărbătoriți, 

teoretic, în România, dar, în timp ce Dra
gobete, fiul cel chipeș, iubăreț și năvalnic 

al Dochiei, a intrat într-un con de 
umbră, blândul Sfânt Valentin mobili
zează an de an tot mai multe târguri de 

cadouri, petreceri și oferte speciale de că
lătorii. Hunedorenii sunt totuși de părere 

că nu este nevoie de o anumita sărbă
toare pentru a-și declara iubirea.

Teoretic între cei doi patroni ai iubirii nu sunt 
decât 10 zile în calendar, practic Sf Valentin îl 
surclasează pe autohtonul Dragobete când vine vorba 
de marketing și PR.

Dragobetele un zeu 
românesc âl iubirii

Dragobetele, celebrat cândva cu mare pompă la 
24 februarie, era zeul dragostei și al bunei dispoziții în 
zona noastră. I Se mai spunea și Cap de Primăvară și 
era identificat cu Cupidon, zeul iubirii în mitologia 
romană și cu Eros, corespondentul acestuia în mitolo
gia greacă. Un alt nume al său era Năvalnicul, fiind 
perceput ca un fecior frumos, care le face Pe tinerele 
fete să-și piardă mințile - un fel de Zburător - metamor
fozat apoi de Maica Domnului într-o floare.

în lumea satului românesc, pe 24 februarie, sem
nalul era dat de păsările nemigratoare, care se strângeau 
în stoluri, ciripeau, se împerecheau și începeau să-și 
construiaseă cuiburile. Despre "păsările" neînsoțite la 
Dragobete știa toată lumea că rămân singure și fără pui 
până în aceeași zi a anului viitor. După modelul 
zburătoarelor, "fetele și băieții se întâlneau să 
sărbătorească Dragobetele, pentru a rămâne îndrăgostiți 
pe parcursul întregului an. Dacă timpul era favorabil,

CURĂȚENIA ÎNSEAMNĂ CIVILIZAȚIE!

SLC. SALUBRITATE SA Deva
pune la dispoziția cetățenilor europubele și eurocontainere 
pentru colectarea selectivă a tuturor tipurilor de deșeuri: 
pet-uri + plastic; hârtie + carton; sticle; deșeuri menajere.

ei se adunau în cete și ieșeau la pădure. Din zăpada 
netopită, în această zi, fetele își făceau rezerve de apă, 
cu care se spălau la anumite sărbători din timpul anu
lui.

în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Transilvania 
circula și o zicală: "Dragobete sărută fetele".

Steaua acestui flăcău a început să apună după 
prima jumătate a secolului al XX-lea. într-un fel, zeul 
a fost și el o victimă a comunizării țării. După decem
brie 1989, el nu și-a mai găsit locul, satul românesc 
tradițional nu mai exista.

Sfântul Valentin un 
protector al îndrăgostiților 
dar și al comercianților

De acest gol a profitat Sfântul Valentin, celebrat 
în lumea occidentală pe 14 februarie. Cine este acest 
sfânt - mană cerească pentru producătorii de inimioare 
de pluș și de bomboane de ciocolată?

Enciclopedia Catolică spune că au existat cel 
puțin trei sfinți pe nume Valentin, toți trei martiri. Unul 
era preot la Roma, altul episcop la Interamna (azi 
Temi), iar despre cel de-al treilea se știe doar că a fost 

în Africa, unde a suferit, alături de alți martiri. Ceva 
mai multe informații sunt despre primii doi, care au fost 
uciși în a doua jumătate a secolului al III-lea, fiind 
îngropați pe Calea Flaminia, dar în locuri diferite. Din 
lucrările lui William de Malmesbury se știe că, la un 
moment dat, acestui loc, denumit azi Porta del Popolo, 
i se spunea Poarta lui Valentin. Același autor spune că 
numele ar fi fost preluat de la o bisericuță din 
apropiere, cu hramul acestui sfânt. Nu se știe însă de
spre care dintre acești sfinți ar fi vorba, pentru că ei nu 
sunt menționați decât în documente relativ recente, cu 
importanță istorică foarte redusă.

O legendă spune că împăratul Claudius al II-lea 
nu reușea să-și adune oastea pentru că bărbații refuzau 
să se înroleze. El a crezut că bărbații romani nu voiau 
să își părăsească soțiile și a interzis logodnele și nunțile 
în Roma. Un preot creștin, pe nume Valentin, făcea însă 
cununii în secret. Aflând, împăratul l-a închis, iar preo
tul a murit în captivitate în 14 februarie.

Sărbătoarea iubirii în lume

Credințele populare și sărbătoarea asociată par a- 
și avea izvorul în Anglia și Franța Evului Mediu și sunt 
legate tot de împerecherea păsărilor. Iar oamenii și-au 
spus că e o bună ocazie pentru a scrie scrisori și a-și 
declara cu sinceritate sentimentele. Literaturile de secol 
XTV și XV din aceleași regiuni fac aluzii la aceste prac
tici. Cele mai vechi texte sunt două balade ale poetului 
bilingv John Gower (1327 - 1408), scrise în franceză. 
Mai târziu, Dame Elizabeth Brews amintea, într-o 
scrisoare, că speră ca de Sfântul Valentin să-i găsească 
fiicei ei un soț, așa cum orice pasăre își găsește 
perechea.

în prezent, Sfântul Valentin este asociat cu di
verse tradiții regionale în Marea Britanie. în Norfolk, 

Nu sunt prea romantic de felul meu ”
Răzvan. Tănase

• „Sinceră să fiu despre sărbătoarea 
românească „Dragobete” nu am auzit până 
acum câțiva ani când a apărut și la noi Valen
tine ’s Day. Nu sunt prea romantică de felul meu

% 1 ■** /
* și nici nu cred că trebuie să fie o zi anume în care să 

trebuiască practic să faci un cadou s-au declarații de 
dragoste persoanei dragi ”

Mladin Cătălina

un personaj numit Jack Valentin ciocănea la ușile din 
spatele tututor caselor, lăsând dulciuri și cadouri pentru 
copii. în Țara Galilor, mulți oameni sărbătoresc pe 25 
ianuarie, în loc de 14 februarie. Ziua îl comemorează 
pe Sf. Dwynwen, sfântul patron al îndrăgostiților 
galezi. în Franța, ziua de Sfanțul Valentin este 
sărbătorită ca și în restul țărilor occidentale. în Dane
marca și Norvegia, ziua de 14 februarie este cunoscută 
ca Valentinsdag. Nu este sărbătorită pe o scară largă, 
dar mulți oameni își fac timp pentru a-1 petrece într-un 
mod romantic cu partenerul de viață sau trimit o felic
itare unei iubiri secrete.

în Suedia este numită ziua tuturor inimilor, dar 
nu este o sărbătoare oficială. în Slovenia, un proverb 
spune că Sfântul Valentin aduce cheile rădăcinilor, așa 
că pe 14 februarie plantele și florile încep să crească. 
Ziua îndrăgostiților a fost sărbătorită ca ziua în care 
încep lucrările în vii și pe câmpuri. Se spune, de aseme
nea, că păsările se căsătoresc în această zi.

în Turcia, Valentine's Day este numai Sfântul 
Gregor, care se traduce în Ziuă Inimilor Dragi/ Dulci.

în Brazilia, ziua înamoraților sau ziua iubitului/ 
iubitei este sărbătorită pe 12 iunie, când cuplurile-'" i 
dau cadouri precum ciocolată, felicitări și, de obicei; 
un buchet de flori. Aceasta a fost aleasă ca ziua înainte 
de Sfântul Anton, cunoscut aici ca sfântul căsătoriei, 
când multe femei singure realizează ritualuri populare 
pentru a găsi un soț bun sau iubit.

Datorită unui efort de marketing concentrat, 
Valentine's Day a apărut și în Japonia și Coreea ca o zi 
în care mai mulț femeile și mai puțin bărbații dăruiesc 
bomboane, ciocolată și flori. A devenit ca o obligație 
ca multe femei să dăruiască ciocolată tuturor colegilor 
bărbați. Pe 14 martie, bărbații sunt așteptați să întoarcă 
favorul celor care le-au dat ciocolată de Ziua 
îndrăgostiților.

g
,, Sărbătoresc amândouă atunci 
când am cu cine. E un prilej frumos 
de ați manifesta dragostea și senti

mentele. Cred că este un prilej bin
evenit pentru distracție ”

Beneficiile reciclării asupra mediului înconjurător
Reciclarea reduce cantitatea de deșeuri

ce trebuie depozitată in gropi de gunoi sau incinerată 
Fiecare tonă de hârtie reciclată salvează 17 copaci 
Reciclarea reduce numărul de agenți poluanți din aer și apă

* Reciclarea ajută la conservarea resurselor naturale *
precum lemn, apă șl minereuri

Reciclarea previne distragerea habitatelor naturale ale animalelor, 
a biodlversității și previne eroziunea solului

- BrodioșiMncFCiaroeâză
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l echtle documente aduc la lumină o tristă poveste medievală. Aflăm 
astfel că jupanul Batea, fiul nobilului Boar de Cristiol a ucis pe Johann 
de Neuremberga. apropiat al regelui Ungariei Sigismund de Luxemburg. 
Cu pedeapsă Bâlea a fost condamnat la tăierea capului.

Biserica ortodoxă din Crișcior, 
un vechi monument zărăndean

Trecând dincolo de Brad pe valea 
Crișului Alb spre inima Apusenilor, 

după șapte kilometri drumul (DN 74) 
ajunge în centrul localității Crișcior. 
Apa ce străbate vechiului sat a dat și 
numele așezării desemnată însă cu 
un diminutiv ce reflectă realitatea, 
căci aici aproape de izvoare, Crișul 
abia începe să prindă vigoarea unui 
râu colectând apele de pe văile aflu

ente.

Crișciorul este atestat documentar 
doar la 1439, dar așezarea trebuie să fie 
mult mai veche dacă luăm în considerare 
vechimea bisericii medievale construită 
cândva la cumpăna veacurilor XIV - XV. 
Biserica ortodoxă din Crișcior cu hramul 
"Adormirea Maicii Domnului" domină 
așezarea de pe o terasă mai înaltă situată 
în centrul satului. Imaginea de astăzi a ed
ificiului este rezultatul numeroaselor 
intervenții din ultimii 250 de ani. 
Devenită neîncăpătoare pentru comuni
tatea locală, biserica a fost modificată 
substanțial prin demolarea altarului vechi 

elungirea spre est a navei. în forma 
imjială biserica ridicată din piatră a avut 
dimensiunile reduse ale unei capele de 
curte cu un plan ce se regăsește la mai 
toate bisericile vechi din Țara Hațegului 
și Zarand : naos de tip sală, tăvănit, altar 
rectangular decroșat și tum-clopotniță 
spre vest. Intrarea inițială, astăzi zidită, se 
afla pe latura nordică a lăcașului de cult. 
Tumul-clopotniță, puternic, păstrează în 
partea superioară ferestre cu traforuri de 
sorginte gotică. în urma modificărilor 
constructive biserica a pierdut o mare 
parte dintre elementele sale vechi. Nava 
prelungită nu mai este tăvănită, ci boltită, 

»oul altar are o formă poligonală la ex
terior și circulară la interior. în locul 
acoperișului original tumul-clopotniță a 
căpătat un foișor acoperit cu tablă. în 
prezent intrarea se face de pe latura 

că, printr-o ușă suprapusă de singura 
teieastră cu profil ogival care s-a păstrat. 
O altă cale de acces este ușa de la parterul 
tumului-clopotniță pe unde se trece apoi 
în naps.

Istoria redescoperită

Lucrările de reparații efectuate la 
biserică în anul 1989 au constituit prilejul 
pentru inițierea unei cercetări arheolog
ice. Săpăturile au relevat pe amplasamen
tul bisericii existența anterioară a unei 

Tablou votiv

construcții cu caracter laic constituită din 
trei încăperi. Construcția cu fundații de 
piatră a fost dezvelită atât în interiorul 
biserici, cât și în exterior, pe latura 
nordică a monumentului. De asemenea, a 
fost descoperit și altarul bisericii vechi, 
element constructiv îndepărtat cu ocazia 
prelungirii actualului edificiu. Vestigiile 
descoperite au fost puține, fapt datorat 
numeroaselor intervenții din timpul 
reparațiilor anterioare soldate cu răvășiri 
ale depunerilor arheologice. Demne de 
remarcat sunt doar cele trei monede 
datând din secolele XVI-XVIII, precum 
și un inel din tablă de aramă.

Povestire 
cu vrăjitoare

Două dintre obiectele descoperite au 
atras atenția, nu atât prin importanță lor 
istorică, cât prin semnificația pe care o 
sugerează. Astfel, sub pragul actualei 
intrări a fost descoperită o ulcică din lut 
plină cu cenușă. De asemenea, sub o les
pede de piatră din tumul-clopotniță a fost 
găsită o cupă cu picior. Pe baza de
scoperirilor similare din alte zone se pre
supune că piesele fac parte din ritualuri 
vrăjitorești, practicate și în Transilvania 
până în secolul al XVIII-lea.

Pictura bisericii, un 
valoros izvor istoric

Soarta vitregă a monumentului de la 
Crișcior a fost împărtășită și de ansamblul 
picturii murale. Biserica a fost pictată atât 
în interior, cât și la exterior, dar decapările 
de tencuială făcute în diverse etape au 
afectat integritatea zugrăvelilor. O pisanie 
azi dispărută marca executarea picturii în 
anul 1411, reper cronologic important 
pentru datarea monumentului. Pictura 
interioară este compusă dintr-un valoros 
program iconografic de tradiție bizantină 
structurat pe două registre, care acoperă 
pereții de nord, vest și sud ai navei. Reg
istrul inferior cuprinde pe Sfinții Constan
tin și Elena, sfinții regi maghiari Ștefan, 
Emeric și Ladislau, tabloul votiv cu cti
torii bisericii^ Sfinții Dimitrie și Teodor, 
Sfânta Marina, Sfântul Gheorghe ucigând 
balaurul. Registrul superior este compus 
din scene precum • Botezul lui Iisus, 
Adormirea Maicii Domnului și Ciclul Pa
timilor (Spălarea picioarelor, Cina cea de 
taină, Sărutul lui Iuda, Biciuirea, 

Răstignirea, la care se adaugă Dmmul 
Crucii din registrul inferior). La exterior, 
pe peretele nordic se mai păstrează urme 
ale unor scene între care se distinge Jude
cata de Apoi.

Un tablou de familie 
din veacul al XV-lea

De o deosebită importanță istorică 
dar și artistică este tabloul votiv de. pe 
pereții de vest și nord ai naosului. Aici 
sunt înfățișate portretele membrilor fam
iliei cneziale din Crișcior care au ridicat 
biserica. Capul familiei este cneazul 
Bâlea, înfățișat într-un costum de epocă, 
purtând la șold o sabie cu teaca frumos 
decorată. Jupanul Bâlea închină biserica 
Sfintei Fecioare împreună cu jupânița 
Vișe, soția sa și Ștefan, fiul mai mic. Pe 
peretele nordic sunt reprezentați ceilalți 
doi fii, Iuca și Ladislau, iar în spațiul unde 
acum este una dintre ferestre erau 
reprezentate fiicele jupanului, Fiica și 
Sora.

Poveste medievală 
despre soartă 
și răzbunare

Vechile documente aduc la lumină o 
tristă poveste medievală. Aflăm astfel că 
jupanul Bâlea, fiul nobilului Boar de 
Cristiol a ucis pe Johann de Neurem- 
berga, apropiat al regelui Ungariei Sigis
mund de Luxemburg. Ca pedeapsă Bâlea 
a fost Condamnat la tăierea capului și con
fiscarea tuturor proprietăților și bunurilor. 
La puțină vreme regele s-a răzgândit și 1- 
a iertat pe Bâlea, dar gestul său a fost tar
div, căci sentința fusese executată din 
ordinul comitelui de Timișoara Pipo de 
Ozora.

In cursul săpăturilor arheologice din 
interiorul bisericii a fost descoperit un 
mormânt în care se afla scheletul unui 
adult fără cap și mâna dreaptă, identificat 
cu cneazul de la Crișcior. în apropierea sa 
se afla scheletul unui copil cu un craniu 
supradimensionat, afectat probabil de 
encefalită. Copilul ar putea fi Ștefan, fiul 
mai mic al lui Bâlea, reprezentat în 
tabloul votiv, despre care izvoarele is
torice spun că a murit de tânăr. După 
moartea lui Bâlea, capul familiei nobil
iare din Crișcior a devenit Ladislau, 
pomenit astfel în documente încă la 1404.

La Crișcior trecutul 
are încă secrete

Ruinele curții nobiliare de la 
Crișcior nu au fost încă identificate pe 
teren, dar ele nu pot fi prea departe de bis
erica medievală, fostă capelă de curte a 
familiei cneziale. Se presupune că prima 
reședință a familiei a fost chiar 
construcția descoperită sub biserică, 
atribuită Iui Boar, tatăl lui Bâlea. Tradiția 
locală vorbește și despre existența altor 
construcții dintre carp se detașează 
povestea unui tunel de refugiu despre 
care localnicii spun că făcea legătura cu 
Dealul Pietroasa, una dintre înălțimile 
care domină așezarea. Sătenii afirmă că 
în urmă cu câteva decenii, pe când se săpa 
groapa unui mormânt în cimitirul din 
preajma bisericii, pământul s-a căscat 
dezvăluind existența thiuihtafe gol sub- 

u istoria 
or din Crișcior’șFa'eîSficîilor du

rate de ei poate rezerva încă surprize în 
viitor.

Cătălin Rișcuța
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Heroină pentru Haiti
Aproximativ 100 de kilograme de heroină au fost descoperite într-un tir care 
transporta ajutoare pentru Haiti și care a fost reținut, sâmbătă dimineață, în 
vama arădeană Vărșand, drogurile fiind descoperite ascunse în sistemul de 
frânare.

Victor Ponta a câștigat șefia PSD
Victor Ponta este noul preșe

dinte al PSD. După numărarea 
tuturor voturilor exprimate de 
delegați la Congresul Extraor
dinar de sâmbătă, Ponta a ob

ținut un prim mandat la 
conducerea partidului cu 856 
de voturi, în timp ce Mircea 
Geoană a obținut 781 de vo

turi.

întrebat dacă va cere renumărarea 
voturilor, Mircea Geoană a declarat că 
va respecta decizia comisiei. Lupta din
tre cei doi principali contracandidați a 

fost una foarte strânsă. Pe parcursul 
numărării parțiale, diferența dintre cei 
doi a fost de doar câteva zeci de voturi, 
în unele momente, ei s-au aflat chiar la 
egalitate.

Victor Ponta a refuzat să facă vreo 
declarație până la anunțul oficial refer
itor la rezultatele alegerilor. Cu toate 
acestea, el nu și-a putut stăpâni și 
emoțiile.

După anunțarea oficială a rezul
tatelor, Victor Ponta a susținut un scurt 
discurs în care a vorbit despre unitatea 
partidului și șansa pe care PSD o are 
pentru a face schimbări și a redeveni 
principala putere politică.

Așa cum era de așteptat, procesul 
de votare a durat câteva ore bune. Rând 

pe rând, delegații veniți din toate 
județele și-au exprimat opțiunea pentru 
viitoarea conducere a partidului. După 
retragerea unor candidați importanți, 
precum Miron Mitrea, Radu Mazăre și 
Cristian Diac^nescu, în cursă mai 
rămăseseră doar patru competitori. Din
tre aceștia, Victor Ponta și Mircea 
Geoană erau cotați cu cele mai mari 

■ șanse să câștige șefia partidului.
în cadrul discursului susținut la 

Congres înainte de vot, Victor Ponta a 
vorbit despre o alternativă nu doar la 
actuala conducere din PSD, ci și la 
modelul impus de PDL și Traian 
Băsescu. Proiectul propus de el se 
dorește a fi un mod de a "da înapoi'par
tidul pesediștilor". *

FMI va acorda României tranșele trei și patru de împrumut
Consiliul Director al FMI a apro

bat, vineri, raportul de evaluare a acor
dului stand-by cu România și eliberarea 
tranșelor trei și patru, în valoare de 
aproximativ 2,3 miliarde euro, sumă 
care va fi virată până marți.

FMI a aprobat eliberarea a două 
tranșe din acord, în valoare de 2,3 mil
iarde euro

Board-ul FMI a votat în unanimi
tate raportul de evaluare și a acceptat 
acordarea unei derogări în ceea ce 
privește nivelul arieratelor statului, cri
teriu care nu a fost îndeplinit la finele 
anului trecut.

"în discuții s-a pus accentul, în 
partea de fiscalitatea, pe respectarea 
țintelor de cheltuieli, dar și pe necesi
tatea adoptării unor măsuri în ceea ce 
privește colectarea, care trebuie 
îmbunătățită. De asemenea, s-a insistat 
pe adoptarea în termenele stabilite și cu 
toate prevederile necesare a legii 
responsabilității fiscale și a legii pensi
ilor", a declarat pentru MEDIAFAX 
reprezentantul României la FMI, Mihai

Tănăsescu..

„BNR trebuie să fie 
în continuare 
prudentă”

Un alt punct de discuție a fost 
reprezentat de posibilele efecte ale 
crizei din Grecia asupra României și 
sistemului bancar local, apreciindu-se 
că nu există un pericol semnificativ și 
că băncile românești au resurse sufi
ciente.

Oficialii FMI au evidențiat că sis
temul bancar românesc s-a comportat 
foarte bine într-un an de criză, dar au 

atras atenția asupra necesității ca polit
ica monetară să rămână prudentă.

"BNR trebuie să fie în continuare 
prudentă, pentru ca presiunile 
inflaționiste care s-aui arătat la în
ceputul anului să nu ducă la depășirea 
țintei pentru 2010", a adăugat 
Tănăsescu.

El a mai punctat că eliberarea 
celor două tranșe reprezintă un pas im
portant pentru ieșirea României pe 
piețele internaționale de capital.

Tănăsescu a menționat că Uniunea 
Europeană va aproba la începutul lunii 
martie următoarea tranșă din acordul de 
finanțare, de un miliard de euro.

"Această cooperare’ între 
împrumutători a fost foarte bună. Acum 
e rândul oficialilor români să imple
menteze măsurile convenite", a conchis 
reprezentantul României la FMI.

Alegerile legislative din Olanda vor avea loc 
doar la vară

"Alegerile vor avea loc probabil 
înaintea verii, cel mai târziu în iunie", 
a declarat un purtător de cuvânt al Min
isterului de Interne, Vincent van Steen.

Premierul Jan Peter Balkenende a 
anunțat că îi va prezenta reginei Beatrix 
demisia Guvernului său de coaliție de 
centru-stânga.

Aceasta intervine din cauza 
plecării din coaliție a partidului laburist 
(PvdA). al ministrului de Finanțe 
Wouter Bos, care se opune prelungirii 
misiunii Olandei în Afganistan.

România are un 
acord cu FMI pentru 
12,95 miliarde euro

O misiune comună a Fondului 
Monetar Internațional și a Comisiei Eu
ropene s-a aflat la București în luna ian
uarie pentru a doua și a treia evaluare a 
acordului stand-by încheiat cu Româ
nia.

România are un acord cu FMI pe 
doi ani, pentru 12,95 miliarde euro, pa
chetul total de finanțare externă, de la 
Fond, Uniunea Europeană, BM și 
BERD, urmând să ajungă la 19,95 mil
iarde euro.

La începutul lunii mai, FMI a virat 
prima tranșa din împrumut (aproxima
tiv 4,8 miliarde de euro), care a intrat la 
rezerva BNR, iar în luna septembrie a 
acordat și banii aferenți celei de-a doua 
tranșe (1,85 miliarde euro), din care 
jumătate au intrat la rezerva valutară a 
BNR șț jumătate în contul Trezoreriei 
statului aflat la BNR.

Prima tranșă de la UE, în valoare 
de 1,5 miliarde de euro, a fost acordată 
în luna iulie.

Regina "va accepta că Guvernul 
nu poate guverna", a apreciat purtătorul 
de cuvânt. "Toți se așteaptă ca ea să di
zolve Guvernul și să ordone noi alegeri 
cât de curând posibil", a adăugat el.

în acest caz, portofoliile partidului 
laburist vor fi atribuite temporar celor
lalte două partide din coaliție, a contin
uat acesta.

Următoarele alegeri legislative în 
Olanda ar fi trebuit să se desfășoare în 
martie 2011.
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Timoșenko 
și-a retras 
recursul

Soarta Ucrainei a fost decisă la 
tribunal. Iulia Timoșenko și-a retras re
cursul în justiție împotriva rezultatului 
la prezidențiale. Premierul ucrainean a 
anunțat că se află în imposibilitatea de 
a-și apăra drepturile și a acuzat tri
bunalul de subiectivism. Președintele 
Viktor Iușcenko a emis un decret pentru 
organizarea ceremoniei de învestire a 
succesorului său, Viktor fanukovici.

Iulia Timoșenko a sperat r» 
justiția din Ucraina îi va da câștig di 
cauză, în procesul privind fraudarea 
celui de-al doilea tur de scurtin al 
alegerilor prezidențiale. în fața 
judecătorilor, Timoșenko a adus dovo- 
privind "coruperea" alegătorii 
prezența la urne unor persoane decedate 
pe listele electorale și votul masiv la 
domiciliu. Judecătorii au decis însă că 
dovezile nu sunt de ajuns.

„Având în vedere atitudinea aces
tui tribunal, care nu vrea să afle 
adevărul și nici ceea ce s-a întâmplat cu 
adevărat, îmi retrag recursul și le cer 
judecătorilor să oprească audierile pen
tru că acest proces nu are nimic de-a 
face cu justiția și litera legii”, a spus 
Timoșenko.

Iulia Timoșenko a depus marți un 
recurs în justiție care avea ca scop in
validarea rezultatului alegerilor 
prezidențiale câștigate de rivalul său 
prorus, Viktor Ianukovici.

Curtea Supremă Administrativă 
din Ucraina a acceptat demersul pre
mierului ucrainean și a suspendat rezui J
tatul alegerilor pănă la soluționarea 
recursului. Cum Timoșenko nu a reușit 
să îi convingă pe judecători că alegerile 
au fraudate, președintele ales Victor 
Ianukovici va fi învestit în funcție pe 25 
februarie.

IEI



Hilary Duff s-a loagodit cu jucătorul de hochei Mike Comrie 
„Hilary Duff și Mike Comrie s-au logodit în acest weekend, în timpul va
canței lor în Hawaii. După ce au fost împreună timp de doi ani, sunt foarte 
bucuroși să vă dea fericitele vești. Sunt recunoscători pentru toate urările 
voastre de bine”, a declarat reprezentanta starului, Nanei Ryder.
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Rafael Nadal va apărea 
în videoclipul Shakir ei

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numărul 
trei în clasamentul ATP, apare în cel mai recent 
videoclip al cântăreței columbiene Shakira, ce 
se intitulează "Gypsy", informează presa 
spaniolă.

"Nadal apare alături de cântăreața Shakira 
în cel mai recent videoclip al său. Single-ul se 
cheamă «Gypsy» și face parte din ultimul albul 
al artistei, intitulat Loba. Videoclipul a fost fil
mat recent în Barcelona pe durata unei zile și 
jumătate. Lansarea sa mondială va avea loc 
peste o săptămână", a anunțat cotidianul As.

Presa mondenă din Spania a speculat în ul
timele zile asupra unei relații între Nadal și 
Shakira, dar apariția acestui videoclip a pus 
capăt acestor zvonuri. "în zilele dinaintea 
filmărilor, s-a speculat legat de întâlnirile dintre

Shakira și Rafael Nadal. Văzându-i împreună, s- 
a vorbit și despre o posibilă poveste de dragoste 
între cei doi, lucru pe care purtătorul de cuvânt 
al tenismanului, Benito Perez-Barbadillo, l-a 
negat categoric la momentul respectiv", a scris 
cotidianul El Pais.

Potrivit sursei citate, Shakira și Nadal, care 
s-au întâlnit cu doi ani în urmă la Abu Dhabi, au 
fiecare relații stabile de mai multă vreme. 
Cântăreața columbiană este de peste zece ani 
alături de argentinianul Antonio de la Rua, în 
timp ce Rafael Nadal se întâlnește cu eterna sa 
prietenă Xisca.

Tenismanul Rafael Nadal suferă, de la fi
nalul lunii ianuarie, de o mică ruptură musculară 
la genunchiul drept și nu va participa la niciun 
turneu cel puțin o lună.

’’Eu când vreau să fluier, fluier”
a primit Ursul de Argint

Lungmetrajul "Eu când vreau să 
fluier, fluier", regizat-de Florin Șerban, 
a primit, sâmbătă, "Jury Grand Prix - 
Silver Bear/ Marele Premiu al Juriului 
- Ursul de Argint", la gala Festivalului 
de Film de la Berlin. Anterior acestui 
premiu, fdmul a primit și distincția "Al
fred Bauer", oferită pentru noi perspec
tive în arta cinematografică.

Cel mai bun film, distins cu Ursul 
de Aur la Berlin, a fost "Honey", în 
regia lui Semih Kaplanoglu. Actrița 

r * yiee Zellweger a fost cea care a în
mânat Marele Premiu al Juriului, pe 
scenă urcând regizorul Florin Șerban și 
actorii Ada Condeescu și George 
Bfctereanu.

"Eu când vreau să fluier, fluier" 
este primul lungmetraj regizat de Florin 
Șerban. Filmul se bazează pe povestea 
unui adolescent care se hotărăște să 
evadeze dintr-un penitenciar, cu numai 
cinci zile înainte de a fi eliberat..

Acțiunea filmului se complică și 
mai mult în momentul în care Silviu, 
personajul principal, se îndrăgostește 
de Ana, o studentă la sociologie care își 
face practica în penitenciar.

Câștigătorii 
Festivalului de Film 
de la Berlin

Iată lista câștigătorilor la Festi- 
aiul Internațional de Film de la Berlin:

Actrița va deveni mămică pentru 
prima oară în luna septembrie. Monica 
spune că nu a făcut niciun tratament ca 
să rămână însărcinată. O dorință 
devenită realitate. Monica Anghel a

Ursul de Aur pentru cel mai bun 
film - "Honey", de Semih Kaplanoglu; 
Ursul de Argint - Marele Premiu al ju
riului - "Eu când vreau să fluier, fluier", 
de Florin Șerban; Ursul de Argint pen
tru cel mai bun regizor - Roman Polan
ski pentru "The Ghost Writer"; Ursul de 
Argint pentru cea mai bună actriță - 
Koji Wakamatsu pentru

"Caterpillar"; Ursul de Argint pen
tru cel mai bun actor - Grigory Dobry- 
gin și Sergei Puskepalis pentru "How I 
Ended This Summer"; Ursul de Argint 
pentru cel mai bun scenariu - "Apart 
Together", Wang Quan'an; Ursul de 
Argint pentru Outstanding Artistic 
Achievement - "How I Ended This 
Summer", de Alexei Popogrebskiy; 
Premiul Guild of German Art House 
Cinemas - "Faith", de Burhan Qurbani; 
Premiul juriului ecumenic pentru cel 
mai bun film din competiție - "Honey", 
de Semih Kaplanoglu; Premiul juriului 
ecumenic pentru cel mai bun film din 
secțiunea Panorama - "Kawasaki's 
Rose", de Jan Hrebejk; Premiul juriului 
ecumenic pentru cel mai bun film din 
secțiunea Forum; "Still Alive In Gaza", 
de Nicolas Wadimoff; Premiul 
FIPRESCI pentru cel mai bun film din 
competiție - "A Family", de Pernille 
Fischer Christensen; Premiul 
FIPRESCI pentru cel mai bun film din 
Panorama - "Parade", de Isao Yukisada

- Premiul FIPRESCI pentru cel 
mai bun film din Forum - "Crab Trap", 

Monica Anghel așteaptă un copil
aflat de curând că va deveni mămică. 
De fericire, artista a făcut anunțul, 
vineri dimineață, în direct la radio.

"Sunt însărcinată și dacă lucrurilor 
vor merge bine, voi dfcveni mămică în 
septembrie, octombrie", a spus Monica 
Anghel. Ea a mărturisit că tăticul este 
bărbatul alături de care trăiește o 
frumoasă poveste de dragoste de 
aproape un an. Nu a vrut să spună cum 
îl cheamă, a precizat însă că este cadru 
militar și că, cel puțin deocamdată nu 
s-au afișat împreună la niciun eveni
ment monden.

Artista consideră că în viața unui 
om, atunci când cineva drag dispare,

de Oscar Ruiz Navia

- Premiul C.I.C.A.E. pentru cel 
mai bun film din Panorama - 
"Kawasaki's Rose", de Jan Hrebejk

- Premiul C.I.C.A.E. pentru cel 
mai bun film din Forum - "Winter's 
Bone", de Debra Granik

- Caligari Film Prize - "The Mouth 
of the Wolf', de Pietro Marcello 

apare altcineva, așa cum i s-a întâmplat 
și ei: sarcina a venit la scurt timp după 
moartea bunicii sale, ‘la care a ținut 
foarte mult. Și chiar dacă cele mai 
multe femei se îngrașă atunci când 
rămân însărcinate, Monica a povestit că 
de când a aflat că va deveni mămică, a 
Slăbit 4 kilograme. Oricum artista 
recunoaște că este atentă la alimentație, 
astfel că joi a mâncat doar un morcov 
și un covrig.

Acum Monica, ca orice viitoare 
mămică, își dorește să aibă o sarcină 
ușoară, dar mai ales ca bebelușul ei să 
fie sănătos.

- NETPAC Prize - "Ap revoir 
Taipei", de Arvin Chen

- Peace Film Award - "Son Of 
Babylon", de Mohamed Al-Daradji

- Amnesty International Film 
Prize (ex aequo) - "Son Of Babylon", 
de Mohamed Al-Daradji, și "Waste 
Land", de Lucy Walker, Joao Jardim, 
Karen Harley.

Sandra Bullock își 
răsfață fetița vitregă

Și-a susținut soțul să lupte în 
instanță pentru a câștiga custodia fi
icei pe care el o are cu fostul 
pomostar Janine Lindemulder, iar 
acum o tratează pe micuța Sunny ca 
pe fetița ei biologică.

Sandra Bullock a fost 
surprinsă în Huntington Beach, la 
cumpărături cu fiica lui Jesse 
James. Vedeta care în curând va 
avea emoții în bătălia pentru

Oscar i-a cumpărat micuței 
hăinuțe și, deși avea bona lângă ea, 
a preferat ca, la un moment, dat, să 
poarte în brațe prețioasa povară.

< . . ■ N
Goldie = 

Hawn va 
înființa școli 
de tehnici
budiste

Actrița americană Goldie Hawn 
a declarat, într-un interviu recent, că 
dorește să înființeze o rețea de școli în 
Marea Britanie, în care elevii vor putea 
studia diverse tehnici budiste.

americani învață tehnicile budiste de 
antrenament al minții, potrivit cărora, 
în locul clasicelor teste de evaluare, 
copiii sunt încurajați să progreseze pe 
plan social și emqțional. Actrița 
americană speră că ideea ei va putea fi 
folosită în viitor și într-o rețea similară 
de școli din Marea Britanie.

"Trebuie să ne regândim întreaga 
abordare referitoare la procesul 
educațional din clasă și să combinăm 
științele cognitive cu cele mai modeme 
tehnici sociale și emoționale folosite în 
procesul de învățare. Un copil fericit și 
liniștit este primul pas către o lume 
pașnică", a declarat Goldie Hawn.

Actrița americană, în vârstă de 
64 de ani, a fost recent contactată și de 
Partidul Conservator din Statele Unite, 
care dorește implicarea vedetei în pro
cesul de îmbunătățire a politicilor 
educaționale americane, dacă
reprezentanții acestei formațiuni 
politice vor câștiga viitoarele alegeri.

"Ne-am întâlnit pentru a discuta 
depre cum ar putea să ne ajute în 
îmbunătățirea educației. Avem nevoie 
de mai multe școli în afara sistemului 
oficial, pentru a lansa o provocare față 
de actualul monopol birocratic. Unii 
dintre părinți și-ar dori o educație 
academică tradițională pentru copiii 
lor, cu birouri perfect lustruite și cu 
tradiționalele terenuri de fotbal. Alții 
și-ar dori însă un sistem mai flexibil și 
mai imaginativ", a declarat conserva
torul Michael Gove, secretarul ameri
can pentru Educație.

Goldie Jeanne Hawn, născută pe 
21 noiembrie 1945, este o actriță 
americană, regizoare și producător de 
televiziune, a cărei carieră se întinde 
de-a lungul a peste patru decenii. 
Renumită pentru rolurile din filmele 
"Private Benjamin/ Benjamin, recrut 
fără voie", "Foul Play/ Joc înșelător", 
"Wildcats/ Echipa de fotbal", "Bird on 
a Wire/ Pasărea pe sârmă" și "The 
Banger Sisters/ Admiratoarele 
din...'60", Goldie Hawn a primit Os- 
carul pentru cea mai bună actriță în rol 
secundar pentru rolul din "Cactus 
Flower/ Floarea de cactus" (1969).

Goldie Hawn și partenerul ei de 
viață, Kurt Russell, alături de care 
formează o familie începând din 1983, 
au împreună doi copii, la rândul lor ac
tori: Kate Hudson și Oliver Hudson.
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Max/me...

Multe lucruri aș fl fost 
capabil să înțeleg dacă nu V

în anul 2048, efectele încălzirii globale pot fi observate cu ochiul liber. 
Apele au cucerit o mare parte din suprafața Pământului, iar orașele de 
coastă sunt complet inundate. John Kubiak și cei doi fii adoptivi ai săi își 
câștigă existența căutând comori înghițite de ape. Vaticanul le încredin
țează o misiune ultra secretă... (Pro TV, 20:30, Misiune în lumea apelor)
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Introduceți In grila de mal sus următoarele cuvinte: 
AMALGAMATĂ, AMĂGI, ANAGRAMARE, 

APARI, ARC, AT, ATAC, ATAȘ, ATAȘA, ATRAf 
AȚÂȚĂTOARE, BOT, CÂȘTIGAT, COLET, 
CRAȘI, CRĂPAT, ETICHETATE, GL, IȚĂ, 
LABĂ, LĂSAT, MAT, MĂRȚIȘOR, M0T1, 

NATAL, OMĂT, RANĂ, RASĂ RC, SOȚII, TA; 
TASATĂ, TENOR, TOR, TRAC.

Petru Ardelean - ARAD

Viorel Naghi • Vladimlrescu
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07:UO JO de lamă: Hochei pe gheață 
masculin - Suedia - Finlanda

09:40 Telejurnal *Sport *Meteo 
10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 202.)
11:15 Vedeta familiei (rel.)
12:15 Bună ca viața! (emisiune de di

vertisment, 2009, rel.) 30'
12:45 Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009, rel. - 12.) 60' 
cu Ya Won Lee, Kil-Kang Ahn, Tae- 

woong Eom, Hyun-jung Go
14:00 Telejurnal

*Sport *Meteo
14:45 Eurovision Selecția Națională 

2010
14:50 Info Olimpic
15:30 Kronika (magazin cultural)
16:55 Jocurile Olimpice de lamă 

Vancouver 2010
18:25 Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009 - 13.) 60' 
cu Yo Won Lee, Kil-Kang Ahn-, Tae- 

woong Eom, Hyun-jung Go
19:40 Info Olimpic

— 19:50 Sport
20:00 Telejurnal

jv *Meteo
21:10 Anatomia lui Grey (SUA se

rial, 2005 - 23.)
, . cu Ellen Pompeo, Sandra Oh, Kathe

rine Heigl, Justin Chambers
AO JO de lamă: Schi fond. Sprint 

“ echipe masculin și feminine

07:00 Ferma (rel.)
08:10 JO de lamă - Patinaj artistic 
Dans • Programul original 
09:30 Atenție... copii (emisiune de 

divertisment, rel.)
10:10 Timpul chitarelor (rel.)
11:30 Telejurnal *Sport
12:00 Sat TV (emisiune de divertis

ment, 2009, rel.)
12:30 Telejurnal
12:45 Popasuri folclorice (2008) 
13:45 Eurovision Selecția Națională 

2010
13:55 Descoperă românii
14:00 JO de lamă - Schi acrobatic
Finala masculină de Ski Cross
15:30 JO de lamă - Biatlon feminin 

(rel.)
12,5 km cu start în bloc
16:00 JO de lamă - Bob masculin 

(rel.)
Bob 2 Manșele 3 și 4
17:00 JO de lamă: Hochei pe gheață 

masculin: Canada - SUA (rel.)
18:30 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:45 Miracole (italian serial de 

dramă, 2007 - 199.)
19:20 Cetățile de gheață ale Reteza

tului
20:00 JO de lamă: Sărituri cu schiu- 

rile: Trambulina mare, echipe 
22:00 JO de lamă
Hochei pe gheață feminin: Semifinalal

08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 
(matinal)

10:00 în gura presei
11:00 Lassie (SUA-canadian serial, 

1997) 30'
cu Corey Sevier, Susan Almgren, Wal

ter Massey, Tim Post
12:00 Sheena (SUA film serial de 

aventură, 2000)
cu Gena Lee Nolin, John Allen Nelson 
13:00 Observator
14:00 O crimă de un milion de dolari 

(canadian dramă, 2005) 120' 
cu Poppy Montgomery, David Sut

cliffe, Shawn Christian, Sarain 
Boylan

16:00 Observator
17:00 Acces Direct
19:00 Observator
20:30 Chef cu Nae și Vasile
22:30 Observator
23:30 Un Show Păcătos (emisiune de 

. divertisment)

07:00 Știrile PRO TV (2009) 
09:55 Omul care aduce cartea
10:00 Serviți, vă rog! (emisiune de 

divertisment, 2009, rel.)
13 :<J0 Știrile PRO TV (2009) 
14:00 Fantoma (SUA-australian 

aventură, 1996, rel.) 96' 
cu Billy Zane, Kristy Swanson, Treat 

Williams, Catherine Zeta-Jones
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3682.)
cu Heather Tom, Christel Khalil, Laura- 

lee Bell, Don Diamont
17:00 Știrile PRO TV (2009)
17:45 Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
19:00 Știrile PRO TV (2009)
20:30 Misiune în lumea apelor (SUA- 

german aventură, 2008)
22:15 State de România (român serial 

de comedie, 2009 - 63.) cu Ghe- 
orghe Visu

23:30 Știrile PRO-ȚV (2009)

14:55 Ultimele dorințe (SUA dramă, 2007)
16:30 Mincinosul mincinoșilor (SUA comedie, 1997)
17:55 Manuela și Manuel (puertorican comedie, 2007)

19:30 Pe platourile de filmare 26'*
20:00 Larry David, inamicul public nr. 1 (SUA serial, 2000 - 8.)
20:30 Păstrează amintirile (SITA dramă, 2008)
22:05 Califomication (SUA serial, 2007 - 8.) 30' Apartamentul
22:35 Anturaj (SUA serial, 2004 - 8.) Ticălosul
23:05 Foc încrucișat (francez thriller de acțiune, 2008)

07:00 Sărmana Maria (1996, rel.) 07:00 Camera de râs
08:15 în numele iubirii (2008, rel.) 07:30 Șoimii furtunii (SUA serial
09:15 Cameleonii (2009, rel.) desene animate, 2007, rel. - 46.)
10:30 Iubiri (columbian serial, 2006) 08:20 Sport cu Florentina
11:45 Pagini de viață (brazilian film , 09:00 Mort-copt, la muncă!

2006) 11:00 Iubirea bat-o vina (SUĂ serial
13:00 Pagini de viață (brazilian film-, de comedie, 2007, rel. - 6.)

2006) 11:30 Anchetă militară (SUA serial
14:30 RBD, familia (mexican serial, polițist, 2003, rel. - 14.)

2007- 1.) 13:00 Camera de râs
15:30 Destine furate (SUA serial, 14:00 Lumina speranței (2006)

2007) 16:15 Trăsniții (serial de comedie,
16:25 Vremea de ACASĂ 2007, rel. - 29.) 45'
16:30 Sănjiana Maria (1996) 17:15 Galileo
17:30 Poveștiri adevărate 18:00 Focus 18 90'
18:30 în numele iubirii (2008) 19:00 Focus Sport
19:30 Cameleonii (2009) 19:30 Cine știe...câștigă!
20:30 Aniela (român serial, 2009) 20:30 Curat, murdar?
21 >30 India (brazilian-indian film se

rial de aventură, 2009)
21:30 Cearta-n bucate (reality show, 

2009)
22:30 Poveștiri de noapte 22:30 Trăsniții (serial 2007 - 1.)
23:30 Terra Nostra (brazilian serial, 

1999)
23:15 Infernul din Pacific (SUA-aus- 

tralian dramă, 1993)

14:15
15:30
15:45
16:45
17:15
19:00
20:00
21:00
22:00

Paza de coastă (italian serial polițist, 2005, rel. - 20.)
Bau Bau: Greșeli din lumea filmului
Un medic în familie (italian serial de comedie. J998 - 17.) 
Băieții mei (SUA serial de comedie, 2006 - 16.)’ *• 
Detectivii de la Second Sight (SUA comedie,-1989) 
V.l.P. (german-SUA film serial de acțiune, 1998 - 13.) 
Dinastia Tudorilor (irlandez-canadian-SUA serial, 2007 - 4.) 
Prietenii tăi (SUAserial de comedie, 1994 - 11.) 
Planeta roșie (SUA S.F., 2000)
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Mică publicitate
r S.C. LAVAGIO AUTO S.R.L?

, lieva, iTalea Zarandnlni 1.50 (|>V7)
(ieșirea spre Simeni lângă Voim»)

Case/ Garsoniere/Apartamente Oferte-de-servicii ,t

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, urgent casă în localitatea Mintia sat, 4 camere, 
beci, hol, cămară, curte, gaz, grădină, 1100 mp. 
Preț 120.000 ron, negociabil. Tel. 0746.164 081.

Vând apartament 2 camere, 51 mp, str. Eminescu, bl. 13, et.l, semideco- 
mandabil, neamenajat, cu centrală termică, balcon, parțial termopane, 
parchet. Nu sunt agent imobiliar. Preț 40.000 euro. Tel. 0723.394.724; 
0726.766.294.

DANI & DAMY - recondiționăm căzi de baie și chiuvete, 
în diverse nuanțe, oferindu-vă certificat de calitate și ga
ranție. Tel. 0254.240.492 și 0740.822.705.

Evaluator de riscuri la sănătatea și securitatea muncii, cadru tehnic PSI, in
spector protecția muncii, execut toate activitățile privind protecția muncii - 
PSI-SU (Legea 319 și 307/ 2006). Tel. 0720.880.751, 0254.260.909.

Execut lucrări de vopsit lemn, fier, pereți, lăcuit, zidărie, zugrăvit, amenajări 
interioare. Calitate la prețuri mici. Tel. 0744.116.494.

Vă oferim:
• PERSONAL

CALIFICAT
• SOLUȚII

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm scrvtcl curățenie
* persoane fizice
• person* jurltke

Facem coruracLc 
pentru firme cu
REDUCERE

DE 20%

Clienlii fideli primesc, 
pe bază de bon, 
LA 7 SPĂLĂRI 
UNA GRATIS

ANGAJAM personal
- program de lucra 8 ove
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

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 mare, 
pivniță. La etajul unu, 4 camere, 110 mp, cu terasă foarte mare. 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 SEAT MARBELA, 850 cmc, an fabricație 1987, revizia tehnică în 
15.12.2011, în stare de funcționare, consum mic, preț 500 euro și OPEL 
AȘTRA CARAVAN COMBI, 2000 cmc, servo total, revizia tehnică in 
15.12.2011, stare perfectă, preț 2.600 euro. Tel. 0254.221.254, 0720.528.350.

Vâna 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.

Diverse

Locurinle muncă

Program de funcționare:
Zilnic 0730-20.30
Duminiuu 09.00-15.00

Telefon: 0”61 9“ 3.940

GLASUL HUNEDOAREI 
OFERTĂ ABONAMENTE

- Persoane juridice -

Vând rochie albă de mireasă, voal, coroniță și mănuși, mărime 40 - 42, model 
nou, stare impecabilă, preț 200 ron. Tel. 0729.018.187.

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

Vând RENAUL MEGANE - 1,9 dci, a.f. 2001, full options, break, roșu, taxe 
la zi, preț negociabil. Tel. 0722.733.844, 0254.262.717.

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

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

S.C. RABMER ROMÂNIA S.R.L. angajează șofer profesionist catbgo- 
riile B,C și E. Mai multe detalii la tel. 0729.084.764.

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

Câștigați 1200 - 2000 dolari pe lună muncind la domiciliu. Angajăm co
laboratori din toată țara! Domenii: confecționați plicuri, felicitări, pungi 
cadouri, înșirați mărgele, coaseți scutece, ursuleți, asamblați plăci elec
tronice. Trimiteți plic timbrat autoadresat: Lucaci Nicolae O.P. 1, C.P. 122, 
Deva.

Tânăr 26 de ani, absolvent al facultății de inginerie electrică Timișoara, 
p' '"’jția 2007, cunoscător AutoCad, Orcad, Doclib, experiență întocmit 
dGvdmente pentru licitații, experiență service electronică, caut loc de 
muncă» Tel: 0724.441.374.

Vând cizme scurte din din piele, cu scai, nr. 42, îmblănite, negre. Preț 110 ron. 
negociabil. Tel. 0254.233.399.

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:
- 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 volanți 
Informații la telefon: 

0766.242.707
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(text maxim 50 de cuvinte)
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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 Mail 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
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Sportivii români Florin Crăciun și Nicolae Istrate (echipajul 
România 1) ocupă locul 9 la bob două persoane masculin, după 
primele două manșe ale concursului olimpic de la Vancouver.

Sport
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Cetate Deva - Dunărea Brăila

Cetate Deva, tot cu patronul 
Marian Muntean pe bancă, a 
obținut un succes important 

în disputa cu Dunărea 
Brăila, succes care o men

ține cât de cât în lupta pentru 
un loc de cupe europene.

Echipa deveană s-a bazat pe 
forma excelentă arătată de handbal
istele Laura Poenaru și Georgeta 
Vârtic, care au dus greul în poartă, 
respectiv în atac. Poenaru a avut un 
debut excelent de meci, în care a 
reușit să primească un singur gol, iar 
apoi a reușit din nou pe final de meci 
să repete isprăvile din debut. Vârtic 
nu a putut fi oprită cu nici un preț, de 
parcă un tanc ar fi intrat între hand-

g
Portărița Laura Poenaru 
una dintre cele mai bune 
jucătoare în meciul de 

sâmbătă

Deva suferă la capitolul Voijița
Mureșul Deva a susținut al 

doilea amical din această iarnă îm
potriva sibienilor de la Voința. Jocul 
al doilea s-a disputat la Copșa Mică 
și s-a încheiat cu scorul de 1 - 1, pen
tru formația antrenată de Gheorghe 
Barbu marcând noul mijlocaș 
dreapta, Valentin Furdean. în două 
jocuri cu liderul seriei a șasea din 
Liga a 111-a, Voința Sibiu, devenii au 
reușit să marcheze un singur gol și să 
obțină doar un rezultat de egalitate. 
Acesta nu ar putea fi ultimul amical 
pentru Mureșul înainte de reluarea

23
balistele Dunării care se apărau pe 
semicerc la pivotul lui Cetate. Deși 
puteau intra la cabine cu un avantaj 
liniștitor, handbalistele hunedorence 
s-au încurcat în știință tocmai când 
aveau un avans de șase goluri pe 
tabela de marcaj, avans care s-a topit 
la jumătate până când sirena a 
anunțat sfârșitul primului act, 11-8. 
în repriza a doua brăilencele le-au 
luat tare pe elevele antrenorului de 
conjunctură, Marian Muntean, și au 
fost în câteva situații la un mic pas de 
egalare. Experiența Melindei Toth, 
aruncările puternice ale lui Cartaș și 
verva deosebită a Georgetei Vârtic au 
fost însă armele cu care Cetate a 
replicat la pătrunderile Adei 
Moldovan, principala marcatoare a 
campionatului, respectiv Katalin 
Jenofi, o dreptace cu tun în loc de 
braț. Cetate are mari probleme pe ex
treme, acolo unde mai mult de zece 
aruncări au sfârșit în portarul Voicu 
sau în afara spațiului porții.

Pe final de meci echipa oaspete 
s-a precipitat, probabil datorită lipsei 
de experiență și a început să piardă 
ritmul și concentrarea arătate până 
atunci. Cetate a profitat și a pus patru 
goluri avans cu vreo cinci minute 
înainte de final, astfel că acesta a fost 
unul lipsit de emoții. Resemnată, 
Alexandrina Soare, antrenorul 
Dunării Brăila, a luat loc pe banca de 
rezerve și nu s-a mai ridicat până la 
final. în tabăra cealaltă Marian 
Muntean arăta o exuberanță pe care 
nu am mai văzut-o demult, dar la 
echipă trebuie neapărat un antrenor 
care să pregătească echipa pentru du
elurile importante din retur. 
Deocamdată, Cetate are două jocuri 
ușoare, cu Reșița și Bacău, două din
tre codașe, însă cu aceste meciuri se 
cam termină porția de partide facile 
pentru trupa hunedoreană.

campionatului. Devenii au în prima 
etapă meci pe teren propriu cu CS 
Otopeni, însă pe site-ul clubului il- 
fovean a apărut o informație conform 
căreia Otopeniul vrea amânarea jocu
lui, pe motiv că are un junior convo
cat la lotul național. Dacă partida va 
fi amânată de Federația Română de 
Fotbal, atunci Mureșul va încerca să 
mai găsească un partener pentru un 
amical, săptămâna viitoare. Devenii 
suferă la capitolul omogenitate și 
relații de joc, având în lot șapte 
achiziții în această iarnă.

Prețul revenirii = 130.000 de euro
Jiul Petroșani are nevoie de 
130.000 de euro pentru a se 

putea angrena în returul ligii 
secunde, care începe sâmbătă.
Suma reprezintă datoriile pe

Cupa 
României
Ia tenis

începând de sâmbătă și până miercuri, 
la Sala Sporturilor din Deva, se desfășoară 
întrecerile din cadrul Cupei României la 
tenis de câmp pentru copii și juniori.

Cincizeci de tineri tetjismani, fete și 
băieți, se întrec la două categorii de vârstă, 
14 și 18 ani.

„Au venit la aceste întreceri sportivi 
din toată țara, din Constanța, București, 
Pitești, Bacău, alături desigur de cei din 
județ, din Deva și Hunedoara. Băieții de la 
18 ani au încheiat deja meciurile din prunul 
tur, la celelalte categorii încă se mai joacă și 
astăzi (ieri, n. red.). La fete 14 ani este un 
caz special, s-a organizat o singură grupă 
finală de patru, pentru că hu s-au înscris mai 
multe concurente", ne-a declarat Gheorghe 
Schipor (foto), arbitrul principal al turneului.

Pagină realizată (le
■ll Bogdan Barba

2 septembrie
LUXEMBURG - ROMÂ
NIA

Mobi' G741 3.3î 000
E-hMil exirn

care petroșănenii le au față de 
foștii jucători, care au câștigat 
memoriile pentru a deveni li

beri de contract.

„Nu ar fi târziu nici săptămâna 
aceasta, dacă am începe, pentru că am

Selecționerii au stabilit țintarul
Antrenorii echipelor din Grupa D de calificare la Campionatul European de fotbal 

din Polonia și Ucraina au stabilit, la Luxemburg, ordinea meciurilor din campania care 
va începe în luna august a acestui an.

România începe și termină campania de calificare cu Albania, un adversar relativ 
accesibil. Duelurile cu Franța vor avea loc în octombrie 2010 și septembrie 2011. "Ca 
la orice asemenea întâlnire, nu te poți declara mulțumit sau nemulțumit, pentru că un 
calendar de meciuri are și avantaje, și dezavantaje. Ca antrenor, poți să spui doar la 
sfârșitul campaniei, când se trage linie, dacă a fost un program bun sau rău, favorabil 
sau defavorabil. Important este ca noi, la ora fiecărui joc, să ne prezentăm la parametri 
maximi și să ne atingem obiectivul, de a ne califica la turneul final. Din acest moment, 
știind când și contra cui vom juca, ne putem pregăti și avem posibilitatea să ne alcătuim 
strategia", a spus selecționerul Răzvan Lucescu.

3 septembrie
ROMÂNIA - ALBANIA
Luxemburg - Bosnia- 
Herțegovina
Franța - Belarus (acest ultim 
joc putându-se disputa pe 4 
septembrie)

7 septembrie
Albania - Luxemburg 
BELARUS - ROMÂNIA
Bosnia-Herțegovina - 
Franța

8 octombrie
Luxemburg - Belarus 
Albania - Bosnia- 
Herțegovina

9 octombrie
FRANȚA - ROMÂNIA
12 octombrie
Franța - Luxemburg
Belarus - Albania 

25 martie
Luxemburg - Franța

26 martie
Albania - Belarus
BOSNIA-HERȚEGOVINA
- ROMÂNIA

29 martie
ROMÂNIA - LUXEM
BURG

3 funie
ROMÂNIA - BOSNIA-
HERȚEGOVINA
Belarus - Franța

7 iunie
Belarus - Luxemburg
Bosnia-Herțegovina - Alba
nia

apela la juniorii de la Centru, dar este 
vorba de bani, de sumele mari pe care 
le datorăm către jucătorii cu memorii”, 
spun oficialii Jiului. Situația echipei 
Jiul continuă să țină suporterii cu sufle
tul la gură, dat fiind faptul că până în 
prezent Jiul nu a ieșit cu niciun comu
nicat oficial prin care să spună exact 
cum stau lucrurile. „Știți cum se spune 
speranța moare ultima, noi tot mai’cre- 
dem că Primăria va veni alături de noi”, 
au precizat oficialii. Dacă Jiul nu va 
plăti datoria de 130.000 de euro către 
jucători nu va fi programată la primul 
meci, dacă nici la cea de-a doua etapă 
nu va achita Jiul va fi retrogradată într- 
o ligă inferioară, unde va putea partic
ipa doar în Campionatul 2010-2011. în 
cazul în care Jiul se va retrage din cam
pionat înainte de începerea returului, va 
fi dezafiliată de la FRF și va fi 
retrogradată în ultimul eșalon, având 
soarta fostei sale rivale din județ, Corv- 
inul Hunedoara, dar datoriile tot “or 
trebui achitate.

Belarus - Bosnia
Herțegovina
Albania - Franța (acest 
ultim meci putându-se juca 
pe 3 septembrie)

6 septembrie
ROMÂNIA-FRANȚA 
Bosnia-Herțegovina - Be
larus
Luxemburg - Albania

7 octombrie
Bosnia-Herțegovina - Lux
emburg
ROMÂNIA - BELARUS ș 
Franța - Albania (acest ultim 
joc putându-se desfășura pe
8 octombrie)

11 octombrie
ALBANIA - ROMÂNIA 
Franță - Bosnia- 
Herțegovina


