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Bianca Iordache este 
Miss Hunedoara 2010
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Cei mai frumoși boboci 
din județului Hunedoara

Balul liceenilor din acest an a i-a reunit la Sala 
Sporturilor din Deva pe toți câștigătorii titlurilor de 
niss și mister boboc 2009 din județul Hunedoara.

Fiecare din cele 21 de perechi care au intrat în 
ompetiție, a încercat, prin diverse probe, să 
:onvingă juriul și pe cei peste o mie de spectatori 
:ă sunt cei mai buni. Liceenii s-au întrecut în probe 
le dans, cultură generală și aptitudini. La final doar 
>pt participanți, patru fete și patru băieți, au plecat 
icasă cu premii.

Băieți:
Locul I: Darius Pătrău de la Colegiul 

Economic "Emanuil Gojdu" din Hunedoara
Locul II: Andrei Eduard Cioroaga de la 

Liceul Teoretic Traian din Deva
Locul III: Denis Davidescu de la Liceul 

de Muzică și Arte plastice "Sigismund 
Toduță" din Deva

Mister Popularitate: David Oprea de la 
Colegiul Tehnic Transporturi Feroviare 
"Anghel Saligny"din Simeria

Fete:
Locul I: Nagy Emilia de la Liceul Teo

retic Traian din Deva
Locul II: Danina Cristescu de la Liceul 

Teoretic “Mihai Eminescu” din Petroșani
Locul III: Delia Moldovan de la Colegiul 

Economic "Emanuil Gojdu" din Hunedoara
Miss Popularitate: Ana Maria Roxana 

Stoica de la Colegiul Tehnic Energetic “D. 
Hurmuzescu” din Deva și Emilia Nagy de la 
Liceul Teoretic Traian din Deva.

Georgiana Giurgiu
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f greco-catolic
Sf. m. Pelaghia

f romano-catolic
Sf. Florian, m.

Sfânta mucenică Pelaghia

RețetB Filei
a

Pui
Milanez

Sfânta Pelaghia era din Tars în 
Cilicia și a trăit în timpul lui Dioclețian 
(284-305), fiind fiica unor păgâni. 
După ce a auzit de Iisus Hristos de la 
niște prieteni creștini, a crezut în El și 
a hotărât să se păstreze fecioară, înch- 
inîndu-și toată viața Domnului.

Pelaghia a convins-o pe mama sa 
să o lase să meargă în vizită la doica 
din copilărie, vroind, de fapt să-1 caute 
pe Episcopul Linus din Tars pe care îl 
văzuse în vis și îl căuta ca să o boteze. 
Pe drum, fecioara l-a întâlnit pe epis
cop și l-a recunoscut imediat din vis, a 
căzut la picioarele lui și i-a cerut să o 
boteze. La rugăciunile episcopului, un 
izvor de apă a țâșnit din pământ.

Episcopul a făcut semnul crucii 
peste Sfânta Pelaghia și în timpul Sfin
tei Taine a Botezului îngerii au 
acoperit-o pe cea aleasă cu o mantie 
strălucitoare. După ce a împărtășit-o pe 
fecioară au înălțat rugăciuni de 
mulțumire împreună lui Dumnezeu și 
a lăsat-o să pornească mai departe la 
drum. Atunci ea și-a scos hainele cele 
prețioase și și-a lăsat doar o rochie 
albă, simplă, dându-și toate ale ei 
săracilor. Vorbindu-le apoi servitorilor 
săi despre Iisus Hristos, mulți dintre ei 
au crezut în Dumnezeu.

Auzind acestea, împăratul a 
chemat-o pe Pelaghia și a rămas uimit 
de frumusețea fecioarei pe care a încer
cat să o convingă să renunțe la religia 
ei, promițându-i toate bunurile de pe 
pământ dacă îi va fi soție. Dar Sfânta 
fecioară i-a spus : "Ești nebun, 
împărate, să-mi spui mie acestea. Nu- 
ți fac voia și urăsc legătura murdară pe 
care mi-o propui pentru că eu îl am pe 
Hristos al meu Mire, împăratul 
Cerurilor. Nu vreau coroana ta 
pământească cea degrabă pieritoare 
pentru că Domnul mi-a pregătit în cer 
trei coroane care nu vor pieri niciodată. 
Prima este pentru credința în Dum
nezeul adevărat în care am crezut cu 
toată inima, a doua este pentru curăție, 
pentru că mi-am păstrat fecioria în nu
mele Domnului și a treia este pentru 
mucenicie pentru că vreau să îndur 
orice chin pentru El și să-mi dau sufle
tul din iubire pentru Hristos."

Atunci Dioclețian a dat poruncă 
să fie arsă într-o baie de bronz 
clocotită. Nelăsând pe călăi să îi atingă 
trupul, sfânta s-a însemnat cu semnul 
sfintei cruci și a intrat în baia clocotită 
în care toată carnea i s-a topit 
împrăștiind un miros puternic de mir în 
tot orașul. Oasele Sfintei Pelaghia au

rămas neatinse și păgânii le-au luat și 
le-au dus undeva în afara orașului. în 
jurul moaștelor s-au pus patru lei care 
n-au îngăduit nici unei viețuitoare să se 
apropie de ele. Aceștia au păzit 
moaștele până la venirea episcopului 
Linus, care le-a îngropat cu multă 
slavă. în timpul împăratului Constan
tin, (306-337), când prigonirea 
creștinilor a încetat, s-a construit o 
biserică pe locul unde s-au aflat cin
stitele moaște ale Sfintei Pelaghia.

Ingrediente:

2 picpți de pui
2 felii groase de mozarella
1 roșie
1 linguriță rasă de busuioc uscat
2 linguri cu vârf cu pesmet 
ulei, sare, piper
garnitură de legume sau piure 
de cartofi

Mod de preparare:

Se spală pieptul de pui. Se 
face o incizie în diagonală în 
fiecare piept de pui pentru a 
crea un buzunar. Roșia se taie 
rondele de 0,5 cm. In fiecare 
buzunar se pune o felie de mo
zarella -lungă cât buzunarul, 
felii de roșie, busuioc și piper.

Se dă drumul la cuptor la 
foc mediu 375°F = 190°C. Se 
unge pieptul de pui cu ulei și se 
tăvălește prin pesmet. Se pune 
în tava, eventual pe folie de alu
miniu și se dă la cuptor aproxi
mativ 25-30 de minute până se 
rumenește; Se servește cald ală
turi de garnitură de legume sau 
piure de cartofi însoțit de salată 
asortată.
k________________________S

4 mai
de-a lungul timpului

1471: Războiul celor două roze: Bătălia de la 
Tewkesbury: Eduard al IV-lea învinge armata fami- 

I liei Lancaster și îl omoară pe Eduard, Prinț de Wales.
1814: Napoleon I este exilat pentru 100 de zile 

f pe insula Elba.
1904: începe construcția Canalului Panama.
1904: Inginerul James Royce și Sir Charles 

* Stewart Rolls au pus bazele companiei Rolls-Royce
1953: Ernest Hemingway câștigă premiul 

n ‘ Pulitzer pentru Bătrânul și marea.
1998: Primul colocviu comun dintre Uniunea 

Europei Occidentale (UEO) și Alianța Nord- 
t.antică, organizat din inițiativa Adunării Parla- 

ntare a UEO

S-au născut:
1837: Theodor Rosetti, publicist și om politic

român (d. 1932)
1899: Fritz von Opel, industriaș și sportiv ger

man
1922: Vlad Mușatescu, scriitor român (d. 1999)
1926: Geta Brătescu, artistă plastică româncă
1929: Audrey Hepbum, actriță de origine 

belgiană (d. 1993)
1950: Anghel lordănescu, fotbalist, antrenor și 

politician român
1964: Vitalie Ciobanu, scriitor

Comemorări:
1873: David Livingstone, misionar și explorator 

scoțian (n. 1813)
1955: George Enescu, compozitor, violonist, pi

anist și dirijor român (n. 1881)
1980: losip Broz Tito, om politic și de stat, 

președintele Iugoslaviei între 1953-1980 (n. 1892)
1980: Vasile Rășcanu, medic și fiziolog român 

(n. 1885)
1981: Iosif Cassian-Mătăsaru, traducător (n. 

1896)

Te înțelegi foarte bine cu superio
rii, din partea cărora primești o mi
siune delicată. Acasă trebuie să-ti
păstrezi calmul și să eviți confruntările cu per
soane din familie care încearcă să intervină în
viața ta personală și profesională.

Trăiești exclusiv la nivel afectiv, 
lăsându-te pradă intuiției. Deși îți 
cam lipsește obiectivitatea, lucrurile 
s-ar putea să iasă bine până la urmă. La ser
viciu îți atingi obiectivele numai dacă reacțio
nezi cu calm.

Circumstanțele de la locul de rj 
muncă te fac să-ți pui tot soiul de în- Dta’l 
trebări. Te simți brusc mai indepen- 
dent și devii chiar imprevizibil.

Ești plin de energie și de entu
ziasm la locul de muncă, dar nu-ți 
asumi riscuri inutile. Cei care doresc
să scape de cele câteva kilograme în 
plus, trebuie să renunțe la pâine, alcool și alte 
lucruri care îngrașă. 11Mai expansiv ca de obicei, îți 
manifești mai deschis natura autori
tară. Dacă cei din jur nu te urmează, 
nici tu nu eziți să reacționezi.

Petreci alături de persoana iubită 
momente de complicitate, veselie și 
tandrețe. Nativii singuri care visează
de multă vreme la jumătatea lor nu trebuie să 
cadă în mrejele primului sosit.

îți impresionezi publicul într-un 
mod pozitiv, mai ales că îți exprimi A 
opiniile fără temeri. Cei care fac lu- ' 
crări prin casă sau chiar se mută trebuie să în
cerce să evite eventualele accidente cu apă 
sau electricitatea.

Tergiversarea și minciunile nu te V • 
ajută în viața amoroasă. Chiar dacă 
este neplăcut, ar trebui să vorbești 
deschis, ca să pui capăt neplăcerilor.
Nativii singuri pot întâlni persoane intere
sante.

Primești un cadou în bani, ca ur
mare a unui proces, dintr-o asigu
rare, indemnizație sau chiar o 
moștenire. Este o zi bună pentru stu
dii și asimilarea de noi cunoștințe.

Ferește-te să iei o atitudine tranș
antă astăzi. Puțin scepticism și tole
ranță sunt binevenite pentru
echilibrul unor relații și vor evita rupturile.

Bancurile zilei
© © ©

Nevasta unui ardelean 
vrea să dea divorț. Ajunși în 
fața judecătorului, ea spune:

- De 10 ani suntem căsă
toriți și încă nu am făcut 
dragoste!

Judecătorul, mirat, îl în
treabă pe ardelean:

- Bă, tu ori nu vrei, ori

nu poți, ori nu știi?
Ardeleanul răspunde:
- De putut, pot; de vrut, 

vreau, și de știut, știu; dar 
nu văd de ce atâta grabă...

© © ©

- Ioane, vaca ta fu
mează?

- No, da' cum să fumeze 
vaca?

- Atunci, mă, ți-o luat 
foc grajdu'!

© © ©

- Sunteți ginecolog?
- Nu, dar aș putea 

arunca o privire.
© © ©

- Bulă, ce ai vrea să îți 
scrie pe cruce, după ce 
mori?

- Ceva simplu și concis.
- Ca de exemplu?
- Vin imediat!
© © ©

- De ce ești atît de supă
rat, amice, tot nu ți s-a în
tors nevasta acasă?

- S-a întors, de asta sunt 
supărat.

© © ©

Ai o rezistență fizică bună și un 
tonus de invidiat. Unii nativi se poate 
să fie cam nervoși. încearcă să ai un 
program de odihnă regulat și să duci
o viață mai sănătoasă. Ai posibilitatea astăzi 
să vorbești deschis cu persoanele dragi despre •
unele chestiuni spinoase.

Ai probleme cu părinții sau so
crii. Ești împărțit între dorința de a 
face pe mediatorii și dorința de a
spune verde in față ce gândești, chiar dacă
acest lucru ar tulbura apele. Cea mai bună so
luție este să lași lucrurile să se așeze de la
sine.

Telefoane utile
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Ie Deputății au adoptat, luni după-amiază, pe articole, OUGprin care se 
completează lista plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psi
hotrope cu plantele etnobotanice, parlamentarii din Opoziție anunțând că 
vor vota proiectul de lege, deși nu au fost așteptate inițiativele similare.
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Preoții fac bani pe imaginea politicienilor

Icoana făcătoare de peșcheș
Preotul paroh de la biserica ortodoxă 
din Bejan, biserică de acum celebră 
pentru „icoana” deputatului PSD 

Laurențiu Nistor, a intrat în atenția 
Episcopiei Devei și Hunedoarei după 

ce preotul a încercat să-i „vămu
iască” pe jurnaliștii care voiau să fil
meze interiorul biserici Taxa popii 
este anchetată de înalte fețe biseri
cești care cred că este vorba de un 

caz izolat Și e posibil ca popa să nu 
fi vorbit în numele bisericii, dar cu 
siguranță nici în numele prea-cuvio- 

sului Fisc nu s-a pus pe tocmeală.

• x Târguiala popii Cosmin Panțuru 
(nici o legătură de rudenie cu numele de 
informator al președintelui Mircea loan 
Moloț, n.red) pentru „zeciuiala” pe imag
inile video a fost înregistrată de colega 
noastră, corespondent local pentru un 
post central de televiziune. Jurnalista s-a 
prins că pretențiile financiare ale preotu
lui nu sunt tocmai ortodoxe.

Cel ales va deveni
ALESUL

Interesul pentru biserica din Bejan a 
crescut din cauza faptului că pe pereții 
acelei biserici, la loc de cinste, este pictat 
Laurențiu Nistor. Cel ce a fost până-acum 
doar ales ca primar al comunei Șoimuș și 
ca deputat pare să își fi împlinit menirea 
de a deveni ALESUL dintre icoane.

Preotul Cosmin Panțuru a încercat 
de la bun început să împiedice realizarea 
materialului, însă nu a fost foarte 
c vingător, ceea ce i-a făcut pe jurnaliști 
sa insiste. „Vroiam să realizăm un mate

rial despre interesul pe care fostul primar 
al comunei Șoimuș l-a acordat bisericii 
din Bejan. Am înțeles că a alocat o sumă 
mare de bani pentru reabilitarea lăcașului 
de cult, motiv pentru care a fost răsplătit 
cu o pictură în colțul ctitorilor. L-am con
tactat pe preot pentru a-i cere permisiunea 
să filmăm în biserică. Timp de o 
săptămână ne-a tot amânat sub diferite 
pretexte. Sâmbătă a sunat și a pretins bani 
pentru a ne permite realizarea materialu
lui”, a afirmat jurnalista.

Potrivit jurnalistei, preotul nu a 
specificat suma exactă pe care o solicita 
de la jurnaliști, ci doar faptul că vrea bani. 
Codeala popii arată limpede faptul că nu 
există o astfel de taxă în rânduiala paro
hiei. „Nu mi s-a părut normal. Dacă 
specifica faptul că ar fi vorba despre o 
taxă de fotografiere aș fi înțeles. Dar mi 
s-a părut suspect să se ceară bani, în nu
mele Bisericii, și să nu se specifice suma, 
termenii de realizare a tranzacției și 
destinația banilor”, a mai afirmat jurnal
ista.

Dați popii 
ce-i a Cezarului 
și Dumnezeu cu mila

Preotul protopop loan Jorza, în sub- 
ordinea căruia se află parohia Bejan, s-a 
întristat la aflarea incidentului. „Nu este 
normal ceea ce s-a întâmplat. Nu trebuia 
să se ceară bani, mai ales că este vorba de 
publicitate gratuită făcută bisericii. Prob
abil preotul Panțuru a vrut să spună 
altceva. îmi pare rău că s-a întâmplat 
asta”, a mărturisit părintele protopop 
loan.

Reprezentanții Episcopieie Devei și 
Hunedoarei susțin că gestul preotului 
Cosmin Panțuru nu poate fi catalogat ca 
fiind o practică în rândul preoților din 
județul Hunedoara. „Este un caz izolat, 
iar Episcopia a demarat o anchetă internă 
cu privire la acest lucru. Este regretabil 
ce s-a întâmplat... Vom face cercetări... 
Preotul Panțuru nu a vorbit în numele 
Bisericii când a făcut acest gest”, a de
clarat purtătorul de cuvânt al Episcopiei

De mai multe săptămâni, în Biserica din satul Bejan se intră zâmbind. Și asta 
nu pentru că enoriașii ar simții o oarecare bucurie când pășesc pe ușa lăcașului de 
cult, ci pentru că nu poți să nu observi o imagine care se dorește a-1 înfățișa pe 
deputatul social democrat de Hunedoara, Laurențiu Nistor. într-un costum de o 
culoare nedefinită (gri sau albastru), cu mâna întinsă parcă pentru „a da noroc” cu 
cineva, deputatul își întâmpină consătenii la slujbă sau la rugăciune. Se spune că 
Laurențiu Nistor a contribuit cu o sumă frumușică la reabilitarea Bisericii motiv 
pentru care, pe peretele din dreapta de la intrarea în lăcaș, de-a dreapta lui Timotei 
Seviciu și în stânga lui loan de la Prislop, îl poți admira pe actualul deputat. Și 
pentru că a contribuit cu bani din buzunarul propriu la biserică, realizatorii picturii 
murale au menționat și cine este Laurențiu Nistor: „Domnul Laurențiu Nistor 
1990-2008 primarul comunei, din 2008 deputat”

Devei și Hunedoarei, preotul Mircea 
Mihuleț.

E probabil ca preotul să nu fi vorbit 
în numele bisericii, dar cu siguranță nici 
în numele prea-cuviosului Fisc nu s-a pus 
pe tocmeală. Contactat telefonic, preotul 
Panțuru a răspuns politicos cu o binecu
vântare și a continuat cu o lungă și 
profundă tăcere după ce a aflat pricina 
apelului nostru.

Alexandru Avram

BiancaIordache
este Miss Hunedoara 2010

Baia la ștrand te poate „lecui” de sănătate

Cea mai frumoasă dintre hunedorence 
• a fost desemnată, vineri, în cadrul concursului 
Miss Hunedoara 2010, concurs organizat de 
President Models și Exclusiv Event, în clubul 
Mojo din municipiul Hunedoara.

Cele nouă participante au avut de par
curs trei probe : prezentarea unei ținute de zi, 
a costumelor de baie și proba de impresionare 
artistică. Ținuta de seară a fost prezentată în 
momentul cel mai mult așteptat de tinerele 
participante. în urma deliberării juriului, 
câștigătoarea titlului “Miss Hunedoara 2010” 
a fost aleasă Bianca Iordache. Premiul de 
popularitate i-a fost acordat frumoasei lz- 
abelei Egri, locul doi - studentei Emese 
Zudor, iar pe locul trei s-a clasat Oana Kiș.

Premiile acordate celor nouă partici
pante au constat în : produse și servicii cos
metice oferite de Salonul Cosmetic Style,

abonamente la fitness oferite de Full Fitness & Culturism, lecții de conducere gratuite din 
partea Școlii de Șoferi CIPRO, haine oferite de lanțul de magazine Effect, telefoane mobile 
oferite de President Models, Exclusiv Event și Hotelul Best Western Rusca, mini vacanțe 
la pensiunea Steaua Mureșului, book-uri profesionale oferite de fotografii oficiali ai eveni
mentului, Cristian Coposesc și Sebastian Neacșu și contracte de management din partea 
Agenției President Models.

Agenția Exclusiv Event și President Models pregătesc o nouă competiție de 
frumusețe care în luna iulie a acestui an.

Georgiana Giurgiu

ANUNȚ PUBLIC
SC ELECTROCENTRALE DEVA SA cu sediul în localitatea Mintia, 

str.Șantierului, nr.l, jud.Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul “Transport rutier mărfuri periculoase”, 
jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu, 
nr.25, jud.Hunedoara, de luni până joi (orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8 - 14).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în termen de 10 zile lucrătoare 
de la data publicării anunțului.

Mai este luna care marchează debutul 
sezonului estival și, odată cu acesta, perioada 
în care se deschid ștrandurile. Părinții trebuie 
să fie, însă, foarte atenți unde își lasă copiii să 
facă baie pentru că nu toate bazinele core
spund normelor de igienă.

Odată cu debutul sezonului călduros*
ștrandurile și bazinele de înot se umplu de oa
meni dornici să se răcorească. Mulți nu știu 
însă că mersul la ștrand poate echivala cu un 
exercițiu de curaj tip „ruleta rusească”. Asta 
pentru că unele spații de agrement sunt 
adevărate amenințări la adresa sănătății. 
Potrivit legislației în vigoare, de ani buni, 
agenții economici care dețin ștranduri, piscine 
și bazine de înot nu mai au nevoie de 
autorizație de funcționare din partea Direcției 
de Sănătate Publică (DSP) Hunedoara. Totul 
se rezumă la o declarație pe propria răspundere 
dată la Registrul Comerțului prin care 
întreprinzătorii își asumă faptul că au 
cunoștință și respectă prevederile legale în 
vigoare. Deținerea unei dovezi din partea 

Convocator Adunare Generală
Se convoacă pentru data de 06.05.2010, orele 10,00 la sediul Fundației Conexiuni, situate în Deva, Al. 

Romanilor, nr. 7, et. 1, jud. Hunedoara, Adunarea Generală, conform art. 11 și 12 din Statutul Fundației, la 
care sunt invitați să participe membrii fondatori, membrii activi, membrii de onoare și membrii asociați.

Ordinea de zi stabilită este :

1 .Modificarea structurii organizatorice a fundației, prin înființarea Consiliului Director (care înlocuiește 
Consiliul Fundației și Comitetul Director), având în vedere dispozițiile art. 28 din OUG 26/2000.

2.Alegerea componenței Consiliului Director
3.Schimbarea sediului juridic al Fundației Conexiuni la Deva, Al. Romanilor, nr. 7, et. 1, jud. Hune

doara .
4. Aprobarea raportului de activitate pe anul 2009
5. Diverse

autorităților publice din care să rezulte că 
aceste unități se conformează normelor de 
igienă este doar facultativă. „Noi nu putem 
obliga agenții economici să se autorizeze, dar 
aceștia ar trebui să fie conștienți de riscuri și 
să se conformeze. Putem elibera o notificare 
de certificare a conformității cu normele de 
igienă și sănătate publică, dar numai la cererea 
agentului economic respectiv. Până în prezent, 
în acest an am avut doar o solicitare”, declară 
dr. Cecilia Birău, director adjunct al DSP 
Hunedoara.

Anul trecut au funcționat, în județ, șase 
ștranduri: la Deva, Geoagiu, Orăștie, Uroi, 
Călan și Brad. La acestea se adaugă cinci 
bazine de înot și două piscine: bazinul acoperit 
de la Hunedoara, cele de la Baru Mare, 
Petroșani, Vulcan și Vața Băi, piscinele de la 
Aninoasa și Petroșani. O alternativă la zonele 
de agrement amenajate sunt băile în diverse 
locații: Uroi - La Feredee, la Cinciș sau la 
Strei. Deși atrag multă lume, aceste zone nu 
dispun nici măcar de o minimă amenajare sau 

control sanitar. „în județ nu este autorizată nici 
o zonă de îmbăiere naturală”, afirmă dr. Vale
ria Andreescu, director coordonator adjunct, 
șeful Departamentului de Control în Sănătate 
Publică din cadrul DSP Hunedoara.

DSP Hunedoara își propune să țină 
situația sub control prin intermediul unor con
troale lunare. Anul trecut au fost efectuate 22 
de controale de acest fel, prilej cu care au fost 
prelevate 98 de probe. Dintre acestea 13 au 
fost necorespunzătoare normelor de igienă. 
Unul dintre agenții economici depistați a fost 
sancționat de două ori cu amendă de câte 
1.000 de lei. „în perioada mai - septembrie 
vom efectua controale lunare în zonele de 
îmbăiere cu recoltarea de probe și evaluarea 
condițiilor medical - sanitare. Prin acestea 
monitorizăm nivelul indicatorilor microbio
logici. Dacă o să constatăm neconformități o 
să aplicăm sancțiuni și dăm termene de reme
diere a situației”, spune dr. Valeria Andreescu.

Cătălin Rișcuța
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..Eu alee să trăiesc ”
Este un proiect pentru care polițiștii încearcă să obțină fonduri europene. 
Dacă proiectul va fi declarat eligibil, polițiștii vor monta un panou interactiv în 
apropierea Primăriei Deva, panou pe care vor fi afișate numele și vârsta per
soanelor decedate în accidente rutiere.

Vlăstarele Orăștiei au cucerit Serbia
Sâmbătă, 1 mai, și duminică, 2 
mai, la Sombor, în Serbia, s-a 
desfășurat prima ediție a festi
valului internațional rezervat 
corurilor de copii și tineret, 

manifestare ocazionată de îm
plinirea a 140 de ani de la înfi

ințarea Societății Corale din 
cocheta localitate sârbească.

15 premii 
internaționale

Invitat de onoare la acest festival, 
corul de copii „Vlăstarele Orăștiei” și-

rrad CoMwp
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a respectat și de această dată blazonul, 
tinerii artiști orăștieni reușind, nu 
numai prin calitățile vocale, ci și prin 
comportamentul și ținuta scenică, să 
câștige respectul și admirația publicului 
și organizatorilor din țara vecină.

Cele trei prestații ale „vlăstarelor”, 
cuprinzând un repertoriu bogat, alcătuit 
din piese laice și bisericești, au fost 
răsplătite cu două Diplome de 
Excelență.

Cea mai gustată parte a programu
lui a fost, însă, „cununa grâului”, obicei 
folcloric prelucrat și gândit de prof. 
Petru Androne Eli, dirijorul de numele 
căruia se leagă performanțele deosebite 
ale „Vlăstarelor Orăștiei”.

Premiile din Serbia se adaugă altor 
13 premii internaționale obținute de 
„vlăstare” și care se adaugă „zestrei” 
activității corale din România. Pentru a 
da un singur exemplu, trei dintre aceste 
premii au fost obținute în cadrul ul
timelor două ediții ale Olimpiadei 
Corale Mondiale (Bremen, Germania și 
Graz, Austria).

„Secretul reușitei 
constă în muncă”

„Acești copii muncesc foarte mult, 
acesta este, de fapt, secretul succesului 
și este bine că au posibilitatea să își 
testeze calitățile și aptitudinile în cadrul 
unor evenimente corale internaționale. 
Consider că am ținut din nou fruntea 
sus și am reprezentat cu cinste atât 
Orăștia, cât și țara noastră la această 

primă ediție a festivalului din Sombor.
Doresc să mulțumesc tuturor celor 

care au sprijinit deplasarea corului nos
tru în Serbia: domnului primar Alexan
dru Munteanu, Inspectoratului Școlar 
Județean, Școlii Generale „Dr. Aurel 
Vlad”, Parohiei Ortodoxe 2 Orăștie și 
nu în ultimul rând părinților copiilor” - 
a declarat dirijorul „vlăstarelor”, prof. 
Petru Androne Eli.

„Purtătorii 
ai imaginii Orăștiei 
peste hotare”

Primarul Alexandru Munteanu a 
ținut să-i felicite pe tinerii coriști, am
intind, printre altele, că rolul 
„vlăstarelor” în promovarea imaginii 
Orăștiei în Europa este unul 
însemnat.„Vlăstarele Orăștiei merită 
din plin statutul de ambasadori culturali 
ai Orăștiei. Acești copii sunt viitorul 
nostru și trebuie să-i avem în 
permanență în atenție. Munca lor și a 
domnului profesor Eli Androne trebuie 
susținută, pentru că localitatea noastră 
are mult de câștigat. „Vlăstarele 
Orăștiei” nu mai reprezintă un „brand” 
local, ci unul european, cu care ne mân
drim. Chiar dacă este o perioadă mai 
dificilă din punct de vedere financiar, 
vom găsi soluții pentru ca acest cor să 
poată reprezenta și pe viitor Orăștia și 
România în competițiile internaționale 
și naționale”, a punctat edilul orăștian.

în prezent, corul „Vlăstarele

Orăștiei” se pregătește pentru faza 
regională a Olimpiadei Corale 
Naționale, care va avea loc la mijlocul

lunii mai la Reșița. Finala olimpiadei 
este programată la Cluj Napoca în pe
rioada 14-15 iunie 2010.
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Poliția a pus radarele la muncă
„în cascadă” de 1 Mai

Aleșii Hunedoarei se încurcă 
în tainele votului secret

Polițiștii de la Circulație au săr
bătorit prin muncă mini-vacanța 

de 1 Mai, spre nenorocul automo- 
biliștilor grăbiți care au fost 

„arși” la puncte și la portmoneu. 
Serviciile de Poliție Rutieră din 
Hunedoara, Alba, Arad și Sibiu 
au organizat, la sfârșitul săptă
mânii trecute, o acțiune comună 

pe DN 7.

în zilele de 1 și 2 mai polițiștii au 
luat măsuri suplimentare de supraveghere 
a traficului și au „plantat” aparatele radar 
„în casacadă” pe DN 7, una din arterele 
rutiere cu cel mai intens trafic de autove
hicule. Polițiștii au amendat 70 de șoferi 
în cursul zilei de vineri, sancțiunile apli
cate fiind în valoare de 9.560 de lei. Toate 
amenzile au fost date pentru depășirea 
limitei de viteză. Spre exemplu, pe DN 7 
în apropierea municipiului Deva, a fost 
prins un șofer din Cluj care a condus cu 
101 kilometri la oră, față de cei 50 de 
kilometri admiși de lege pe acel tronson 
de drum. „Nu avem target la sancționarea 
contravențională. Ne bucură faptul că am 
reușit, prin eforturi susținute, să reducem 
numărul de accidente grave. Fac referire 
la luna care s-a încheiat. Anul trecut în 
luna aprilie au avut loc 35 de accidente 
grave, iar în aceeași perioadă a acestui an 
s-au produs 12 accidente grave. Un 
„clasament” neoficial ne arată că, în acest 
an, Hunedoara este județul cu cea mai 
mare scădere a numărului de accidente 
grave”, a declarat Dan Micu, șeful Servi

ciului de Poliție Rutieră din cadrul 1PJ 
Hunedoara, ieri, în cadrul unei conferințe 
de presă. în cele 35 de accidente rutiere 
grave din aprilie 2009 au murit zece per
soane, în timp ce luna trecută au fost în
registrate decesele a trei victime.

Polițiștii au acționat sâmbătă și 
duminică pe toate sectoarele de drum care 
sunt cunoscute ca fiind cu risc sporit de 
accident și în apropierea zonelor de agre

40.000 de mașini tranzitează zilnic Deva
Traficului rutier se va desfășura cu unele dificultăți, în zona de tranzitare a mu

nicipiului Deva, din cauza lucrărilor ISPA care vor începe săptămâna viitoare. „Intrăm 
într-o perioadă în care traficul rutier se va desfășura foarte greu. în luna aprilie, la 
punctul de control Sântuhalm au fost înregistrate în opt ore, 13.042 de autovehicule. 
Practic, cam 40.000 de autovehicule tranzitează zilnic cei 19 kilometri de pe DN 7. La 
punctul de la Batiz în 24 de ore tranzitează județul 8.829 de autovehicule. Am prezentat 
aceste valori pentru a se observa ce trafic intens este în județul Hunedoara. Raportat la 
cei 124 polițiști rutieri din județ, volumul de muncă este imens. Cu toate acestea 
încercăm să ținem situația sub control", spune Dan Micu.

ment. în cele două zile de supraveghere a 
traficului șoferii care au încălcat legea vor 
cotiza la stat cu suma de 64.380 de lei. 
Viteza excesivă a fost principalul motiv 
al sancțiunilor, pe locul doi fiind con
sumul de alcool la volan. Polițiștii au de
pistat în trafic cinci șoferi care prezentau 
o îmbibație alcoolică de peste 40 mg/1.

Maria Bulz

Numirea unui reprezentant în 
Adunarea Generală a Acționarilor la SC 
Eco Sid SRL, firmă aflată în subordinea 
Consiliului Local Hunedoara, a provocat 
confuzie și controverse la ultima ședință 
a aleșilor locali. Deși, sunt la jumătatea 
mandatului, consilierii locali ai municip
iului Hunedoara încă nu știu care este 
procedura corectă pentru votul secret.

Pentru ocuparea postului au fost 
propuși doi candidați - Răzvan Mareș 
(susținut de primarul Hada și de con
silierii liberali, a cărui numire părea să fie 
o simplă formalitate, puțin înainte de 
ședință) și Iulian Făgădar (candidat intrat 
în competiție pe parcursul dezbaterilor pe 
proiect, propus de conservatori și susținut 
de majoritatea partidelor politice 
reprezentate în Consiliul Local). De 
îndată ce omul primarului a ratat numirea, 
au început controversele și contestațiile.

Cabina de vot
a fost scoasă 
la mica înțelegere

Susținătorii lui Răzvan Mareș au 
cerut anularea votului secret prin care a 

fost ales Iulian Făgădar, pe motiv că nu s- 
a votat în cabina de vot.

Consilierul (PC) Tatiana Vasilescu 
a încercat să își convingă colegii de Con
siliu că reluare votului în cabina de vot ar 
rezolva conflictul, insă o bună parte din
tre aleșii locali au refuzat această 
variantă. „A fost o înțelegere de comun 
acord nefolosirca cabinei de vot și până 
astăzi nu au existat probleme de acest 
gen. Păi, dacă e așa, ar trebui să se an
uleze toate hotărârile care au fost supuse 
votului secret...Unde ajungem așa?”, a 
fost de părere Ana Aurelia Chiș , consilier 
local din partea PDL. într-un final, 
hotărârea a fost validată, urmând ca Pre
fectura să rezolve situația în cazul în care 
vor exista contestații.

Un amănunt „de culoare”, demn de 
menționat este acela că aleșii locali ai 
Hunedoarei au cerut informații despre cei 
doi competitorii după ce și-au exprimat 
votul... Cam ca soldatul sovietic care 
întâi execută ordinul și după aceea se 
gândește la ceea ce a făcut.

Georgiana Giurgiu



I? 70 de tineri au participat la concursul 
de ciclism „Ciclo-.caravana”pe distanța 
Deva - Certejul de Sus și retur.
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Tinerii hunedoreni au avut parte 
de un week-end de poveste
Tinerii din județul Hunedoara 
s-au distrat pe cinste de ziua 

lor. De vineri până duminică, 
elevi și studenți din Hune

doara, Deva și Petroșani au 
participat la manifestările de
dicate lor, organizate cu ocazia 

f~ilei de 2 Mai, Ziua Națională 
a Tineretului

Direcția pentru Tineret a Județului 
(DTJ) Hunedoara a organizat acțiuni 
sportive, artistice și culturale, acțiuni 
menite să scoată în evidență spontanei
tatea, îndrăzneala și putere de muncă a 
elevilor și studenților care au luat parte 

aceste evenimente.

Cele mai apreciate tinere, membre în ONG-urile 
hunedorene - Mihaela Sopinceanu (stânga) și Andreea Medrea (dreapta)

Hunedorenii 
au avut parte 
de dans și alergare

în municipiul de pe Cema, aprox
imativ 150 de elevi de la școlile gen
erale și liceele din oraș și-au dat 
întâlnire în pădurea Chizid, la „Crosu
lui Tineretului”. La evenimentul 
sportiv, organizat vineri, au participat 
tineri cu vârste cuprinse între 14 și 19 
ani. Concurenții au alergat pe un traseu 
prestabilit, de 1200 de metri, prin 
pădure. Primilor 10 atleți sosiți la linia 
de sosire li s-au acordat premii care au 
constat în articole sportive (rachete de 
tenis, role, jocuri de șah, extensoare și 

câte un skatebord). Toți participanții au 
fost răsplătiți de organizatori cu sucuri 
răcoritoare.

Duminică, hunedoreni au contin
uat sărbătoarea prin promovarea unui 
mod de viață activ și sănătos în rândul 
tinerilor și nu numai. Astfel, pe platoul 
din fața Casei de Cultură și, mai apoi, 
în Parcul Tineretului, 20 de perechi de 
dansatori de la Asociația Antidrog 
„Alege Viața” din Hunedoara au dansat 
un dans prin a cărui coregrafie a fost 
exprimată lupta antidrog a tinerilor de 
pretutindeni.

„Valea” a excelat 
prin cultură și artă

La Petroșani, pofta de viață, 
dragostea pentru artă și mișcarea în aer 
liber au fost exploatate la maxim de 
liceeni și studenți. Expoziția de artă 
grafică a elevilor de la „Cercul de Arte 
Plastice”, competițiile sportive, cele de 
dans sau piesele de teatru, au fost 
prezente în manifestațiile organizate 
pentru tinerii din Vale.

Elevii de la Colegiul Economic 
„Hermes” și cei de la Grupul Școlar 
„Dimitrie Leonida” au ales să își arate 
abilitățile sportive în cadrul „Cupei 
tineretului la fotbal”, competiție 
organizată vineri pe terenul cu 
suprafață artificială al Colegiului 
Național „l.G.Duca”.

Studenții petroșăneni s-au distrat 
la „Noaptea Tineretului”, un carnaval 
cu concurs karaoke, dansuri modeme și 
jocuri populare. Nu au lipsit nici piesele 
de teatru prezentate pe scena Teatrului 
Dramatic „l.D.Sârbu”, locul în care s- 
au ținut concursuri de cultură generală 
și au fost luate peste picior ticurile și at
itudinile unor personaje politice locale.

Duminică - în ultima zi a 
manifestațiilor dedicate tineretului - 
studenții au luat parte la competițiile 
sportive de fotbal, handbal și volei.

La Deva, tinerii 
au sărbătorit 
prin mult mișcare

Tinerii deveni au avut ocazia, în 
prima parte a zilei de vineri, să facă o 
vizită la sediul Direcției pentru Tineret

a Județului Hunedoara pentru a afla 
amănunte legate de această instituție. 
Ziua a continuat cu multă mișcare și 
activități socio-educative, organizate pe 
terenurile sportive din incinta curții co
mune a Liceului Pedagogic „Sabin 
Drăgoi” și a DTJ Hunedoara. Unii 
liceeni deveni au preferat să joace fot
bal și baschet sau ciclism

Cei mai buni 
dintre cei buni

Acțiunile socio-educative, între
cerile sportive, concursurile de cultură 
generală sau de promovare a modului 
de viață activ și sănătos în rândul tiner
ilor și nu numai, organizate pe parcur
sul celor trei zile, au fost încheiate cu 
premierea celor mai active persoane și 
ONG-uri din județ. Astfel, participanții 
la evenimentele desfășurate în Hune
doara, Deva sau Petroșani și-au dat în
tâlnire la Sala Sporturilor din Deva, 
unde Cristian Grigoraș, directorul 
Direcției pentru Tineret a Județului 

g
' „Sunt bucuros că am reușit să organizăm toate aceste eveni
mente cu tineri și pentru tineri, chiar dacă bugetul Direcției pentru 
-I Tineret a Județului Hunedoara a fost zero. Este pentru prima oară 
când am reușit să organizăm evenimentele dedicate Zilei Tinereului 

în întreg județul și cred că am fost tinerii cei mai ocupați în acest sfârșit de 
săptămână, comparativ cu organizațiile de tineret din restul țării. 2 Mai va fi 
în fiecare an sărbătorită cum se cuvine și sper că pe viitor vom reuși să 
organizăm evenimente mult mai mari la care tinerii județului Hunedoara să 
fie nerăbdători să participe ”, a declarat Cristan Grigoraș la finalul eveni
mentului.

Hunedoara a acordat diplome și pla
chete în semn de recunoaștere pentru 
munca depusă de tinerii din ONG-uri.

Voluntarul anului 2009 a fost de
clarat Sorin Vlaic - profesor coordona
tor în cadrul Consiliului Județean al 
Elevilor.

Cel mai bun președinte de ONG 
de tineret cu cea mai bogată activitate 
a fost desemnată Andreea Medrea, 
președintele Consiliului Județean al 
Elevilor.

Premiul pentru cel mai bun proiect 
destinat tinerilor a fost acordat Mihaelei 
Sopinceanu, președinte al „Clubului 
Sporturilor Montane din Hunedoara”. 
Prin proiectul „Susținerea tinerilor din 
comuna Boșorod pentru dezvoltare 
locală durabilă”, Sopinceanu a reușit să 
capteze interesul a 30 de tineri din co
muna Boșorod pentru valorificarea 
durabilă a resurselor pentru dezvoltarea 
locală.

Georgiana Giurgiu
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„Medicul este un fel de chimist care introduce 
medicamente despre care el cunoaște puțin într-un 

corp pe care îl cunoaște și mai puțin. ” (I oltaire) gl
__ ■

Analizele medicale - primul pas 
pentru prevenirea bolilor
Analizele medicale au un rol 

deosebit de important în anali
zarea stării de sănătate a fiecă

rei persoane. Cu toate că o 
persoană este aparent sănă
toasă, efectuarea analizelor 
medicale (cel puțin odată pe 
an) este recomandată de me

dici. Totodată, rezultatele ana
lizelor furnizează informații 
despre o posibilă boală aflată 

într-un stadiu de început.

Analizele medicale sunt un 
ansamblul de procedee, mai mult sau 
mai puțin complexe, care furnizează 
informații asupra aspectului și 
funcționalității diferitelor organe și 
sisteme ale organismului, oferind o 
idee de ansamblu asupra stării de 
sănătate a pacientului.

Tipuri de analize 
medicale

Analizele medicale sunt de mai 
multe feluri: analize hematologice, 
biochimice, coagulare, imunologice, 
microbiologice, de biologie 
moleculară, citologice, examen uri
nar.

Majoritatea analizelor medicale 
biochimice se fac din serul și plasma 
sanguină, iar analizele hematologice 
se realizează din elemente celulare 
sanguine. Sângele omului este format 
din două părți principale: partea 
lichidă, compusă din apă, substanțe 
organice și minerale solubile, și 
partea solidă, constituită din elemente 
celulare (globule roșii, globule albe și 
trombocite). Odată recoltat din venă, 
sângele se amestecă cu o substanță 
anticoagulantă. în câteva minute sân
gele se separă într-un strat lichid con
stituit din plasmă și unul solid 
compus din elementele celulare neco
agulate. Din elementele celulare san
guine se realizează analizele 
hematologice. Analizele hematolog
ice cercetează numărul, forma, carac
teristicile și compoziția elementelor 

celulare ale sângelui. Efectuarea 
acestui tip de analize poate ajuta la 
punerea diagnosticului de anemie, 
poliglobulie, boli cronice, infecții și 
totodată se poate verifica timpul de 
sângerare și coagulare. „Există unii 
pacienți cu afecțiuni cardiace, care au 
suferit intervenții chirurgicale pe cord 
sau care se află sub tratament cu an- 
ticoagulante. Ei necesită acest tip de 
analize prin care se efectuează indicii 
de coagulare. Analizele se fac 
săptămânal, în unele perioade chiar 
mai des”, a precizat dr. Mihaela 
Stoian.

Tot cu ajutorul acestui set de 
analize se poate afla tipul de sânge al 
pacientului și sitemul Rh.

Analizele biochimice cercetează 
compoziția chimică fie a sângelui 
total, fie numai a serului sau plasmei 
sanguine. Sângele omului conține nu
meroase substanțe organice (proteine, 
grăsimi, glucoză, enzime, hormoni, 
vitamine) și substanțe minerale (cal
ciu, fosfor, sodiu, potasiu, etc). Cea 
mai importantă zaharidă din corpul 
uman este glucoza, din care se obține 
energia necesară corpului uman. Pen
tru aprecierea cantității de zahăr din 
organism, în laborator se analizează 
nivelul glicemiei. Scăderea glicemiei 
cu mult sub valorile normale poate 
produce simptome de genul 
slăbiciune, tremurături, transpirații și 
chiar pierderea conștienței. O 
glicemie mărită se întâlnește în bolile 
glandelor endocrine care au rolul de 
a regla concentrația glucozei în 
sânge, dar cea mai mare creștere a 
acestei se întâlnește în diabetul za
harat. De aceea, pentru depistarea 
persoanelor cu diabet se fac analize 
care dozează cantitatea de glucoză în 
sânge și depistează prezența ei în 
urină.

Testele de imunologie analizează 
reacția organismului față de agenții 
infecțioși și oferă informații despre 
sistemul imunitar al pacientului.

Analizele microbiologice se fac 
cu scopul de a evidenția o serie de mi
crobi (saprofiți și patogeni), care pot 
cauza infecții acute și cronice. Acest 

tip de analize se pot face în două 
feluri: prin observarea microbilor cu 
ajutorul microscopului, sau prin 
creșterea microbilor pe medii de 
cultură. Aceste analize se efectuează 
în cazul bolilor infecțioase, boli cu 
stări febrile prelungite sau boli- cron
ice în care nu s-au depistat microbi 
prin alte metode. De asemenea, anal
izele microbiologice ajută la de
scoperirea febrei tifoide sau 
paratifoide, a endocarditei și sep
ticemiei.

Primul produs biologic care s-a 
analizat în vederea punerii unui diag
nostic a fost urina. Urina este produsă 
de rinichi atât prin filtrarea sângelui 
(urina primară), cât și prin reținerea 
(reabsorbția) din urina primară numai 
a acelor substanțe care mai pot fi 
necesare corpului. Ceea ce mai 
rămâne nereținut din urina primară 
constituie urina finală care se elimină 
prin căile urinare.

Pentru diagnosticul bolilor se 
analizează anumite componente prin
cipale. Analizarea proprietăților fizice 
ale urinei, cum ar fi: culoarea, miro
sul, transparența sau densitatea, pot 
ajuta în stabilirea unui diagnostic. 
Bolile care pot fi depistate cu ajutor 
examenului urinar sunt cele de ficat, 
boli însoțite de eliminarea sângelui în 
urină, diabetul, infecții, intoxicații, 
insuficiență cardiacă sau renală. Prin 
analiza microscopică a urinei se poate 
afla dacă există riscul de a se forma 
piatra renală.

Cum ne pregătim 
de analize?

Pentru ca rezultatul analizelor să 
fie unul corect este esențial ca pacien
tul să se prezinte la laboratorul de

Medicamentele din alimentele 
de zi cu zi

Multe persoane nu știu că ali
mentele nu doar astâmpără 
foamea, ci sunt și adevărate 
medicamente. Iaurtul prote

jează sănătatea intestinelor și 
a stomacului, reface flora in
testinală, după tratamentul cu 
antibiotice și reduce sensibili
tatea persoanelor predispuse 
la probleme digestive. Iaurtul 
reduce riscul osteoporozei și 
al infecției cu candida. De 
asemenea, previne apariția 

infecțiilor bacteriene și dimi
nuează nivelul colesterolului 

din sânge.

Apariția bolilor de inimă poate fi 
prevenită prin consumul de nuci, 
migdale sau alune, fructe care conțin

g „Efectuarea analizelor medicale este foarte importantă în spe
cial pentru prevenția unor boli. Costurile tratării unei boli devin 
din ce în ce mai mari. Este foarte importantă activitatea de 

prevenție. Persoanele sănătoase ar trebui să efectueze un set de analize cel 
puțin odată pe an. Este recomandată vizita la medicul de familie deoarece 
acesta poate să indice un set de analize uzuale. Tot acesta în cazul per
soanelor suferinde de anumite boli poate să stabilească frecvența controlu
lui paraclinic.”

analize dimineața. De asemenea, 
există câteva recomandări care trebui
esc luate în considerare. Spre exem
plu, pacientul trebuie să nu fi mâncat 
nimic în dimineața în care se prezintă 
la laborator. La ultima masă nu tre
buiesc consumate alimentele bogate 
în grăsimi și nici dulciuri. Pentru o 
evaluare cât mai corectă este de evitat 
și efectuarea analizelor imediat după 
vindecarea unei gripe, răceli sau a 
altor afecțiuni febrile. „Analizele se 
efectuează dimineața, fără a mânca 
înainte, a bea sau a fuma. Nere- 

vitamina A precum și complexul de 
vitamine B. Consumul acestor fructe 
fortifică și sistemul nervos, întăresc 
oasele, părul și dinții previn apariția 
iritaților pielii și reduc simptomele ar
tritei reumatoide. Nucile de cocos au 
un conținut bogat de acid folie, care, 
in timpul sarcinii, previne apariția 
afecțiunii spina-bifida la făt

Soia și tofu (brânza de soia) este 
bogată în proteine (spre deosebire de 
proteinele animale, proteinele vege
tale reduc hipertensiunea și nivelul 
colesterolului). Soia poate preveni 
cancerul de sân, cancerul cervical, 
cancerul ovarian și cancerul de 
prostată, boli influențate de dezechili
brul hormonal.

Consumul de soia și tofu ajută și 
la reducerea simptomelor cauzate de 
sindromul premenstrual. Acest ali
ment are un conținut bogat în celuloză 
care ajută la depășirea stărilor de 
oboseală. Probleme stomacale și in

Dr Mihaela Stoian.

spectarea acestor condiții poate 
influența într-un mod sau altul rezt,. • 
tatul analizelor. Efectuarea analizelor 
ajută clinicianul în toate etapele de 
diagnosticare, de la punerea unui di
agnostic, monitorizarea evoluției unei 
boli, monitorizarea tratamentu 
medicamentos prin tatonarea dozelor, 
până la constatarea vindecării de o 
anumită boală”, spune dr Mihaela 
Stoian.

Irina Năstase

digestia pot fi îndepărtate mâncând 
varză.

Sucul de varză, consumat zilnic 
pe o perioadă mai lungă de timp, 
poate vindeca ulcerul stomacal. 
Totodată, sucul de varză are efect lax- 
ativ dar și revigorează tenul și previne 
apariția acneei, în cazul persoanelor 
cu o piele sensibilă. Mahmureala se 
poate trata cu faimosul "tratament cu 
zeama de varza”.

Bananele sunt o sursă bogată în 
proteine și potasiu, au calități ener- 
gizante importante. Consumul ba
nanelor ajută în lupta împotriva 
insomniei, depresiei și problemelor 
premenstruale. Conțin antioxidanți, 
beta-caroten, vitamina C, vitamina B6 
și ajută la prevenirea bolilor de iniujă 
și la buna funcționare a sistemuluL 
nervos. Bananele stint ușor de digerat* 
și fac poftă de mâncare. De asemenea, 
diminuează simptomele neplăcute 
provocate de diaree.
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prezent la „ Enduro Panorama ” 2010,

Dani Oțil: „A fost super fain!”
°este 150 de pasionați ai motocicletelor 
de teren s-au întrecut în acest week

end, la cea de-a doua ediție a concur
sului „Enduro Panorama”. La 

evenimentul organizat de membrii Clu
bului Moto Haita Deva au participat 

'duriști din România și de peste hotare, 
cărora li s-a alăturat vedeta Antenei 1, 

Dani Oțil.

Evenimentul moto al anului în județul Hune- 

dara a debutat vineri după amiază cu un prolog 
e un circuit de circa 5 kilometri. Concurenții s- 
u putut înscrie la două categorii, clasa A pentru 
rofesioniști, și clasa B pentru cei care practică 
cest sport ca hobby.

Dani Oțil a lăsat aglomerația Capitalei pen- 
-u a-și încerca măiestria pe traseul din Poiana 
' căi. Vedeta de la Antena 1 a sosit cu puțin 

.ate de a se da startul, cu toate că motorul îi 
junsese în tabăra de bază cu mult înainte. Nu este 
rimul concurs de acest gen la care prezentatorul 
îatinalului de pe Antena 1 a luat parte, Dani par- 
cipând în ultimii ani la numeroase astfel de 
venimente, printre care se numără și ediția de 
nul trecut „Enduro Panorama”. „Dacă va fi fru- 
tos, fie și numai pe jumătate față de cum a fost 
nul trecut, sunt foarte mulțumit. Anul trecut am 
jrminat pe roți și printre primele 18 locuri, cu 
jate că acest sport este pentru mine un hobby, 
'ontinui să vin aici din trei motive: 1. Oamenii, 
entru gașca Haita, care sunt niște băieți extraor- 
i. ^i; 2. Zona, pentru că este un loc dăruit de 
>umnezeu. Se merge foarte bine indiferent dacă 
soare, dacă ninge sau dacă plouă; Și al treilea 

îotiv este mâncarea, pentru că aici se mănâncă

foarte bine”, ne-a mărturisit Dani Oțil înainte de 
a lua startul în prima întrecere a competiției.

Traseu de nivel mediu

Cu toate că organizatorii concursului 
consideră traseul pregătit pentru această ediție ca 
fiind unul de nivel mediu, mulți dintre participant 
au întâmpinat dificultăți în parcurgerea lui. „Le- 
am pregătit de toate, scânduri, lemne, bolovani, 
mașini turtite, coborâri abrupte, deci, în general, 
un traseu de nivel mediu și concurenții s-au des
curcat bine”, a spune Paul Grecu, unul dintre or
ganizatori. Startul competiției s-a dat în cariera 
Ghelari. De aici concurenții au avut de parcurs un 
traseu de 5 kilometrii care a început cu o coborâre 
abruptă spre o clădire dezafectată și a continuat cu 
o urcare prin pădure.

A doua zi de concurs, concurenții au străbătut 
un traseu cu porțiuni extrem de solicitante, traseu 
care s-a întins pe o lungime 100 de kilometrii, în 
zona Florese - Lunca Cernii. Pentru ultima zi a 
evenimentului „Enduro Panorama” concurenților 
li s-a pregătit un traseu de 55 de kilometrii în zona 
Runcu Govăjdie.

Dani Oțil s-a clasat 
în primii zece

Cu toate că nu practică acest sport decât ca 
hobby, Dani Oțil a reușit să se claseze pe un onor
abil loc opt. „A fost super fain. Mult mai bine or
ganizat decât anul trecut. Trasee dificile... Vin aici 
de plăcere nu pentru că vreau să fac performanță. 
Dacă o să mă încadrez printre primii 15 sunt foarte 
bucuros”, a spus Dani Oțil înainte de afișarea 
rezultatelor. Vedeta Antenei 1 nu a rămas și la fes
tivitatea de premiere, fiind nevoit să pornească 
spre București.

Irina Năstase



Bulgarii cred că românii 
și-au înscenat furtul mașinilor

Româna e pe lista de supraveghere a Oficiului
American pentru Comerț

Declarații dure ale patronilor 
de hoteluri din Bulgaria, 

după incidentul de sâmbătă 
când mai mulți turiști români 
au reclamat furtul autoturis
melor. Aceștia spun că româ
nii își fură singuri mașinile!

Concret, turiștii români și-ar fi 
înscenat furtul propriilor mașini la 
Nisipurile de aur, pentru a denigra 
turismului bulgăresc. Declarațiile au 
fost făcute în presa din Bulgaria.

Polițiștii bulgari caută 4 mașini 
românești, care, spun concetățenii 
noștri, le-au fost furate din fața a 
două hoteluri diferite din Nisipurile 
de Aur.

Potrivit presei bulgare, poliția 
anchetează și posibilitatea ca o bandă 
de români să fi furat mașinile. Iar pa

Tennessee și Mississippi 
sunt afectate de inundații

Cel puțin 11 persoane și-au pier
dut viața în statul Tennessee și patru 
în Mississippi, în urma furtunilor și 
inundațiilor înregistrate în weekend, 
relatează CBS.

Potrivit agenției pentru manage
mentul situațiilor de urgență din Ten
nessee, este posibil să existe și o a 
12-a victimă, dar cadavrul nu a fost 
găsit.

Bilanțul furtunilor înregistrate 
în Arkansas, Mississippi și Tennessee 
după 24 aprilie a ajuns la cel puțin 
26, iar mai multe persoane sunt date 
dispărute. Acest număr ar putea 
crește, în condițiile în care rafalele de 
vânt au smuls acoperișuri, au rupt 
linii de curent electric și copaci și au 
răsturnat mașini.

Autoritățile din Tennessee au 
cerut ajutorul Gărzii Naționale a stat
ului și au îndemnat oamenii să nu 
iasă pe șosele și pe autostrăzi trans

tronii de hoteluri cred că este vorba 
de o campanie menită să pună în 
lumină proastă turismul bulgăresc.

Antonio Ameto, managerul pățit 
al unui hotel din Bulgaria spune chiar 
că "a depus plângere la poliție pentru 
că a fost agresat de clienții români”.

Turiștii români, printre care și 
primarul din Clejani, spun că ei au 
fost cei care au avut de suferit de pe 
urma bulgarilor.

"Am mers la recepția hotelului, 
am anunțat, am zis să mergem Ia 
poliție. Am mers la poliție, ne-au 
plimbat circa cinci ore dintr-o parte 
într-alta. Am fost bătuți de 
bodyguarzii hotelului respectiv", a 
declarat primarul Florin Nidelea.

Potrivit Asociației Națională a 
Agențiilor de Turism, 10.000 de 
turiști români și-au petrecut acest 
weekend pe litoralul bulgăresc.

formate în adevărate torente. Guver
natorul statului, Phil Bredesen, a de
clarat că ar putea dura zile până când 
nivelul apelor va scădea suficient 
pentru a evalua pagubele provocate 
la drumuri și poduri. El a adăugat că 
ar putea cere ca zona să fie declarată 
calamitată.

Elicoptere ale Gărzii Naționale 
și ale poliției rutiere din statul federal 
sunt în stare de alertă pentru a salva 
oamenii prinși de inundații.

Sute de locuințe au fost evacu
ate și au fost deschise adăposturi pen
tru sinistrați.

Guvernatorul de Arkansas, 
Mike Beebe, a decretat stare de 
urgență sâmbătă, după ce a vizitat o 
comunitate la sud de Little Rock, 
afectată de furtuni încă de vineri.

In total, 20 de tornade și furtuni 
s-au format în Arkansas, Alabama și 
Louisiana.

România a fost inclusă pe lista 
țărilor pe care Oficiul American pentru 
Comerț le va supraveghea în 2010 din 
cauza pirateriei, a vânzării online de 
produse piratate și contrafăcute, 
fenomen în creștere în țara noastră.

Potrivit raportului anual asupra 
respectării drepturilor de proprietate 
intelectuală, care reflectă starea globală 
a protecției drepturilor de proprietate 
intelectuală, United States Trade Rep- 
resentive a plasat anul acesta 41 de țări 
pe listele sale de priorități, de supraveg
here sau de monitorizare.

"Furtul de proprietate intelectuală 
de către piețele externe reprezintă un 
obstacol în exportul afacerilor ameri
cane și pentru muncitorii americani din 
SUA", se arată în raport. Anul acesta 
Republica Cehă. Ungaria și Polonia au 
făcut pași importați în prevenirea pira
teriei și a comercializării produselor 
contrafăcute, astfel că au fost scoase de 
pe lista de supraveghere.

România se află pe lista țărilor 
care vor fi supravegheate în 2010, 
alături de Bolivia, Brazilia, Columbia, 
Republica Dominicană, Egipt, Italia, 
Kuweit, Mexic, Spania, Turcia sau 
Vietnam.

Guvernul face economii pe sănătatea oameniloi

Mii de bucureșteni au solicitat Ambulanța de 1 Mai
Micii și berea le-au căzut greu 

bucureștenilor. Aceștia au avut și anul 
acesta nevoie de îngrijiri medicale, 
după petrecerea de 1 Mai. Numărul 
celor care au apelat la Serviciul de 
Ambulanță București a crescut cu 15 
puncte procentuale față de anul trecut. 
Afecțiunile digestive au fost cele mai 
numeroase, dar nu au lipsit nici comele

"Creșterea vânzării online a pro
duselor piratate și contrafăcute este 
rapidă și se potrivește volumelor asoci
ate cu vânzările pe stradă. Instituțiile de 
investigare se confruntă cu dificultăți în 
a răspunde acestui fenomen", se mai 
arată în raport.

Sănătatea românilor, internați 
în spitale, este pusă în pericol 
pentru ca guvernul să facă 
economii. Lipsa banilor îi 

obligă pe medici să cumpere 
materiale medicale din ce în ce 
mai proaste și de proveniență 

dubioasă.

Produsele care ar trebui să fie ster
ile vin la pachet cu stafilococ. Asta în 
timp ce Guvernul se gândește cum ar 
trebui medicii să mai strângă cureaua.

65% dintre produsele medicale- 
care ajung în spitalele românești provin 
din China, Pakistan și Coreea. în aceste 
țări nu există un control riguros al 
calității, iar marfa care ajunge în spi

alcoolice și afecțiunile cardiace. „S-au 
înregistrat 2.646 de solicitări, 
afecțiunile digestive au fost numeroase
- 250. N-au lipsit nici accidentele auto
- 50, 152 de afecțiuni cardiace. Am avut 
50 de solicitări cu coma ceea ce nu 
înseamnă cu mult mai mult decât anul 
trecut", a explicat medicul coordonator 
al Ambulanței București, Alice Grasu

Raportul arată, de asemene 
reclamele online pentru bunuri fiz.i< 
ilegitime sunt transmise prin e-mail st 
pe stradă în multe țări, inclusiv 
China, România și Ucraina.

talele din România este unec 
infectată, spun furnizorii. Responsabi 
itatea pentru materialele cumpărate 
revine spitalului. Conducerea uni^ 1 
medicale trebuie să refuze toate pr 
dusele ce ar putea pune în perie 
sănătatea pacientului. însă directoi 
spun că bugetul unui spital asigu 
aproximativ 60% din necesar. Per 
putea funcționa, medicii sunt siliv t 
folosească materiale de o calitate din < 
în ce mai proastă.

Chiar și în aceste condiții, pr 
mierul Emil Boc continuă să ceară să 
facă mai multă economie. Potrivit sta 
dardelor de cost ale Guvernului, un sț 
tal regional de urgență, cu o capacita 
de 786 de locuri ar trebui să coste f 
151,6 milioane de euro.
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Esn^lope Cruz este însărcinată
Actrița Penelope Cruz vafi mămică mai devreme decât se aștepta. Actrița Magaly Solier 
i-a felicitat pe Facebook pe Cruz și pe Bardem pentru că vor avea un copil, cu o zi în
ainte ca Penelope să împlinească 36 de ani Cruz și Bardem și-au făcut publică relația în 
2010 la Premiile Soya.
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Mariah Carey și Nick Cannon au sărbătorit 
doi ani de căsnicie printr-o a treia nuntă

A

Andreea Bănică
Mariah Carey și Nick Cannon 
au sărbătorit doi ani de căsni
cie printr-o a treia nuntă, care 
i avut loc la reședința cuplului 
din Hollywood Hills, Los An

geles.

Cuplul a fost suprins dansând și 
jărutându-se în fața invitaților lor, la 
tetrecerea care a avut loc vineri noapte, 
vi ari ah Carey, în vârstă de 41 de ani, a 
>urtat o strălucitoare rochie albă de 
nireasă, în timp ce Nick Cannon a 
mbrăcat un costum alb.
( ^Aceasta este cea de-a treia nuntă 

l mea, așa că va fi distractiv. O să mă 
irezint cu zâmbete și cadouri", a de
marat Cannon, în vârstă de 29 de ani, 
una trecută, despre eveniment.

"Trebuie să fii foarte creativ. Tre- 
>uie să cumperi încă un inel", a spus el, 
:xplicând că Mariah Carey încă le are 

nrimele două și încă le poartă.
Cei doi și-au celebrat prima 

:ăsătorie în Bahamas, în 2008, în 
:adrul unei ceremonii surpriză.

Deși au existat de mai mult timp 
;vonuri despre o posibilă sarcină a 
:ântăreței, Cannon a precizat că încă nu 
ișteaptă un copil.

Mariah Carey a cunoscut succesul 
în anii '90, prin lansarea unui album 
care îi poartă numele. Potrivit revistei 
Billboard, Mariah a fost cea mai de suc
ces cântăreață în Statele Unite în anii 
'90. Popularitatea sa a intrat în declin 
începând cu anii 2000, când s-a 
despărțit de studioul ei de înregistrări.

Diva, considerată una dintre cele 
mai bune voci ale tuturor timpurilor, s- 
a reîntors pe scena muzicii pop în 2005, 
cu albumul "The Emancipation of 
Mimi", care a avut un imens succes. Al
bumul ei "E=MC2", lansat în aprilie

2008, s-a vândut în peste 1,3 milioane 
de copii doar în Statele Unite și i-a 
oferit artistei americane șansa de a avea 
cel de-al 18-lea single No.l în Bill
board Hot 100, grație piesei "Touch My 
Body".

Cu această piesă, Mariah Carey 1- 
a depășit pe Elvis Presley și a urcat pe 
a doua poziție în clasamentul artiștilor 
cu cele mai multe piese devenite No.l 
în Billboard Hot 100, în ultimele 
decade. Prima poziție a acestui clasa
ment este ocupată de trupa The Beatles, 
care a avut 20 de piese devenite No.l.

Designer-ul preferat a lui Michelle Obama
a dat faliment

își cunoaște atuurile
Andreea Bănică este o vedetă 

care recunoaște că se poate trăi din 
muzică, dar numai dacă muncești 
mult pentru asta. E fericită cu viața pe 
care o are și dacă ar putea să schimbe 
ceva, cu siguranță ar fi doar faptul că 
și-ar fi dorit ca părinții ei să mai 
trăiască. Andreea Bănică se descrie 
ca o persoană „feminină, dar și 
băiețoasă. Sunt directă și spun totul 
în față, deci nu pot spune că-s foarte 
delicată”, însă recunoaște că 
frumusețea a contat mult în carieră.

„M-a ajutat enorm și încă mă 
mai ajută. E drept că am știut să mi-o 
valorific, dar nu m-am bazat numai 
pe acest lucru. Din păcate însă, în 
România este o mentalitatea generală 
conform căreia o femeie nu poate fi 
și frumoasă și talentată. Eu nu cred 
acest lucru și încerc să dovedesc că 
nu este așa”, a declarat cântăreața.

De cealaltă parte, se simte o fe
meie împlinită cu familia pe care o 
are deși și-ar dori ca părinții ei să mai 
fie în viață.

Recunoaște că a pozat în Play
boy pentru tatăl și soțul ei, care au 
încercat să o convingă să facă acest 
pas. Cât privește atuurile ei, Andreea 
subliniază că nu are deocamdată 
nicio operație estetică: „întotdeauna 
mi-au plăcut sânii mei, pentru că nu 
am avut nevoie de ajustări nici măcar 
după sarcină. Sunt la fel de fermi și 
de frumoși ca acum câțiva ani. Nu am

silicoane cum s-a speculat și mă 
deranjează că oamenii încă mai cred 
că nu am sânii naturali. De asemenea, 
îmi plac la nebunie picioarele mele. 
Totdeauna am fost lăudată pentru că 
le am lungi și de aceea port mereu în 
concerte fustițe scurte. Știu că fanii 
mei sunt înnebuniți după picioarele 
mele”.

Andreea Bănică pare să fi găsit 
cheia succesului, dar pentru asta a 
trebuit să facă multe sacrificii. însă 
este convinsă că au meritat toate.

Maria Pinto, creatoarea de modă 
/e a îmbrăcat-o pe Michelle Obama 

n timpul campaniei electorale, a fost 
levoită să-și închidă magazinul din 
Chicago.

Creatoarea de modă care a 
mbrăcat-o pe Michelle Obama în tim

pul campaniei electorale, Maria Pinto, 
a fost nevoită să-și închidă magazinul 
din Chicago și să declare faliment, 
chiar dacă Prima Doamnă a continuat 
să poarte hainele designerului ei 
preferat și la Casa Albă.

Designerul controversatei rochii

violet, purtate cu îndrăzneală de 
Michelle Obama, Maria Pinto a de
venit celebră după ce viitoarea Primă 
Doamnă a Statelor Unite i-a îmbrăcat 
rochiile la evenimente majore, în tim
pul campaniei electorale. De exemplu, 
la convenția partidului democrat, la 
care Barack Obama a devenit.oficial 
candidatul formațiunii în cursa pentru 
președinție. Sau la întâlnirea oficială a 
cuplului Obama cu foștii locatari de la 
Casa Albă, George și Laura Bush.

Maria Pinto a mărturisit că a luptat 
din răsputeri să-și păstreze afacerea, dar 
a pierdut bătălia, pe fondul recesiunii 
din Statele Unite. Designerul, care are 
53 de ani, recunoaște și că a făcut unele 
greșeli de începător, în materie de man
agement și operațiuni financiare.

Creatoarea vrea să ia o pauză, ca 
să se ocupe de yoga, grădinărit și 
pictură.

Maria Pinto nu este singura cre- 
atore de modă devenită celebră grație 
Primei Doamne a Statelor Unite. Alte 
două nume lansate de simțul estetic al 
lui Michelle Obama sunt Jason Wu și 
Narciso Rodriguez.

Halle Berry s-a despărțit 
de modelul Gabriel Aubry

Actrița americană Halle Berry s-a 
despărțit de modelul canadian Gabriel 
Aubry, după o relație care a durat cinci ani, 
potrivit presei americane.

O sursă apropiată acestora a indicat că 
o a treia persoană ar putea fi implicată in 
această despărțire, fără a da mai multe de
talii.

"Gabriel este foarte drăguț și nu ar 
înșela-o, dar cred că a devenit atras de 
altcineva și a simțit nevoia să se despartă de 
Halle înainte de a-și dezvolta cealaltă 
relație", a spus sursa.

Sursa a adăugat că Gabriel, în vârstă 
de 34 de ani, un model de succes, a cerut în 
urma acestei despărțiri să ia doar casa pe 
care cei doi o dețin în Canada.

în martie anul trecut, Halle Berry

spunea în talk show-ul TV al lui Ellen De
Generes că își dorește încă un copil cu 
partenerul ei. "Mintea mea spune «da»", i-a 
mărturisit Halle Berry lui Ellen DeGeneres. 
"Dar restul nu mai depinde doar de mine, 
așa că vom trăi și vom vedea", a mai spus 
ea.

Halle Berry, în vârstă de 43 de ani, a 
câștigat premiul Oscar în 2003, la categoria 
"cel mai bun rol principal feminin", pentru 
prestația ei din filmul "Puterea dragostei", 
devenind astfel prima actriță afro-americană 
din istorie care a câștigat această distincție.

Actrița a apărut în 2007 în filmul 
"Pierderi dureroase/Things We Lost in the 
Fire", iar în 2009 a încheiat filmările pentru 
lungmetrajul "Frankie și Alice", despre o fe
meie care suferă de personalitate multiplă.

GLASUL HUNEDOAREI

P Diddy s-a cuplat cu Nicki Minaj
dragostea îi surâde din nou lui 
P Diddy. Despre star se crede 
că trăiește o nouă poveste de 

dragoste alături de Nicki 
Minaj.

Mogulul a fost fotografiat la în- 
:eputul acestei săptămâni, ieșind 
lin clubul de noapte din Los Ange- 
es, „Guys & Dolls”, ținându-se de

mâna cu noua lui descoperire.
Surse spun că interpreta de 

muzică rap, în vârstă de 25 de ani, 
era „obosită” și „supărată” pe când 
părăsea localul.

Luna trecută, P. Diddy a 
anunțat că a început să se ocupe de 
carierele lui Minaj și Rick Ross. 
Dar iată că până la dragoste nu a 
mai fost decât un pas.

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

1 lună - 8,5 lei
3 luni - 25 lei
6 luni - 50 lei

12 luni -100 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

O
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Povestea zilei care a schimbat soarta monarhiei franceze. Paris, 21 iunie 
1791. Pentru a-și salva copiii și sofia, Maria-Antoaneta, de furia mulțimii 
revolufionare. rebele Ludovic al XVl-lea, deghizat in simplu cetățean, 
fuge din Palatul Tuileries, unde era finut prizonier (TVR I; 23:10; l'uga 
lui Ludovic a! A'l T-lea)

Români în Cupa Hopman Dicționar: Cea, Str., Enot, llă, Rebo, Iască, Tep.

07:00 Telejurnal; Sport; Meteo
07:30 La prima oră

<

08:00 Trezirea la apel! (emisiune de 
divertisment, 2008) Pnma parte

09:00 Telejurnal
09:15 Trezirea la apel! (emisiune de 

divertisment, 2008) Partea a 
doua

10:10 Don Juan îndrăgostit (argenti
nian serial, 2008 - 246.)

11:15 Vedeta familiei (rel.)
12:15 Echipa verde (2009, rel.)
12:45 Secretele de la palat (sud-co- 

reean serial, 2009, rel. - 62.) 60’ 
Ultimul episod cu Yo Won Lee, 
Kil-Kang Ahn, Tae-woong Eom, 
Hyun-jung Go

14:00 Telejurnal; Sport; Meteo
14:45 Pur și simplu delicios
15:30 Rom european
16:00 Kronika (magazin cultural) 
17:00 Atunci și Acum
17:55 Viața și banii
18:25 Amintiri din istorie
18:30 Giuvaierul palatului (1.)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal; Meteo
21:10 Râul fără întoarcere (1954) 
22:45 Iubiri dincolo de ecran 23 
23:00 Tremors - Creaturi ucigașe 

(SUA film serial de acțiune, 
2003 - 7.) cu Michael Gross, 
Richard Biggs. Victor Browne, 
Gladys Jimenez

07:00 Central de frumusețe (italian 
serial, 2001 - 64.)

08:10 Comisarul Montalbano (rel.) 
09:55 învingătorii
10:00 Telejurnal; Sport
10:15 Berlin, Berlin (german serial, 

2002 - 82.)
10:45 întâlnire pe 2 (emisiune de di

vertisment, 2009)
12:00 Telejurnal
12:45 Popasuri folclorice (2008) 
14:30 Tribuna partidelor parlamen

tare
15:00 împreună în Europa (film edu

cativ)
16:00 Central de frumusețe (italian 

serial, 2001, rel. - 64.) cu Stefa
nia Sandrelli, Vima Lisi, Cate
rina Vertova, Giuliana De Sio

17:00 Berlin, Berlin (german serial, 
2002, rel. - 82.) cu Felicitas 
Woll, Sandra Borgmann, Jan 
Sosniok, Matthias Klimsa

17:30 Baschet Semifinalele Diviziei 
A, meci 3

19:30 Călătorie în vest (SUA-german 
film de aventură fantastică, 
2001)84’ cu Thomas Gibson, 
Ling Bai, Russell Wong, Ric 
Young

21:00 D’alc Iu’Mitică (reportaj) 45’ 
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) 
23:10 Fuga lui Ludovic al XVI-lea 

(francez dramă, 2008)

06:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009) 07:30 împreună pentru totdeauna 07:00 Nimeni nu-i perfect (14.)
08:00 ’Ncatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea (mexican dramă, 2008, rel.) 07:30 Pitici și tătici (2003) 30’

(matinal) 10:00 Om sărac, om bogat (român co- 08:45 Cameleonii (2009, rel.) 08:20 Sport cu Florentina
10:00 în gura presei medic - 33.) cu Horia Brcnciu, 10:00 Luna fermecată ( 2007) 45’ 09:00 Galileo (rel.) 45’
11:00 Familia Bundy (SUA serial de Șcrban loncscu, Ilinca Goia, 11:15 Pasiune (dramă, 2007) 04:30 Viceversa (reality show)

comedie, 1987) Cristina Dcleanu 12:30 Pasiune (dramă, 2007) 10:30 Anunț matrimonial (rel.) 96’
12:00 Singuri cu vedeta (reality 12:00 Tânăr și neliniștit (rel. - 3726.) 14:00 Cele două fețe ale Anei (2006) 13:00 Camera de râs

show, 2010, rel.) 60’ 13:00 Știrile Pro TV 15:15 Rețeta de ACASĂ 14:00 Neveste disperate (22.) 45’
13:00 Observator 14:00 Propriul dușman (SUA dramă. 15:30 Destine furate (2007) 60’ 15:15 Cireașa de pe tort (rel.) 60’
14:00 Benny Hill (englez serial, 2003) 16:25 Vremea de ACASĂ 16:15 Galileo

1969)60’ cu Benny Hill 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 16:30 Maria Mercedes (mexican se- 17:00 Trăsniții (rel. - 41.) 45’
14:30 Comanda la mine (reality 1973-3727.) rial, 1992) 18:00 Focus 18 90’

show, 2010, rel.) 17:00 Știrile Pro TV 17:30 Povcștiri adevărate 19:00 Focus Sport
1600 Observator 17:45 Happy Hour (emisiune de di- 18:30 împreună pentru totdeauna 19:30 Camera de râs
17:00 Acces Direct vertisment, 2007) (mexican serial de dramă, 2008) 20:00 Pisica (SUA film de aventuri
>9:00 Observator 19:00 Știrile Pro TV 45’ cu Lucero, Sergio Scndel, de familie, 2003) 78’ cu Mike
20:3v Gorila Joe (SUA aventură, 20:30 Frumusețe pe muchie de cuțit Silvia Navarro Myers, Spencer Breslin

1998) 114’ cu Bill Paxton, (reality show, 2010) 19:30 Cameleonii (mexican film se- 22:15 Trăsniții (serial de comedie,
Charlize Theron, Rade Serbed- 22:15 State de România (român serial rial de acțiune, 2009) 2007 - 42.) 45’
zija, Naveen Andrews de comedie, 2009 - 103.) cu 20:30 Predestinați (2009) 23:15 Joc dublu (SUA polițist, 1993)

23:00 Observator Gheorghc Visu, Carmen Tănasc, 21:30 Cealaltă față a Analici (2008) 108’ cu Gary Oldman, Lena
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de Doinita Oancca 22:30 Poveștiri de noapte (2007) Olin, Juliette Lewis, Roy Schci-

divertisment) 23:30 Știrile Pro TV 23:30 India (2009) dcr

12:50 Duffy în concert
13:50 Manuela și Manucl (puertorican comedie, 2007) 94’ 
15:25 Toți prietenii mei pleacă din Brisbane (2007) 76’ 

16:45 Revoluția doamnei Ratcliffe (ungar-englcz comedie, 2007) 102’ 
18:25 Cele șase soții ale lui Henry Lcfay (SUA comedie, 2009) 
20:00 Veronika se hotărăște să moară (SUA drama, 2009) 
21:35 Omul din interior (SUA thriller de acțiune, 2006) 130’ cu Dcnzel Was

hington, Clive Owen, Jodie Foster, Ashlic Atkinson 
23:40 Apel nepreluat (japonez-SUA-gcrman horror, 2008)

19:00 Paza de coastă (italian serial polițist, 2005 - 22.) cu Lorenzo Crcspi 
20:00 Academia de poliție 5 (SUA comedie, 1988) 90’ cu Bubba Smith 
22:00 Hotel particular (SUA comedie, 1985) 82’ cujohnny Depp, Hector 

Elizondo, Rob Morrow, Andrew Dice Clay

14:15 Zoom în 10 (emisiune de divertisment)
14:30 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel. - 11.) 25’
15:30 Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/20.) 45’
16:30 Adevărul gol-goluț (englez serial de comedie, 1995 - 12.)
17:00 Prietenie sfântă (italian film biografic, 2007) 200’
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>va 

lefon: 0755.999.916

solvent înv. preuni verși tar fără
:stai prof. 10

rman 1

cătai 4

menstă hotel 1

Igeher (exclusiv restaurator)
2

ilator hidrofug 2

Xșimst la mașini pt. terasamente
2

jncitor necal. la asamblarea,
mtarea pieselor 82

nă ta rf chelner'' 5

« i 1

tar rosar-tencuitor 2

nzător 1

I câni za tor piese din cauciuc la
;se I

iriedoara 

\ețon: 0755.999.917

xuntate 1

pnt vânzări I

■mau 3

ifccționer-asamblor art. din 
tile 2

croitor 2

cusător piese din piele și înlocui
tor 39

electricean de întreținer și repara
ții 1

faianțer 1 

instalator centrale termice
4

instalator încălzire centrală și
gaze 1

instructor auto 1

instructor școlar-auto 1

lăcătuș mecanic 6

lucrător comercial 1

macaragiu 2

manipulam mărfuri 1

mașinist la mașini pt. terasamente 
(ifonist) 2

medic spec i lai st 1

montator subansamble 1 

munc. necal.la demol. clădiri.zi- 
dârie, faianță, gresie, parchet

1

mun. necal. în ind. confecțiilor
4

munc. necal.la asamblarea, mon
tarea pieselor
1

ospătar 1

pizzar I 

pregătitor piese încălțăminte
21

pregătitor pt.încălțăminte și arti
cole tehnice din cauciuc 6

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1 

specialist în domeniul calității
1

sudor 6

tăietor cu flcăra (autogen)
3

vânzător 2

zidar-pietrar 1

zidar samotor 1

zugrav-vopsitor 1

Petroșani

Telefon: 0755.999.918

agent comercial 1

asistent personal al persoanei cu 
handicap grav 1

bucătar 1

cameristă hotel 1

conducător imm, patron (giranl)- 
prestări servicii 1

confecționer-asambleor articole 
din textile 4 

consî I ier/expert/inspector/refe- 
rent/economist în management 

1

dulgher (exclusiv restaurator)
4

dulgher restaurator 1

electricean auto 1

electricean de întreținere și repa
rații 1

electricean exploatare rețele elec
trice 6

fierar betonist 2

fini sori ac ui tor lemne 5

îngrijitor clădiri 1

lăcătuș mecanic 2

lucrător comercial 1

lucrător gestionar 1

mecanic auto 1

munc. necal. la ambalarea prod, 
solide și semisolide 5

munc. necal.la întreț. drumuri, 
șosele, poduri, baraje 8 

munc.necal.in ind confecțiilor
9

munc. necal. la asamblarea, mon
tarea pieselor 4 

șofer de autoturisme și camionete
7

sudor manual cu arc electric
3

zidar pietrar 1

zidar restaurator 2 

zidar rosar-tencuitor 6

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

munc. necal.la intreț.drumuri, po
duri, baraje 2

munc. necal. la spargerea și tăie
rea materialelor de costrucții

1

vânzător 1

zidar-pietrar 3

Vulcan

Telefon: 0755.999.920 

barman 1 

bobinator aparatj electric 1

bucătar 1

confecționer-asamblor articole
textile 5

director economic 1

electricean de întreținere și repa
rații 1

electricean exploatare relele elec
trice I

finisor produse abrazive 1 

izolator termic I

lucrător comercial 2

măcelar 1

magazioner 1 

munc. necal.la demol. clădirilor, 
zidăriei, mozaic, gresie, faianță

6

muncitor necal.în ind. confecții
lor 5 

manager autoaprovizionare 1 

șofere autocamion, mașină de
mare tonaj 1 

șofer de autoturisme și camioane
1

vânzător 4

Simeria

Telefon:0755.999.921

barman 1

casier 2

drujbist 2

instalator încălzire centrală și 
gaze 1

munc. plantații și amenajări zonă 
verde 6 

reprezentant comercial I

vânzător 4

Orăștie

Telefon: 0755.999.922

agent securitate 22

brutar 1 

croitor confecții industriale din

blană

curier 1

drujbist 2

finisor confecții industriale din 
blană 1

manipulant mărfuri 2

mașinist la mașini pt. lerasa-
mente( ifonist) 1

montator subansamble 12 

mun.necal.in agricultură 27

munc.necal.în silvicultură 2 

muncitor necal. ia demol.clădiri-
lor.mozaic. faianță, gresie 1

munc.necal.la asamblarea, mon
tarea pieselor 2

ospătar(chelner) 2

șofer autocamion/mașină mare 
tonaj I

tăietor manual lemn de foc 1

tâmplar universal 1

vânzător 3

Brad

Telefon: 0755.999.923

ajutor ospătar 1

cusător piesa din piele și înlocui
tor 10

îngrijitor clădiri 2

inspector(referent)resurse umane
1

mecanic auto I

lucrător comercial 2

mașinist la mașini pt.terasa-
mente(ifonist) 1

muncitor necal.în silvicultură
5

munc.necal.la întreț.drumuri, șo-
sele, poduri,baraje 1

munc.necal.în ind.confecții lor
5

muncitor necal.la asamblarea,
montarea pieselor 16

ospăta r(chelner) 4

tălpuitor industrial 4

vânzător 2

Călan

Telefon: 0755.999.924

bucătar 1

consilier fmanciar-bancar 1

electricean echipamente electrice
și energetice 1

gestionar depozit 1

inginer construcții civile, indus-
triale și agricole
4

lăcătuș montator 10

lucrător comercial 2
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jrtă specială! Vând casă în Simeria, parter+etaj, 3 camere, bucătărie. 2 băi, cămară, pivniță, 
:on, garaj, curte și grădină, toate utilitățile, preț 240.000lei sau schimb cu garsonieră+di- 
:nța. Tel. 0729.015.069

Vând apartament 3 camere, semidecomandat lermopanc, centrală termică. 2 balcoane, gresie și faianță. 
Vedere in 2 părtți, zona Decebal, preț 195-OOOlci negociabil. Tel.0746.150.763

Vând Ford Mondeo, a.f. 1996, full options, full elcctnc, înmatriculat 
în 03.2009, proveniență Germania. Preț 2.750ncg. Pentru poze și mai multe 
detalii accesați: mih.ffanc@yahoo.fr sau tel.0734.965.619, 0762.589.175

rtament 2 camere în Simeria, zona Poliție-Piață. etaj intermediar, preț 98.000lei nc-
. Tel.0722.582.097

|d casă în Simeria. 3 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, curte, grădină, livadă. I lOOmp, 
ic utilitățile sau schimb cu apartament 2 sau 3 camere în Simeria plus diferența, preț 
1.000 Ici, tel.0735.066.695

td casă in Bampotoc, 4 camere, bucătărie, șură, grajd, cămară, grădină, 2ha. cu pomi ffuc- 
ri. sau separat de vânzare 1 ha teren bun pt. cabane, preț 200.000lci neg. Tcl.0730.346.219

id teren în Simeria. 3 parcele pt. casă, 55 i mp. 5O3mp, 495mp. Preț 15eur/mp, zona liniș- 
Tel.0769.839.694

imb urgent! Apartament 4 camere în Simeria. zonă centrală cu garsonieră sau apartament 
imere+diferența. sau spre vânzare ia 160.000iei neg. Tcl.0769.839.694

id casă în Simeria, 2 camere, bucătărie, anexe sau schimb cu teren intravilan + diferența, 
125.0001ci neg. Tel.0740.965.191

soană fizică ofer spre închiriere apartament 2 camere, mobilat, lermopanc, contorizat, 
de spălau frigider, aragaz, televizor, etaj 4, preț 120 eur. Tel. 0254.224.292

imb sau vând casă în Simeria, 2 camere , bucătărie, baie, grădină, interiorul amenajat cu 
rtament 2 camere + diferența, preț 160.000 lei neg. Tel.O735.O66.695

id casă in Deva , 3 camere, bucătărie, baie, hol, garaj, pivniță, curte pavată, grădină, 
mp, toate utilitățile sau schimb cu apartament 2 camere + diferența. Tel. 0769.839.694

td casă in Simeria, 2 camere, bucătărie, baie, curte, zona pieței, toate utilitățile, preț 
000 lei, neg. Tcl.0729 015.069

id urgent! Garsonieră în Simeria , zona Poliției, decomandată, amenajată, preț 12.500 
tel. 0730.346.219

id teren intravilan în Totia, grădină cu pomi, drum asfaltat, 4.2OOmp, toate utilitățile, preț 
ociabil. Tel.0735.066.695

rtă! Vând teren în Bacia, cu acces din DN. utilități, gaz. curent, apă, 4.000mp. Se poate 
le și sup. mai mică. Preț 7 eur/mp neg. Tel. 0729.015.069

id teren intravilan, zona Deva 700, 2.200 metri pătrați. toate utilitățile, drum acces privat, 
mul se poate și reparccla le nevoie. Preț negociabil. Informații la tel. 0744539332.

id apartament 3 camere, semidecomandat, zona Decebal, centrală termică, termopane, 
metalică, în bucătărie gresie și faianță, baie numai faianță, parchet, vedere in 2 părți, 2 
:oane, preț 195.000lei negociabil. Contact pe str. Decebal, bl.D, sc.B, ap.39, Deva, 
4.965.619.

r SQrc închiriere garsonieră în Deva, Mărășli. mobilată, utilată, termopane, el.2, preț 
cur/lună. Tel.0729.018.866

Schimb apartament 2 camere în Simeria. decomandat, amenajai, etaj 1 cu garsonieră plus diferența sau 
spre vânzare la 85.000lei. Tel.0735.066.695

limb, vând casă în Tâmpa, 2 camere, bucătărie, pivniță, hol. debara, anexe cu apartament 
imerc în Simeria. zona parcului plus diferența. Preț 1 lO.OOOlci. tel.0730.287.975

OFERTE DE SERVICII Nr. 158 - 4 mai 2010

Câștigați 2000-5000lei/lunar, muncă la domiciliu. Procesare corespondență. Angajăm co
laboratori din toată țara. Informații gratuite! Trimiteți plic timbrat autoadresal la: Lucaci 
Nicolae, O.P.l-CP 122, Deva, Jud. Hd. Tel. 0749.973.522

Contabil ofer colaborare part time, full time contabilitate inclusiv resurse u man e-sa lari zare, 
declarații buget, balanță. E-mail: n ic ut rufaș@y ahoo.com, tel. 0723.409.007

Țin contabilitate primară: nir, registru casăjurnale, contabil experiență, inspector resurse 
umane, angajări, revisal, salarizare, evidență personal, declarații consultanță. E mail: ni- 
cutrufaș@yahoo.com, tel.0723.409007

id apartament 4 camere în Simeria, zona ultracentrală, amenajat, decomandat sau schimb 
ipartament 2 camere + diferența. Preț 180.000lei, tel. 0721.805.673 DIVERSE

Cumpăr arici preferabil pui, ofer 10 lei pe pui. Tel. 0720.825.503

Vând o pereche de arici munteni, fac 10 pui, 30 lei pe pereche. Tel. 0722.544.156

Ofer pentru montă mascul Ciobănesc Mioritic alb, exemplar deosebit, 5 ani, fără pretenții 
financiare, tel. 0745.300.352, 0745.076.959

Vând mașina de scris marca President în stare de funcționare, preț 100 lei și fax, telefon
100 Iei. Contact pe str. A. Viaicu, nr.10, fam Ciobanelu

Vând jaluzele în stare foarte buna pentru o cameră cu ușă, culoare maro deschis, preț 200leî 
neg. Tel.0723.684.514Vând cățel rasă Terrier 501ei, alb cu maro, jucăușă, plină de energie. 
Tel. 0743.832.083

Vând cățel Ciobănesc- carpatin de 3 luni. Preț negociabil, culoare alba. Tel.0724.473.433

Vând fân in zona Brad și motocositoare. Tel.0726.390.037, 0746.582.288, 0254.227.523

Vând motocositoare fabricată la Mecanica Orăștie. Tel. 0720.545.261

Vând fân în zona Brad și motocositoare model Orăștie. Str. Valea Brad, nr.198, or. Brad.

Vând stații tip și autoturisme Midland Stabo, Albrecht, antene noi Midland și Sirio origi
nale, import Italia, la comandă. Tel.0723.911.241,0723.911.241

Vând geam termopan l,65m/l,56m, jaluzea și plasă, preț 500 lei. Geam din lemn (dublu) 
, 2 canate 1.15/1,20m, preț 200 lei .Ușă din lemn cu geam l,80/0,80m ,preț 100 lei. Țiglă 
veche, preț 0,50lei. Tel. 0254.217.402

Vând patefon în stare de funcționare cu ace de rezervă și plăci anii 1930, muzică clasică, 
jazz, șlagăre internaționale, urgent. Deva - tel.0731.516.444

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

(text maxim 50 de cuvinte)

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

Semnătura

nr.

.. Prenume.......

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

Sc......Ap. .

DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mărăști, 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), ia chioșcul de lângă Deva Mali și 
Ia chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimentară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea lor. Ast
fel: 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 taloanele din edițiile de joi 
și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.
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mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cufundai: 7 lei. 3
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Sport
Marti, 4 mai 2010

Când două se împiedică, profită FC Hunedoara
a IV-a Liga a V-a

Lupta pentru prima poziție în Liga a IV- 
a Hunedoara s-a cam terminat. Aurul Brad și 
Dacicus Orăștie au păcut pași greșiți, iar cum 
FC Hunedoara a făcut instrucție cu studenții 
din petroșani, numele echipei care va 
reprezenta județul la barajul de promovare în 
Liga a III-a se cam cunoaște.

Printre mici, bere și grătare care sfârâiau, 
hunedorenii lui Nelu Mitrică le-au administrat 
un scor de tenis celor de la Știința Petroșani, 
6-1. Scorul în sine nu este vreo surpriză, 
deoarece se întâlneau liderul și „lanterna 
roșie”. Hunedorenii probabil că deja se gân
desc la meciul de baraj și la extragerea unui 
adversar cât mai accesibil la tragerea la sorți. 
Asta dacă vrea și primarul Ovidiu Hada și 
consilierii liberali și udemeriști. Aceștia, ca și 
turma de oi care se ia după măgarul ce merge 
înainte, au votat împotriva prelungirii contrac
tului de concesiune al bazei sportive pentru 
clubul pe care l-au înființat în vara trecută. 
Condiția pusă este una uluitoare: garantarea 
promovării. Ori nici Brazilia nu garantează că 
de fiecare dată câștigă Campionatul Mondial 
sau fiecare meci. Deci o aberație cu miros clar 
de rea voință și luptă între ambiții stupide, 
consilierii locali hunedoreni confundând 
sportul cu mocirla despre care ei spun că se 
numește politică.

Aurul Brad a pierdut în vecini, la 
Crișcior, cu Zarandul și și-a cam luat adio de 
la primul loc, obiectiv care oricum nu intra în 
planurile brădenilor în acest sezon. Dacicus 
Orăștie a uitat că joacă acasă cu Gloria 
Geoagiu (echipă care evoluează tot la Orăștie, 
dat fiind că are baza sportivă în renovare) și a 
terminat la egalitate, scor pe care foarte puțini 
îl bănuiau.

Rezultate complete 
etapa a XXV-a

Aurul Certej - CS Vulcan 1 - 3
Mureșul Brănișca - Minerul Teliuc _ 2-1 
Metalul Crișcior - Minerul Aninoasa 0-2 
Victoria Călan - Inter Petrila 3-3
Zarandul Crișcior - Aurul Brad 1 - 0
Dacicus Orăștie - Gloria Geoagiu 0-0
Agrocompany Băcia - Minerul Uricani 1 - 5 
Universitatea Petroșani - FC Hunedoara 1 - 6

(LASAMEXI

FC Hunedoara 25 19 4 2 57-12 61
Aurul Brad 25 17 2 6 46-27 53
Dacicus Orăștie 25 16 2 7 70-42 50
Minerul Uricani 25 13 4 8 42-30 43
CS Vulcan 24 9 114 37-25 38
Minerul Aninoasa 25 10 8 7 35-23 38
Victoria Călan 25 10 6 9 51-49 36
Inter Petrila 25 10 4 11 39-39 34
Zarandul Crișcior 24 8 8 8 38-36 32
Metalul Crișcior 25 8 6 11 21-31 30
Gloria Geoagiu 24 7 7 10 36-34 28
Aurul Certej 24 7 4 13 52-52 25
Mureșul'Brănișca 24 7 4 13 37-59 25
Agrocomp Băcia 25 7 3 15 40-52 24
Minerul Teliuc 25 5 5 15 23-62 20
Univ. Petroșani 24 3 4 17 28-68 13

ETAPA VIITOARE
CS Vulcan - Universitatea Petroșani
Minerul Teliuc - Aurul Certej
Minerul Aninoasa - Mureșul Brănișca 
Aurul Brad - Victoria Călan
Gloria Geoagiu - Zarandul Crișcior 
Minerul Uricani - Dacicus Orăștie 
FC Hunedoara - agrocompany Băcia 
Inter Petrila - Metalul Crișcior

Rezultate complete
etapa a XX-a Seria Brad ' alea Mureșului

Voința Vălișoara și Olimpia Ribița au stat

Unirea Șoimuș - CFR II Simeria 6- 1 CS Ghelari - Măgura Pui 1-2
Sprint Luncoiu de Jos - Unirea Buceș 2-3 Unirea General Berthelot - Dacia Boșorod 3-4
Silva Miracol Hărău - Ponorul Vața 4-0 Sargeția Bretea R. - AS Sântămăria Orlea 3-3
Streiul Simeria Veche - Santos Boz 1-9 Streiul Baru Mare - Cema Lunca Cernii 1-3
Recolta Bucureșci - Real Sânandrei 5-0 U.T. Sarmizegetusa - Retezatul râu de Mori 0-3

Narcisa Sălașu de Sus a stat

CLASAMENT

★Ponorul Vața a fost penalizată cu 6 punte
** Streiul Simeria Veche a fost penalizată cu 3 puncte

Silva Miracol Hărău 16 13 1 2 57-11 40
Olimpia Ribița 16 13 1 2 66-25 40
CFR II Simeria 17 10 2 5 46-29 32
Unirea Buceș 17 9 4 4 54-26 31
Luncoiu de Jos 16 7 3 6 33-33 24
Ponorul Vața* 17 9 2 6 33-33 23
Recolta Bucureșci 17 6 4 7 34-41 22
Unirea Șoimuș 16 6 2 8 32-43 20
Real Sântandrei 18 4 3 11 25-45 15
Santos Boz 18 3 3 12 37-66 12
Streiul Sim. Veche** 17 4 2 11 29-64 11
Voința Vălișoara 17 3 1 13 27-57 10

ETAPA VIITOARE
Unirea Buceș - Silva Miracol Hărău
Unirea Șoimuș - Sprint Luncoiu de Jos
Ponorul Vața - Olimpia Ribița
Santos Boz - Unirea Bucureșci
Real Sântandrei - Voința Vălișoara
CFR II Simeria și Streiul Simeria Veche vor sta

Cefna Lunca Cernii va sta

Rezultate complete 
etapa a XX-a Seria Valea Streiului

CLASAMENT

Măgura Pui 14 13 0 1 51-16 39
Retezatul Râu de Mori 14 10 0 4 31-13 30
Narcisa Sălașu de Sus 14 9 1 4 29-22 1.
Cema Lunca Cernii 15 8 3 4 37-24 27
AS Sântămăria Orlea 14 6 2 6 30-30 20
Sarmizegetusa 15 5 3 7 26-37 18
Streiul Baru Mare 15 5 2 8 28-29 17
Bretea Română 15 4 3 8 31-36 15
Dacia Boșorod 14 4 3 7 19-25 15
General Berthelot 15 5 0110 22-43 15
CS Ghelari 15 2 1112 11-39 7

ETAPA V IITOARI
Măgura Pui - Retezatul Râu de Mori.
Narcisa Sălașu de Sus - Sargeția Bretea Română 
AS Sântămăria Orlea - Unirea General Berthelot 
Dacia Boșorod - CS Ghelari
Streiul Baru Mare - Ulpia Traiana Sarmizege- 
tusa

L
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Fabrica de mortare uscate 
si adezivi Hunedoara

Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termica 
a casei tale.

Silvadez^
Supremația catftâțH

SILVA>
LEMNTEX 
m*ct țl JMterctaitze id 

tâmplărie fa lemn Mala stratificat 
ați șl ferestre le eea mal beai calitate, 

Nrcbet fie lema de fag,

LCMXTEX \« l-
t *AAmImAmb, dr. 14IIX I kirvLu.

fcd Mx- SO i *1?1Z2X <■*


