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Drumul spre Cheile Ribicioarei 
distrus de exploatările forestiere

Știrea zilei
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Ungurii la al doilea val 
de măsuri restrictive

Premierul maghiar a anunțat ieri măsurile de 
reformă urgentă care vor fi aplicate în condiția în 
care datoria publică a țării vecine a depășit 70 la 
sută din PIB. Principalele măsuri anticriză se referă 
la taxarea băncilor, eliminarea mașinilor de serviciu 
gratuite, scăderea taxelor aplicate companiilor. Cu - 
totul, sunt 29 de măsuri anticriză care se adaugă la 
cele existente deja, printre care cele mai importante 
sunt: înghețarea salariilor bugetarilor și pensiilor, 

majorarea TVA de la 20 la 25 la sută; taxarea ali
mentelor de bază cu 18procente; creșterea accizelor 
la țigări, alcool și combustibil de la 5 la 6 la sută. 
Ungaria va aplica începând din luna iunie un set de 
măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Cele 
mai importante măsuri sunt: taxarea băncilor, 
renunțarea la mașinile de serviciu și telefoanele 
mobile gratuite acordate funcționarilor, scăderea 
impozitului aplicat firmelor de la 19 la 10 procente 
și plafonarea salariilor angajaților băncii centrale. 
Măsurile anticriză au fost anunțate în plenul Parla
mentului, dominat de partidul de dreapta FIDESZ 
de președintele formațiunii politice și totodată șeful 
Guvernului, Viktor Orban. Potrivit acestuia, noua 
taxă aplicată băncilor și instituțiilor financiare - 
care va opera minim trei ani - va mări veniturile la 
buget cu 200 de miliarde de forinți (840 milioane 
de euro) în acest an Orban a mai precizat că în 
prezent băncile contribuie la buget cu circa 13 mil
iarde de forinți.’’Acum 18 luni, Statul maghiar a 
ajutat băncile. Acum este rândul lor să ajute la re
zolvarea problemelor pe care le avem", a declarat

Orban. Potrivit premierului maghiar, taxa va fi 
aplicată și asupra afacerilor companiilor din zona 
asigurărilor și a instituțiilor financiare nebancare. 
Planurile de reformă ale lui Orban cuprind 29 de 
puncte, printre care reducerea salariilor 
funcționarilor și eliminarea avantajelor acestora 
(mașini de serviciu și telefoane mobile). Potrivit 
documentului, impozitele aplicate companiilor vor 
scădea de la 19 la 10 procente iar sistemul pentru 
absorbția fondurilor comunitare va fi modificat în 
favoarea intreprinderilor mici și mijlocii.Premierul 
ungar a mai anunțat că salariile angajaților din sec
torul public, inclusiv pentru angajații băncii cen
trale, vor fi plafonate. Oficialii Băncii Naționale a 
României au declarat că în acest moment în Româ
nia nu se pune problema instituirii unei taxe simi
lare celei din țara vecină. "Au fost discutate 
scenarii, măsuri sau variante, dar în niciuna nu 
figurează taxarea băncilor. Am înțeles că nici 
maghiarii nu știu încă daca vor taxa cifra de afaceri, 
profitul sau tranzacțiile", au declarat oficialii BNR.
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Gnocchi cu 
spanac și ciuperci

Ingrediente:

750 g cartofi
175 g gris
1 ou
500 g ciuperci
350 g spanac
100 g cașcaval
2 căței de usturoi
1 vârf de cuțit de nucșoara
2 linguri ulei
2-3 linguri de smântână sau creme 
fraiche
sare, piper

Sfântul Chirii al Alexandriei a fost unul dintre cei 
mai pătrunzători Părinți, lăsând creștinătății o moștenire 
dogmatică nespus de importantă. Sfântul Chirii, prin 
propovăduirea pe care a desfașurat-o, a fost un vrednic 
urmaș al Sfântului Atanasie al Alexandriei, continuând 
cu spor eforturile anterioare ale acestuia. Cunoaștem 
foarte puține lucruri despre viața Sfântului Chirii înainte 
de ocuparea scaunului patriarhal din Alexandria. S-a 
născut în jurul anului 370 în acest faimos oraș, într-o fam
ilie de creștini. Unchiul său, Teofil, a ocupat scaunul de 
patriarh al Alexandriei între anii 385 și 412, lui urmându- 
i Sfântul Chirii. Teofil a fost cel la inițiativa căruia s-a or
ganizat în anul 403 Sinodul de la Stejar, în urma căruia a 
fost condamnat pe nedrept Sfântul loan Hrisostom. Sfân
tul Chirii a participat și el, fiind de acord cu hotărârea 
finală, probabil datorită influenței unchiului său. Cert este 
că, mai târziu, Sfântul Chirii nu va mai repeta această 
greșeala în cadrul Sinodului al III-lea Ecumenic, atunci 
când va rosti o hotărâre dreaptă și înțeleaptă împotriva 
ereticului Nestorie. Astfel, în 412, la vârsta de 42 de ani, 
Sfântul Chirii a fost ales patriarh al Alexandriei, datorită 
vieții sale curate. Sfântul Chirii s-a dovedit încă de la în
ceputul păstoririi sale un bărbat cu personalitate. Până în 
prezent, Sfântul Chirii este prezentat în unele studii de 
specialitate ca fiind un om impulsiv, foarte agresiv și 
chiar făcut responsabil de gesturi nedemne de un ierarh. 
Cel mai mult i se reproșează pretinsa implicare în 
uciderea filosoafei păgâne Hypathia, din anul 415. Sfân
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► DN 7 Burjuc - Zam
► DN 76 Căinel - Bej an
► Deva, Calea Zarandului

tul Chirii s-a remarcat în lupta împotriva ereziei lui 
Nestorie, căruia i-a cerut, începând cu anul 429, să 
renunțe la eroarea teologică pe care o propovăduia. 
Nestorie nu s-a supus și așa a avut loc Sinodul de la Efes, 
din anul 431. Sfântul Chirii a fost numit, în mod foarte 
convingător, apărătorul Maicii Domnului, pentru că, prin 
scrierile și mărturisirea sa, Sinodul al III-lea Ecumenic a 
anatemizat ereziile fostului patriarh de Constantinopol, 
Nestorie. în cele din urmă, hristologia chiriliană a biruit 
și, în anul 444, Sfântul Chirii s-a stins în pace și liniște. 
Chiar dacă stilul său literar nu este foarte apreciat, esența 
mesajului rămâne la fel de profundă.

HOROSCOP

Dimineața luați o hotărâre prin 
care vă schimbați tot programul zilei. 
Este posibil să vă întâlniți cu câțiva
prieteni și să începeți pregătirile pentru o petre
cere. Puteți să vă ocupați de probleme finan
ciare. Evitați orice fel de speculații.

Sunteți plin de entuziasm și pus 
pe schimbări. Acum este momentul să 
vă faceți planuri de viitor. Este o zi 
prielnică pentru investiții, afaceri și
călătorii în interes personal. Vă recomandăm s; 
nu aveți ezitări.

Vă îmbunătățiți considerabil 
situația financiară. Luați bani atât de 
la serviciu, cât și dintr-o afacere. Aveți 
ocazia să faceți o investiție rentabilă,
pe termen lung. Vă sfătuim să vă menajaț
sănătatea. Evitați surmenajul!

Aveți încredere în forțele proprii 
și dați dovadă de spirit de aventură. Vă
sfătuim să nu riscați prea mult. Este o 
zi favorabilă călătoriilor în interes de familie.

Astăzi dați dovadă de mult curaj K/A 
în afaceri. Vă sfătuim să țineți seama 
de sfaturile unei rude mai în vârstă, jPl 
După-amiază s-ar putea că partenerul 
de viață să vă reproșeze că nu vă ocupați d 
de problemele casei.

Mod de preparare:

Se spală cartofii și se curăță de 
coajă. Se taie cubulețe. Se fierb 
aproximativ 20 de minute în apă cu 
puțină sare. Se verifică dacă sunt 
gata și se scurg de apă. Se pisează 
bine și se amestecă cu grisul, oul și 
nucșoara. Se pune o cratiță cu apă la 
fiert Formați gnocchi de 2-3 cm lun
gime cu mâinile ude ca să nu se li
pească.

Se fierb gnocchii în apă cloco
tită, câteva minute, până se ridică la 
suprafață. Se iau cu o spumieră. Se 
dă drumul la cuptor la 175°C. Se 
spală spanacul bine. Ciupercile se 
curăță cu un șervețel și se feliază. Se 
călesc în ulei împreună cu usturoiul, 
aproximativ 10 minute, până scade 
lichidul.

într-o tavă de 22 * 33 cm (3 1) se 
pun ciupercile, spanacul și deasupra 
gnocchii. Se întinde smântână și se 
rade cașcavalul deasupra. Se dă la 
cuptor 20-30 de minute până se ru
menește frumos.

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 112
Apă rece 0254.227.087 
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091 
Informații CFR 0254.212.725
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de-a lungul timpului

1815: Semnarea actului final al Congresului de la

Pe plan financiar, se pare că nu 
parcurgeți o perioadă prea bună. 
Căutați noi surse de venituri. Spiritul 
de aventură și optimismul vă 
determină să vă asumați riscuri.

1848: începutul revoluției pașoptiste în Muntenia, 
narea de la Islaz. Ion Heiiade Rădulescu citește 
lamația de la Islaz, programul revoluției din Țara 
înească
1934: Personajul de desene animate, Donald, creat de 

t Disney, debutează pe ecrane în filmul „Găinușa cea 
ptă"

1959: Este lansat la apă „George Washington", primul 
in dotat.cu rachete balistice

J 2005: Muzeul Memorial de la Sighet inaugurează o 
sală ce va face cunoscută vizitatorilor „poezia din în- 

compusă de detinuții politici ai sistemului comu-

S-au născut:
1916: Robert McNamara, om de afaceri și politician 

american (d. 2009)
1939: Ileana Cotrubaș, soprană româncă
1948: Mircea Pospai, scriitor român
1942: Mircea Coșea, politician român
1963: Johnny Depp, actor american
1970: Loredana Groza, interpretă româncă de muzică 

ușoară
1978: Adnan Diaconu, pugilist român

Comemorări:
0068: Nero, împărat roman (n. 37)
1870: Charles Dickens, scriitor englez (n. 1812) 
1891: Ludvig Lorenz, fizician și matematician danez 

(n. 1829)
1912: Ion Luca Caragiale, dramaturg, prozator român 

(n. 1852)
1923: Prințesa Elena a Regatului Unit, fiică a reginei

Victoria a Regatului Unit (n. 1846)
1949: Maria Cebotari, soprană româncă (n. 1910) 
1978: Prințul Nicolae de România, al doilea fiu al 

regelui Ferdinand I al României (n. 1903)

Treceți mai ușor peste grijile cotidiene

lungă împreună cu persoana iubită.

Acordați mai multă atenție celor 
apropiați, pentru că s-ar putea să vi se 
reproșeze că sunteți indiferent. Este 
cazul să fiți mai prudent.

Aveți succes într-o călătorie de 
afaceri. Fiți atent cu persoanele care 
vă însoțesc. După-amiază puteți să 
rezolvați o problemă de natură

Bancurile zilei
© © ©
într-un castel medie

val, ghidul îi conduce pe 
turiști pe niște scări întor
tocheate, coborind tot mai 
jos și mai jos. Undeva, la 
capătul labirintului, apare 
o ușă pe care scrie "Ca
mera de tortură". Intră cu 
toții; înăuntru :o mulțime

de schelete, unele mai noi, 
altele mai vechi... Turiștii 
întreabă: - Ale cui sunt ră
mășițele?

Ghidul răspunde: - Le
genda spune că aici și-au 
găsit sfârșitul turiștii care 
n-au dat bacșiș ghidului... 
dar asta este doar o le
gendă...

© © ©
Un indian cu capul 

lipit de pământ pe o autos
tradă americană. Turiști 
curioși în jurul lui. India
nul:

- Chevrolet... de șapte 
ani... cu numere de Flo
rida... culoare albă... aripa 
dreapta lovită... patru fețe

palide...
La care turiștii impre

sionați:
- Dumneata auzi atâtea 

lucruri?
- Da, pe dracu', acu' 

cinci minute a trecut peste 
mine.

© © ©

grație entuziasmului și optimismului 
cu care începeți ziua. După-amiază 
faceți planuri pentru o călătorie mai

sentimentală. Fiți ceva mai îngăduitor! Spre 
seară, primiți un cadou de care vă bucuraț
mult.

Dimineața sunteți foarte activ și 
sociabil și vă înțelegeți bine cu toată 
lumea. Reușiți să vă păstrați optimis
mul, în ciuda problemelelor sentimen
tale care vă frământă. Profesional, stați bine.

Aveți suficientă energie pentru a 
începe noi activități pentru familie și 
casă. Partenerul de viață și familia vă
sprijină. Vă recomandăm să vă 
detașați de problemele financiare din ultim; 
vreme. Fiți mai încrezător!

Dimineața sunteți apreciat pen
tru entuziasmul de care dați dovadă. 
Vă simțiți bine la o întâlnire cu pri
etenii și este posibil să fiți invitat la o petrecere 
Fiți cumpătat, că să nu aveți probleme ct
sănătatea. Nu va speriati! Poate fi o simplă in
digestie, care dispare repede.
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Un europarlamentar al formațiunii de extremă dreapta Jobbik 
din Ungaria, Szegedi Csanad, și-a deschis, marți, un birou teritorial 
ta Târgu Mureș, unde va oferi consultații maghiarilor și românilor, 
"să se vadă că Jobbik nu vrea să se preocupe numai de maghiarimea 
din Ungaria actuală ".
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Arie protejată în pericol

Drumul spre Cheile Ribicioarei distrus
de exploatările forestiere
Drumul spre una dintre cele mai pito
rești și spectaculoase zone din nordul 

județului Hunedoara este în pericol să 
devină impracticabil datorită exploată
rilor forestiere din zonă. Primarul co
munei Ribița loan Faur îi acuză pe 

forestieri că distrug un drum comunal 
și pun în pericol accesul spre satul Ri- 
bicioara și spre aria naturală protejată 

Cheile Ribicioarei.

Pe lângă firmele care exploatează lemnul, în 
zonă au apărut și persaone care sustrag grohotiș 
din aria protejată folosind piatra la construcții.

Drum impracticabil 
din cauza mașinilor grele

Primarul comunei Ribița acuză firmele care 
exploatează pădurea în zona Tomnatec că distrug 
drumul care duce spre satul Ribicioara și aria 
protejată Cheile Ribicioarei. Primarul spune că 
firma de exploatare a lemnului nu respectă 
înțelegerea pe care a avut-o cu primăria și că a ig
norat toate demersurile autorităților locale pentru 
reglementarea problemelor. Societatea Mar 
Forestmed SRL Birtin exploatează lemn pe raza 
sațului Tomnatec, aparținător comunei Bulzești. 
Lemnul este transportat pe un drum forestier care 
străbate Cheile Ribicioarei și intră pe raza co- 
: nei Ribița. Până la intersecția cu șoseaua 
asfaltată Ribița - Uibărești (DC 9). Drumul 
forestier străbate pe o lungime de 4,8 kilometri 
satul Ribicioara, suprapunându-se pe drumul co
munal DC 9A. După ploile din ultima vreme 
mașinile încărcate cu lemn au stricat drumul, în- 

unând accesul sătenilor spre propriile 
gospodării. Fiind un drum forestier reparațiile cad 
în sarcina Ocolului Silvic Baia de Criș, în admin
istrarea căruia se află, primăria neputând să 
intervină pentru repararea acestuia. „Am impus 
restricții de circulație în comună pentru utilaje cu 
o greutate mai mare de 7,5 tone. Ne-am înțeles să 
nu efectueze transporturi în perioadele când dru

ANUNȚ PUBLIC
PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE 

ÎNCADRARE (TITULARUL PROIECTULUI)

S.C. INTERCOM INSTAL S.R.L. HUNEDOARA, titular al proiectului HALA DE 
PRODUCȚIE, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 

Agenția pentru Protecția mediului Hunedoara, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului și de evaluare adecvată, pentru proiectul HALA DE PRODUCȚIE, propus a fi 

amplasat în Hunedoara, Parcul Industrial.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la 

sediul autorității competente pentru Protecția mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, 
nr.25, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16:30, precum și la următoarea adresă de internet: 

www.apmhd.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare 

în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 14.06.2010.

ANUNȚ PUBLIC
GĂRDEAN LUCIAN, cu sediul în localitatea Hațeg, str. Școlii, nr. 1, bl. 1 ABC, anunță 

elaborarea primei versiuni a planului/programului: “P.U.Z.(P.U.D.)- PLAN URBANISTIC DE DE
TALIU în localitatea NĂLAȚVAD și declanșarea etapei de încadrare pentru obținera avizului de 
mediu.

Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul A.P.M. 
Hunedoara din Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, zilnic între orele 8-16.

Comentariile și sugestiile se vor trimite în scris la sediul A.R.P.M. Timișoara, str. 
Amurgului, nr. 1, în termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunț.

Societate comercială din Deva 
angajează 

secretară
Informații suplimentare la sediul societății din Deva, 

str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap.22, parter 
și la telefon 0254/234.448, între orele 8-16, 

de luni până vineri.

Societate comercială din Deva 
angajează 

ospătari, ajutor ospătari, cameristă 
și ajutor bucătar pentru 

complex turistic „Steaua Mureșului” 
Informații suplimentare la sediul societății 

din Deva, str. George Enescu, bl. 2, sc. C, ap. 22 
și la telefon: 0254/234.448 între orele 8-16.

mul este moale din cauza ploilor. Ei au început să 
exploateze și să transporte lemne încă în iarnă. 
Din cauza distrugerii drumului accesul a 15 
familii spre gospodării se face foarte greu. Deși 
pe o porțiune este drum comunal, el figurează și 
ca drum forestier. Prin urmare nu putem să facem 
reparații. Facem acum demersuri pentru a prelua 
acea porțiune care se întinde pe teritoriul satului 
Ribicioara”, spune primarul loan Faur.

Arie naturală protejată 
în pericol

Drumul care a iscat discordie duce spre satul 
Tomnatec, unde mai locuiește o singură familie, 
trecând însă prin Cheile Ribicioarei. Acestea fac 
parte dint-o arie naturală protejată de interes 
național numită Cheile Ribicioarei și Uibăreștilor. 
Zona reprezintă o rezervație naturală de tip mixt, 
întinsă pe o suprafață de 20 de hectare, pe raza co
munelor Ribița și Bulzeștii de Sus, pe cursul Ribi
cioarei și Uibăreștiului. Cheile Ribicioarei 
suprapun o zonă de calcare jurasice în care apa 
râului a săpat o porțiune de chei extrem de 
pitorească. Arealul este protejat și datorită 
vegetației specifice între care se remarcă liliacul 
sălbatic. în versanții cheilor se dezvoltă nu
meroase peșteri, dintre acestea remarcându-se 
„Peștera Cizmei”, cunoscută pentru inciziile ru
pestre descoperite aici. Rezervația se află în ad
ministrarea Ocolului Silvic Baia de Criș. Primarul 
loan Faur spune că intenționează să facă demer
surile necesare pentru a prelua în custodie această 
arie naturală. „Dorim să facem o zonă de agrement 
pe teritoriul comunei și această arie poate intra în 
circuitul turistic. Din păcate în acest moment ea 
nu este administrată cum trebuie. Tot felul de in
divizi vin și aruncă gunoaie în albia râului și ex
trag piatra de calcar din grohotișuri pentru a o 
folosi la diverse construcții. Am anunțat și Garda 
de Mediu, iar mâine îi așteptăm să vină să verifice 
semnalările noastre”, afirmă loan Faur. Extragerea 
pietrei de calcar din grohotișuri este interzisă pen
tru că provoacă distrugerea habitatului unor specii 
de floră și faună, mai ales în arii naturale prote
jate.

Cătălin Rișcuța

Drumul spre Cheile Ribicioarei este inpracticabil 
din cauza mașinilor de transport buștean.

Nopți Antidrog, distracție fără vicii
Tinerii hunedoreni știu să se distreze 
și fără să consume tutun sau alcooL 
Un grup de 30 de liceeni din munici
piul Hunedoara au participat la cea 

de-a parta ediție a concursului „Nopți 
Antidrog”, desfășurată în munții 

Retezat, sub organizarea Asociației 
Antidrog „Alege Viața”.

gf Participanta și organizatorii
t1 „Nopților Antidrog” au cântat și s-au dis

trat în jurul focului, până târziu în noapte

Pe parcursul celor trei zile și două nopți 
de concurs, liceenii au luat parte la mai multe 
probe antrenante și au respectat regula de 
bază a concursului, aceea de a nu fuma și a nu 
consuma băuturi alcoolice.

Spiritul de competiție și regulametul nu 
i-au împiedicat pe adolescenți să se distreze 
pe cinste, să se împrietenească și să cânte 
împreună în jurul focului de tabără din ultima 
seară de concurs.

„Nopți Antidrog este cea mai importantă 
acțiune derulată de asociația noastră, care 
reușește cu fiecare ediție să le ofere liceenilor 
un model sănătos și distractiv de petrecere a 
timpului liber. Deși acesta este un concurs, 
participanții se împrietenesc și nu există 
înverșunare între ei, doar veselie. Unii 
descoperă pentru prima dată plăcerea de a 
munci în echipă și de a învăța jucându-se și 
sunt încântați”, povestește vicepreședintele 
ONG-ului antidrog, Călina Mateescu.

(D.M.)

http://www.apmhd.ro
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4 Societate
Leul a trecut pe depreciere, Banca Națională a României (BNR) 
calculând un curs de referință de 4,2311 lei/euro, nivelul maxim 
al ultimelor aproape șapte luni, iar în raport cu dolarul, moneda 
națională a ajuns la un nou nivel minim absolut, paritatea oficială 
situându-se la 3,5496 lei/dolar.

Acțiune de ecologizare Francezii ne dau lecții de agroturism
la Cinciș

Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Hunedoara, în colabo
rare cu Liceul Traian și Palatul 
Copiilor din Deva, 
organizează, în această 
dimineață, o acțiune de igien
izare și ecologizare a malurilor 
lacului Cinciș, în zona baraju
lui și zona Casa Albă. Prin re
alizarea obiectivelor propuse și 
prin respectarea celor 
prevăzute în legislația din 
domeniu, se contribuie la asig
urarea apei pentru toate 
folosințele și la diminuarea 
efectului negativ al acestora.

Administratorul cercetat 
pentru evaziune fiscală

O delegație din estul Franței se 
află, în aceste zile, în județul 

Hunedoara. Vizita oficială sur
vine în urma protocolului în

cheiat, în decembrie anul 
trecut, între conducerea Consi
liului Județean Hunedoara și 

delegații francezi.

Protocolul de colaborare, între 
reprezentanții Consiliului Județean 
Hunedoara și Consiliul General Haute- 
Saone, a fost încheiat pe o perioadă de 
doi ani, iar principalul obiectiv este 
dezvoltarea agroturismului în județ. 
Delegația franceză va fi prezentă, în 
Deva, în perioada 7-11 iunie, timp în 
care, atât echipa Consiului Județean, cât 
și delegații din Haute-Saone vor lua 
parte la o serie de seminarii și reuniuni 
în cadrul cărora se vor discuta 
posibilitățile de dezvoltare durabilă a 
mediului rural și a agroturismului.

Atât delegații francezi, cât 
reprezentanții Consiliului Județean și- 
au exprimat interesul de a menține co
laborarea și după încheierea perioadei 
de doi ani.

„Am format o echipă care să 
reprezinte Consiliul Județean și am pur
tat discuții cu primarii din comunele 
județului. E drept că, la început, au 
manifestat o oarecare reticență în ceea

ce privește o asociere, dar în cele din 
urmă au înțeles că acest lucru va fi 
benefic, în special pentru atragerea de 
fonduri și dezvoltarea turismului, în co
munele pe care le păstoresc”, a declarat 
președintele Consiliului Județean 
Hunedoara, Mircea Moloț.

Membri delegației franceze s-au 
arătat interesați în a împărtăși

experiența dobândită, de-a lungul tim
pului, agenților de turism interesați.

„Legăturile care s-au format între 
noi și echipa din Hunedoara sunt foarte 
strânse. Dorim să continuăm colabo
rarea și să creăm noi misiuni și în alte 
domenii. Trebuie subliant faptul că, o 
singură comună nu are forța necesară 
de dezvoltare, de aceea noi punem ac

cent pe o asociere. Intercomunitate: 
poate realiza lucruri mari, cu benefici 
în dezvoltarea durabilă”, a completa 
vicepreședintele Consiliului Genera 
Haute-Saone, Claudy Chauvelo 
Duban.

Irina Năstasi

Administratorul unei 
societăți comerciale din 
Crișcior este cercetat, de 
polițiștii Serviciului de Investi
gare a Fraudelor Hunedoara, 
pentru săvârșirea infracțiunii 
de evaziune fiscală. Polițiștii au 
stabilit că bărbatul, în perioada 
2008 - 2009, nu a înregistrat în 
evidențele contabile ale 
societății suma de 157.000 lei, 
obținută în urma executării 
unor lucrări de construcții, 
sustrăgându-se în acest mod de 
la plata taxelor și impozitelor 
datorate statului.

A furat 2.600 de lei 
din lavița bunicii

Un tânăr în vârstă de 20 de 
ani, Cosmin B., din Orăștie, 
este cercetat de polițiști pentru 
săvârșirea infracțiunii de furt. 
Aflat în vizită la bunica sa, în 
perioada 29-31 mai, tânărul 
a furat, dintr-o laviță, banii fe
meii, 2.600 de lei, puși de o 
parte pentru zile negre. Văzând 
că nu mai are niciun leu, fe
meia, în vârstă de 72 de ani, a 
anunțat polițiștii, care au sta
bilit că singurul vinovat pentru 
lipsa banilor este nepotul aces
teia. Cercetările continuă cu 
suspectul în stare de 
libertate. 3

Cetatea Colț ar putea fi 
salvată pe bani europeni

Demers important al Primăriei din Râu de Mori. Acesta 
constă în obținerea de fonduri europene pentru restaurarea 
Cetății Colț, practic, o cetate aflată într-o totală stare de 
degradare. Cetatea este clasată ca fiind de categoria 0, adică cea 
mai importantă la nivel național în ierarhia monumentelor is
torice. Primarul comunei Râu de Mori, Niculiță Mang, speră că 
acest criteriu, de importanță istorică, al cetății să stea la baza 
obținerii de bani europeni. Pe lângă restaurarea cetății, primarul 
dorește și înființarea unei dependințe administrative ale cetății, 
însă vital este crearea unei căi de acces pentru mașini spre mon
ument și racordarea acesteia la electricitate. în urma consultării 
mai multor firme de specialitate, s-a stabilit că ar fi de nevoie 
de aproximativ 1,75 milioane de euro pentru tot proiectul.

Cetatea de Colț, construită de familia cnezilor Cândea, din 
Râu de Mori, pe la începutul secolului 14, a avut rol de apărare 
a zonei, fiind cea mai puternică cetate cnezială din Transilvania. 
Poziția înaltă domină împrejurimile, iar priveliștea asupra văilor 
înconjurătoare este copleșitoare. Legenda spune că, în secolul 
19, celebrul scriitor francez Jules Verne a vizitat cetatea împre
una cu o misterioasă femeie, fiind apoi sursa de inspirație pen
tru romanul Cetatea din Carpați. Acesul la cetate se face pe o 
potecă marcată, ce pleacă de lângă Mănăstirea Colț, localitatea 
Râu de Mori, amplasată pe Valea Râușorului, una din porțile de
intrare spre Retezat.

Iulian Simon

Cercetați pentru transport ilegal 
de cherestea

Polițiștii din cadrul Biroului de Combatere a 
Delictelor Silvice au aplicat două amenzi și au con
fiscat peste 36 de metri cubi de cherestea transportată 
ilegal.

în cursul nopții de luni spre marți, polițiștii 
Biroului de Combatere a Delictelor Silvice din cadrul 
IPJ Hunedoara, împreună cu reprezentanții Gărzii Fi
nanciare și ai Direcției Silvice Hunedoara, au efectuat 
un control, pe DN 76, pe raza comunei Șoimuș, 
vizând legalitatea transportului de material lemnos, 
în urma acțiunii, a fost depistat Constantin M., de 27 
de ani, din orașul Câmpeni, județul Alba, care trans

porta, cu o autoutilitară, 18,7 metri cubi de cherestea 
de diferite sortimente. în umra verificărilor, oamenii 
legii au constatat că acesta efectua acte de comerț ftk* 
autorizație.

în cadrul aceleiași acțiuni, a fost depistat și 
Nicolae L., de 30 de ani, din comuna Bistra, județul 
Alba, care transporta 18,7 metri cubi de cherestea de 
rășinoase tară a deține autorizație de comercializare. 
Cei doi au fost sancționați contravențional cu amenzi 
în valoare de 2.000 de lei și s-a luat măsura 
confiscării materialului lemnos.

A fugit de acasă, Ia iubit
O minoră, în vârstă de 16 ani, care a dispărut de 

la domiciliu la sfârșitul lunii mai, a revenit acasă, 
după ce a stat mai bine de două săptămâni la iubitul 
ei, în localitatea Câmpia Turzii. Minora s-a prezentat, 
luni, la sediul Poliției Municipiului Vulcan, însoțită 
de iubit și de mama sa și le-a declarat polițiștilor că 
pe perioada absenței sale de la domiciliu s-a deplasat

în localitatea Câmpia Turzii, la domiciliul prietenului 
său. De asemenea, minora, care nu este la prima 
abatere de acest fel, a susținut că nu a fost victimă sau 
autoare a niciunei infracțiuni, însă nu dorește să se 
întoarcă la domiciliul mamei sale, motiv pentru care' 
polițiștii au făcut demersurile necesare internării într- 
un centru de primire în regim de urgență a minorilor.
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Noi proiecte de dezvoltare
în comuna Beriu
Dezvoltarea comunei pe care o 
păstorește este unul din princi
palele obiective ale primarului 

Emil Bâc. De la repararea 
străzilor, până la amenajarea 

unei zone de agrement, proiec
tele primarului din Beriu sunt 
menite să îmbunătățească ni- 
"elul de trai al locuitorilor din 

comună.

Cu toate că bugetul comunei 
Beriu este limitat, primarul Emil Bâc 
nu se dă în lături de la a iniția proiecte 
prin care să atragă fonduri pentru dez
voltarea comunei. Un astfel de 
proiect, care face parte din programul 

amenajare a teritoriului, este elab
orarea Planului Urbanistic General. 
La momentul actual, proiectul se află 
în faza de licitație.

Primarul comunei 
pune în valoare 
tinerii din comună

La curățenia de primăvară, de 
anul acesta, angajații primăriei au 
' imit o mână de ajutor din partea 

eleviilor din comună. în frunte cu 
profesorii, 80 de elevi de la Școala 
Generală din Beriu au întreprins o 
acțiune de ecologizare a zonelor afer
ente drumurilor județene și a malului 
râului Grădiște. în urma acțiunii de 
ecologizare, elevii au reușit sâ strângă 
o cantitate impresionantă de gunoaie.

Pe lângă acțiunile de voluntariat, 
tinerii din Beriu iau parte și la acțiuni 
culturale. Astfel, sub îndrumarea 
Iuliei Zureanu și cu sprijinul 
administrației locale, a luat naștere 
Ansamblul folcloric „Leliță de la 
Căstău”. Ansamblul din comună a 
luat naștere în urmă cu câteva luni, 
timp în care tinerii au învățat să cânte 
și să joace. Rezultatele nu au întâziat 
să apară, de la înființare, până în 
prezent, tinerii au susținut două spec
tacole, unul în satul Sibișel și altul în 
Beriu. „Am încercat să facem ceva și 
pentru tinerii din comună. Sunt copii 
talentați, din ciclul gimnazial și am 
considerat că va fi cu folos înființarea 
acestui ansamblu. Copii sunt foarte 
receptivi și nu lipsesc de la nicio 
repetiție. Sunt dornici să se 
perfecționeze și atunci vor participa 
și la spectacole în afara comunei. Din 
fericire, am găsit și sponsori pentru 
ei”, spune primarul comunei Beriu, 
Emil Bâc.

„BiblioNet” la Beriu

După ce, rând pe rând, au fost 
renovate școliile din comună, nici 
biblioteca din Beriu nu a fost lăsată 
de izbeliște. Biblioteca comunală a 
făcut parte dintr-un program derulat 
de Biblioteca Județeană „Ovid 
Densușeanu”, în urma căruia a fost 
aleasă printre primele 20 de comune 
din județ care vor primii câte patru 
computere fiecare. Prin programul 
„Biblionet Net” va fi facilitat accesul 
tuturor locuitorilor din comună la in
ternet.

Pentru a putea beneficia de noile 
dotări, biblioteca trebuia să aibă la 
dispoziție un spațiu adecvat, amenajat 
cu birouri pentru calculatoare. De 
asemenea, era necesară și montarea 
unui sistem de alarmă, supraveghere 
video și conexiune la internet. Toate 
acestea au fost puse la dispoziție de 
administrația locală.

Totodată, Biblioteca din Beriu 
este gazdă a multor activități literare 
întreprinse de elevii școlilor din 
comună. „Anul acesta, am reușit să 
câștigăm proiectul BiblioNet. La 
sfârșitul lunii iulie vom primi calcu
latoarele. Este un lucru foarte bun, 
pentru că astfel va fi facilitat accesul 
locuiorilor din comună la informație, 
în fiecare lună, la bibliotecă se 
organizează activități educative și 
lierare, iar elevii sunt foarte receptivi. 
Realizăm materiale informative de
spre fiecare scriitor sau muzician im
portant, care s-a născut în luna 
respectivă”, a declarat bibliotecara 
Adriana Tomuță.

Zonă de agrement

Un alt proiect al primarului este 
acela de a amenaja o zonă de agre
ment, în locul unde a fost amplasată 
vechea pescărie a comunei. Proiectul 
este îndrăzneț și pentru a fi realizat, 
Emil Bâc intenționează să acceseze 
fonduri de la Ministerul Mediului. Pe 
platoul unde a fost amplasată vechea

pescărie, Emil Bâc vrea să amena- 
jaze, pe lângă zona verde cu alei ilu
minate, băncuțe și locuri de joacă 
pentru cei mici, o filigorie cu o capac
itate de cel puțin 300 de locuri. Fil- 
igoria este prevăzută și cu scenă 
pentru spectacole. „Aici este un 
spațiu mare și merită valorificat. Am 
depus, în acest sens, un proiect și sper 
ca până anul viitor să pot finaliza lu
crarea. Zona va cuprinde și locuri de 
parcare și filigorie pentru spectacole, 
cu scenă și băncuțe, și o să amenajez 
și o fântână arteziană”, a spus edilul 
din Beriu, Emil Bâc.

Proiecte de investiții 
amânate

Din nefericire, unul dintre 
proiectele depuse, pentru accesare de 
fonduri europene, a trebuit amânat. 
Printr-un proiect depus pe măsura 
322, primarul Emil Bâc intenționa 
accesarea de fonduri pentru modern
izarea drumurilor comunale, în satele 
Beriu și Căstău, precum și pentru

Emil Bâc, primarul comunei Beriu

rețeua de canalizare a satelor Beriu, 
Căstău, Sibișel, Sereca și Orăștioara 
de Jos. în acest proiect, mai erau 
cuprinse: modernizarea căminului 
cultural din Căstău și înființarea unui 
centru de asistență pentru copii cu 
program afterschool. Proiectul a fost 
declarat eligibil, însă a fost reportat 
pentru finanțare ulterioară. Totuși, 
primarul comunei mai are depuse și 
alte proiecte prin care se pot accesa 
fonduri, unul dintre acestea prevede 
amenajarea a 18,7 kilometrii de drum 
de exploatație agricolă. Valoarea 
totală a proiectului se ridică la un mil
ion de euro. „Finanțarea pentru 
proiectul pe măsura 322 a fost 
reportată pentru viitor. Fondurile alo
cate pentru astfel de proiecte nu sunt 
suficiente, dar sper ca la următoarea 
sesiune să putem accesa finanțarea. în 
același timp, am trimis la București și 
un proiect pentru ANL. Avem predat 
terenul și Studiul de Fezabilitate l-am 
trimis pentru licitație”, a conchis pri
marul comunei Beriu, Emil Bâc.

Irina Năstase



6 Monden / ? / Rockerul Ozzy Osbourne a spus că vrea să își doneze corpul științei, întrucât este 
un „miracol medical'' că este încă in viața după ani de petreceri nebune. Starul de 
la Rluck Sabbath este uimit că a ajuns la 61 de ani și este convins că doctorii și 
medicina ar avea de câștigat de pe urma disecției și studiului corpului său, după 
ce moare.
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Două milioane de dolari pentru memoriile lui Moore
Alanis Morissette

Demi Moore, plătită cu peste 2 milioane 
de dolari pentru a-și publica memoriile

s-a căsătorit în secret

Demi Moore își va lansa memoriile în 
2012, într-un volum în care va relata 

detalii despre cele trei mariaje ale 
sale și despre cele trei decenii de ca

rieră la Hollywood, actrița americană 
primind peste 2 milioane de dolari 

pentru drepturile de publicare 
a cărții.

Reprezentanții editurii HarperCollins au 
anunțat, luni, că au achiziționat drepturile.de

g Robbie Williams
și Gary Barlow vor lansa
un single împreună

Cântărețul britanic Robbie Williams 
va lansa un single, în luna octombrie, 
în duet cu Gary Barlow, această piesă 

fiind prima colaborare muzicală a 
celor doi de la plecarea lui Williams 

din trupa Take That, în 1995.

Piesa, ale cărei versuri au fost compuse de 
Robbie Williams și de Gary Barlow, se 
intitulează „Shame” și va fi lansată pe 4 oc
tombrie, cu o săptămână înainte de apariția pe 
piață a celui mai recent album al cântărețului 
Robbie Williams, intitulat „In and Out of Con
sciousness - The Greatest Hits 1990-2010”. 
Această piesă, care va fi inclusă pe dublul 
album, ce conține 39 de cântece, a alimentat 
speculațiile potrivit cărora Robbie Williams va 

publicare a acestui volum. Titlul cărții nu a fost 
deocamdată ales.

Pe site-ul Crain's New York.com, dedicat 
știrilor business, sunt citate mai multe surse din 
domeniul industriei cărții, care au declarat că 
editura HarperCollins i-a plătit actriței ameri
cane peste 2 milioane de dolari pentru a 
achiziționa drepturile de publicare a volumului.

Tina Andreadis, purtătoarea de cuvânt a 
editurii HarperCollins, a refuzat să ofere 
informații despre această tranzacție.

Demi Moore, în vârstă de 47 de ani, a jucat 
în mai multe producții hollywoodiene de suc
ces, precum „Fantoma mea iubită/ Ghost” 
(1990), „Propunere indecentă” (1993), „Oameni 
de onoare/ A Few Good Men” (1992)., 
„Striptease” (1996) și „G.I. Jane” (1997).

Actrița americană a recunoscut în trecut că 
a avut o relație dificilă cu mama ei alcoolică, 
Virginia King, decedată în 1998 din cauza unei 
tumori cerebrale. La un moment dat, Demi 
Moore a fost actrița cel mai bine plătită de la 
Hollywood, iar în 1999 a apărut goală, pe când 
era însărcinată, pe coperta celebrei reviste Van
ity Fair.

Demi Moore a fost căsătorită cu muzi
cianul Freddy Moore timp de cinci ani, înainte 
de a se căsători cu Bruce Willis în 1987. Mari
ajul lor a durat 13 ani, iar cei doi actori au 
împreună trei fiice - Rumer, Scout și Tallulah. 
D^mi Moore s-a căsătorit în 2005 cu Ashton 
Kutcher, în vârstă de 32 de ani.

reveni alături de foștii săi colegi de trupă. 
Grupul Take That se bucură de o popularitate 
tot mai mare în Marea Britanie, în ultimii ani, 
în timp ce cariera lui Robbie Williams a părut 
că stagnează. „Este incredibil! Asculți acest 
album și realizezi că au trecut deja 20 de ani de 
când facem muzică și susținem concerte”, a de
clarat Robbie Williams, în prezent în vârstă de 
36 de ani.

„Acest album nu este doar o celebrare a 
trecutului meu, ci și o punte către viitor. Faptul 
că o parte din viitor include un nume din trecu
tul meu face ca totul să pară mult mai relevant 
pentru mine”, a adăugat cântărețul britanic. 
Robbie Williams a vândut de-a lungul anilor 
peste 57 de milioane de albume pe plan mondial 
și a câștigat mai multe Brit Award decât oricare 
alt artist. Noul său album este lansat de Virgin 
Records, o filială a grupului EM1.

Alanis Morissette s-a căsătorit în secret 
cu iubitul ei, rapperul american MC 
Souleye, cu care are o relație de anul 

trecut, a anunțat luni artista cana
diană.

Alanis Morissette și rapperul MC Souleye 
(Mario Treadway), în vârstă de 30 de ani, s-au 
căsătorit în timpul unei mici ceremonii care a avut 
loc pe 22 mai, în reședința din Los Angeles a cu
plului, potrivit revistei People. Alanis Morissette, 
care a împlinit 36 de ani săptămâna trecută, nu a 
dezvăluit alte detalii în mesajele postate pe Twitter 
și pe Facebook prin care și-a anunțat căsătoria.

„Salut, tuturor! Sunt foarte fericită să pot să 
vă spun că m-am căsătorit cu iubitul meu, Soul
eye. Suntem încântați să pornim în această 
călătorie unul alături de celălalt”, a scris cântăreața 
canadiană. Alanis Morissette, devenită celebră în 
1095, grație piesei „You Oughta Know”, 
considerată o adevărată tiradă la adresa unui fost 
iubit, a fost logodită cu actorul Ryan Reynolds, 
însă relația lor s-a încheiat în 2007.

Cântăreață și compozitoare, Alanis Moris
sette și-a făcut debutul în lumea muzicii la vârsta 
de zece ani, când a înregistrat primul single din

Un prânz de 2,04 milioane de euro
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carieră - „Fate Stay With Me”. La 14 ani a semr • 
primul contract cu o casă de discuri, iar în 199 
lansat albumul „Alanis”, al cărui succes i-a adus 
discul de platină în Canada și un Juno Award 
(Grammy-ul canadian), la categoria „cea mai 
promițăroare interpretă”.

Un prânz în compania actorului ame
rican Kevin Spacey a fost vândut la n- 
citație pentru suma de 2,04 milioane 
de euro, la o gală de caritate care a 
avut loc, în weekend, la Londra, in

formează express.co.uk.

Evenimentul a fost organizat în memoria 
soției fostului președinte al URSS Mihail Gor- 
baciov, Raisa, care a murit de leucemie în 1999. 
Anjelica Huston, Dougray Scott și Joely 
Richardson s-au aflat printre starurile invitate la 
această gală, organizată la Hampton Court 
Palace din Londra.

Au fost scoase la licitație diamante, 
vacanțe de lux și lucrări de artă realizate de 
artiști celebri, precum Jeff Koons și Francis 
Bacon, iar încasările vor fi donate fundațiilor 
Marie Curie Cancer Care și Raisa Gorbaciova 
Foundation.

Kevin Spacey, în vârstă de 50 de ani, este 
câștigătorul a două premii Oscar, pentru roluri}' 
din „Suspecți de serviciu” (1995), respectiv 
„American Beauty” (1999).

y

drepturile.de
York.com
express.co.uk
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„Cine ar putea nega existența acelei ciudate forțe a 
sensibilității feminine de a descoperii primejdia 
acolo unde este mai invizibilă?" (Daniel Rops)

Un suflet mare, alături de cei marginalizați de societate
Una din principalele caracteristici ale 

femei este candoare și bunătatea sufle
tească. Modul în care un suflet de femeie 

își poate manifesta candoarea și bunătatea 
întrece orice limită a imaginației. O astfel 

de femeie, care își dedică cea mai mare 
parte a timpului întru ajutorarea celor 

marginalizați de societate, 
este Claudia Păun.

Cadru didactic de profesie, Claudia Păun și-a în- 
:eput cariera în urmă cu 21 de ani. De origine din 
udețul Botoșani, Claudia Păun s-a stabilit în județul 
lunedoara în 1983. A absolvit aici studile, iar în urma 
epartiției ar fi trebuit să muncească la fabrica de 
'âscoză din Lupeni. Acest lucru l-a refuzat categoric și 
i ajes să calce pe urmele mamei sale. Astfel, a dorit să 
t> rseze ca și cadru didactic. Doi ani, a predat limba 
ranceză la o școală din Botoșani, după care a făcut tot 
:e i-a stat în putere să se poată întoarce în județul Hune- 
loara.

„Despărțirile de elevi 
au fost cu lacrimi!”

Odată reîntoarsă în Hunedoara, Claudia Păun a 
des să-și continue cariera de cadru didactic. „Prima 

specializare a fost cea de învățător. Am studiat să 
>u. preda limba franceză, care pot spune că e marea mea 
>asiune. Anii petrecuți în învățământ mi-au făcut mare 
ilăcere. Am avut și clase la care am fost dirigintă, iar 
le fiecare dată când a trebuit să mă despart de o 
țenerație mi-a fost foarte greu. Despărțirea a fost cu 
acrimi. Este o muncă de suflet, iar la ora de dirigenție

N
.....  ~i

Top 4 greșeli în întreținerea părului
Salonul Mirela Stylle, din Hunedoara, vă răspunde la cele mai arzătoare întrebări 

privind întreținerea părului.
1.Ignorarea sănătății scalpului
De cele mai multe ori uităm că de aici pornește 

sănătatea părului nostru. Foliculii piloși din scalp sunt 
cei din care se nasc firele noastre de păr. La baza aces
tor foliculi se găsesc papilele, care produc celule ale 
părului, ce ies din acești foliculi, întărindu-se și for
mând părul. Acestă descriere simplă ne face o idee de
spre importanța îngrijirii scalpului, într-un mod 
corespunzător. Cea mai bună metodă de tonifiere a 
rădăcinii părului și îmbunătățirii circulației sangvine 
este masajul scalpului. Acesta poate fi totodată și 
foarte relaxant. Uleiurile esențiale sunt cele mai indi
cate în acest scop. Cele din portocală sau lămâie au un 
efect tonic și cnergizant, care previne, în același timp, 
și căderea părului.

2. Spălarea zilnică pe cap
Dacă nu îți vei alege un șampon pentru spălare 

frecventă, părul nu va suporta destul de bine această 
acțiune. Și cum, „de ce fugi, nu scapi”, este un proverb 
perfect valabil în acest caz, trebuie să știi că, cu cât îti 
vei spăla părul mai des, cu atât ți se va îngrășa mai 
tare. Părul trebuie spălat atunci când simți că începe 
să se îngrașe. Lasă-1 să îți vorbească și nu te lua după 
ce îți spun prietenele. Fiecare tip de păr este deosebit 
și trebuie tratat așa cum ți-o cere el, adică într-un mod 

ajungi să cunoști mult mai bine elevii și automat să te 
atașezi de ei”, mărturisește Claudia Păun. Până în 2003, 
Claudia Păun a fost profesoară de limba franceză la 
Colegiul Economic din Hunedoara. Reducerile de clase 
și faptul că în prezent se pune mai mare accent pe 
studiul limbii engleze, au determinat-o pe Claudia Păun 
să se orienteze spre o altă profesie.

Meserie practicată
din suflet

După ce și-a încheiat cariera de profesoară de 
limba franceză, Claudia Păun a decis să rămână tot în 
domeniul educației, dar și-a îndreptat atenția către copiii 
marginalizați de societate. începând din 2003, până în 
prezent, Claudia Păun este învățătoare la Centrul de 
Pedagogie Curativă din municipiul Hunedoara. Primul 
contact cu realitatea de dincolo de zidurile centrului a 
avut un impact major asupra femeii. „Prima dată când 
am intrat în contact cu copiii de la centru nu mi-a venit 
să cred, două zile după aceea nu am vorbit cu nimeni. 
Din acel moment, am spus tuturor celor care se plâng 
de cât de grea este viața, că se vaită degeaba. Am în
ceput să le explic că există și persoane cu probleme mult 
mai grave, ca de exemplu acești copii care suferă de sin
dromul Down sau sunt autiști”, spune Claudia Păun. 
Din prima zi în care a mers la Centrul de Pedagogie 
Curativă, Claudia Păun și-a dat seama că este ce și-a 
dorit întotdeauna să facă. De asemenea, consideră că re
sponsabilitatea sa este mult mai mare decât cea a unui 
simplu cadru didactic. „Aici nu mergi de la opt la două, 
predai lecția timp de 50 de minute apoi iei catalogul sub 
braț și ai terminat. Copiii de la centru nu cer multe lu
cruri, doar să-i iubești. în meseria asta nu te poți pref
ace, trebuie să simți și să te dedici cu tot sufletul, Ori 
de câte ori sunt supărată sau agitată, copii mă simt și 

deosebit. Nu uita să folosești șamponul corespunzător 
tipului tău de păr.

3. îndreptarea părului cu placa, în fiecare 
săptămână

Oricât de mult îți place părul drept, încearcă să 
eviți serviciile spectaculoase pe care ți le aduce o placă 
de păr. Odată ce te-ai obișnuit cu ea, vei obține, dacă 
nu pe loc, într-un final apropiat, un păr tem, din care 
vei fi nevoită să tunzi o bucată apreciabilă. O poți 
folosi doar când este strict necesar. Chiar și atunci vei 
folosi o placă din ceramică, evitându-le pe cele din 
metal. Este foarte important să știi că placa se va folosi 
pe un păr uscat foarte bine, niciodată pe un păr ud.

4. Taparea frecventă și incorectă a părului
Evită pe cât posibil să îți faci o obișnuință din 

taparea părului. Ocazional, te poți folosi de acest pro
cedeu, cu condiția de a o face într-un mod corect. Pen
tru a-ți tapa părul, trebuie să urmezi nu mai mult de 
patru pași: a. Se alege o șuviță din vârful capului; b. 
Aceasta se va tapa la rădăcină, urcând pe șuviță cel 
mult 4 cm, în funcție de lungimea părului; c. Se 
continuă cu șuvița următoare, care duce în direcția 
frunții; d. La sfârșit părul se va finisa doar la 
suprafață, pieptănându-l ușor cu o perie fină.

știu că ziua respectivă este compromisă”, adaugă 
învățătoarea.

„Tot ce trebuie să faci, 
este să-i iubești!”

Pe tot parcursul anilor, în care a profesat în cadrul 
Centrului de Pedagogie Curativă, Claudia Păun și-a 
canalizat toată energia pentru a aduce un zâmbet pe 
buzele copiilor și un gram de speranță pentru viitor. 
Bugetul limitat, pe care îl au la dispoziție, nu a fost o 
piedică pentru Claudia Păun, ca să poată organiza pen
tru copiii de la centru spectacole, excursii, tabere și mici 
petreceri la aniversările zilelor de naștere. „Acești copii 
au nevoie de o atenție deosebită. Ei nu sunt egoiști, cu 
toate că la început, mai ales cei care proveneau din cen
trul de la Păclișă, aveau un comportament deviant. Se 
ducea practic o luptă pentru supraviețuire. Acum, am 
reușit să îi determinăm să aibă un comportament cât de 
cât normal. Noi nu avem merite aici și nici nu facem 
performanță. Cele mai mari reușite ale noastre sunt că 
putem să le dăm acestor copii posibilitatea de a fi 
independenți și să nu necesite îngrijire permanentă”, 
spune Claudia Păun. Pentru a putea obține sponsorizări 
pentru activitățile de la centru, Claudia Păun nu s-a sfiit 
să bată din ușă în ușă la diverse firme pentru a obține 
sponsorizări, cu toate că de multe ori a fost numită 
„cerșetoare” și alungată..

Nu își dorește să revină în 
sistemul de învățământ 
tradițional

Cu toate că marea parte a timpului și-o petrece 
alături de copiii de la centru, familia Claudiei Păun i-a 
fost mereu alături. Mai mult, fetița acesteia își petrece 
timpul liber alături de mama sa, la centru. Despre 
schimbarea majoră care a avut loc în viața Claudiei 
Păun, aceasta spune că a fost ca o trezire la realitate, iar 
posibilitatea de a se reîntoarce în sistemul de învățământ 
tradițional nu dorește să o ia în calcul. „Noi lucrăm în 
echipă și nu educăm în mod tradițional. Pentru 
învățământul special există o alternativă, care are la 
bază sistemul lui Steiner. Noi, practic, îi învățăm pe

o „Femeile trebuie să-și păstreze 
demnitatea oricând și oriunde. Mai mult, 
trebuie să fie îndrănețe, pentru că doar 
așa pot obține ceea ce își doresc. Iar în

momentele când sunt copleșite de greutăți să se 
gândească la faptul că în lume există și alte per
soane cu nevoi mult mai mari și probleme mult mai 
grave. Nu e un gând cu care să se consoleze, e doar 
o motivație pentru a duce lupta până la capăt”, 
Claudia Păun, profesor la Centrul de Pedagogie 
Curativă din Hunedoara.

copii să gândească liber. Suferința acestor copii este 
cauzată de un blocaj, noi. încercăm să vindecăm acest 
blocaj. Să mă întorc în sistemul de învățământ 
tradițional ar fi o provocare foarte mare pentru mine și 
nu aș putea să mă despart de copiii de la centru”, spune 
Claudia Păun.

Irina Năstase
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CS Otopeni a fost programată la meciul de sâmbătă cu Ariesul 
Turda, ceea ce înseamnă că și-au rezolvat datoriile la foștii jucători. 
In caz că nu ar fi fost programați, ar fi însemnat că ilfovenii sunt ex
cluși din campionat, iar Mureșul Deva se salva de la retrogradare.

z
Totul pentru promovare

Război pe toate planurile
„Băiatu’ lu’ tata”, delegat la Lupeni - U Cli

FC Hunedoara va în
frunta Unirea Flo- 
rești, în meciul de 

baraj pentru promova
rea în Liga a IlI-a. 

Meciul va avea loc pe 
stadionul Veza din 
Blaj, într-o singură 

manșă.

Hunedoreni sunt 
optimiști și speră că vor 
reuși să câștige. Alb- 
aibaștrii vor aborda 
meciul pe cartea atacului 
din primul minut ai par
tidei, încercând sa înscrie 
cât mai repede pentru a 
tranșa calificărea în 
favoarea lor.

De asemenea, 
aceștia așteaptă cât mai 
mulți suporteri la meci
pentru a susține echipa și pentru a se bucura împreună la finalul 
jocului de o eventuală victorie.

Antrenorul echipei din Hunedoara, Nelu Mitrică, este 
încrezător în capacitatea elevilor săi de a promova în Liga a IlI-a. 
“Vom merge la victorie, adversarul este destul de bun, de aceea cred 
că șansele sunt egale, va fi un meci spectaculos, dar sunt aproape 
sigur că echipa mea va da totul pentru a câștiga și pentru a-și ad
judeca promovarea în Liga a IlI-a.

Primele pentru o eventuală calificare nu s-au stabilit, urmând 
să se clarifice în zilele următoare” a declarat antrenorul lui FC
Hunedoara, Nelu Mitrică.

Andrei Cean

Pașca își caută echipă

S-au săturat și oficialii Mine
rului Lupeni să se plângă pe 
seama arbitrajelor pe care le- 
au avut în acest retur de cam
pionat Comisia Centrală a 

Arbitrilor a decis să îl delege la 
meciul cu Universitatea Cluj, 
din ultima etapă, pe Marius 

Avram, fiul fostului președinte 
al CC A, Vasile Avram.

„Băiatu’ lu’ tata”, așa cum a 
fost poreclit Marius Avram, a ajuns 
arbitrul numărul unu al României în 
perioada cât tătuca Vasile Avram a 
ocupat cea mai înaltă funcție din ar
bitrajul românesc. Totuși, de nu
mele acestuia sunt legate prea 
puține scandaluri, iar la meciurile 
cu miză a avut prestații destul de 
bune. întreaga brigadă este 
purtătoare a ecusonului FIFA, deci 
din acest punct de vedere oficialii 
din Lupeni pot sta liniștiți. Marius 
Avram este ajutat de către Cristi 
Nica și Aurel Onița.

Duelul declarațiilor a început 
înainte de meciul de sâmbătă. 
Minerul Lupeni, prin vocea 
președintelui secției de fotbal, 
Mihai Basarab, îi acuză pe clujeni 
că umblă cu lucruri murdare înainte 
de meciul direct de sâmbătă. „Dacă 
sunt buni să vină și să câștige pe 
teren, sâmbătă, să nu mai caute 
numai victorii la „masa verde”. Este 
greșeala loc ce s-a întâmplat la 
meciul cu FC Argeș, dacă nu ieșeau 
de pe teren, acum erau promovați.

Eu spun să o lase mai ușor cu vic
toriile astea nemuncite și să arate ce 
pot. Noi îi așteptăm, aici, la Lupeni, 
suntem gata să îi înfruntăm. Să stea 
liniștiți că nu avem datorii, deci în 
cazul nostru o victorie la „masa 
verde” cade din start”, a declarat 
Basarab.

Universitatea are probleme 
mari și cu o firmă de securitate. 
Scutul Negru este societatea de 
protecție și pază care a asigurat în

trecut ordinea la meciurile 
Universitatea era a Prin 
Aceasta a cerut la Tri 
insolvența clubului, după ce 
versitatea nu a achitat facti 
200.000 de lei. Florian Waite 
tronul actual al clujenilor, spi 
acele datorii nu-i aparțin 
sumele solicitate au fost umfl 
către Scutul Negru, firmă c 
pierdut deja un prim proc 
„șepcile roșii”.

Fostul fundaș al echipei Mi
nerul Lupeni, Ionuț Pașca, 
în prezent la gruparea din 
Liga a III- a, Seso Câmpia 
Turzii, spune că, în cazul în 
care nu se va înțelege în ve
derea noului contract cu ac
tuala sa echipă, va fi liber.

„Dacă nu mă înțeleg atunci 
voi deveni liber de contract și e 
posibil să plec la o altă echipă”, a 

CFR Marmosim are antrenor

declarat fundașul de 28 de ani, 
dorit de o formație din Sibiu. Seso 
se află pe locul doi în seria C5 și 
a ratat promovarea în Liga a Il-a, 
spre marea dezamăgire a patronu
lui Ghiță Irimieș.

Pașca a dezamăgit în pe
rioada cât a evoluat la Minerul 
Lupeni, iar antrenorul Petre Gigiu 
nu i-a acordat prea multe șanse de 
a juca, în cele din urmă a decis să 
renunțe la serviciile fundașului, 
considerat prea lent.

Timofte a reușit promovarea cu
Antrenorul Daniel Timofte a 

reușit cu CF Brăila ceea ce nu a 
reușit cu Jiul Petroșani: să pro
moveze.

Dat afară de Alin Simota, fos
tul internațional a fost numit 
antrenor principal în iarnă, la 
Brăila, echipă care se afla deja pe 
primul loc al clasamentului.

Oficialii clubului brăilean sunt 
foarte mulțumiți de munca lui Tim
ofte, care a decis să acorde credit 
tinerilor la echipă, după ce a pre
luat destinele lui CF Brăila.

Spre deosebire de alți 

antrenori, Timofte nu a adi 
echipă jucători de la forr 
precedentă pe care a antrenat- 
speță Jiul Petroșani.

Timofte a primit o ofertă 
continua alături de clubul < 
Dunăre și în liga secund 
aproape s-a decis să eoni 
munca începută în iarnă, la B 
Cu o etapă înainte de final 
Brăila are un avans conside 
față de următoarea clasată. D 
de meciuri, brăilenii au 24 de 
torii și numai un singur eșec.

CFR Marmosim Simeria are 
antrenor! Numele acestuia 

este ținut la secret până 
sâmbătă, însă sunt mari 

șanse ca acesta să fie 
Gheorghe Cornea.

După Mirel Biriș și interi
matul lui Marius Opric, simerienii 
și-au găsit tehnician. Sponsorul 
Alina State se declară mulțumită 
de echipa sa în jocurile cu Poli II 
Timișoara și ACS Recaș. „Am 
văzut în aceste două meciuri ceea 

k_____________________________

ce așteptam de la echipa mea un 
an întreg: ambiție, unitate. Avem 
antrenor, am semnat contractul, 
dar numele îl voi anunța sâmbătă, 
după ultimul joc de campionat. 
Pot să spun doar că e hune- 
dorean”, a declarat Alina State, 
președintele secției de fotbal. 
Mari șanse de a prelua conduc
erea echipei Ie are Gheorghe 
Comea. Acesta a fost prezent la 
ultimele două jocuri ale simerie- 
nilor de pe teren propriu, probabil 
pentru a-și vedea la lucru noii 
elevi.



Bulgarul Vladimir Koev, de la echipa Hemus 1986 - Vivelo, 
a câștigat, luni, cea de-a doua etapă de la Turul Ciclist al Româ
niei, desfășurată pe distanța a 175 de kilometri, pe traseul Târgu 
Mureș - Reghin - Bistrița - Vatra Dornei.

Sport 9
Miercuri, 9 iunie 2010

Campionatul Mondial de Fotbal
Grupa F

Italia, Paraguay, Noua Zeelandă, Slovacia

ITALIA

Portari

Fundași

Gianluigi Buffon (Juventus) 
Morgan De Sanctis (Napoli) 
Federico Marchetti (Cagliari)

Salvatore Bocchetti (Genoa)
Leonardo Bonucci (Bari)
Fabio Cannavaro (Juventus) 
Giorgio Chiellini (Juventus) 
Domenico Criscito (Genoa) 
Christian Maggio (Napoli) 
Gianluca Zambrotta (AC Milan)

Naționala de fotbal a Italiei este cea mai renumită echipă din 
Europa și una dintre cele mai puternice din lume, cu patru cupe mon
diale câștigate (1934, 1938, 1982, 2006). “Azzurri" s-au calificat la
Campionatul Mondial, după ce au terminat grupa pe locul întâi, rem
izând doar cu Irlanda și Bulgaria. Antrenorul echipei, Marcello Lippi, 
este singurul selecționer care a câștigat cele mai prestigioase 
competiții, atât la nivel de club cât și de națională. A obținut succesul 
prin combinația între aspectul tactic dus la perfecțiune și modul prin 
care se apropie de jucătorii săi. Punctele forte ale echipei sunt 
apărarea, disciplina tactică și organizarea foarte bună de pe teren. 
Cei mai importanți jucători sunt Daniele de Rossi și Andea Pirlo, 
consacrați deja la cel mai înalt nivel și care dau o mare siguranță 
echipei la mijlocul terenului. Intr-un meci amical înainte de Campi
onatul Mondial, Italia a remizat, scor 1-1, cu Elveția.

NOUA ZEELANDĂ Reprezentativa de fotbal a Noii Zeelandei este considerată o mare 
surpriză a Campionatului Mondial, deși nu este la prima participare, dar 
este o țară în care "sporul rege " nu este fotbalul, ci rugbyul sau cricketul. 
Calificată după 28 de ani la un turneu final, Noua Zeelandă a trebuit sa 
treacă de un meci de baraj, în compania selecționatei Bahreinului, după o 
dublă manșă deloc ușoară. Antrenorul echipei. Ricki Herbert, este considerat 
un tip meticulos, un extraordinar organizator al jocului și un foarte bun tac
tician. Nu are probleme cu elevii săi și încearcă să scoată maxim de la fiecare 
jucător in parte. Echipa este foarte puternică din punct de vedere fizic, este 
foarte disciplinată în teren și excelează la fazele fixe. Dezavantajele sunt lipsa 
de experiență și lipsa unor jucători tehnici, care pot face diferența in duelurile 
unu la unu. Piesa de rezistență a echipei este atacantul lui Celtic, Chris 
Killen, un jucător pragmatic și excelent în fața porții. Intr-un meci amical 
inainte de turneul final. Noua Zeelandă a pierdut in fața Sloveniei, scor 1-3.

Mijlocași

Mauro Camoranesi (Juventus) 
Daniele De Rossi (AS Roma)

Gennaro Gattuso (AC Milan) 
Claudio Marchisio (Juventus) 
Riccardo Montolivo 
(Fiorentina)
Angelo Palombo 
(Sampdoria)
Simone Pepe (Udinese) 
Andrea Pirlo (AC Milan)

Atacanți

Antonio Di Natale (Udinese) 
Alberto Gilardino 
(Fiorentina)
Vincenzo laquinta (Juventus) 
Giampaolo Pazzini 
(Sampdoria)
Fabio Quagliarella (Napoii)

Portari
James Bannatyne (Team Welling
ton)
Glen Moss (Melbourne Victory) 
Mark Paston (Wellington Phoenix)

Fundași
Andy Boyens (New York Red 
Bulls)
Tony Lochhead (Wellington 
Phoenix)
Ryan Nelsen (Blackbum Rovers) 
Winston Reid (FC Midtjylland) 
Ben Sigmund (Wellington Phoenix) 
Tommy Smith (Ipswich Town) 
Ivan Vicelich (Auckland City)

Mijlocași
Andy Barron (Team Wellington)

Leo Berios (Wellington Phoenix) 
Jeremy Brockie (Newcastle Jets) 
Tim Brown (Wellington Phoenix) 
Jeremy Christi
(Tampa Bay Rowdies)
Aaron Clapham
(Canterbury United)
Simon Elliot (-)
Michael McGlinchey (Central 
Coast Mariners)
David Mulligan (-)

Atacanți
Rory Fallon (Plymouth Argyle) 
Chris Killen (Middlesbrough) 
Shane Smeltz (Gold Coast)
Chris Wood (West Bromwich Al
bion)

PARAGUAY Naționala statului Paraguay se află la cea de-a opta participare la Cam
pionatul Mondial. Selecționata paraguayană s-a calificat de pe locul trei din 
grupa preliminară și se poate mândri ca a terminat grupa in fața Uruguayului, 
dar mai ales a Argentinei. Antrenorul echipei, Gerardo Martino, folosește un 
clasic 4-4-2 sau un 4-3-3 în funcție de adversarul pe care îl întâlnește. Echipa 
joacă agresiv și recurge mereu la contrapressing, încercând să recupereze 
mereu mingea, când adversarul caută posesia. Martino are o relație de respect 
cu jucătorii săi, dar nu își creează simpatii pentru a nu stica atmosfera la 
echipă. Arma principală este contraatacul, deoarece paraguayenii au în 
componență câțiva jucători letali din acest punct de vedere. Problema este pe 
benzi, dacă adversarul reușește să blocheze aceste părți ale terenului, 
paraguayenii au probleme mari. Vedeta echipei este Oscar Cardozo, unul dintre 
cei mai importați atacanți din Europa in acest moment, un real pericol pentru 
orice defensivă, este jucătorul care poate să facă diferența în orice moment al 
jocului. Intr-un penultim test inante de mondiale. Paraguay a remizai, scor l- 

1, cu Coasta de Fildeș.

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1----------------------------

Selecționata de fotbal a Slovaciei participă în premieră la Campi
onatul Mondial după despărțirea de Cehia. Nimeni nu s-a așteptat ca Slova* 
cia să se califice de pe primul loc dintr-o grupă cu Cehia, Irlandjt de Nord 
sau Slovenia. Antrenorul echipei, Vladimir Weiss, a reușit să imprime un nou 
stil nou echipei naționale. Este un antrenor care vâneză rezultatul și care 
atunci când prinde adversarul intr-un moment prost, nu se sjiește sa il atace 
și sa il umilească. Slovacia este o echipă extrem de muncitoare care luptă 
pentru fiecare balon. Se bazează pe o disciplină de fier, pe marcajul strict și 
pe faptul că încearcă să păstreze o posesie cât mai apropiată de cea a ad
versarului. Problema este banca de reserve, unde Weiss nu prea are soluții 
pentru titularii săi sau în cazul unor posibile accidentări. Martin Skrtel, 
fundașul lui Liverpool, este unul dinte cei mai bine cotați Jucători slovaci ai 
momentului și este un adevărat lider atât in teren dar și în afara lui. Slovacia 
a învins Costa Rica. scor 3-0, intr-un meci amical inainte de Campionatul 
Mondial.

Portari
Justo Villar (Valladolid)
Aldo Bobadilla (Indcpcndiente 
Medellin)
Diego Barreto (Cerro Portefio)

Fundași
Claudio Morel Rodriguez (Boca 
Juniors)
Denis Caniza (Leon)
Paulo da Silva (Sunderland)
Dario Vcron (Pumas UNAM)
Julio Cesar Caceres (Atletico
Minei ro)
Carlos Bonet (Olimpia)
Aureliano Torres (San Lorenzo de 
Almagro)
Antolin Alcaraz (FC Bruges)

Mijlocași
Edgar Barreto (Atalanta)
Cristian Riveros (Cruz Azul)
Victor Caceres (Libertad)
Enrique Vera (Liga Deportiva Uni
versitaria de Quito)
Jonathan Santana (Wolfsburg) 
Nestor Ortigoza (Argentinos Jun
iors)

Atacanți
Roque Santa Cruz (Manchester
City)
Nelson Haedo Valdez (Borussia 
Dortmund)
Oscar Cardozo (Benfica)
Edgar Benitez (Toluca)
Lucas Barrios (Borussia Dortmund) 
Rodolfo Gamarra (Libertad)

Portari

Jan Mucha (Legia Varșovia)
Dusan Kuciak (FC Vaslui)
Dusan Pemis (Dundee United)

Fundași

Marek Cech (West Brom)
Jan Durica (Hannover)
Peter Pekarik (Wolfsburg)
Martin Petras (Cesena)
Komel Salata (Slovan Bratislava) 
Martin Skrtel (Liverpool) 
Radoslav Zabavnik (Mainz)

Mijlocași

Marek Hamsik (Napoli)
Kamil Kopunek (Spartak Tmava)

Jan Kozak (FC Timisoara) 
Juraj Kucka (Sparta Praga) 
Marek Sapara (Ankaragucu) 
Zdeno Strba (Xanthi) 
Miroslav Stoch (Chelsea) 
Vladimir Weiss (Manchester 
City)

Atacanți

Filip Holosko (Besiktas) 
Martin Jakubko (Saturn 
Moscova)
Erik Jendrisek (Schalke 04) 
Stanislav Sestak (Bochum) 
Robert Vittek (Lille)

LAVAGIO AUTO S.R.L.
Deva, Calea Zarandului 150 (DN7) 
(Ieșirea spre Simeria, lângă Volvo)

Vă oferim:
• PERSONAL 

CALIFICAT
• SOLUȚII 

SPECIFICE
• CALITATE

Prestăm servici curățenie
* persoane fizice
* persone juritice

Facem contracte 
pentru firme cu
REDUCERE

DE 20% J

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

ANGAJĂM PERSONAL
- program de lucru 8 ore
- salariu 600 RON net
- carte de muncă

Program de funcționare:
Zilnic 07.30-20.30
Duminica: 09.00-15.00

Telefon: 0761 - 973.940

GLASUL HUNEDOAREI

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
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Un film în care nivelul adrenalinei crește în mod considerabil. Ce 
poate fi mai crud decât nevoia de a ucide în cel mai brutal mod po
sibil? Autostrada...mirosul de asfalt încins... motorul ce urlă ame
nințător și frica ce te anchilozează...
(Prima TV; 20:30; Răzbunare pe autostradă).

^ampioapa...
Probă

îngrădit

Creangă
Amurg

Seul

Admis

Asul Animale 
de oază

Lider

Cenușiu 
Casai

Genul 
masculin

Poftim

Trimis 
special

Măsoară 
presiunea 

Strada

i- r

A 
desluși

Ciobit

Etaj

TV^2

u
-u

0-7:00
0730
38:00
09:00
39:15
10:10

11:15
12:15

12:50

14:00
14:45
15:30
16:00
17:10
18:20
18:50

20:00
20:40
21:10

22:55

23:55

Telejurnal; Sport; Meteo
La prima oră 
Trezirea la apel!
Telejurnal
Trezirea la apel!
Don Juan îndrăgostit (argenti

nian serial, 2008 - 261.)
Vedeta familiei (rel.)
Cântecul amintirii... amintirile 

cântecului (rel.)
Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003, rel. - 23.)
Telejurnal; Sport; Meteo 
Pur și simplu delicios (rel.)
Rom european
Kronika (magazin cultural) 
Cluj Fashion Week (rel.) 
Eu, tu, noi Ediție specială 
Giuvaierul palatului (sud-co- 

reean serial, 2003 - 24.) cu 
Yeong-ae Lee, Yang Mi-kyeong, 
Park Chan-hwan, Kim Hye-seon
Telejurnal; Meteo
Sport
Din iad în Texas (SUA wes

tern, 1958) 100' cu Don Mur
ray, Diane Varsi, Chill Wills, 
Dennis Hopper
Camera de gardă, 1900... (en

glez serial, 2006 - 3.) cu Cherie 
Lunghi, Fiona Gillies, Rebecca 
Johnson, Nicholas Farrell
Săptămâna Modei Românești, 

Iași 2010

T 
|i 4 3 4 s 6 7 8 9 10

I2

Is

I4 T J
Is 1
1-5 ■ A
1 7 ■ J
1 8 A
1 8

1 10 •

I Introduce! I în grila de mai sus următoarele cuvinte:

Dicționar: iți, Str., Cra, Icar, Cleni

Vlorel Naghi - VLADIMIRESCU

Tania 
Ene

Marla... 

Glasul 
ciorii

Intrare 

Picat 
din cer

mație 
Pești 

răpitori

Perioade 
de timp 

Pupătură

Trăgători 
cu arcul

Aricii

Denunțat

07:00 Altă viață! (australian serial, 
2001 - 17.)

07:5C Poate nu știai
38:10 Povestea unei ferme din Africa
09:55 învingătorii
10:00 Telejurnal; Sport
10:15 Povești din Paris
•0:45 întâlnire pe 2
,2:00 Telejurnal
12:45 Popasuri folclorice (2008)
14:30 Zon@ IT (2007, rel.)
15:00 împreună în Europa
16:00 Altă viață! (australian serial, 

2001, rel. - 17.)
17:00 Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003 - 31.) cu Joely Fisher
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:15 Povești din Paris
18:45 Drumul către Africa de Sud 

Episodul 14 - Uruguay și Nige
ria

19:20 Așteptăm replica, die McGill! j 
(englez dramă, 2003) 95' cu 
Mike Hayley, Amanda Holden, 1 
Tom Courtenay, Sandra Voe

21:00 Bazar (documentar)
21:30 Bugetul meu (reportaj)
22:00 Ora de știri (show de întâlniri) |
23:10 Capcanele seducției (SUA 

dramă, 1998) 121' cu Gena 
Rowlands, Sean Connery, Ellen 
Burstyn, Gillian Anderson

in banca! 

Torid!

AGA, CATANA, CATOZI, CIR, COLIR, 
CORAL, GEDIJLOp, INADERENȚE, 

INELEGANTA, IRA, ÎNCOLONAȚI, 
ÎNTĂRÂTATĂ, LEBĂDĂ, MĂCELĂRIRI, 

MILITARISM, MISOGINIST, NAZ, NE, POLO, 
POT, ODATĂ, RA, SABOTA, SAPE, SOȚ 

STĂPĂNITOR, STILIZATOR, TAC, 
TERORIZĂRI, TETA, TIR.

Petru Ardelean - ARAD

9 6 4 5 3 2
8 9 3 7 5

3 5 8 2 9 1
5 8 3 4

4 7 2 9 1 8
9 7 5 2

8 4 2 7 1 9
2 6 1 8 5

5 1 9 4 7

06:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV (2009) 07:00
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea 08:15
10:00 în gura presei 10:00 Al zecelea regat, cu Kimberly 09:45
11:00 Familia Bundy ■ Williams, Daniel Lapaine, 11:15
12:00 Miami Vice (SUA film serial Dianne Wiest, Scott Cohen 12:30

de acțiune, 1994)45' cu Don 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 14:00
Johnson, Philip Michael Tho- 1 1973, rel. - 3752.) 15:15
mas, Edward James Olmos, 13:00 Știrile Pro TV 15:30
Saundra Santiago 13:45 Cartea răzbunării (SUA sus- 16:25

13:00 Observator pans, 2008) 16:30
14:00 Soțul meu, ucigașul meu (aus- 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 17:30

tralian polițist, 2001) 97' cu 1973 - 3753.) 18:30
Colin Friels, Chris Haywood, 17:00 Știrile Pro TV 19:30
Martin Sacks, Zoe Carides 17:45 Happy Hour 20:30

16:00 Observator 19:00 Știrile Pro TV 21:30
17:00 Acces Direct 20:30 Răzbunătorul (SUA-australian
19:00 Observator film de acțiune, 1989) cu Dolph
20:30 Te pui cu blondele? Lundgren, Louis Gossett Jr., Je-
22:00 Plasă de stele (emisiune de di- roen Krabbe, Kim Miyori 22:30

vertisment, 2010) 22:30 Știrile Pro TV 23:301
23:00 Observator 23:00 Terminatorul: Războiul conți-
23:45 Un Show Păcătos (emisiune de nuă (SUA serial, 2008 - 3.) cu

divertisment) Lena Headey, Summer Glau

■ 11:10 Fugi, grăsane! (englez comedie, 2007)
12:50 Acasă de Crăciun (SUA comedie, 2007)

14:30
15:30

14:50 Nu te pune cu Zohan (SUA comedie, 2008) 16:30
16:40 Chihuahua de Beverly Hills (SUA-mexican comedie, 2008) 17:00
18:10 Războiul minții (SUA S.F., 2009) 106' cu Chris Evans : 19:00
20:00 îndoiala (dramă) cu Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman 20:00
21:40 Janosik: O poveste adevărată (polonez-slovac-ceh dramă, 2009) 140' 21:00

cu Vâclav Jirâcek, Michal Zebrowski, Ivan Martinka, Sarah Zoe Canner 22:00

îngerașul
Săracii tineri bogați 
Maria Mercedes 
Predestinați 
împreună pentru totdeauna 
Cele două fețe ale Anei 
Rețeta de ACASĂ 
Destine furate 
Vremea de ACASĂ 
Maria Mercedes 
Poveștiri adevărate 
împreună pentru totdeauna 
Săracii tineri bogați 
Predestinați
Cealaltă față a Analiei (serial) 

cu Martin Karpan, Elizabeth 
Gutierrez, Victor Corona, Jose 
Guillermo Cortines

Poveștiri de noapte
India (brazilian-indian film se

rial de aventură, 2009) cu Ju
liana Paes, Rodrigo Lombardi, 
Mărcio Garcia, Tânia Khalil

07:00 
07:30 
08:20 
09:00 
09:30 
10:00 
10:30 
13:00 
14:00 
15:15 
15:30 
16:15 
18:00 
19:00 
19:30 
20:30

22:15
23:15

Camera de râs
Neveste disperate
Sport cu Florentina
Camera de râs (rel.)
Nimeni nu-i perfect
Pitici și tătici
Detectiva
Camera de râs
Neveste disperate
Nimeni nu-i perfect
Pitici și tătici
Un băiat de milioane
Focus 18 90'
Focus Sport
Cireașa de pe tort
Răzbunare pe autostradă (SUA 

thriller, 1992) cu Stacy Reach
Trăsniții
CSI - Crime și investigații 

(SUA-canadian film serial de 
acțiune, 2000 - 19.) cu William 
L. Petersen, Marg Helgenberger. 
Jorja Fox, Gary Dourdan

Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994, rel, - 3.) 
Smallville (SUA film serial de acțiune, 2001 - 5.) 
Noi toți (SUA serial, 2003 - 12.) cu Duane Martin 
O femeie abandonată
Aceeași Christine, alte aventuri
CSI: New York - Criminaliștii (SUA-canadian serial polițist, 2004 - 1.) 
Seinfeld (SUA serial de comedie, 1990 - 147.) cu Jerry Seinfeld
Acasă printre cei curajoși (SUA film de acțiune, 2006) 106' cu Samuel 

L. Jackson, Jessica Biel, 50 Cent, Christina Ricci
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara
Deva muncitor necal. la asamblarea, mon

tarea pieselor 61
bucătar 1 Petroșani

Telefon: 0755.999.916

ospătase heIner)

agent contractări și ach 
mărfuri)

iziții (broken
1

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2

bucătar 4

bucătar șef 2

casier trezorier 4

coordonator în protecție și securitate 
privată 1

dulgher(excliisiv restaurator)
1

electromecanic 2

recepționer hotel

femeie de serviciu 2

operator control nedistructiv
3

șef de sală restaurant(maitre 
d' hotel) 1

operator calculator electronic și re
țele 3

confecționer-asamblor art. din tex
tile 10 Telefon: 0755.999.918

4

I

fi " beton ist 1

inginer șef în agricultură,silvicul- 
tură, pisc icul tină, pescuit, vânat

2

inspectori referent) resurse umane
1

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 2

ai construcții civile, indus
triale și agricole 1

munc.necal. la dertiol.clădiri, zidărie 
, mozaic, faianță, gresie, parchet 8

munc.necal.la întreț.drumuri, șo
sele, pod un, baraje 10

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar 1

cusător piese din piele și înlocuitor
29

camerista hotel 1

conducător autospecială 2

director societate comercială
1

confccționer articole din piele și în
locuitori 6

inginer mecanic 11

inginer construcții civile, industriale 
și agricole 1

florar-decorator

șef departament 5 frezor universal 1

șef departament de mărfuri alimen- 
tara in falimentar* J

inginer rețele electrice 1

lăcătuș mecanic 4
șef raion/adjunct șef raion de măr
furi alimentare/nealimentare 8 maistru ind. text ilă,pielăric 1

șofer de autoturisme și camionete
2

mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 1

tehnicean electromecanic 1 munc.necal.la spargerea și tăierea 
materialelor de construcții 1

tractorist 6
mun. necal. în ind. confecțiilor

6vânzător 5

mecanic utilaj

bucăăar

zidar pietrar 1 montator aparate aer condiționat
1

zidar rosar-tencuitor 9
ospătar-chelner 1

1

adar rosar-tencuitcr 2

Lupeni

Telefon: 0755.999.919

1

1

î operator mase plastice 7fierar beton ist

inspector (referent) resurse umane
1

operator mașini de fragmentare(pro
duse chimice) 1

instalator instalații tehnico-sâni tare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

mașinist la mașini pt.
terasamente( i fonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

munc.necal.la demol.clădiri,zidă- 
nejnozaic, faianță, greș ic, parchet 

ț

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

șofer de autoturisme și camionete
5șofer de aototurisme și camionete

2
tâmplar universal 1

vânzător 2

Brad
zidar rosar-tencuitor 3

Simeria Telefon: 0755.999.923

Telefon:0755.999.921 bucătar 2

confecționer-asambleor articole din 
textile 18ștanțator ]

Oraș tie

Telefon: 0755.999.922

Hunedoara

munc.necal.la asamblarea, montarea 
pieselor 1

coofecționer articole din piele și în
locuitori 3

Telefon: 0755.999.917
pregătitor piese încălțăminte

18
zidar rosar-tencuitor I

cusător piese din piele și înlocuitori
1 ospătar (chelner) 3

agent de securitate incinte (maga
zin, hotel. întreprindere etc.) 1

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

Vulcan lăcătuș mecanic de întreținere și re
parații universale 1

cusător piese din piele și înlocuitor 
11

lucrător bucătărie (spălător vase 
mari) 1

munc.necal. la asamblarea, monta
rea pieselor 3

munc.necal în ind. confecțiilor
12

za ic .zidărie, faianță, gresie, parchet 2

munc.necal la întreț.drumuri, po- 
duri, șosele, baraje 1vânzător 3

Hațeg Petrila

Telefon: 0755.999.925 Telefon: 0755.999.928

director comercial 1 administrator 1

inginer autovehicule rutierei agent securitate 2

munc.necal.la întreț.drumuri,po
ci un .baraje 1

conducător i mm, patron (girant )-co- 
merț 1

operator calculator electric și rețele
1

lansator produse 1

lucrător gestionar 1
ospătarichelner) 1

motorist la motoagregaîe și mașini 
în silvicultură 1subinginer mecanic automobile 

J
munc.radioelecronist 4

văzător 3
șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1vânzător ambulant de produse ali

mentare 1
zidar rosar-tencuitor 1

Ilia
Aninoasa

Telefon: 0755.999.926

administrator 1
Telefon: 0755.999.927

agent securitate 1
electrice an de întreținere și repara
ții 1 asistent medical 1

femeie de seviciu ] fierar betonist 1

am ba la tor manual 4

barman 5

brutar 3

specialist în domeniul calității 1
Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar

sudor manual cu arc electric 5
bucătar 1 mampulant mărfuri

vânzător 10
confccționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale

zidar samotor dulgherfexclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

IMOBILIARE
Vând teren intravilan în Orăștie, 1200mp, intabulat, unic proprietar, FS 23m, zona “la băl- 
tuțe”. Preț 7euro/mp neg. Tel.0745.368.700

I

1

tăi pui tor industrial 514 munc.necal.în silvicultură 6

Călan

Telefon: 0755.999.924montator subansamble
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Vând în Baia de Criș, str.Gorunului 26, casă 4 camere, 2 cămări, pivniță, 
curte, fântână, viță de vie, dependințe, garaj, șură, șopron 10/4m, cocină, 
cotețe toate din cărămidă, teren adiacent, pomi fructiferi, asfalt. Preț 
25.oooeuro neg. Tel. 0745.656.454

Vând apartament, 2 camere în Deva, parter înalt, lângă liceul auto, izolat CT, faianță, gresie.
Preț 110.00 lei neg și în 2 rate. Tel. 0725.389.514

Vând Sonda Lamda nouă de BMW 318i, a.f. mașină 2002, preț 100 euro. Tel. 0721.653.028

Vând garsonieră în Deva, ocupabilă imediat, cu balcon. Preț 52.000 lei neg. și în 2 rate. 
Tel. 0726.523.486

Vând Ford Mondeo, af. 1993, proveniență Germania, recent înmatriculată, geamuri, oglinzi electrice, 
aer condiționat, volan regrabil pe înălțime și lungime, scaun șofer regrabil pe înălțime și lombar, 
deschidere portbagaj din interior. Preț 2.150 euro neg. Tel. 0734.965.619, 0254.224.069

Vând garsonieră în Geoagiu. Preț 20.OOOeuro. Tel. 0744.513.201, 
0744.671.110

Se caută chiriași serioși pentru un apartament, 2 camere, mobilat, utilat, ocupabil imediat, 
în Deva, 140 euro plus garanție. Tel. 0732.727.786

Vând vaucher, programul “ Rabla”, preț negociabil. Tel. 0729.968.882

în chirie apartament 2 camere, mobilat și utilat în Dacia în Deva. Tel. 
0726.523.486

Se vinde hală în Deva, 800mp, teren 4.000mp, deschidere la stradă, toate utilitățile și mul
tiple îmbunătățiri, sală de mese, vestiare, birouri, spațiu producție. Tel. 0732.727.786 Nr. 183 - 9 iunie 2010

Ofer spre închiriere garsonieră Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, et.l, ter
mopane, centrală termică, mobilată. Preț llOeuro/lună neg. 
Iel.0734.969.619, 0769.589.175

Se vinde apartament 2 camere în Deva, Aleea Streiului. Preț 88.0001ei neg. și în rate. Tel. 
0732.727.786 TALON DE MICA PUBLICITATE

Vând casă în com.Ilia sau schimb cu apartament în Simeria plus diferența. 
Tel.0743.832.083

Super ofertă! Vând casă în Luncoiu de jos, casă locuibilă, 3 camere, bucătărie, baie, piv
niță, anexe, apă trasă în casă, încălzire cu sobe pe teracote, acces din șosea. Preț45.0001ei 
neg. Tel.0748.689.532

Vând apartament 3 camere, semidecomandat, termopane, ușă metalică, par
chet, gresie și faianță, 2 balcoane, vedere în două pătți, zona Decebal. Preț 
195.0001ei neg. Tei. 0746.150.763

Vând apartament 3 camere în Deva la 3 min. de piața centrală, bloc de cărămidă. Preț 
48.OOOeuro neg. Tel. 0751.176.178 t

Vând urgent apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, instalațiile 
ipă-canal separat. Preț 70.0001ei. Tel 0730.287.975

Schimb casă în Bretea Mureșană, din cărămidă, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, anexe, 
grădină, 3000mp, cu apartament în Deva plus diferența sau o vând în 2 rate la prețul de 
140.000 lei neg. Tel. 0722.582.097

I

Vând apartament în Simeria, 3 camere, zona Sotto, decomandat. Preț 
l30.0001ei. tel. 0748.689.532

Vând casă în Simeria, din cărămidă, 2 camere, bucătărie, baie, interiorul renovat, grădină, 
410mp, toate utilitățile. Preț I50.000lei. Tel. 0721.805.675 I

Ofertă specială! Vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, 
j I, decomandat sau schimb cu garsonieră plus diferența. Preț 85.0001ei. 

Tel. 0769.839.694

Vând apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, lângă Liceul de Artă “Sabin Drăgoi”. 
complet renovat și mobilat. Preț 42.000 euro neg. Tel 0734.310.133

DIVERSE
I

(text maxim 50 de cuvinte)

Vând garsonieră în Simeria, decomandată, zona pieței. Preț 
)5.0001ei.Te1.0748.689.532

Contabil țin evidențe contabile complete, inclusiv salarizare personal, revisai.
Tel. 0723.409007, e-mail: nicutnifas@yahoo.com

Vând casă în Simeria , parter+etaj, living, 2 dormitoare, un hol, 2 băi, bal- 
:on, pivniță, garaj, grădină, zonă liniștită. Preț 240.000 leo. Tel. 
)735.066.695

/ând apartament 2 camere în Simeria, zona BCR, decomandat, etaj inter
ned iar. Preț 98.000 lei neg. Tel.0740.965.19

Efectuez masaj la domiciliul pacientului. Masaj: antistres, de relaxare muscu
lară, împotriva durerii, anticelulitic, reflexoterapie sau programe de kinetotera- 
pie complete pentru persoanele cu handicap sau imobilizate. Prețuri foarte bune. 
Seriozitate maximă și profesionalism.Contact pe str. Dacilor, nr.l, 
bl,8,sc.2,ap.35, Mirea Roxana, Brad.

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

Semnătura

Zaut un apartament în Deva de închiriat, mobilat și în zona Gojdu. 
fel.075L176.178

Vând goblenuri deosebite, reproduceri după picturi N. Grigorescu, peisaje. Tel. 
0722.557.876

3aut apartament de închiriat în Deva, et.l, zonă bună, să fie nemobilat și 
îc temen lung. Tel. 0751.176.178

Vând piei tăbăcite de vacă maro și negre. Preț avantajos. Tel.0765.444.386, 
0734.310.133

Vând /schimb cu apartament 4 camere plus diferența , casă de vacanță de
osebită (2.000 m, C.T., aer condiționat, termopane, baie, D+P, pomi fructi
feri, trandafiri, peisaj deosebit. Vând sufragerie Luxor, preț negociabil. Tel. 
)254.221.590, 0742.229.182.

Vând combină frigorifică marca “Polar”, stare foarte bună de funcționare. Preț
700 ron, garanție 1 an.Tel. 0769.290.750

Vând teren între Turdaș-Orăștie, intrare la DN7. ST=4.000mp, preț 6 
mro/mp. Tel. 0735.066.695

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, Anglia, 
Irlanda și Germania la destianție, cu mașini modeme climatizate. Tel. 
0721.285.100

.. Prenume.......

..... Nr...... Bl.
Județul...........

Sc .... Ap. ..

nr................................
......DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva - chioșcul de lângă Deva Mail; chioșcul din zona “Astoria”; 
Brad - terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară, 
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN’’- EMMA
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

mică publicitate persoane juridicei Preț anunț simplu: 3 lei. Preț anunț cu cnenar: 5 lei. Preț anunț cu fundal: 7 lei.
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