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Directorul AJOFM
Hunedoara,
Vasile Iorgovan Velichi

Pentru că într-un județ în care șomajul este o 
problemă capitală reușește să atragă la bursa 
locurilor de muncă numeroase firme, rezolvând astfel 
problema traiului de zi cu zi câtorva sute de hune
doreni care-și găsesc un serviciu.

de pupat de blamat..."

Directorul Centrului Județean 
pentru Conservarea 

și Promovarea 
Culturii Tradiționale, 

Mariana Deac
Pentru că prin felul în care a 

fost organizat festivalul „Drăgan Mun
tean” a demonstrat că promovează țigă- 

nia, chiciul și prostul gust, în nici un caz 
cultura fie ea și populară.
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Calendar
f greco-catolic
Sf. patr. Alexandru, loan și 
Pavel cel Nou ai Constan- 
tinonnlului.

ț romano-catolic

Salată 
cu legume, 
portocale 
și couscous

I ceapă medie, l lingură de 
ulei, 250 g couscous, 1/2 cub de 
supă, 125 g mazăre din conservă, 
1 ardei gras roșu, 3 portocale, 
zeamă de lămâie după gust.

Mod de preparare:
Se taie ceapa cubulcțe. Se că

lește în ulei până se înmoaie și de
vine translucidă. între timp se taie 
ardeiul julienne. Mazărea se clă
tește bine în apă rece. Portocalele 
se cojesc, se curăță de sâmburi și 
se taie în felii.

Jumătatea de cub de supă se fă
râmițează și se pune în 250 ml de 
apă (se verifică pe ambalaj dacă 
este cantitatea corectă pentru 250 
ml de apă). Se face supa pe foc sau 
la microunde. Când ceapa este că
lită se adaugă couscous-ul și se 
amesteacă la foc mic câteva se
cunde. Se dă tigaia de-o parte și se 
toarnă supa peste couscous. Se 
acoperă și se lasă 5 minute.

Se amestecă couscous-ul cu o 
furculiță pentru a se acra. Se 
adaugă mazărea, ardeiul și porto
cala tăiate și se amestecă. Se pune 
zeama de lămâie și se amestecă din 
nou. Se servește imediat.

Poftă bunăl^i

IMIe

Telefoane utile

Apel unic de urgențe 111
Apă rece 0254.227.087 
Deranjamente Enel 0254.929
Distrigaz 0254.227.091
Informații CFR 0254.212.725

-ț-Sfântul Zilei--------
Sfinții Alexandru, loan și Pavel 
cel Nou, patriarhii Constantinopolului

De origine modestă și lipsit de 
știința cărților, dar prin virtuțile și haris- 
mele sale apostolice, sfântul Alexandru 
s-a aflat demn să-1 slujească pe sfântul 
Mitrofan, Arhispiscop al Bizanțului, în 
calitate de preot al episcopului, iar mai 
târziu (314) ca episcop ajutător. Cum 
sfântul arhiepiscop Mitrofan era prea 
bolnav și prea bătrân ca să mai poată par
ticipa la primul Sinod Ecumenic de la 
Niceea (anul 325), l-a trimis pe Alexan
dru să prezideze în locul lui. După 
moartea Sfântului Mitrofan a fost 
înscăunat sfântul Alexandru ca prim 
Episcop al capitalei Imperiului. în urma 
Sinodului de la Niceea, Sfântul Alexan
dru, care avea deja aproape 70 de ani, a 
continuat să apere Credința Ortodoxă în 
fața intrigilor lui Arie și a acoliților săi. 
Cu toate că Arie a murit, tulburările din 
sânul Bisericii nu au luat sfârșit și sfântul 
Alexandru a trebuit să continue să lupte 
pentru Ortodoxie. A adormit în pace 
câteva luni după moartea Sfântului Con
stantin (337), la vârsta de 98 de ani, 
lăsând în scaunul de la Constantinopol pe 
Sfântul Pavel.

Sfântul loan, patriarhul Constan
tinopolului a păstorit între anii 1064 și 
1075, când a murit, în vârsta de 65 de 
ani. De baștină din Trebizonda, el și-a 
făcut studiile la Constantinopol. Cum

Ioan era foarte învățat în științele ju
ridice, i s-a încredințat catedra de drept a 
Universității imperiale. Dar în urma unor 
intrigi de la curte, loan este nevoit să 
părăsească capitala și, după ce a luat 
haina monahală, a trăit zece ani într-o 
mănăstire din Muntele Olimp al Bitiniei. 
La moartea Patriarhului Constantin Li- 
choudes, Ioan a fost chemat de împăratul 
Constantin Doukas (Duca) și sfințit Pa
triarh Ecumenic, împotriva reținerilor 
sale. în acele vremuri tulburi, când ex
pansiunea turcilor seleucizi devenea din 
ce în ce mai amenințătoare, patriarhul 
loan, om al păcii și al împăcării, s-a 
străduit să refacă legăturile cu Biserica 
armeană. A trăit toată viața într-o mare 
sărăcie și într-o desăvârșită curăție. 
Dădea milostenie tot ce avea, făcea 
distribuții publice de cele necesare vieții 
și ajuta la întreținerea și refacerea biseri
cilor. Slujea zilnic Sfânta Liturghie, în 
ciuda criticilor altor episcopi și era 
strălucitor în interpretarea dogmelor și 
canoanelor Bisericii.

Iar Sfântul Patriarh Pavel al IV-lea 
zis cel Tânăr era de loc din Cipru. El a 
fost mai întâi citeț, și, strălucind cu cu
vintele și faptele sale virtuoase, a fost 
ales Patriarh, împotriva voinței sale, în a 
doua Duminică a Postului Mare din anul 
780, după o lungă perioadă în care tronul

de patriarh a fost neocupat, din cauza 
tulburărilor ereziei iconoclaste. Sub pre
siunea împăratului persecutor Leon al 
IV-lea Kazarul, Pavel a trebuit să sem
neze un document în care declara că nu 
va accepta cultul icoanelor. Dar 
împăratul a murit la puțină vreme după 
hirotonirea lui, așa încât a putut să re
tracteze cele semnate cu forța. Totuși, 
erezia continua să se răspândească, iar el, 
bătrân și bolnav, se vedea neputincios a- 
i face față, așa încât a preferat să renunțe 
la slujirea de Patriarh și să se retragă la 
Mănăstirea lui Fior. A adormit cu pace 
două sau trei luni după aceasta (784), 
aducând mare doliu la palat și printre 
ortodocși, căci toți îl admirau pentru vir
tutea și credința sa. Iar datorită acestei 
hotărâri și mustrări a lui, împărăteasa și 
patriarhul ce i-a urmat, Sfântul Tarasie au 
început pregătirea celui de-al VH-lea 
Sinod Ecumenic, care a restabilit cultul 
icoanelor în anul 787.

HOROSCOP

La sfârșit de lună vei primi o 
sumă de bani, o primă pentru efortu
rile tale. Se poate ca în ultimele zile
să ai parte și de o altă surpriză frumoasă: șeful
tău te va lăuda în față întregii echipe și te va
da drept un exemplu bun.

Dacă în seara asta plănuiești să 
ieși în oraș, sună-ți și cel mai bun 
prieten. El, sufletul petrecerii, te va
scoate din starea de amorțeală în care ai fost
toată săptămâna.

în ultima perioada te simți slăbit, 
ai dureri de cap și parcă tot universul 
conspiră împotriva sănătății tale. Vi- 
zitează-ți medicul și roagă-1 să te 
consulte.

Ai nevoie urgentă de relaxare: fă- 
ți o programate la masaj, iar pentru 
această zi plănuiește o excursie la
munte. Aerul curat și depărtarea de 
aglomerație te vor liniști și îți vor da forțe 
proaspete.

Te simți extenuat: nu reușești să 
îți termini toată treaba, în casă este o 
dezordine totală. Mobilizează-te la 
sfârșitul săptămânii, adună-ți puterile
și intră în noua săptămână cu forțe proaspete.

Un ajutor financiar neașteptat va 
veni din partea unor rude apropiate. 
Bucură-te că apropiații tăi sunt em- 
patici și îți oferă sprijinul lor.

30 august 
de-a lungul timpului

1535: S-a încheiat înălțarea Bisericii "Sf. Dumitru" din 
Suceava (începută Ia 10 august 1534), ctitorie a lui Petru Rareș

1918: A fost asasinat șeful Direcției Politice de Stat a Rusiei 
" bolșevice (C.E.K.A.), Urițki. In aceeași zi, la Moscova, a avut loc 

atentatul Faniei Kaplan asupra lui Lenin
1940: A fost încheiat al doilea protocol a! Dictatului de la 

Vicna. România a fost nevoită să cedeze Ungariei, nord-vestul 
Transilvaniei.

1944: România a rupt relațiile diplomatice cu Ungaria 
I fiorthystă

1948: A fost creată Direcția Generală a Securității Poporului 
i (Securitatea)

1974: A fost realizat calculatorul pe bază de laser Coral.
1983: Primul zbor al navetei Challenger
1986: Cutremur de pământ în Vrancea cu magnitudinea de 

1 7.2. adâncimea de 140 km

S-au născut:
1852: Jacobus Henricus van 't Hofif, chimist olandez, laureat 

| •h -niuM Nobel (d. 3911)

1897: Aurel Petrescu, regizor și operator român (d. 1948) 
1910: Augustin Z.N. Pop, istoric literar român (d. 1989) 
1912: Edward Mills Purcell, fizician american (d. 1997) 
1913: Vlad Voiculcscu, medie român, membru al Academiei 

Române (d. 2001)
1927: Victor Emanuel Sahini, chimist român
1941: George Crăsnaru, bas bariton român
1943: Anna Adamis, scriitoare și libretistă maghiară
1949: Peter Maffay, cantautor german născut în România

Comemorări:
1891: Emanoil Bacaloglu, fizician, chimist și matematician 

român (n. 1830)
1928: Wilhelm Wien, fizician german, laureat al Premiului 

Nobel (n. 1864)
1929: Emanoil Riegler, medic român (n. 1854)
1940: Sir Joseph John Thomson, fizician englez, laureat al 

Premiului Nobel (n. 1856)
1954: Alexandru Lapedatu, istoric și om politic român, 

membru al Academiei Române (n. 1876)
1964: Scarlat Lambrino, istoric român, membru al Acade

miei Române (n. 1891)
1975: Theodor Constantin, scriitor român (n. 1910)
1989: Costin Murgescu, economist român, membru al Acad

emiei Române (n. 1919)
2006: Naghib Mahfoz, scriitor egiptean, laureat al Premiului 

Nobel (n. 1911)

Te pregătești pentru un examen, 
un test, o examinare, iar emoțiile nu 
îți dau pace chiar dacă te-ai pregătit 
intens. Relaxează-te și gândește-te 
că totul va ieși așa cum trebuie.

Partenerul de viață este pe zi ce 
trece mai departe, iar pe tine te de
ranjează acest lucru. încearcă să or
ganizezi o excursie și luați-vă un 
concediu de câteva zile.

Bancurile zilei
Un băiețel privea atent la 

un preot care-și repara gar
dul de la grădină.

- De ce mă privești așa 
de atent, fiule?

- Vreau să aflu ce zice un 
preot când își dă cu ciocanul 
peste degete!

© © ©
Un preot catolic, unul

baptist și un rabin se gân
deau cum să împartă banii 
între Dumnezeu (fondul bi
sericii) și ei.

Catolicul: Eu o să trag o 
linie, arunc banii în sus și ce 
pică în dreapta e al meu, ce 
pică în stânga e al Lui.

Baptistul: Eu o să fac un 
cerc și ce pică în el e al Lui, 
iar restul al meu.

Rabinul: Eu o să-i arunc 
în sus și El o să-și păstreze 
cât are nevoie.

© © ©
Preotul sună la ușă. Di

năuntru se aude o voce cris
talină: - Tu ești, îngerașule?

- Nu, răspunse slujitorul 
Domnului, dar lucrăm la 
aceeași firmă.

© © ©

- Părinte, recunosc, am 
încălcat sfaturile părintești. 
Tata mi-a interzis să mă duc 
la acea casă de desfrâu, dar 
eu nu am putut rezista și i- 
am trecut pragul.

- Urât, fiule, urât. Și, des
igur, ai văzut acolo ce nu tre
buia să vezi...

- Da, părinte. în primul 
rând, l-am văzut pe tata!

Prietenii vor să vă întâlniți și să 
petreceți în stil mare. Să nu vă sur
prindă faptul că revederea se va lăsa 
cu foarte multe cadouri și surprize.

Niște cunoștințe îți pregătesc o 
surpriză care nu îți va fi neapărat pe 
plac.

încearcă să te stăpânești și să
abordezi situația cu mult tact. Vei evita astfel 
un moment neplăcut, mai ales că este doar 
ceva pasager, fără importanță pe termen lung.

Urmează să te viziteze câteva 
rude pe care nu le-ai mai văzut de 
foarte multă vreme. încearcă să pro
fiți de ocazie și petreceți cât mai mult
timp împreună pentru că acest lucru îți va fi
benefic.

Este o zi perfectă pentru cumpă
rături, deși trebuie să acorzi atenție și 
situației financiare. Investește într-o 
piesă de mobilier sau un aparat casnic.
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Canea deApd Uhu luliu judecii astăzi recursul celor 21 de inculpați arestați 
pentru o perioadă de 20 de. zile de Trihiinalul Hunedoara in dosarul „Kcta- 
>nimi“. Printre cei arestați se află și O ana Manuela timiș (21 uni), fiica prima
rului din orașul Hație. Xicoloe Timiș.
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Festivalul “Drăgan Muntean”, un chici
cu pretenții de folclor

Puțină lume s-a încumetat 
anul acesta pe Dealul Cornetu

lui de lângă Poenița Voinii 
unde s-a desfășurat ceea ce or
ganizatorii au denumit Festi

valul “Drăgan Muntean 
Participanții la “iarmarocul” 
din vârful dealului apreciază, 
pe bună dreptate că pe an ce 

trece festivalul se îndepărtează 

tot mai mult de ideea de folclor 
și se transformă într-un bâlci 
ieftin care nu păstrează nimic 

din tradițiile și farmecul 
pădurenilor.

Festivalul a debutat sâmbătă cu 
momente religioase și vizitarea 
casei în care s-a născut cunoscutul 
interpret de muzică populară 
Drăgan Muntean.

Cu un cântec
nu se face folclor...

Pe scena de pe Dealul Cornetu
lui au fost organizate două concerte 
de muzică populară. Unul sâmbătă 
seara, când platoul s-a umplut de 
politicieni și suitele lor și altul 
duminică în jurul prânzului când 
puținii participant la eveniment au 
putut să se bucure cântecele inter
pretate de câteva nume celebre ale 
folclorului pădurenesc dar și din 
alte zone ale județului Hunedoara. 
Sâmbătă seara, în prezența ofi
cialilor județului și-au dat concursul 
Mariana Deac, Ciprian Roman, 
Elena Evsei, Valentin Crainic, 
Ovidiu Homorodean, Lorena Pascu, 
Cristian Fodor, Alisia Toma, Bog
dan Toma și Eugen Mihăilă într-un 
spectacol prezentat de Mărioara 
Murărescu.

Duminică la orele prânzului au 
urcat pe scenă Carmen Muntean, 
Eugen Pistol, Nelu Ban Fantana, 
Roxana Borza, Denisa Muresan, 
Viorica Brandusan și Valerica 
Ianosi. Pe lângă îndrăgiți! interpret, 
publicul a putut privi și câteva 
formații de dansatori. Tradiția și fol
clorul pădurenesc s-a oprit însă la

marginea scenei.
în afară de cântăreții de muzică 

populară și un producător de oale 
din ceramică, nimic nu indica faptul 
că pe platoul montan se desfășoară 
o acțiune legată de etnografie și fol
clor. Umbrelele colorate ale 
producătorilor de bere, caruselurile 
cu lebede și trenuleț și chiciurile pe 
care le vindeau la tot pasul țiganii, 

duceau mai degrabă cu gândul la un 
iarmaroc de undeva din sudul țării 
decât la frumoasa țară a pădurenilor. 
Aceeași pădureni care au lăsat la o 
parte costumele înflorate și s-au 
îmbrăcat în blugi turcești și tricouri 
cu imprimeuri sclipitoare asortate 
cu pălării de plastic.

Alexandru Avram

Zilele Hațegului, în zodia ketaminei
La sfârșitul săptămânii trecute hațeganii au fost in
vitați în centrul orașului la un eveniment revendicat 
atât de Primărie care l-a denumit „Zilele Hațegu

lui” cât și de Compania de Turism a Consiliului Ju
dețean Hunedoara, sub genericul „Festivalul 

Virșlilor”. De fapt în cuvântul de deschidere, anfi- 
trionii, primarul Hațegului și președintele Consiliu

lui Județean au vorbit flecare pe limba lui. Unul 
despre greutățile familiale prin care trece și celălalt 

despre bucuria de a mânca un „vișlu”.

Vineri după amiază printre tarabele amenajate în centrul 
orașului Hațeg se perindau câteva zeci de oameni. Numărul 
comercianților aproape că îl întrecea pe cel al cumpărătorilor.

Discursuri într-o 
română aproximativă
Chiar dacă nu s-au bucurat de o audiență prea mare, politi

cienii prezenți la deschiderea oficială a Zilelor Hațegului și a 
Festivalului Virșlilor, au umplut scena.

Primari din Țara Hațegului, consilieri județeani și politi
cieni locali fără funcții de partid au ținut să se alinieze în spatele 
președintelui Consiliului Județean. Un trecător a lămurit mis
terul umplerii scenei. „Ăștia deja au început campania 
electorală” a spus omul care mai mult decât un scuipat în zona 
verde nu le-a oferit pentru moment politicienilor prezenți la 
evenimente.

Discursurile rostite de primarul Nicolae Timiș și 
președintele Consiliului Județean Mirceâ Moloț au demonstrat 
încă odată că nivelul scăzut al învățământului românesc nu este 
o problemă a ultimilor ani. Cuvântările au abundat în greșeli 
gramaticale, de exprimare și lipsite de logică.

Cel mai tare a zgâriat urechile hațeganilor numeroasele 
referiri ale lui Moloț la „vișlul de Sălaș”. Substantivul comun 
„virșli” își are originile din germanul vurst - câmați și nu are 
formă de singular. Cuvântul vișlu nu există în limbajul curent, 
doar în cel al profesorului Mircea Moloț.

Ketamina
în venele unora
și pe buzele altora
Vedeta incontestabilă a zilelor Hațegului a fost „ketamina”. 

Tinerii au dansat și au cântat pe melodiile Andreei Bălan și Ana- 
mariei Ferencz dar peste tot se vorbea doar despre rețeaua de 
traficanți de droguri. Unii mai glumeți căutau prin garduri ket
amina, apropo de declarația primarului care a spus că substanța 
halucinogenă se găsește pe toate gardurile. Glumele despre 
droguri dar și discuțiile serioase pe această temă au fost la 
concurență cu glumele formației “Spitalul 9”.

Alexandru Avram

Banii europeni modernizează 
județul Hunedoara

în cadrul unei ședințe a Consiliu
lui Județean desfășurată vineri, aleșii 
din județ au votat continuarea lucrărilor 
de reabilitare ale Spitalului Județean 
din Deva. Lucrările demarate în acest 
an vor fi alimentate cu bani alocați prin 
Programul Operațional Regional, dar și 
cu o sumă alocată din bugetul reevaluat 
al Consiliului, termenul limită de fi
nalizare al acestora fiind anul 2014.

Președintele CJ, Mircea Moloț a 
declarat că reabilitarea spitalului din 
Deva este prioritară având în vedere 
faptul că unele corpuri ale instituției nu 
au mai fost renovate de peste 25 de ani. 
De asemenea, consilierii județeni au 
hotărât alocarea de fonduri pentru 
achiziționarea unui aparat de Ecocar- 
diograf Doppler performant pentru 
secția de cardiologie din cadrul Spi
talului de Urgență din Petroșani, suma 
alocată de CJ fiind de 300.000 de lei 
noi.

De asemenea consilierii județeni 
au hotărât alocarea de fonduri pentru

demararea proiectului Parcului de 
Afaceri de la Simeria, proiect care re
cent va beneficia și de fonduri neram
bursabile din partea Uniunii Europene, 
în urma unor hotărâri votate de con
silierii județeani câteva drumuri comu
nale vor fi înregistrate ca drumuri 
județene Astfel, calea de acces dintre 
Geoagiu și Sanatoriul TBC din locali
tate și cel dintre Mada și Stăuini, care 
totalizează 13 kilometri, vor primi statu 
de drumuri județene în vederea 
obținerii unor fonduri europene pentru 
reabilitarea lor în viitorul apropiat. De 
asemenea conducerea Consiliului 
Județean a precizat că marți vor începe 
lucrările la drumul către Lunca Cernii, 
acestea fiind finanțate integral prin fon
duri externe obținute prin Programul 
Operațional Regional, urmând ca 
„pădurenii” să se bucure de un nou 
drum peste aproximativ 19 luni.

Claudiu Sav

ANUNȚ PUBLIC
S.C. ZEDCE PRODUCT S.R.L., cu sediul în localitatea Orăștie, str. Co

drului, nr.24, jud. Hunedoara, anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul „Operațiuni de mecanică generală”, 
situat în localitatea Orăștie, str. Codrului, nr.24, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva. str. A. 
Vlaicu, nr. 25, 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.
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ț Sute dt elevi au participat în această vară la o tabără tematică în 
Munții Orăștiei. Proiectul prin care, cu ajutorul elevilor in vitați în 
tabără sunt reconstituite fragmente din viața cotidiană a dacilor, este 
derulat de o asociație din județul Cluj, „ Terra Dacica 4 eterna”.

369 de șomeri 
și-au găsit de lucru 
Un număr de 110 persoane 

și-au găsit de lucru imediat și alte 
259 au fost selectate în vederea 
încadrării în urma Bursei 
Locurilor de Muncă organizate de 
AJOFM Hunedoara în cele 12 
agenții din județ. La bursă au par
tieipat 55 de agenți economici 
dispuși să facă angajări. Per
soanele cu studii superioare au 
fost din nou în situația de a-și găsi 
eu greu un serviciu doar opt 
absolvenți de facultate găsindu-și 
imediat un loc de muncă. La Bursă 
au luat parte 947 de huncdoreni 
care își caută un loc de muncă, 
care au avut de ales din 647 de 
posturi libere. Cea mai mică rată 
de ocupare s-a înregistrat în mu
nicipiul Brad, unde din 110 per
soane participante la bursă doar 
cinci au reușit să-și găsească ime
diat un Joc de muncă.

Veterinarii controlați 
la ketamină

Aproape toate unitățile vet
erinare din județul Hunedoara au 
fost controlate de inspectorii 
Direcției Sanitar-Veterinare, ime
diat după declanșarea scandalului 
Ketamina. Controalele de la 
sfârșitul săptămâni trecute au avut 
loc în special în Valea Jiului, zonă 
de unde provin cei mai mulți 
membrii ai rețelei traficanților de 
droguri implicați în dosarul keta
mina. Inspectorii Direcției sanitar- 
veterinare au verificat dacă 
administratorii unităilor în
deplinesc condițiile de utilizare și 
depozitare a substanțelor psi
hotrope și stupefiante, folosite 
pentru anestezierea animalelor, 
cum sunt ketamina. atropină, xi- 
lazina, pilocarpina și altele, care 
au un regim special de utilizare.

Accidente grave pe Di\7
Un bărbat în vârstă de 49 de 

ani a fost internat în stare gravă la 
spitalul din Deva, după ce a fost 
lovit de un autoturism, al cărui 
șofer, de 61 de ani, din Cristur, a 
intrat în intersecție pe culoarea 
roșie a semaforului. Accidentul a 
avut loc în Deva pe Calea Zaran- 
dului (DN 7). Șoferului i s-a în
tocmit dosar penal pentru 
vătămare corporală din culpă în 
timp ce victima se află internată in 
spital. Un alt accident grav s-a 
produs pe aceeași șosea, în zona 
localității Zam. „Șoferul unui au
toturism, în vârstă de 35 ani, din 
județul Sibiu, pe fondul oboselii, a 
pierdut controlul asupra direcției 
și a pătruns pe contrasens unde a 
intrat în coliziune cu mașina 
condusă regulamentar din direcția 
opusă, de un bărbat din Alba Iul ia. 
în urma accidentului, bărbatul 
care a provocat coliziunea și o 
tânără de 27 de ani, din același au
toturism, au fost grav răniți”, a 
precizat Adriana Voina, de la In
spectoratul de Poliție Județean 
Hunedoara. Și în acest caz, 
polițiștii au întocmit dosar penal, 
pentru vătămare corporală din 
culpă.

Turist accidentat pe munte
Un adolescent, în vârstă de 16 

ani, din municipiul Arad, a 
fost salvat de jandarmii mon
tani și salvamontiști, după ce a 
s-a accidentat la un picior, în 
timpul unei drumeții, în apro

pierea lacului Galeșul 
din Retezat.

Tânărul a plecat, sâmbătă, 
împreună cu doi prieteni, în drumeție, 
în Retezat. în zona lacului Galeșul, aflat 
la o altitudine de aproximativ 2.000 de 
metri, în timp ce cobora un traseu difi
cil, arădeanul s-a dezechilibrat și, în 
cădere, s-a tăiat într-un colț de piatră. 
Speriat, unul dintre colegii de drumeție 
a anunțat jandarmii montani.

„în jurul orei 15.30, jandarmii au 
fost sesizați, printr-un apel la numărul 
de urgență 112, cu privire la faptul că 
un turist, aflat în apropierea lacului 
Galeșul din Retezat, s-a accidentat și nu

O nouă sinucidere la viaductul
din Brad
Cadavrul unui bărbat de
46 de ani a fost găsit de 

niște copii în preajma via
ductului de la intrarea, în 
municipiul Brad. Podul 
de cale ferată înalt de 

peste 15 metri este cunos
cut ca un loc sinistru în 
care mai multe persoane 
au ales să-și pună capăt 
zilelor. Cea mai cunos
cută victimă fiind eleva 
Hurdea Lorena care a 

ales să-și pună capăt zile
lor în acest loc.

Bărbatul al cărui corp 
neînsuflețit a fost găsit la baza 
viaductului se numește Arpad 
Sabin Hathazi în vârstă de 46 
de ani care a dispărut de acasă 
în seara zilei de sâmbătă. 
Duminică dimineață un grup 
de copii care se jucau pe podul 
de cale ferată au văzut ca
davrul căzut printre tufișurile de la baza viaductului și au alertat poliția. Oamenii 
legii au stabilit că bărbatul a căzut de pe pod. Cel mai probabil acesta s-a sinucis, 
pentru că nu au fost depistate pe cadavru urme de violență fizică. Oamenii legii 
susțin că bărbatul avea probleme psihice fiind pensionat pe caz de boală, tocmai 
din acest motiv. (MT)

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circulariști;
* gater iști;
* tâmplari;
* muncitori necalificați;

Informații la sediul firmei din Chim india, nr.121 D, 
com. Hărău, sau la tel. 0722 574 092; 0354/501021.

se mai poate deplasa. Din informațiile 
transmise telefonic de colegii de 
drumeție ai tânărului, am aflat că acesta 
prezenta o plagă la piciorul drept”, a 
declarat purtătorul de cuvânt al Inspec
toratului de Jandarmi Județean Hune
doara, locotenentul Nicolae Răducu.

în zona indicată, s-au deplasat jan
darmi montani și salvamonști, pe 
traseul Nucșoara - cabana Câmic - ca
bana Pietrele - lacul Galeșul. „în jurul 
orei 19.00, jandarmii montani și 
salvamontiștii au ajuns la turistul acci
dentat. Salvamontiștii i-au acordat 
primul ajutor tânărului de 16 ani, A.B., 
din municipiul Arad. După ce i-a fost 
acordat primul ajutor, jandarmii mon
tani și salvamontiștii l-au transportat 
turist, cu targa, până la cabana Câmic, 
de unde, la ora 22.30, a fost preluat de 
ambulanță și condus la spitalul din 
orașul Hațeg”, a mai precizat purtătorul 
de cuvânt al IJJ Hunedoara.

Mihaela Tămaș

Pensionarii hunedoreni
se împrumută pentru 
a-și ajuta copiii și nepoții
în fiecare lună, Casa de Ajutor 
Reciproc (CAR) „Speranța” din 
municipiul Hunedoara înregis
trează aproximativ 600 de cereri 
de împrumuturi venite din par
tea membrilor săi, toți pensio
nari Bătrânii se împrumută pe 
câteva luni și imediat ce își res
tituie datoria, scot alți bani de la 

CAR. Acesta a devenit modul 
lor de a-și „cârpi” din când în 
când pensiile mici și de a face 

rost de niște bani grămadă pen
tru a-și ajuta copiii sau nepoții

CAR „Speranța” este o 
organizație a persoanelor vârstnice 
din municipiul Hunedoara, care are 
10700 de membrii. Aceștia cotizează 
lunar 1% din venitul lor, iar în schim
bul contribuției, beneficiază de ali
mente, servicii medicale și excursii la 
prețuri reduse.

CAR, speranța 
bătrânilor 
din Hunedoara
Pe lângă aceste facilități, mem

brii CAR „Speranța” pot scoate îm
prumuturi de până la 7500 de lei, pe 
o perioadă de timp aleasă de ei. 
„CAR «Speranța» este o 
organizație cu un rol social. Este un 
sprijin pentru pensionarii din Hune
doara care sunt, unii, foarte săraci, cu 
pensii sociale, alții singuri. Cu aju
torul CAR-ului, ei pot avea o viață 
mai liniștită. Știu că, dacă au un 
necaz sau vor să își renoveze casa sau 
pentru orice alt motiv, pot apela la 

k_____________________ _ __________  

Angajez cioban. Salariu atractiv.

Relații la telefon: 0721871441
9

CAR pentru bani.”, spune directorul 
CAR „Speranța”, Ovidiu Morariu.

Singurele condiții care se pun 
unui pensionar hunedorean, atunci 
când dorește bani de la CAR, sunt: 
aceea de a fi membru cotizant al 
acestei asociații, de a nu avea nicio 
datorie la CAR și de a nu solicita mai 
mult de 7500 de lei.

Nu se împrumută 
pentru ei, ci 
pentru copii
Cu toate că se spune că pe 

măsură ce îmbătrânesc, pretențiile 
oamenilor sunt tot mai modeste, 
CAR „Speranța” oferă, lunar, sute de 
împrumuturi în valoare de zeci de mii 
de lei. O parte dintre acestea sunt 
cerute de bătrânei care doresc să își 
îmbunătățească traiul, renovându-și 
locuințele. Altele sunt cerute, de 
nevoie, pentru medicamente sau 
operații. Cele mai multe, însă, 
potrivit directorului asociației, sunt 
cerute pentru a fi date mai departe, 
copiilor sau nepoților. Acesta este și 
cazul Măriei Costa. „Scot bani tot 
mereu, de la CAR. Nu scot mulți, și 
trei sau șase luni îi dau înapoi. Doar 
așa o mai pot ajuta pe fiică-mea. Are 
o grămadă de credite, are copil la fac
ultate și o dată la câtva timp, îi dau 
câteva milioane să își rezolve prob
lemele. Dup-aia mă trag eu de la ce 
pot și dau banii înapoi. Chiar dacă am 
trecut de 70 de ani, tot mamă sunt și 
n-aș putea să nu o ajut.”, explică fe
meia motivul pentru care este mai 
mereu datoare la CAR.

Doriana Matei



Cel puțin 211persoane, în măjoritate copii. au murit din cauza encefalitei în nordul 
Indiei, însă bilanțul epidemiei riscă să se agraveze, au anunțat autoritățile locale. 
Zima de est a statului l Har au o populație totală de ISO de milioane de locui
tori, înregistrează în fiecare an numeroase cazuri de encefalită, însă epidemia din 
acest an este una dintre cele mai grave. Boala, transmisă de țânțari, poate provoca de
cesul, in special în cazul copiilor care suferă de mahiutriție. Luni, 30 august 2010

Evaluarea medicală devine mai ușoară
pentru obținerea permisului auto

Ministerul Sănătății a organizat, 
vineri, o dezbatere publică referitoare 
la Ordinul pentru aprobarea normelor 
minime privind aptitudinile fizice și 
mentale necesare pentru conducerea 
unui autovehicul, potrivit Mediafax.

Potrivit proiectului, "permisele de 
conducere nu se eliberează sau nu se 
reînnoiesc în cazurile persoanelor care 
sunt dependente de alcool sau sunt in
capabile să se abțină de la consumul de 
alcool atunci când conduc". De aseme
nea, măsura s-ar aplica, conform 
proiectului, și persoanelor dependente 
de substanțe psihotrope, sub orice 
formă, care pot limita capacitatea lor de 

conduce în siguranță în cazul în care 
cantitățile absorbite sunt atât de mari 
încât au efecte negative asupra conduc
erii.

Reprezentanții Ministerului 
Sănătății au spus că au eliminat din 
proiect articolul care prevedea că 
p- 'ițistul poate recomanda control 
i. -deal candidatului, dacă îl 
suspectează că ar avea o afecțiune.

Astfel, articolul eliminat prevedea 
că pentru obținerea permisului de con
ducere a vehiculelor prevăzute în grupa 
1 (motociclete simple sau cu ataș, 
scutere, autovehicule, cu și fără 
remorcă, a căror masă totală maxim 
autorizată nu depășește 3,5 tone), 
candidații simt obligați să efectueze un 
examen medical în cazul în care devine 
evident, la întocmirea formalităților 
necesare sau în timpul probelor de ex

aminare pe care trebuie să le susțină 
înainte de obținerea permisului de con
ducere, că prezintă una sau mai multe 
din afecțiunile medicale prevăzute în 
proiectul de act normativ.

Proiectul de act normativ prevede 
că și candidații care vor să obțină un 
permis de conducere grupa 2, 
profesioniști (vehicule din categoriile 
C, CE, Cl, C1E, D, DE, Dl și DIE), 
sunt obligați să efectueze examenele 
medicale înainte de eliberarea inițială a 
permisului de conducere. Ulterior, 
acești șoferi vor fi obligați să efectueze 
examinările medicale ori de câte ori își 
reînnoiesc permisul de conducere.

în cazul în care există motive de 
îndoială cu privire la acuitatea vizuală 
a candidatului care solicită permis de 
conducere, acesta este examinat de o 
unitate de asistență medicală autorizată. 
Nu se emit sau reînnoiesc permise de 
conducere pentru solicitanții sau șoferii 
care prezintă probleme în ceea ce 
privește sensibilitatea la contraste sau 
care suferă de diplopie (vedere dublă), 
se mai arată în proiectul de ordin.

Permisele de conducere nu vor fi 
eliberate sau reînnoite pentru candidații 
sau șoferii care prezintă afecțiuni sau 
anormalități ale aparatului locomotor 
ce fac periculoasă conducerea unui au
tovehicul, în cazul celor cu tulburări 
grave ale ritmului cardiac, cu episoade 
repetate de hipoglicemie acută sau care 
nu sunt deplin conștienți de implicațiile 
acesteia, cu afecțiuni neurologice 

grave, în afara cazurilor în care solic
itarea se bazează pe un aviz medical au
torizat, cu crize de epilepsie, tulburări 
mentale grave, dar și pentru persoanele 
care sunt dependente de alcool sau sunt 
incapabile să se abțină de la consumul 
de alcool atunci când conduc, cât și 
celor care consumă constant droguri, 
potrivit proiectului de act normativ.

în schimb, pot obține permis auto 
sau își pot reînnoi actul șoferii amatori 
cu insuficiență renală gravă sau care au 
suferit un transplant de organe, ori care 
au un implant artificial care nu 
afectează capacitatea lor de a conduce. 
Aceștia trebuie să prezinte un aviz 
medical autorizat și, dacă este necesar, 
să efectueze controale medicale peri
odice.

Pentru persoanele cu epilepsie^ 
trebuie să treacă o perioadă de 10 ani 
fără crize și fără administrarea unui 
tratament medicamentos antiepileptic 
pentru a obține un permis auto catego
ria 1.

Potrivit proiectului, există o regulă 
generală care prevede că permisele de 
conducere nu sunt eliberate sau reîn
noite candidaților sau șoferilor care 
prezintă afecțiuni ce nu sunt menționate 
în aceste norme, dar sunt susceptibile 
de a constitui sau de a genera o inca
pacitate funcțională care poate afecta 
siguranța rutieră, în afara situațiilor în 
care solicitarea se bazează pe un aviz 
medical autorizat și, dacă este necesar, 
cu condiția efectuării unor controale

medicale periodice.
Examenul pentru obținerea per

misului auto va fi schimbat, proiectul 
de lege care vizează modificarea 
normelor de desfășurare a acestuia fiind 
supus dezbaterii publice de către Min
isterul Administrației și Internelor. 
Conform proiectului de ordin privind 
procedura de examinare pentru 
obținerea permisului de conducere, 
proba teoretică și practică vor fi 
susținute în zile diferite.

La susținerea probei teoretice, 

candidații vor avea acces la aplicația 
informatică pe baza unui bon de ordine 
care va conține un cod de bare și pe 
care îl vor primi la intrarea în sala de 
examinare, având valabilitate doar în 
ziua emiterii. Proba practică a exam
enului va putea fi susținută atât ziua, cât 
și seara, în localități sau în afara aces
tora.

Totodată, proiectul prevede că 
șoferii sunt obligați să verifice starea 
tehnică a mașinii înainte de a plecat la 
drum.

Traficul pe Transfăgărășan va fi închis marți
Circulația pe Drumul Național 7C 

- ^ansfăgărășan - va fi închisă, marți, 
Y^_Jugust, timp de câteva ore, pentru 
detonarea unor stânci care ar putea să 
cadă de pe versanți, înlăturarea lor fiind 
posibilă doar prin detonare.

Societate Comercială din Deva 
angajează

* Inginer sau tehnician pentru întocmirea devizelor în construcții și construcții 
hidrotehnice. Se oferă salar motivant.

* Șofer pentru Dumpar;
* Mecanic utilaje (buldoexcavator și volă);
* Instalatori, dulgheri, zidari, echipe de muncitori cu experiență în construcții și 

în amenajări de teren.
Informații la telefon: 0254/234.448 ; 0723.154.204 

de luni până vineri între orele 8—16.

Potrivit Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență (ISU) Sibiu, marți, 
în intervalul 07.00-14.00, un echipaj 
din cadrul instituției, împreună cu Uni
tatea Specială pentru Situații de 
Urgență de la Ciolpani, va interveni 

pentru înlăturarea prin efect pirotehnic 
a unor stânci situate pe versanții de pe 
marginea DN 7C - Transfăgărășan.

"Sunt câteva stânci pe versanți 
care sunt ieșite spre șosea. Din cauza 
structurii și organizării stâncilor în mai 
multe straturi nu pot fi înlăturate doar 
cele ieșite în afară, ci este necesară 
intervenția pirotehniștilor pentru det
onarea întregului bloc", a declarat, 
corespondentului Mediafax, Diana 
Lazăr, purtătorul de cuvânt al ISU 
Sibiu.

Potrivit sursei citate, în zona 
detonărilor circulația va fi oprită pe 
toată durata desfășurării misiunii.

ISU Sibiu va trimite la fața locului 
echipa pirotehnică, personal cu echipa
mentul de salvare la înălțime, precum 
și o ambulanță SMURD, pentru asigu
rarea zonei.

z\
Taximetriștii independenți 
sunt obligați să achite CAS 
retroactiv pe ultimii cinci ani

Noul sistem de plată a 
contribuțiilor sociale îi nemulțumește 
și pe taximetriștii independenți care 
lucrează ca persoane fizice autor
izate. Deși erau obligați și până acum 
să achite contribuțiile sociale, mulți 
taximteriși nu plăteau, de exemplu, 
dările către bugetul de sănătate. 
Acum, ei au aflat că sunt obligați să 
achite toți banii pe care nu i-au dat în 
ultimii cinci ani.

Taximteriștii independenți 
alegeau să achite doar contribuția la 
bugetul de pensii, nu și pe cea pentru 
sănătate sau șomaj. Nimeni nu i-a în
trebat însă nimic timp de ani de zile. 
Acum au aflat că vor trebui să scoată 
din buzunar banii pe care nu i-au 
plătit timp de 5 ani.

"Nu am putut să plătesc pentru 
că nu am avut din ce să plătesc. Iar 
când am fost la Casa de Sănătate mi 
s-a cerut o sumă din urmă, undeva la 

o sută' de milioane. Bani pe care noi 
nu-i avem", a declarat un taximetrist.

"Trebuia ca la impozitul pe venit 
să ne vină acasă o înștiințare, ai de 
plată atât. Dar nu am primit niciodată 
nimic. De ce să fie obligatoriu? Dacă 
eu vreau să mă duc la o clinică 
privată", a adăugat alt taximetrist.

Câteva sute de taximtriști 
independenți din Capitală s-au strâns 
sâmbătă în fața Sălii Polivalenete 
pentru a decide ce e de făcut.

Reprezentanții taximetriștilor 
independenți au cerut explicații 
autorităților și amenință că vor da 
statul în judecată.

"Să vedem răspunsul celor de la 
Casa de Sănătate. Sunt sume foarte 
mari, pe care nu le putem achita și nu 
avem de unde. Vom trece la acțiuni în 
justiție", a declarat Viorel Radu, 
reprezentat al taximetriștilor 
independenți.
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Țara Hațegului - Bisericile (II)
Pașii ne poartă mai departe 

spre vechile biserici din Țara 
Hațegului. Fiecare are poves

tea ei, dar pe toate le leagă fap
tul că au supraviețuit 

vremurilor arătând că ele au 
fost punctele de rezistență pe 

care s-au sprijinit oamenii 
acestor locuri împotriva încer

cărilor soartei.

Prislopul, loc de pace 
și reculegere

Din daniile primite de la 
Mircea cel Bătrân, domn al Țării 
Românești, la sfârșitul secolului al 
XIV-lea, Sfântul Nicodim de la 
Tismana și ucenicii săi ridicau 
Mănăstirea Prislop, într-un cadru 
natural de o rară frumusețe.

Aici își doarme somnul de 
veci, fiica lui Moise Vodă, domnița 
Zamfira considerată a fi, pentru 
grija cu care s-a ocupat de 
așezământul monahal, al doilea cti
tor al bisericii.

Și tot aici se spune că s-ar fi re
tras sfântul Nicodim în ultimii săi 
ani de viață pentru a copia Tetrae- 
vanghelierul slavon, o nestemată a 
patrimoniului cultural și artistic al 
României.

Flacăra Ortodoxiei va arde de 
atunci aproape continuu, nu departe 
de chilia săpată în stânca muntelui 
de sihastrul care după ce s-a retras 
din cele lumești a intrat în istoria 
locurilor sub numele de sfântul loan 
de la Prislop.

Popas la Nucșoara

Undeva la poalele Retezatului, 
pe unul din fostele domenii ale 
Cândeștilor din Râu de Mori, în 

satul Nucșoara, vecin spre sud-vest 
cu Mălăieștiul, atrage atenția un ed
ificiu mult mai bine conservat în 
comparație cu altele.

în vremurile acelea tulburi 
când nobilimea autohtonă de 
sorginte română era obligată să se 
maghiarizeze și să abandoneze 
cauza credinței strămoșești, destul 
de modesta obște din Nucșoara 
reușește totuși să își ridice propria 
biserică parohială de rit ortodox. Iar 
asta se întâmpla probabil la sfârșitul 
secolului al XIV-lea și începutul 
secolului al XV-lea. La fel ca multe 
alte lăcașuri de cult ortodox din 
Țara Hațegului și această micuță 
biserică parohială a cunoscut dis
trugerea.

De fiecare dată biserica va fi 
refăcută de aceeași obște sătească 
din grija căreia i s-au pus cândva 
temeliile, cu credință în Dumnezeu 
Tatăl în Fiul Lui și în Sfântul Duh 
și cu inima la frații de peste munți.

Și poate că nu întâmplător, ul
timul dintre meșterii zugravi care au 
împodobit cu picturi pereții interiori 
ai bisericii, pe la sfârșitul secolului 
al XVIII-lea, a fost Simion din 
Pitești.

Biserica Pârvăneștilor

Undeva spre sud, pe drumul 
care leagă Hațegul prin pasul 
Merișor de Bazinul Petroșani, în co
muna Baru întâlnim o altă biserică 
extrem de pitorească și care are o 
poveste destul de ciudată... Este 
cunoscută printre localnici sub den
umirea de Biserica Pârvăneștilor...

Poveștile spun că aceștia ar fi 
fost niște “haiduci” de prin părțile 
locului care ar fi ridicat sfântul 
locaș ca loc de rugăciune. Aici ve
neau de fiecare dată să-și ceară 
iertare și tot aici implorau ajutorul

ceresc...
Construcția este cu siguranță 

mai veche de secolul XVIII. Nu se 
cunoaște însă, cu exactitate istoria 
adevărată a acestui edificiu bizar ce 

nu poate fi încadrat în niciunul din
tre canoanele de până acum.

Până la elucidarea misterului 
rămân poveștile care leagă destinul 
acestei biserici de cel al

Pârvăneștilor de la Baru, nu departe 
de locul în care se varsă în Strei apa 
Petrosului...
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In satul Sfintei Marii

Să ne întoarcem însă la 
adevărata istorie pe drumul ce 
coboară pe apa Streiului către Hațeg 
și să ne oprim în fața bisericii din 
Sântămăria Orlea...

Impresionantul edificiu a fost 
ridicată ca biserică parohială de o 
comunitate de coloniști duși în spri
jinul castelanului de la Hațeg și a in
trat ulterior în posesia uneia dintre 
cele mai mari familii de cnezi 
români din Țara Hațegului, Cândea 

i Râu de Mori.
Această biserică parohială din 

piatră construită în stil romanic 
târziu, undeva pe la începutul sec
olului al al XIII-lea, asemănătoare 
unei veritabile catedrală gotice de 
tip european este în același timp, 
unul dintre cele mai insolite monu
mente medievale din Transilvania, 
unde cultul ortodox tolerat a coabi
tat într-un mod surprinzător cu cel 
catolic.

în multe privințe, destinul aces
tei biserici din Sântămăria Orlea co
incide cu cel al cnezilor români 
Cânde sau Cândea, cum mai este 
"jomenită, în unele documente, 
această familie originară din Râu de 
Mori, înainte ca numele să-i fie 
maghiarizat în Kendeffy.

Biserica a fost pe rând catolică, 
ortodoxă, pentru ca apoi să se trans
forme în biserică reformată. în altar, 
unde acum rareori se mai oficiază 
slujbe, se găsește o stelă de piatră 
sculptată, cu blazonul și însemnele 
vechi ale familiei Kendeffy. Nu se 
știe de când este stela în biserică. Se 
spune că a fost adusă aici tocmai de 
la mănăstirea Colț, de către un 
călugăr. Care i-a fost motivul, de ce 
s-a străduit atâta drum? Nu putem 
decât bănui. Poate a crezut ca stela 
va fi la ea acasă în Orlea, și va 
reaminti oamenilor că și biserica a 
aparținut tot Cândeștilor...

Picturi făcute cu har

în interior se mai păstrează 
încă un superb ansamblu de pictură 
murală realizat în trei etape succe
sive. Dimensiunile mari ale 
construcției au oferit un spațiu gen
eros și condiții ideale atât 

arhitecților, cît și pictorilor care au 
înobilat-o, în mod repetat, de-a lun
gul secolelor. Primul strat de pictură 
aparținând chiar etapei construirii 
bisericii, în secolul al XIII-lea, 
cuprinde zece cruci de consacrație. 
Aproape o sută de ani mai târziu, un 
pictor peregrin din sud-vestul 
peninsulei Balcanice, și-a pus am
prenta plină de har asupra naosului. 
Mai există și un al treilea strat de 
picturi murale realizate în perioada 
anilor o mie patru sute, în două 
etape, de un pictor peregrin local și 
un altul de formație occidentală. în 
partea de vest, deasupra intrării, este 
un balcon de lemn, care domină în
treaga navă și altarul bisericii. în 
balcon deasupra intrării stau 
cuminți pe rafturi de lemn sau pe 
jos, acoperite de praf și pânze de 
păianjen, cîteva blocuri de piatră. 
Cu inscripții latine sau nu, ele sunt 
fără îndoială de origine romană. Ne 
desprindem cu greu de atmosfera și 
liniștea din interiorul bisericii, de 
sfinții cu ochii scoși de pe frescele 
care au supraviețuit secolelor de is
torie, iar din lumina săracă și difuză 
pășim din nou în realitate.

Reîntoarcere sub Colț

Nu pentru multă vreme, căci 
poveștile și legendele de prin partea 
locului legate de familia 
Cândeștilor, ne conduc pașii undeva 
la la poalele Retezatului în versantul 
drept al Râușorului.

Un misterios tunel, prăbușit în

•*
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prezent și stăpânit de tot felul de 
ființe ciudate a fost construit se pare 
tot de către membrii familiei Cân
dea din Râu de Mori. Cândva, prin 
tunel, dacă ar fi să dăm crezare leg
endelor, în vremuri de restriște și în 
momente de mare cumpănă treceau 
fără să fie văzuți de nimeni membrii 
familiei nobiliare Cândea, în dru
mul lor spre cuibul de vulturi de 
deasupra din cetatea Colț.

Aceleași ruine care l-au inspi
rat pe Jules Vemes când a scris 
„Castelul din Carpați” mai domină 
și astăzi, de la 720 de metri altitu
dine Țara Hațegului, dar și 
bisericuța de piatră de la poalele 
versantului opus al văii Râușorul. 
Biserica ortodoxă de aici de la Colț, 
construită în stil romanic 
transilvănean târziu a fost clădită 
din piatră brută în anul 1310.

Un prim element care conferă 
unicitate acestei biserici este de 
ordin arhitectural. Chiar deasupra 
altarului se află un turn de locuit, cu 
arce de piatră fățuită și susținut de 
puternice contraforturi de piatră. 
Acolo sunt adăpostite, cu evlavie și 
respect, fragmente din oasele 
călugărilor care au viețuit acolo cu 
secole în urmă și păstrează urmele 
torturilor prin care au trecut aceștia.

Deși în urmă cu doar câțiva ani 
biserica era adăpostul unor capre, 
astăzi ea și-a recăpătat rolul de locaș 
de rugăciune și închinare către 
Domnul. Purtând hramul de 
„Soborul tuturor sfinților”, și încă la 
început de drum, mănăstirea oferă 
hrană spirituală credincioșilor care 
vin la slujbele de dimineață și de 

seară. Viața monahală din trecut 
reînvie și ea.

Cu eforturi, șase „viețuitori” și- 
au construit aici o mică obște. A 
câta oară, după atâtea secole de 
uitare și nevoi; în Țara Hațegului 
viața încearcă să-și reia firul de 
acolo de unde istoria și „omul” au 
întrerupt-o... La Colț, în mijlocul 
naturii, nealterate încă, departe de 
ceea ce numim civilizație, timpul 
pare să curgă mai încet.

Mihai Răducă
Cătălin Rișcuța
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Leonardo DiCaprio
e hărțuit de o româncă

Celebritatea își are prețul ei, pe 
care mai devreme sau mai târziu 
vedetele trebuie să îl plătească. A 
aflat acest lucru de curând și 
Leonardo DiCaprio.

Starul de la Hollywood a fost 
terorizat până de curând de o 
româncă stabilită în America, Livia 
Bistriceanu, de 41 de ani. Femeia 
pretinde că este soția starului și că îi 
poartă în pântece copilul , Jesus 
(Iisus).

Actorul a reușit să obțină un 
ordin de restricție împotriva admira
toarei obsedate, după ce s-ar fi plâns, 
în cererea lui: „Dat fiind acest com
portament obsesiv și hărțuitor, sunt 
îngrozit de doamna Bistriceanu și 
simt că siguranța personală și a celor 
din jurul meu este în pericol”.

Potrivit documentelor, Livia ar 
fi călătorit de cel puțin două ori de la 
Chicago spre Los Angeles ca să îl 
întâlnească pe DiCaprio la casa sau 
la biroul lui. în plus, ar fi refuzat să 
părăsească proprietățile și s-a com
portat agresiv.

Judecătorului i-au fost prezen
tate și o serie de scrisori trimise staru
lui în care i se adresa: „Dragul meu 
soț, Leo”. Una dintre ele a fost

Julio Iglesias 
s-a căsătorit cu
Miranda Rijinsburger

După 20 de ani de viață 
comună, Julio Iglesias s-a căsătorit 
cu fostul model german Miranda Ri
jinsburger. Julio și Miranda s-au 
cunoscut în Indonezia, în 1990 și au 
cinci copii.

Căsătoria artistului, care are 66 
de ani și a Mirandei, care are 44 de 
ani a luat prin surprindere presa 
spaniolă și a fost una foarte discretă. 
Doar copiii cuplului, Miguel, în 
vârstă de 13 ani, Rodrigo, 11 ani, 
gemenele Cristina și Victoria, de 9 
ani, și micuțul Guillermo, în vârstă de

prezentată și presei: „Vrei să fii cu 
mine pe bune și să-i fii tată lui Jesus? 
Ți-am explicat nu pot fi cu nimeni 
virtual. Trebuie să am un tată în real
itate pentru Jesus”.

Curtea i-a interzis Liviei 
Bistriceanu să se apropie la mai puțin 
de 100 de metri de star.

3 ani și doi martori au participat la 
ceremonia de la Marbella.

Julio Iglesias a mai fost 
căsătorit, înainte de anii '80, cu jur
nalista Isabel Preysler, cu care are trei 
copii: Chabeli, Julio Iglesias Jr. sși 
Enrique Iglesias.

Artistul are o carieră de ividiat, 
care ține de patru decenii. în tot acest 
timp, a vândut peste 200 de milioane 
de discuri în întreaga lume și a 
susținut peste 5000 de concerte, în 
peste 600 de orașe.

După ani butii ele cârcoteală ji în care cariera a primat, Mihai Găinușă a decis să acorde mai 
mult timp familiei lui. Iar la 39 de ani, prezentatorul nu este doar un bărbat împlinit, dar va fi 
și tată pentru a doua oară. „Să știi câ noi mai așteptăm un bebe! Suntem în luna a patra. Se 
pare că este băiat. Patru luni de zile afost fată, dar din câte am văzut la ultima ecogi-ufle. băiat 
pare a fi", a declarat vedeta. Micuțul urmează să vină pe lume la sfârșitul lunii ianuarie și în
treaga familie se pregătește pentru marele eveniment.

Michael Jackson a fost omagiat
duminică în București

Michael Jackson a fost omagiat în 
mai multe locuri din București, 
duminică, în ziua în care megastarul ar 
fi împlinit 52 de ani, fanii artistului dan
sând pe cele mai cunoscute piese ale 
artistului, informează mtv.ro.

Michael Jackson s-a născut în 29 
august 1958 și a decedat pe 25 iunie 
2009 la Los Angeles în urma unui stop 
cardiac cauzat de o supradoză de 
medicamente.

"Regele muzicii pop" a fost oma
giat la București în cadrul evenimentu
lui "Tribut Michael Jackson - Dancing 
The Drill". Astfel, peste 50 de membri 
ai Fan Clubului Michael Jackson din 
România s-au adunat și au dansat pe 
cele mai cunoscute piese ale artistului - 
"Smooth Criminal", "Dangerous" și 
"Billie Jean". Manifestarea dedicată lui 
Michael Jackson a cuprins și "The 
Drill", un dans inedit numit astfel chiar 
de către megastar. Tributul, a avut o 
durată de aproximativ zece minute, și 
s-a încheiat cu un dans pe piesa "They 
Don't Care About Us".

Evenimentul s-a repetat duminică, 
în cinci locuri din Capitală : Afi Palace

Paris Hilton a fost arestată
pentru posesie de droguri, în Las Vegas

Starleta Paris Hilton a fost 
arestată pentru posesie de 

Cotroceni (ora 14:00), Centrul Vechi - 
strada Eugen Carada (ora 16:00), Par
cul Tineretului, intrarea dinspre Liceul 
Gheorghe Șincai (ora 17:00), stația de 
metrou Piața Unirii 1 (ora 18:00) și 
Aleea "Michael Jackson" din Parcul 
Herăstrău (ora 19:30).Cei care n-au 
putut ajunge la eveniment l-au putut 
urmări live pe mtv.ro și profm.ro.

La manifestare au participat 
invitați speciali precum Florin de la 
HiQ și Laurențiu Duță, doi fani 
declarați ai lui Michael Jackson. în 
plus, Sore (ex Crazy Win) și Lora (ex 
Wassabi) au încântat publicul cu piese 
celebre ale "Regelui muzicii pop", iar 
MTV și ProFM vor oferi premii fanilor 
artistului.

Michael Jackson a fost omagiat și 
în orașul său natal, Gary din statul In
diana, printr-o serie de evenimente, 
derulate pe parcursul a patru zile, 
potrivit presei internaționale. Joe

Principala atracție a acțiunilor 
dedicate lui Michael Jackson a fost un 
concert special, ce a avut loc sâmbătă, 
la care au participat cântăreața premiată 
cu Grammy Melba Moore, chitarista de

droguri, în noaptea de vineri 
spre sâmbătă, după ce mașina 
în care se afla a fost oprită de 
poliția rutieră pe o stradă din 

Las Vegas, informează Sky 
News.

Paris Hilton a fost încarcerată la 
Clark County Detention Centre, în 
dimineața zilei de sâmbătă, pentru 
posesie de cocaină.

Starleta, în vârstă de 29 de ani, se 
afla într-o mașină condusă de un pri
eten, care a fost oprită în noaptea de 
vineri spre sâmbătă de poliția din Las 
Vegas, care ar fi observat că în auto
mobil se consumă marijuana.Paris 
Hilton a fost recunoscută imediat de 
oameni și, în scurt timp după ce a fost 
oprită mașina, s-a format un grup de 
fani în jurul autoturismului.

în urma testelor efectuate, s-a 
demonstrat că în mașină se consuma 
cocaină, dar poliția nu a specificat ce 
cantitate din această substanță a fost 
găsită.

Potrivit autorităților, Paris Hilton

turneu Jennifer Batten, imitatorul Ed
ward Moss și un cor gospel din Indiana.

Michael Jackson a decedat pe 25 
iunie 2009 la Los Angeles în urma unei 
supradoze de medicamente. Poliția 
americană a calificat moartea sa drept 
"omucidere". La începutul acestui 
Conrad Murray, fostul medic personal 
al starului, a fost pus sub acuzație pen
tru omucidere.

a fost arestată în noaptea ie vineri 
spre sâmbătă și este de îișteplart să fie 
eliberată pe cauțiune în cursul zilei de 
sâmbătă.

"Mă duc la culcare. Somn ușor 
tuturor", a scris starleta pe contul ei de 
Twitter, cu câteva minute înainte să fie 
arestată, însă nu a postat nimic despre 
reținerea ei.

în urmă cu două luni, Part. 
Hilton a fost arestată și în Africa de 
Sud, în timpul Cupei Mondiale la Fot
bal, pentru posese de marijuana. Cu 
câteva săptămâni înainte de incident, 
ca a fost interogată, pc același motiv, 
intr-un aeroport din Corsica.

în 2007, starleta a petrecut 23 de 
zile la închisoare, din cauză că a con
dus sub influența alcoolului. După ee 
și-a executat pedeapsa, aceasta a spus, 
în emisiunea celebrului Larry King, că 
acest lucru o face să își reevalueze 
statutul de model pentru tineri. în 
aceeași emisiune. Paris Hilton a spus 
că vrea să ajute la strângerea de fon
duri pentru copii și pentru victimele 
cancerului și ale sclerozei multiple.

profm.ro


Ig Perechea româno-suedeză Horiți Tecău/Robert Liudstedt a obținui sâmbătă cel de
al patrulea Mu din acest sezon, impunându-se în finala de la Sew Haven în fața 
dublului Honanna/ Qureshi, scor 6-4, 1-5. Pentru performanța obținută, Tecău și 
Lindstedt vor primi 250puncte ATP și un cec în valoare de 36.500 de dolari.

Sport 9
Luni, 30 august 2010

Debut în forță pentru CFR Simeria și FC Hunedoara
Atât CFR Simeria, cât și FC 

Hunedoara au reușit să câștige 
meciul de debut în noua ediție 
a ligii a treia, seria a V-a. Re

prezentantele județului în acest 
eșalon au trecut acasă de Mil
lenium Giarmata, respectiv Bi

horul Beiuș și se anunță a fi 
printre principalele preten

dente la promovare, 
în acest an.

Cine n-are bătrâni, 
să-și cumpere!

Pe stadionul de lângă gara mare, 
teria a trecut fără probleme de 

Bănățenii de la Millenium Giarmata, scor 
4-2, după un meci dominat copios atât în 
prima parte, cât și în cea de-a doua de 
către gazde. Providențial pentru trupa 
antrenată de Gheorghe Comea s-a 
dovedit, ca și sezonul trecut, veteranul 
Daniel Dăscălescu, acesta reușind un hat- 
tri<' 4e senzație chiar la primul meci pe 
ten..: propriu. De remarcat a fost și jocul 
celuilalt veteran al echipei, fostul jucător 
al Minerului Lupeni, Ciprian Pepenar, 
servant ideal pentru două din cele trei 
goluri ale lui Dăscălescu și marcator al 
golului de 3-0 pentru „galben-albaștri”.

CFR a început în forță, astfel că 
după numai șase minute de joc, 
Dăscălescu â reușit deschiderea scorului, 
cu un șut din cinci metri, după o centrare 
venită din partea dreaptă de la Pepenar. 
Forcing-ul gazdelor a continuat și după 
alte șase minute același Dăscălescu 
reușește dubla după un penalty obținut tot 
de el, în urma unei pătrunderi în viteză pe

partea stângă.
A urmat o perioadă de relaxare în 

rândul băieților lui Comea, singurele faze 
de poartă venind de la același, neobosit, 
Dăscălescu, precum și de la căpitanul 
Vișan, care a și reușit să marcheze, golul 
său fiind însă anulat (eronat) pe motiv de 
ofsaid. Ultimele zece minute ale primei 
reprize au aparținut oaspeților care au 
forțat revenirea în joc, fiind foarte 
aproape să marcheze, în minutul 43, când 
Dragotă a respins șutul lui Slabu din in- 
terioriul careului.

Debut în forță, 
final în corzi

Al doilea mitan s-a desfășurat sub 
același registru ca cel din prima parte, cu 
gazdele în atac încă din primele minute. 
Astfel, la doar un minut de la revenirea 
de la cabine, Dăscălescu îi întoarce 
favoarea de la primul gol lui Pepenar și îl 
servește ideal la 16 metri, acesta exe- 
cutându-1 cu sânge rece pe Narița, cu un 
șut bine plasat la colțul lung. La doar 

patru minute după golul trei, Riviș 
pătrunde pe banda dreaptă de unde 
centrează, fundașul central al oaspeților 
respinge greșit până la Dăscălescu, care 
aflat singur în centrul careului reia fără 
probleme în poarta unui Narița rămas fără 
replică. Hattrick al „bătrânului” din atacul 
Simeriei, care își anunță astfel intenția de 
a deveni din nou golgheter al acestei serii. 
Pepenar mai iese încă o dată la rampă cu 
o execuție de mare finețe dintr-o lovitură 
liberă de la 20 de metri, mingea trimisă 
de acesta lovind bara transversală. După 
această fază jocul s-a mutat încet, dar 
sigur la poarta lui Dragotă care avea să 
primească, spre nemulțumirea tehnician
ului gazdelor, două goluri în ultima 
jumătate de oră. Primul a venit în urma 
unui penalty inventat de centralul par
tidei, Miculescu reușind să reducă din 
diferență, pentru ca în minutul 85 același 
vârf al bănățenilor să devieze pe spate 
pentru Blănaru, care, rămas singur cu 
tânărul Dragotă l-a executat pe acesta cu 
un șut sec în colțul scurt din interiorul 
careului.

Jocul gazdelor l-a mulțumit pe 
antrenorul Gheorghe Comea, cara a ținut 
să își felicite băieții pentru risipa de efort 
pe care au făcut-o, fiind totodată 
nemulțumit de cele două goluri încasate 
pe finalul partidei. „Un meci mare făcut 
de băieți, pe care țin să îi felicit pentru 
efortul depus, mai ales că marți am jucat 
în Cupă cu Alba 120 de minute. Este o 
victorie de moral, care ne face să privim 
cu optimism spre deplasarea de la 
Timișoara de etapa viitoare. îmi pare rău 
de cele două goluri pe care le-am luat, 
primul, zic eu, venit după un cadou al ar
bitrului care a acordat penalty la o fază în 
care nu s-a petrecut nimic în careu, iar al 
doilea venit pe urma neatenției.

Mulțumim celor care au venit la stadion 
și sperăm să le aducem cât mai multă 
satisfacție după fiecare meci”, a declarat 
tehnicianul Simeriei, Gheorghe Comea.

Claudiu Sav

CFR Simeria: Dragotă - Vîrtan, 
Zaha, Stroia, Buta (Damian) - Pepenar 
(Suciu), Riviș, Vișan (c), Bud - 
Goronea, Dăscălescu (Păcurar). 
Antrenor: Gheorghe Comea.

Millenium Giarmata: Narița - 
Slabu, Cojocaru (Onet), Francescu, 
Roman (Bonda) - Toma, Călin (Itu), 
Leucă, Minecan - Blănaru, Miculescu. 
Antrenor: Adrian Săvoiu.

Pe stadionul „Michael Klein" din 
Hunedoara, trupa lui Eusebiu Șuvagău a 
trecut fără probleme de Bihorul Beiuș cu 5- 
0, golurile formației de pe Cerna fiind 
reușite de Zelencz (2), P. Păcurar, Hodor și 
Șandor. Astfel, după prima victorie din acest 
sezon „ corbii ” devin primul lider din actu
ala ediție, în vreme ce, oaspeții, preiau pen
tru prima dată „ lanterna roșie

în următoarea etapă, hunedorenii se 
deplasează în banat, pentru meciul cu 
Unirea Sânnicolau Mare.

Alte rezultate 
din liga a treia, 
seria a V-a:

Luceafărul Oradea - Gloria Arad 3-2 
Jerino Tiirnu Severii) Unirea Sântii- 
eolau Mare 1 -0
Autocatania Caransebeș - I C II 
'imișoara 3-0
Nova Mama Mia Bccichcrccu Mic - 
Național Sebiș 0-0
ACS Recaș și Școlarul Reșița au stat.

Goluri Gîrlă sub Cetate
Mureșul Deva a debutat cu o victo

rie la scor de neprezentare în fața celor 
de la FC Silvania, scor 3-0, în prima 
etapa a ligii a doua, seria de vest.

Meciul de pe stadionul de la poalele 
cetății a fost la discreția gazdelor, care își 
puteau trece în cont o victorie la un scor 
mult mai mare. Startul neașteptat de bun 
al devenilor, vine după o perioadă în care 
problemele din interiorul clubului păreau 
a nu se mai rezolva, iar ultimele două 
achiziții (Melcea și Gîrlă, sosiți de la 
Craiova) au adus un plus de viteză și 
tehnică echipei devene.

Băieții antrenați de Gică Barbu au 
reușit un meci foarte bun în compania 
celor din Șimleul Silvaniei, echipă 

șidusă de fostul vârf al celor de la CFR 

Cluj, Adrian Anca, învingând la scor de 
forfait, o formație care anul trecut câștiga 
fără probleme la Deva. Golurile victoriei 
au fost înscrise de Gîrlă, în minutul patru, 
la prima fază periculoasă a meciului, 
noul atacant al devenilor marcând după 
un șut bine plasat de la 16 metri. 
Jucătorul adus cu doar două zile înaintea 
partidei, de la Craiova a reușit dubla la 
ultima fază a primei reprize după o pasă 
venită de la mijlocul terenului, pentru ca 
„veșnicul” Dîrvaru să închidă tabela în 
debutul reprizei secunde, după un șut din 
interiorul careului, mingea trecând pe 
sub portarul oaspeților.

Devenii obțin astfel o victorie de
osebit de importantă, în condițiile în care 
problemele de efectiv cu care se con

frunta înainte jocului, o recomandau ca 
victimă sigură în fața adversarilor de 
sâmbătă, nu mai puțin de patru jucători 
fiind indisponibili pentru această partidă. 
Tehnicianul Mureșului a declarat la fi
nalul partidei, că este mulțumit de rezul
tat, dar a precizat că va fi nevoie de multă 
muncă pentru a face un lot care să se bată 
pentru evitarea retrogradării. „Este un 
debut fericit, ținând cont de faptul că am 
folosit jucători care nu au făcut pregătirea 
cu echipa (Melcea și Gîrlă), dar nu tre
buie să ne îmbătăm cu apă rece, pentru 
că ne așteaptă o serie de meciuri foarte 
grele, începând cu deplasarea de la Alba 
Iulia, de etapa viitoare. Așteptăm 
săptămâna aceasta să ne mai întărim lotul 
cu unu sau doi jucători și vă pot spune că 

unul dintre cei care vor veni în 
săptămâna ce urmează la Deva, este Dinu 
Sânmărtean, jucător ce a evoluat la 
Vaslui”, a concluzionat antrenorul Devei.

Cealaltă reprezentantă a județului în 
Liga a doua, Minerul Lupeni, a fost 
învinsă categoric, în deplasare la Ploiești, 
de către Petrolul, cu 4-0, după ce la pauză 
scorni era egal, 0-0.

Claudiu Sav

Mureșul Deva: Horvat — Coca, 
Dosan (c), Gongolea — Cîmpean, Golguț, 
Sătmar (Furdean), Gârlă (Moca), Melcea 
— Bogman (Trif), Dîrvaru. Antrenor: Gică 
Barbu.

FC Silvania: Miron - lane, Crișan, 
Hotico, Muntean —Andor (Prodan), Petcuț 
(c), Militaru, Buștea (Sighiartău) —Hadăr, 
Pușcaș (Apostolache). Antrenori: George 
Paul, Adrian Stanca.

Alte rezultate
din etapa întâi:

FC Argeș UTA 0-2
ACU Arad - ACSMU Poli lași 1-0 
Voința Sibiu - Dacia Mioveni 0-0 
Arieșul Turda - FC Bihor 0-2
Gaz Metan CFR Craiova - CSM Râm- 
nciu Vâleca 2-0
AI.RO Slatina Unirea Alba Iulia 0-1

CALEA ZARANDULUI nr.150 (lângă VOLVO!

PROGRAM
zilnic 08-21

Prestăm:
- poiiș culoare;

I • poiiș luciu;
i - tapițerie cu soluții specifice;

GLASUL HUNEDOAREI

, Telefon: 0761. < .973-940
- 3 spălări El grailsl
- legitimație Eexterior interior, W rom

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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Campioana

Gând vestea marții Prințesei Diana, fără nici o îndoială, cea mai cunoscuta femeie din 
lume, cade asupra ținui jiiildic britanic .șocat și tteîm tător, Regina lilisabetu H se rc 
trage între zidurile'Gastelului Balmoral cit familia sa. incapabilă tic ii înțelege reacția 
publicului la nenorocire. Tony Blair, trebuie să găsească <m mod de a o reuni pe iubim 
Regină, cu poporul britanici. ț/Mma TI, 23.311)

Dicționar: Iți, Str., Cra, Icar, Cleni• It
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Introduceți in grila de mai sus urmate**8** 1 cuvinte: 
AGĂ, CĂTANĂ, CATOZI, CIR, COUR, 
CORAL, GEDItILOTI, INADERENTE, 

INELEwAnTA, ira, încolonați, 
ÎNTĂRÂTATĂ,LEBĂDĂ, MĂCELĂRIRI, 

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

STĂPÂNITOR, STILIZATOR, TAC, 
TERORIZĂRI, TETA, TIR.

07:00 Cercul vieții (german serial, 
2004 - 23.)

07:55 învinge apele!
08:10 Șoricelul Perez 2 (rel.) 90'
09:50 Vorbe peste timp
10:00 Telejurnal
10:15 Liber pe contrasens rel.) 50'
11:15 Atlas
11:45 Vorbe peste timp
11:50 Descoperă românii
12:00 Telejurnal
12:45 Ferma (rel.)
14:30 e Forum

(reportaj)
15:00 împreună în Europa
16:00 Cercul vieții (german serial. 

2004, rel.-23.)
i 7:00 Studio 24 (francez film , 2008 - 

15.)
18:00 Jurnalul Euronews pentru Ro

mânia
18:10 învinge apele!
18:15 Vorbe peste timp
18:25 Povești din sălbăticie
19:00 Aventurierii (canadian film se

rial de aventură, 2002 - 14.) 60' 
cu Michael Biehn, Karen Cliche, Jesse 

Nilsson, Christien Anholt
20:00 Lege și ordine (SUA serial po

lițist. 1990 ■ 14.) 45'
cu Jerry Oroacn, Benjamin Bratt, Sam 

Waterston, Carey Lowell
21:00 Arena Leilor (reality show)
22:00 Ora de știri (show de întâlniri)

Petru Ardelean •ARAD 
Q. . ,-| >1 ,, ,

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
Viorel Naghi - VLADIMIRESCU

TV^2
07:00 Telejurnal
07:30 Cu 80 de tablouri la căpătui 

lumii
08:00 Armăsarul sălbatic
08:30 Secretul talismanului
09:00 Pur si simplu delicios
09:10 Vezi Romania!
09: J 5 Noile Paradisuri
10:15 Dovada de iubire
11:15 Ca la carte
12:05 Schite Muzicale
12il§ Zile si nopți
12:50 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun
13:30 Amintiri Din Istorie
14:00 Telejurnal
14:45 Pur si simplu delicios
15:00 Teleshopping
15:30 Kronika
17:00 Palatele lumii
17:30 Planeta arborilor
18:00 Reteta pentru silueta
18:30 Amintiri Din Istorie
18:35 Vezi Romania!
•18:40 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun
19:40 învinge apele!
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
21:00 Ediție Speciala
22:09 Extravagantul Raines
23:00 Prințesa Diana - înregistrări se- 

cretePrincess Diana: The Secret

06:00 Observator
08:00 Liber la vacanță (matinal, 

2010)
10:00 în gura presei
11:15 K-9: Câinele detectiv (SUA ac- 

țiune-comedie, 2002, rel.) 95' 
cu James Belushi, Kevin Durand, Mi

chael Eklund. Barbara Tyson
13:00 Observator
14:00 Benny Hill (englez serial. 

1969) cu Benny Hill. Henry 
McGee. Bob Todd.

14:30 Iubirea face farse (emisiune de 
divertisment 2010, rel.)

16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator
20:30 Operațiunea Delta Force 2 

(SUA thriller de acțiune, 1998) 
22:30 Observator
23:30 Eroii (SUA serial, 2006) 45’ 
cu Milo Ventimiglia, Masi Oka, Hay

den Panettiere, Jack Coleman

12:45 Atât de bine! (SUA comedie, 1981)
14:15 Madagascar 2 (SUA film de animație, 2008) 
15:45 Othello (SUA-englez dramă istorică, 1995) 

17:45 Ziua în care s-a oprit Pământul (SUA S.F., 2008) 111' 
19:30 Pe platourile de filmare 26' 
20:00 Amurg (SUA dramă, 2008)
22:00 Intrușii (SUA-canadian-german horror, 2009)
23:25 Obsesia (SUAthriller, 2009) 108' 
cu Idris Elba, Beyonce Knowles, Aii Latter, Jerry O'Connell

14:15 Celebritate
14:30 Huff (SUA serial, 2004, rel. -4.)
15:30 Prinț pentru o zi (SUA comedie, 1995, rel.)
17:30 Spitalul de urgență (SUA serial, 1994 - 22/22.)
18:30 Un bărbat bun la toate /englez serial de comedie, 1990 - 2.)
19:00 Mafia pe tocuri (SUA serial de comedie, 2008 - 1.)
20:00 Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 11.)
21:00 Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 1.)
22:00 Armă biologică (canadian-SUA film de acțiune, 2000)

06:00 Happy Hour (emisiune de
divertisment, 2007, rel.) 

07:00 Știrile Pro TV (2009) 
09:55 Omul care aduce cartea 
10:00 Noile aventuri ale lui Tequila și

Bonetti (rel. - 18.) 60'
10:45 Pistruiatul (rel.)
12:00 Tânăr și neliniștit (rel. - 3810.) 
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Serviți, vă rog! (rel.)
16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial,

1973 -3811.) cu Heather Tom,
Christel Khalil, Lauralee Bell 

17:00 Știrile Pro TV 
17:45 Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007) 
19:00 Știrile Pro TV 
20:30 Torque - Circuite de foe (SUA

film de acțiune. 2003)
22:30 Știrile Pro TV
23:00 Supernatural: Aventuri în

lumea întunericului (SUA film 
serial de acțiune, 2005 - 5.)

09:45 Legământul (rel.)
11:15 Legământul (rel.)
12:30 împreună pentru totdeauna (se

rial de dramă, 2008, rel.)
14:00 Marina (2006) 60'
15:30 Victoria (serial, 2007) 45'
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Legământul (serial, 2008)
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 împreună pentru totdeauna 

(mexican serial de dramă, 2008)
19:30 Săracii tineri bogați (SUA-co- 

lumbian serial, 2009)
20:30 Predestinați (mexican serial, 

2009)
21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 

serial, 2008)
cu Martin Karpan, Elizabeth Gutierrez 
22:30 Poveștiri de noapte
23:30 India (brazilian-indian film se

rial de aventură, 2009)
cu Juliana Paes, Rodrigo Lombardi,

■ Mărcio Garcia, Tânia Khalil

08:2® Sport cu Fiorentina
OS: 15 Nimeni nu-i perfect (român se

rial de comedie - 27.)
09:45 Sabrina (SUA comedie roman

tică, 1954) 113’
qu Humphrey Bogart, Audrey Hepbj'sn, 

William Holden, Martha Hye

dramă biografică, 2006) 103' 
cu Helen Mirren. Michael Sheen,

11:45
13:15

Galileo 
Camera de râs

14:30 Prima zi (reality show)
15:30 Nimeni nu-i perfect (rel. - 27.)
16:00 Aventuri la Casa Albă
18:00 Focus 18 90'
19:00 Focus Sport
19:30 Gazdă de profesie
20:30 întâlnire pe întuneric'

Focus Monden
22:30 Trăsniții
23:15 Mondenii Show
23:30 Regina (englez-francez-italian

James Cromwell, Sylvia Syms
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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 fierar betonist 1 operator mase plastice 7

Telefon: 0755.999.916 operator calculator electronic și re
țele 3

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

inspector (referent) resurse umane
I

operator mașini de fragmentare(pro- 
duse chimice) 1

agent contractări și achiziții (brokeri 
mărfuri) 1 operator control nedis truc tiv

3

croitor ștanțator piese încălțăminte
2

bucătar î instalator instalații tehnico-sanitare 
și de gaze 1

operator mașini de inscripționat
11

agent de curățenie clădiri și mij
loace de transport 2 ospatar(chelner) 4

cusător piese din piele și înlocuitor
29

cameristă hotel I

conducător autospecială 2

mașinist la mașini pt. 
terasamente(ifonist) 1

operator prelucrare mase plastice
14

bucătar 4 rec epți oner hotel 1 director societate comercială
1

confecționer articole din piele și în
locuitori 6

2

4

bucătar șef

casier trezorier 4

coordonator în protecție și securitate
privată 1

dulgher (exclusiv restaurator)
1

electromecanic 2

femeie de serviciu 2

fierar betonist 1

.^jiner construcții civile, industriale
și agricole 1

inginer șef în agricultură,silvicul- 
tură, piscicultura,pescuit, vânat

2

inspector(referent) resurse umane
1

șef de sală restaurant(maitre 
d'hotel) 1

munc.necal.la demol. clădiri,zi da
rie,mozaic,faianță,gresie,parchet

1

șofer autocamion/mașină mare tonaj
1

florar-decorator 1 inginer mecanic

șef departament 5 frezor universal 1 mecanic utilaj 1

șofer de autoturisme și camionete
2

șef departament de mărfuri alimen
tare/nealimentare 3

inginer rețele electrice 1 zidar rosar-tencuitor 2 vânzător 2

lucrător bucătărie (spălător vase 
r 2

maistru construcții civile, indus
triale și agricole 1

g

șef raion/adjunct șef raion de măr
furi alimentare/nealimentare 8

lăcătuș mecanic 4 Lupeni zidar rosar-tencuitor 3

mai stru ind . texti lă,pi el ărie 1

șofer de autoturisme și camionete mecanic întreț.și reparații mașini de 
cusut industriale 12

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

tractorist 6
num necal. în ind. confecțiilor

6vânzător 5

zidar pietrar I

Telefon: 0755.999.919 Simeria

barman î
Telefon:0755.999.921

bucătar I ștanțator 1

zidar rosar-tencuitor 9

Hunedoara

Telefon: 0755.999.917

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

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

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

sudor manual cu arc electric 5
ambaiator manual 4

barman 5

brutar 1

vânzător

zidar samotor

montator aparate aer condiționat
1

ospătar-chelner 1

pregătitor piese încălțăminte
18

șofer autocamion/mașină de mare 
tonaj 1

specialist în domeniul calității 1

10

8

confecționer tâmplărie din aluminiu 
și mase plastice 1

Orăștie

munc.necal.la demil.clădiri, zidă
rie,mozaic, faianță, greș ie 1

Telefon: 0755.999.922

munc.necal.la asamblareajnontarea 
pieselor 1

confecționer articole din piele și în
locuitori 3

zidar rosar-tencuitor 1

Vulcan

Telefon: 0755.999.920 lucrător gestionar

bucătar 1 manipulant mărfuri

confecționer-asamblor articole tex
tile 5

mecanic întreținere și reparații ma
șini de cusut industriale

mașinist la mașini mobile pt. trans
porturi interioare

șofer de autoturisme și camionete
5

tâmplar universal 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

bucătar 2

confecționer-asambleor articole din
textile 18

cusător piese din piele și înlocuitor
11

lucrător bucătărie (spălător vase
mari) 1

munc.necal. la asamblarea, monta-
rea pieselor 3

ospătar (chelner) 3

paznic 1

șofer autocamion, mașină de mare
tonaj 5

tălpuitor industrial 5

Călan munc.necal.la amb.prod,solide și 
semisolide

munc.necal în ind. confecțiilor
12

zaic,zidărie, faianță, greș ie,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 rutiere 1 agent securitate 2

munc.necal.la mtreț.drumuri,po- 
duri,baraje 1

conducător imm,patron(girant)-co- 
merț 1

operator calculator electric și rețele 
]

lansator produse

lucrător gestionar 1
ospătarțchelner) 1

motorist la moto agregate și mașini 
în silvicultura 1sub inginer mecanic automobile

1
munc. radio ele croni st 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
Telefon: 0755.999.927

administrator 1
agent securitate 1

electricean de întreținere și repara
ții 1 asistent medical

femeie de seviciu 1 fierar betonist 1

dulgher(exclusiv restaurator) 2

Mică publicitate

mobiliare
k

'ând casă 2 camere, baie, bucătărie Viile Noi, Str. I. Slavici. 18, sau schimb cu apartament 3 
_^^iere, et.l sau 2, exclus Dacia sau Micro. Preț: 200.000 RON, negociabil. Telefon 
0721.049560.

Cumpăr garsonieră în Deva, indiferent de zonă sau etaj. Tel. 0728.049.989

Persoană fizică vând garsonieră b-dul Iul iu Maniu( termopan, gresie, faianță), preț foarte mic, 
85.0001ei. Tel.0723.421.734, 0724.032.939

Primesc elevi în gazdă zona liceului “Grigore Moisil”(fostul liceu minier). Tel.0728.233.568

Caut chiriași în Deva, serioși, pt. apartament în Dacia, mobilat, utilat, ocupabil imediat. Tel. 
0734.957.389

închiriez casă în Alba-Iulia, str. Iedera (zona Schit). Tel.0744.572.366, 0764.606.707

Vând garsonieră, Orăștie, Str.Mureșul, B1.24, Et.3, parțial îmbunătățită. Preț convenabil. Relații 
tel.: 0753942861

Vând sau schimb apartament cu două camere cu garsonieră + diferența. Tel.: 0755851962.

Schimb casă în Deva, peste linii în partea dreaptă. Casă mare, 3 camere, bucătărie, baie, hol, 
garaj, cămară, pivniță, sobe de teracotă pe gaz, parchet, curte pavată, cu apartament 2 camere 
plus diferența sau o vând la preț de 80.000euro neg. Accept 2-3 rate. Tel.0740.965.191

Vând apartament 2 camere în Hunedoara,bloc de cărămidă, mobilat-nemobilat, St=50mp sau 
schimb cu cameră de cămin în Simeria plus diferența. Preț vânzare 63.000 lei neg. 
Tel.0722.582.097

Ofertă specială! Vând urgent apartament 2 camere în Simeria, etaj 1, zona Parcului sau schimb 
gartament în Hunedoara plus diferența. Preț vânzare 70.000 lei neg. Tel.0722.582.097

Schimb apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, amenajat, izolat Ia exterior, cu apar
tament 3-4 camere, ofer diferența. Tel.0721.805.675

Schimb casă în Bretea Mureșană, 4 camere, bucătărie, cămară, pivniță, anexe, grădină,
St=3000mp, cu apartament modest în Deva plus o mică diferență sau o vând. Tel.0721.805.675

Vând apartament 2 camere în Simeria, ultracentral, bloc de cărămidă, etaj 1, balcon St= 6m, par
chet, gresie, faianță, bucătărie mobilată, proaspăt renovat, accept 2 rate. Preț 125.OOOlei .Tel. 
0721.805.675

Schimb-vând apartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, decomandat, amenajat, schimb 
cu garsonieră plus diferența. Preț 85.000Iei. Tel.0730.346.219

Ofer spre închiriere apartament 3 camere în Simeria. Preț 4001ei/lună. Tel.0722.582.097

Ofertă specială! Vând urgent casă în Uroi la 1 km de Simeria, casă din cărămidă, 2 camere, bu
cătărie, cămară, hol, anexe, grădinăSt=1500mp, gazul la poartă, curent, zonă liniștită. Preț 
95.OOOlei neg. Tel.073 5.066.695

Super ofertă! Vând apartament 2 camere în Simeria, etaj 2, amenajat, instalație apă, canal separat 
sau schimb cu casa. Preț 70.000lei neg. Tel.0748.689.532

Schimb-vând apartament 3 camere în Simeria, bloc de cărămidă, partert, are balcon, St=78mp, 
decomandat, amenajat, cu casă modestă în Simeria sau satele din împrejurimile Simeriei. Preț 
130.OOOlei neg, doresc diferență la schimb. Tel.0729.015.069

Ofertă! Proprietar vând apartament 2 camere în simeria, zona B.C.R., ultracentral, et.3, deco
mandat, amenajat, St=58mp. Preț 95.OOOlei. Tel 0730.346.219

Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare corporală și curățenia casei. Pro
duse naturale, certificate, de calitate superioară. Pentru informații și comenzi: tel.0730 549 
659; e-mail: activmarket@yahoo.com. www.activmarket.cabanova.ro

Vând la jumătate de preț piscină nouă, pe cadru metalic, rotundă cu diametru de 5,5 
m și înălțimea 1,20 m. Deva, relații la telefon nr. 0744200903.

Vând casă în Baia de Criș, 4 camere, bucătărie, 2 cămări, pivniță, anexe, grajd, șură, șopron- 
lemnărie închisă 40mp, cocină, cotețe păsări, toate cărămidă, teren adiacent 0,5ha, totul împrej
muit cu garduri, curent trifazic, fântână, asfalt, pomi fructiferi, viță de vie, poziție superbă. Te. 
/ «56.454,0764.075.470 DIVERSE
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Angajăm vânzători volanți în orașele: Deva, Brad, 
Hunedoara, Hațeg, Orăștie, Călan, Geoagiu. 

Condiții: domiciliul stabil în orașele menționate. 
Informații suplimentare la nr. de tel. 0734.310.133.
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Vând încălțăminte pentru femei, numere între 36 - 39, din piele, în stare bună. Preț între 3 și 80 lei, 
negociabil. Informații la tel: 0254.228.748.

Vând bicicletă tip Pegas în stare foarte bună. Preț: 50 lei negociabil. Informații Ia tel: 0757.595.380.

Cabinet stomatologic NOU, modem, oferă consultații și tratamente de specialitate. Adresa: Orăștie, 
str. Pri cazul ui 6/34, parter. Tel.: 0767816803.

Filiala Certej S.A., cu sediul în Certejul de Sus, str.Principală, nr.89, J20/773/2001, CUI RO 
14271549, organizează în data de 06.09.2010 analiză de oferte privind vânzarea “Rețea instalație 
electrică” cu nr. de inventar 10134.

Prețul de evaluare și condițiile de vânzare pot fi consultate zilnic la sedjul Filialei Certej S.A.

Doamnă 53 de ani,anti-alcool, familist, doresc sa lucez ca paznic indiferent de program. Rog și ofer 
seriozitate. Fără carte de muncă.

Vând vin alb 31ei/litru En gros și En detail. Tel.0743.426.364

Vând goblen “Sanie cu câini”, dimensiuni 18/28cm, cusut un sfert din el, preț 50ron neg.Tel. 
0254.228.748

Vând pădure fag: 0,28 ha, sat Mada, veche de 90 de ani. Preț: 5000 RON negociabil. Tel.: 
0755851962

Psiholog și terapeut de recuperare lucrez cu copii cu deficiențe în grade diferite asociate, 
Down,ADHD, Autism etc.Tel.0753.3H.535, 0254.230.451, 0752.201.008, flynet07@yahoo.com

Dante-boxer german, caută prietenă. Tel.0764.606.707

Vând 2 căței Huski Siberian la 200 lei buc., 2 hamsteri la 10 lei buc. Tel. 0743.832.083

Vând pui americani și japonezi. Tel. 0743.426.364

Vând purcei rasa Pic și Pietren (25-30-kg). Tel. 0745.117.786

g AUTO
Vând OLTCIT, an fabricație 1986, preț 1100 ron, stare bună. Tel. 0752 841 245

Vând Seat Ibiza ca piese de schimb, preț 1 .OOOlei. Tel.0745.494.954

TALON PENTRU ANUNȚURI GRATUITE

(text maxim 50 de cuvinte)

Județul.
nr.

Semnătura

.Nr.

DECLAR CA DATELE SUNT REALE

Vând rabă 16T tip Irak cu oblon, stare de funcționare bună, cauciucuri noi, baterii noi. Preț 16.OOOlei. 
Tel.0740.593.108

Vând Audi A6-V6, 2.600cm, benzină, nr.Anglia valabile, stare impecabilă. Preț l.OOOeuro neg. Tel. 
0740.593.108

Vând motocicletă Honda CBR 900rr, 1998,130CP, stare impecabilă, kit lanț nou, plăcuțe frână față -spate 
noi, xenon, angel eyes, alarma cu telecomandă, înmatriculată, tobă carbon Leo Vice. Preț 2.400eur. Contact: 
Maeraș Andrei, Str. M. Viteazu, bl.45, sc.A, ap. 6, Deva.
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Taloanele de mică publicitate se pot depune la cutiile poștale 
amplasate în următoarele locații:
Deva -
Brad -
str. Minerilor, nr. 5-7;
Orăștie - magazin "FLOREMA DESIGN"- EMMA 
și la redacție:
Deva, str. Mărăști, bl. D4, sc. 1, ap. 1

chioșcul de lângă Deva Mali; chioșcul din zona “Astoria”; 
terasa “Moara Dacilor”, lângă Administrația Financiară,

5 lei,

http://glasulhunedourei.blogspot.coin/
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
mailto:flynet07@yahoo.com


COMUNICAT,

privind functionarea

Amenajării Hidrotehnice Râul Mare Retezat, 

pe tronsonul Subcetate - Simeria ( Râul Mureș ).

Amenajarea Hidrotehnică Râul Mare Retezat, cu rol preponderent de producere a 
energiei electrice, este din punct de vedere operativ la dispoziția Dispecerului Energetic 
Național și poate fi pomită-oprită în orice moment, pentru a se putea asigura menținerea 
parametrilor Sistemului Energetic Național.

Din punct de vedere al debitelor tranzitate pe albia râului Strei între lacul CHE 
Sucetate și râul Mureș, acestea pot varia între 2 mc/s .debitul de servitute al barajului 
Subcetate și 102 mc/s la funcționarea cu ambele grupuri la CHE Subcetate.

in caz de viituri naturale pe albiile cursurilor de apă din zonă: Strei, Râul Mare, 
Sibișel, Galbena, la depășirea capacității de acumulare a barajului Subcetate pentru protejarea 
acestuia, se poate ajunge în situația de a fi necesarii deversarea unui volum șt mai mare de 
apă, depășind în aceste situații cei 102mc/s. .

In cazul deversările planificate, pentru lucrările de întreținere a construcțiilor 
hidrotehnice, acestea se fac cu anunțarea prealabilă a celor interesați ( Prefectură, Apele 
Române, primăriile din zonă, operatorii economici, poliție, jandarmerie, situații de urgență, 
etc.) pentru minimalizarea pericolelor potențiale.

Față de această situație recomandăm evitarea accesului persoanelor în albia Rîului 
Strei, pe sectorul Subcetate - Simeria pentru a nu fi surprinși de creșterea debitului.

Precizăm că intrarea in albiile rfurilor se face pe proprie răspundere așa cum este 
precizat și în Legea Apelor nr. 107/196 - Cap. II, Art.9, Aliniat (3): ‘’Orice persoană fizică, 
pe propria răspundere, poate utiliza liber pentru îmbăiere apele marine și apele interioare din 
afara zonelor de restricție".

Sucursala Hidrocentrale Hațeg,

Director,

ing. Ion DRĂGHICI
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S.C.S1LVA LEMNTEXS.R.I..
mI Chimirului,nr.lilD, comuna llărău,
tel/fax: 035-4/SO1021/22, e-mail: lilvu^atiurt.r»

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte mari I
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