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de pupat de blamat

Președintele 
și fondatorul Asociației 
Ornitologice România, 
Marius Nistor

Pentru că a format o asociație pentru iubitorii și 
crescătorii de păsări exotice din țară, după douăzeci de ani, 
și a organizat prima expoziție de acest fel. Intenționează să 
organizeze această expoziție, în fiecare an, la Deva, astfel 
încât să devină o tradiție.

Fostul viceprimar 
al comunei Vălișoara, 
Vasile Voicu Boldură

Pentru că împreună cu un agent fis
cal din Primărie, dar și doi angajați ai Ad

ministrației Finanțelor Publice (AFP) Brad, 
au emis mai multe declarații rectificative și cer

tificate de atestare fiscală false, în vederea obține
rii de fonduri de la Comunitatea Europeană.
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t greco-catolic
Sf. ap. Filip, dintre cei 7 dia
coni; cuv. Teofan 
Mărturisitorul.

ț romano-catolic
\ Sf. Gerard Maiella, călug

Conopidă
pane

Ingrediente:

O conopidă medie, 3 ouă, 4- 
5 linguri de făină, condimente, 
sare, piper, ulei pentru prăjit.

Mod de preparare:

Se opărește bine conopida în 
apă cu sare. Este important să fie 
moale, însă nu o lăsați să fiarbă, 
pentru că devine prea 
sfărmicioasă și nu va rezista la 
prăjit.

Separat, bateți ouăle ca pen
tru omletă, amestecați și făina 
(trebuie să obțineți o compoziție 
puțin mai subțire decât cea pen
tru clătite, așa că variați canti
tatea de făină) și condimentați 
după gust.

Puneți conopida opărită într- 
o spumieră, lăsați-o să se scurgă 
bine de apă, apoi treceți-o prin 
amestecul de ou și făină și prăjiți- 
o în ulei încins, pe toate părțile, 
până se rumenește.

Conopida pane se poate 
servi cu roșii, telemea proaspătă 
și bineînțeles, salată de vinete.

Poftă hună!

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

.... ............

—ț-Sfântul Zilei
Sfântul Apostol Filip, 

unul din cei șapte 
diaconi

Sfântul Apostol Filip era de loc din Cezareea Palestinei 
și, căsătorindu-se, a dobândit patru fiice proorocițe. Fiind ales 
diacon de către Sfinții Apostoli, a fost hirotonit împreună cu 
Sfântul întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan și slujea 
creștinilor cu toată osârdia, îngrijindu-se de săraci și de

văduve. Iar după uciderea Sfântului Ștefan, pornindu-se 
prigoana împotriva Bisericii din Ierusalim, și toți risipindu- 

se prin țara Iudeei și a Samariei, afară de cei doisprezece apos
toli, Sfântul Apostol Filip a mers în Samaria, unde 
propovăduia pe Hristos. Tot poporul, cu un suflet, lua aminte 
la cuvintele lui pentru ca întărea propovăduirea lui cu multe 
minuni, tămăduind toate bolile și izgonind duhurile cele rele 
care, strigând cu glas mare, ieșeau din oameni. Și era bucurie 
mare în acea cetate pentru Filip, căci prin a lui venire se 
tămăduiau nu numai de suferințele trupești, ci și de cele 
sufletești toți cei ce primeau propovăduirea lui și credeau în 
adevăratul Mesia. Și era acolo Simon, un vrăjitor însemnat și 
vestit, de care se mira toată Samaria, pentru lucrurile sale 
vrăjitorești, și toți îl cinsteau pe el ca pe un mare om. Acesta, 
văzând minunile cele mari care se faceau acolo, minuni ale 
lui Dumnezeu, care se săvârșeau prin rugăciunile lui Filip, și 
auzind buna lui vestire pentru împărăția lui Dumnezeu și pen
tru numele lui Iisus Hristos, a crezut și s-a botezat împreună 
cu ceilalți.

Odata, i s-a arătat lui Filip îngerul Domnului care i-a 
poruncit ca să meargă spre miazăzi pe calea ce se coboara din 
Ierusalim la Gaza. Și mergând Filip acolo, a aflat pe un bărbat 
arap, famenul Candachiei, împărăteasa arapilor, care, venind 
pentru închinăciune la Ierusalim, se întorcea la Gaza pe care 
o stăpânea. Și șezând în căruță, citea cărțile proorocești. Pe 
acest famen l-a învățat apostolul Filip credința în Domnul nos
tru Iisus Hristos și l-a botezat. Iar după Sfântul Botez a fost 
răpit de înger și dus la Azot și acolo, umblând prin cetăți, 
propovăduia cuvântul lui Dumnezeu. După aceea Filip a venit 
iarăși în Cezareea, unde își avea casa, și a viețuit într-însa 
împreună cu cele patru fiice ale sale, care erau fecioare și 
proorocițe. Apoi iarăși s-a întors la Ierusalim, unde Sfinții 
Apostoli l-au hirotonit episcop și l-au trimis în Trallia Asiei 
să propovăduiască. Acolo pe mulți, întorcându-i la Hristos, i- 
a botezat și, făcând minuni mari, la adânci bătrâneți s-a dus 
către Domnul.

HOROSCOP
încearcă să îți îndrepți eforturile 

către proiecte creatoare și să nu îți 
mai pierzi toată ziua în fleacuri. Vei
fi afectat din punct de vedere emoțional și i
vei grăbi să-i judeci pe ceilalți. Pasiunea te v 
ajuta să te descarci de energia acumulată.

Trebuie să analizezi ambele fețe 
ale unei probleme înainte de a lua o 
decizie. Un mediu relaxant te va ajuta
să te simți mai bine. După-amiază vei primi
confirmare pe care o aștepți de mult timp
care te bucură.

Dinamismul de care dai dovadă 
azi te va ajuta să îți termini treburile 
în timp record. în jurul amiezii vei
obține o sumă de bani care îți va fi 
utilă în cumpărarea unui obiect vestimentar

Este bine ca azi să îți pui la punct 
un program, pentru că ai foarte multe 
de făcut și prea puțin timp la dispozi
ție. S-ar putea ca venind spre casă să 
ai o mică altercație cu un necunoscut.

Ai în tine toate aptitudinile nece
sare pentru a reuși să atingi scopul 
propus. O persoană în vârstă și mai 
experimentată decât tine te încura
jează să mergi mai departe pe drumul tău.

Ai o zi excelentă în compania 
persoanei iubite care nu obosește ni
ciodată când este vorba să te alinte pe 
tine. învață să te bucuri de ceea ce ai

11 octombrie
de-a lungul timpului

1811: Primul vapor care funcționa cu aburi, "Juliana", a de
venit operațional.

1818: loan Gheorghe Caragea, voievod al Țării Românești, 
părăsește domnia.

1850: La Sydney sunt puse bazele celei mai vechi 
universități din Australia. Corpul didactic era format din trei pro- 

ț fesori.
1939: Președintele american Franklin Delano Roosevelt a 

primit o scrisoare din partea lui Albert Einstein, cu privire la 
I amenințarea reprezentată de armele nucleare.

1949: Wilhelm Pieck a fost ales primul (și singurul), 
președinte al RDG-ului.

1963: Cancelarul Konrad Adenauer (CDU), la vîrsta de 87 
de ani, își prezintă în Bonn demisia Președintelui federal Heinrich 

■ Lubke (CDU).
1968: NASA lansează Apollo 7, prima misiune cu oameni 

Ia bord (astronauții: Wally Schirra, Donn F. Eisele și Walter Cun- 
jBiugharn).

S-au născut:
1705: Guillaume Amontons, fizician francez(n. 1663)
1849: Cari Wolff, economist și politician sas din Transilvania 

(d. 1929)
1884: Eleanor Roosevelt, Prima Doamnă a Statelor Unite ale 

Americii, soția Președintelui Franklin D. Roosevelt, diplomată și 
activistă pentru drepturile omului (d. 1962)

1884: Friedrich Bergius, chimist german, laureat al Premiu
lui Nobel (d. 1949)

1885: Franțois Mauriac, scriitor francez, laureat al Premiului 
Nobel (d. 1970)

1929: Olga Tudorache, actriță româncă de teatru și film
1938: Dan Pița, regizor și scenograf român

Comemorări:
1303: Papa Bonifaciu al VlII-lea
1809: Meriwether Lewis, explorator american {n. 1774)
1850: Louise-Marie a Franței soția regelui Leopold I al Bel

giei (n. 1812)
1889: James Prescott Joule, fizician britanic (n. 24 decem

brie 1818)
1896: Anton Bruckner, compozitor austriac (n. 1824)
1945: Scarlat Demetrescu, profesor de științe naturale, ge- 

. ografie, scriitor și unul din cei mai mari spiritualiști români (n. 
1872)

1963: Edith Piaf, cântăreață franceză (n. 1915)

și nu mai pretinde ca toate momentele să fi 
desăvârșite.

Ești mai puțin pasiv ca de obicei 
la lucrurile care se întâmplă în jurul 
tău, reacționezi chiar cu entuziasm la 
diferite situații, iar relațiile cu cei care 
te înconjoară sunt mai aprinse.

Venituri despre care nu aveai 
idee că există, se pare că vor intra în 
mâinile tale. îți vor prinde foarte 
bine în această perioadă. Este o zi
bună pentru a pune în ordine hârtiile pe c 
le-ai tot amânat și care privesc relațiile cu n 
stituțiile publice.

Te deprinzi cu munca grea și 
acest lucru te ajută să treci mai ușor 
peste problemele de zi cu zi. Ai spi
rit de convingere și suficientă răb
dare pentru a face și pe cel mai îndârjit om s 
depună armele și să se așeze la masa tratat 
velor.

le Bancurile zilei
Pe piatra funerară a 

unui catâr, mascota unității, 
stătea scris: "Aici zace ca
târul John, care a lovit cu 
copita un căpitan, trei ser
genți, 15 soldați și o gre
nadă..."

© © ©

Examen de absolvire la 
Academia de Marină:

- Ce faci dacă în fața 
navei vine un uragan straș
nic, chiar când ești aproape 
de țărm?

- Arunc imediat ancora, 
domnule comandant.

- Și dacă vine un alt 
uragan din spate?

- Arunc din nou ancora, 
domnule.

- Și dacă vine altul de la 
tribord?

- Ordon aruncarea an
corei...

- Și de unde naiba ai 
atâtea ancore?

- Dar dv. de unde ați 
făcut rost de atâtea ura
gane?

© © ©

în armată, comandan
tul: - Cei căsătoriți în 
stânga, cei necăsătoriți în 
dreapta! .

- Și homosexualii? în
treabă un soldat.

- încolonați în spatele 
meu, răspunde comandan
tul.

© © ©

Efortul tău de a ignora proble
mele total eșuează și constați pe pro
pria piele că uneori în viață trebuie să 
acorzi atenție chiar și acelor detalii
mici și supărătoare, dacă vrei să ai liniște.

Este o zi în care are loc un eveni
ment fericit, așteptat deja sau anunțat 
de câteva luni. Prietenii vor fi lângă 
tine pentru a sărbători cum se cuvine.

Nativii singuri se îndrăgostesc 
ușor, însă tot atât de repede le scade 
interesul pentru persoana în cauză.
Astăzi, lipsa diplomației și a lucidității ți-;
putea aduce prejudicii.
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Sfârșit de săptămână cu rezonanță,
[a Castelul Corvinilor
Castelul Corvinilor din Hune
doara a găzduit la acest final 
de săptămână prima ediție a 
^estivalului "Muzicastel". Iu

bitorii muzicii clasice s-au 
outut bucura trei seri la rând 
le recitaluri susținute de elevi 
i profesori ai Liceului "Sigis- 
tund Toduță " din Deva, dar și 
de instrumentiști consacrați 
lin Timișoara și Cluj-Napoca.

MuziCastel se numără printre 
fiiectele culturale care au drept scop 
-omovarea Castelului Corvinilor, 
itodată având ca scop sărbătoritea a 
)1 de când regele Ungariei, Sigis- 
iund de Luxemburg, a dăruit domeniul 
unedoarei lui Voicu, verilor acestuia, 
logoș și Radu, dar și lui loan (Iancu) 

oan cel Tânăr, drept recunoaștere a 
ieritelor militare ale familiei.

Singurul naist, din 
lume, care cântă la un 
instrument din fibră 
de carbon

Spectacolele au debutat la orele 
18:00, în prima seară a evenimentului 
publicul având ocazia să asculte 
recitaluri de pian și vioară interpretate 
de Lazăr Alexandru și Anemțoaei 
Răzvan. în continuarea programului 
Cvartetul MAGGIORE a interpretat 
arii celebre precum Sonata în sol minor 
de Georg Friedrich Haendel, Concert în 
La minor de Antonio Vivaldi sau 
Cvartetul cu pian în Do major de Lud
wig van Beethoven. Printre invitați s- 
au numărat Nicolae Voiculeț, singurul 
naist din lume care cântă la un instru
ment din fibră de carbon, și Romanian 
Piano Trio, din care face parte și 
Alexandru Tomescu, cel care a câștigat 
în 2008 dreptul de a folosi vioara Elder 
Stradivarius - Voicu.

Hada a simțit cum 
i se „clatină scaunul”

Prima seara a evenimentului a 
strâns în Sala Cavalerilor, din incinta 
Castelului Corvinilor, zeci de hune- 
doreni dornici să-și încânte auzul cu arii 
celebre. Manifestarea a fost organizată 
cu sprijinul Primăriei Hunedoara 
împreună cu Asociația Culturală De- 
vArt. Iubitorii muzicii clasice prezenți 
la deshiderea evenimentului au avut 
parte și de un moment hazliu, oferit cu 
mare generozitate de edilul Hune
doarei, Ovidiu Hada, care a simțit la 
propriu ce înseamnă „să i se clatine 
scaunul”. Scaunul lui Hada a cedat în 
momentul în care acesta primea laudele 
din partea reprezentantul DevArt, 
Alexandru Gruian, edilul luând o trântă 
de zile mari, spre amuzamentul tuturor. 
Prima ediție a MuziCastel se vrea a fi 
un punct de plecare al unei alte

manifestări de gen, de o mai mare am
ploare, după cum a anunțat Alexandru 
Gruian. „Am fost contactați recent de 
Teodore Coresi, tenor la Opera din 
Viena și, cu sprijinul acestuia, la vară 
cred că o să avem la Castelul Corvinilor 
cel mai mare festival de operă, în aer 
liber, organizat vreodată în Transilva
nia. Evenimentul din vara anului viitor 

se va desfășura pe o durată de șapte zile 
în care vor evolua soliști din țară și 
străinătate, fapt care va duce, în mod 
cert, la promovarea Castelului 
Corvinilor și în străinătate”, a conchis 
reprezentantul DevArt, Alexandru 
Gruian

Irina Năstase

,Bursa de ovine”, un târg mai cu ștaif
Peste 100 de crescători de oi 
din zona Orăștie — Platoul 

Luncanilor s-au adunat, ieri, 
a Costești, pentru a-și expune 
cele mai frumoase mioare. 

Miza nu a ținut doar de mân- 
iria fiecărui proprietar de oi, 
'i și de găsirea unor eventuali 
:lienți pentru a mai vinde din 

turmele de animale.

La nivel european, efectivele de 
vine au scăzut în ultimul an cu 30 la 
iță, România fiind printre puținele țări 
i care s-a înregistrat o creștere (11 la 
iță) în acest sens, iar acest lucru parcă 
a simțit și la cea de-a șasea ediție a 
3ursei de ovine”: niciunul dintre cele 
15 standuri de prezentare nu a rămas 
jocupat. Manifestarea este organizată 
i Asociația Crescătorilor de Ovine din 
răștioara de Sus în colaborare cu 
irecția Agricolă Hunedoara, dar încă 
j a depășit complet statutul de târg, 
■,pă cum recunoaște și șeful ultimei 
stituții amintite, loan Ștefan: „încă nu 
te chiar o bursă, dar numind astfel

manifestarea încercăm să aducem lu
crurile spre acest nivel. Important este 
că se progresează de la an la an și că din 
ce în ce mai mulți crescători de ovine 
vin aici pentru a-și prezenta animalele. 
Tranzacțiile nu au loc neapărat aici, pe 
platoul de la Costești, dar este o ocazie, 
pentru crescători, de a se informa cu 
privire la diferitele variante ale rasei de 
țurcană românească”.

„Venim aici ca să arătăm ce marfă 
avem. Am fost și-n anii trecuți și poate 

c-o să meargă la fel de bine. Adică 
omul vine, vede ce oi am, după aia mă 
caută acasă și-i vând câte oi vrea el să 
cumpere”, explică Alion Adamescu, un 
crescător din satul Târsa, comuna 
Boșorod.

Pe lângă cele 115 standuri cu câte 
10 oi în fiecare, și-au găsit loc câteva 
tarabe de la care cei peste 2000 de viz
itatori ai „bursei” au putut cumpăra pro
duse din lapte sau came de oaie.

Irina Năstase

Hunedorenii rămân fără ajutoare 
sociale până la sfârșitul anului

Primăria Hunedoara nu mai are bani să plătească 
ajutoarele sociale și cele pentru încălzire

Hunedorenii care beneficiau, 
lunar, de ajutorul social din 
partea primăriei nu vor mai 
primi bani până la sfârșitul 
anului. Primăria Hunedoara 
se află în imposibilitatea de a 
plăti contribuabililor în drept 

ajutorul social

„Primăria Municipiului Hune
doara este în imposibilitate de a mai 
asigura achitarea ajutorului social 
pentru perioada rămasă până la 
sfârșitul anului”, se anunță în comu
nicatul postat pe portalul primăriei. 
Primăria Hunedoara a primit de la 
bugetul de stat, pentru 2010, 300.000 
lei, sumă destinată plății ajutorului 
social și a celui pentru încălzirea 
locuinței. Până în prezent, s-au chel
tuit deja peste 285.000 lei, diferența 
urmând să fie destinată doar pentru 
plata ajutoarelor de încălzire. Potrivit 
informațiilor postate pe portalul

instituției, suma primită este 
insuficientă, iar situația a fost adusă 
la cunoștința Direcției Generale a 
Finanțelor Publice a Județului Hune
doara și Agenției de Prestații Sociale, 
pentru soluționarea problemei. Ca ur
mare a acestui fapt, hunedorenii nu 
vor mai primi ajutoare sociale până 
la sfârșitul anului. Sumele necesare 
pentru plata ajutorului social și a 
celui de încălzire sunt asigurate de la 
bugetul de stat (din sume defalcate 
din TVA). De cele mai multe ori, 
sumele alocate au fost însă insufi
ciente, dar până acum diferența se 
putea acoperi din bugetul local.

Irina Năstase

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circulariști;
* gateriști;
* tâmplari;
* ifroniști;
* stivuitoriști;
* muncitori necalificați;

Informații la sediul firmei din Chimindia, nr.121 D, corn.
Hărău, sau la tel. 0722 5 74 092; 0354/501021.

ANUNȚ PUBLIC
SC NYDAWA GRUP SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării 

de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “Construire stație benzinărie”, pro
pus a fi amplasat în localitatea Lupeni, DN66A, județul Hunedoara.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, 
zilnic, în zilele de luni - joi între orele 8,00 - 16,30 și vineri între orele 8,00 - 14,00 
și la sediul SC NYDAWA GRUP SRL, din Sebeș, str.Augustin Bena, nr.79, jud.Alba; 
în zilele de luni - joi între orele 8,00 - 16,30 și vineri între orele 8,00 - 14,00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Hunedoara, din Deva, 
str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara.
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(ii'ciilațiii rutieră pe D.N ~ C Transfăgărășean, iu judelui Argeș. s-a blocat ieri din cauza 
zăpezii viscolite de la Cabana Cupru, Iu kilometrul 106, pună ta tunelul care face legătura 
cit județul Sibiu, stratul de zăpada depășind pe alocuri 40 de centimetri, iar vântul su
fla ud in rafiile cu viteză de 100 sută de kilometri la oră.

g Acțiune de amploare a polițiștilor deveni
Incendiu la o clădire 

administrativă, din Turdaș

Acoperișul unei clădiri ad
ministrative din localitatea Turdaș 
a fost mistuit de flăcări pe o 
suprafață de 100 de metri pătrați, 
din cauza unui coș de fum care nu 
era protejat termic fată de materi
alele combustibile. în aproximativ 
șapte minute, trei echipaje de 
pompieri și o echipă de para- 
medici, a ajuns la clădirea 
incendiată cu trei autospeciale cu 
apă și spumă și o ambulanță. Din 
fericire nicio persoană nu a fost 
intoxicată cu fumul dens care s-a 
degajat în urma incendiului.

Timp de aproximativ două 
ore au luptat pompierii din Orăștie 
pentru a lichida incendiul, care 
amenința să cuprindă întreaga 
clădire. După întreruperea 
alimentării cu curent a clădirii, 
pompierii au lichidat incendiul. 
Cauza probabilă de incendiu pare 
a fi un burlan (coș de fum) nepro
tejat termic față de materialele 
combustibile. (M.T.)

Accident rutier din cauza 
consumului de alcool

19 persoane au fost conduse la 
sediul Poliției Municipiului 
Deva, dintre care 15 au fost 

amprentate și fotografiate, în 
vederea introducerii în bazele 
de date ale poliției De aseme
nea, oamenii legii au aplicat 
73 de sancțini contravențio

nale, în valoare de 11.960 de 
lei, pentru nerespectarea pre
vederilor Codului Rutier și a 
normelor de conviețuire so

cială. Toate acestea, în timpul 
unei acțiuni desfășurată de oa
menii legii la sfârșitul săptă

mânii trecute.

Polițiștii din cadrul Poliției Mu
nicipiului Deva au acționat, la sfârșitul 
săptămânii trecute, în sistem integrat, 
împreună cu jandarmii și o grupă a Ser
viciului de Intervenție Rapidă, pentru 
prevenirea și combaterea faptelor cu 
violență în mediul stradal, a furturilor, 
precum și pentru depistarea, identifi
carea și tragerea la răspundere a celor 
ce încalcă legea sau comit infracțiuni la 
regimul circulației pe drumurile pub
lice.

A furat cuprul 
de la serviciu

Oamenii legii l-au prins în flagrant 
pe Marius D., de 25 de ani, din Hune
doara, angajat al unei societăți comer
ciale din Deva, în timp ce încerca să 

părăsească incinta societății având 
asupra sa cinci kilograme deșeuri din 
cupru, provenite din procesul tehno
logic. Din primele cercetări a rezultat 
faptul că bărbatul a sustras în mod 
repetat astfel de deșeuri pe care le val
orifica la diverse centre de colectare a 
deșeurilor metalice. Bărbatul este cerc
etat în libertate pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat în formă 
continuată.

Dosar penal 
pentru prostituție

în timpul aceleiași acțiuni, 
polițiștii au prins-o pe Ioana I., de 33 de 
ani, din Simeria, în timp ce întreținea 
raporturi sexuale cu uri bărbat de 40 de 
ani, din Hunedoara, într-un autoturism 
parcat în apropierea DN 7, în zona 
străzii Sântuhalm. în schimbul fa
vorurilor sexuale, femeia a pretins și a 
primit suma de 50 lei. în cauză, s-a în
tocmit dosar de cercetare penală pentru 
săvârșirea infracțiunii de prostituție.

Conducea tractorul 
fără permis

Gheorghe P., de 48 de ani, din co
muna Ilia, a fost depistat în trafic, în 
timp ce conducea un tractor pe DJ 705 
A, pe raza comunei Ilia, fără a deține 
permis de conducere. în cauză a fost în
tocmit dosar de cercetare penală.

Polițiștii hunedoreni susțin că ast
fel de acțiuni se vor desfășura și în pe
rioada următoare.

Mihaela Tămaș

Conducătorii a două autotur
isme au fost ușor răniți în urma 
unui accident de circulație produs 
pe raza localității Căstău. Marin 
Ț., de 58 de ani, din Orăștie, în 
timp ce conducea un autoturism 
pe D.J. 705 A, pe direcția de mers 
Costești-Orăștie, pe raza localității 
Căstău, a intrat pe contrasens, 
unde a lovit autoturismul condus 
regulamentar de Marius S., de 31 
de ani, din comuna Beriu.

în urma testării cu aparatul 
etilotest, s-a constatat că Marin Ț. 
avea o concentrație alcoolică de 
0,87 mg/1 alcool pur în aerul expi
rat, motiv pentru care a fost con
dus la Spitalul Municipal Orăștie, 
pentru recoltarea probelor biolog
ice de sânge în vederea stabilirii 
alcoolemiei. în urma accidentului 
a rezultat rănirea ușoară a celor 
doi conducători auto.

în cauză, s-a întocmit dosar 
penal pentru săvârșirea infracțiunii 
de vătămare corporală din culpă și 
conducerea unui autovehicul pe 
drumurile publice având o 
concentrație alcoolică peste limita 
legală. (M.T.)

Păsările exotice au încântat 
zeci de huendoreni

Zeci de hunedoreni au admirat 
păsările exotice la expoziția care 
a avut loc, la sfârșitul săptămânii 

trecute, la Deva.
Timp de trei zile, hunedorenii au 

avut ocazia să vadă și să cumpere 
păsări rare, precum peruși, cin
teze exotice sau canari de cântec. 
Organizatorii au fost foarte mul
țumiți de modul în care s-au des

fășurat acțiunea.

Aflați la prima ediție, organizatorii și 
crescătorii „coloratei” expoziții au fost 
foarte mulțumiți de felul în care devenii i- 
au primit. Au venit la Deva cu peste 400 de 
specii de păsări exotice.

Cei mai încântați au fost copiii, care 
au vrut să învețe câte ceva despre cum pot 
să întrețină și să crească asemenea păsări. 
Au fost vândute și câteva exemplare de ca
nari, în pofida faptului că organizatorii nu 
au prezentat exponatele în acest scop.

A fost mai mult un team building pen
tru ei și un preambul pentru expoziția ce va 
avea loc în iama acestui an la București, la 
Muzeul Antipa.

„Expoziția pe care am avut-o la Deva 
a fost mai mult pentru noi, crescătorii de 
păsări, iar cea care va avea loc la București, 
va fi mai mult pentru public. Am vrut, fiind 
prima expoziție pe acest fel pe care am or
ganizat-o, să vedem ce greutăți întâmpinăm 
și cum se organizează un astfel de eveni
ment”, a declarat președintele și fondatorul 
Asociației Ornitologice România, Marius 
Nistor.

în doi ani vor avea 
federație
în prima zi a expoziției, vineri, ar fi 

trebuit ca organizatorii să se întâlnească cu 
reprezentanți ai Comisiei Ornitologice 
Mondiale (COM), lucru care nu a fost posi
bil, din motive bine întemeiate ale celor de 
la COM. Aceștia ar fi trebuit să pună bazele 
unei federații, pentru ca acești crescători de 
păsări să poată organiza și în străinătate 
expoziții. Acest lucru va fi posibil anul 
acesta, când se vor întâlni la Cisnădioara 
pentru a discuta despre acest lucru, iar în 
maxim doi ani se va forma federația. „Deva 
va rămâne un oraș de suflet pentru noi. în 
primul rând pentru că a fost prima noastră 
experiență, a fost o încercare, și în al doilea 
rând pentru că am fost primiți foarte bine. 
Intenționăm să venim aici în fiecare an și să 
facem o tradiție din asta”, a conchis Nistor. 
Toate păsările, care au fost bine „pregătite”, 
au fost premiate de chiar crescătorii lor, cu 
medalii simbolice.

Petronela Tămaș

Au plecat la cules de ciuperci, 
dar s-au rătăcit

Două persoane, din Timișoara, care 
au plecat la cules de ciuperci, s-au rătăcit 
în munții Vâlcan, în zona Defileul Jiului 
- Gabrinus, reușind să găsescă drumul de 
întoarcere după mai bine de șase ore, 
timp în care erau căutați de jandarmi și 
salvamontiști.

Jandarmii au fost anuțați de o 
cunoștință a celor doi soți, din Petroșani, 
împreună cu care au plecat la cules de 
ciuperci. Bărbatul le-a spus jandarmilor 
că a plecat, în cursul dimineții de 
sâmbătă, să culeagă ciuperci împreună cu 
cei doi, dar după un timp s-au despărțit, 
stabilind că se vor reîntâlni, la ora 13.00, 
în locul unde au parcat autoturismul (în 
apropierea restaurantului Gabrinus). 
După ce a așteptat câteva ore, fără niciun 
rezultat, bărbatul a decis să anunțe jan
darmii. Astfel, trei echipe mixte jan- 
darmi-salvamontiști au pornit căutările pe 
trei trasee, pe care persoanele rătăcite s- 
ar fi putut afla, iar ofițerul coordonator al 
acțiunii a rămas la locul stabilit de întâi- 

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Contabil cu experiență;

• 3 instalatori;

Informații la telefon: 0254/234.448 
de luni până vineri între orele 8-16.

nire.
„în jurul orei 19.30, cele două per

soane au fost reperate de ofițerul care co
ordona acțiunea pe un drum forestier dir 
apropiere locului unde se afla autoturis 
mul acestora. Cei doi soți, Ion U., de 4f 
ani, și Mihaela U., de 40 ani, erau obosiț 
și speriați, dar nu au necesitat îngrijir 
medicale. Ei au menționat că s-au rătăcit 
dar în cele din urmă au găsit drumul p< 
care porniseră să caute ciuperci 
Timișorenii nu aveau telefon mobil și nic 
echipament adecvat pentru condiții), 
meteo și de teren din acea zonă”, a de 
clarat purtătorul de cuvânt al IJJ Hune 
doara, locotenent Nicolae Răducu.

Jandarmii montani recomandă per 
soanelor care pornesc pe munte să si 
echipeze corespunzător pentru aceasti 
perioadă, să se informeze cu privire h 
zona în care merg și să adauge, în rucsac 
și un telefon mobil, pentru a putea solicit 
sprijin, în caz de nevoie.

(M.T.,



Reexaminarea Legii privind sistemul unitar de pensii publice, 
solicitată de către președintele Truian Băsescu, se poate întinde 
pe o lungă perioadă dacă partidele politice nu decid să încheie acest 
subiect rapid.
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S-au dublat împrumuturile la C.A.R.P.
Numărul pensionarilor care 
iu apelat, de la începutul anu
lui până luna aceasta la Casa 
de Ajutor Reciproc a Pensio
narilor (C.A.R.P.) din Deva, 

>entru împrumuturi aproape s- 
a dublat față de anul trecut 
'.A.R.P. are aproximativ 6.000 
le membrii, iar împrumuturile 

se fac doar în lei.

Comparativ cu primele nouă luni 
le anului trecut, când numărul împru- 
ruturilor făcute a fost de aproximativ 
.400, anul acesta numărul lor a crescut 
emnificativ, ajungând până în luna 
•ptembrie la 3.400.

Numărul pensionarilor care s-au 
iscris în anul 2009, până în aceeași 
erioadă, a fost de 360, iar anul acesta 
e aproximativ 530. în luna septembrie 
-au înscris 72 de persoane și s-au făcut 
proximativ 290 de împrumuturi, suma 
fală împrumuntată fiind de peste 450 

e mii de lei. Nici în această lună, pen- 
ionarii nu au stat pe gânduri și până la 
fârșitul săptămânii trecute s-au înscris 
nsprezece persoane. S-au făcut 71 de 
nprumuturi, iar suma împrumutată 
epășește 120 de mii de lei.

„Explicația pentru creșterea 
ceasta este una destul de simplă. Anul 
■ecut am avut ceva probleme, cu cinci 
lembrii care, din motive de disciplină, 

au fost excluși. Aceștia au pornit o cam
panie în presă și în instanță, pe motiv 
că i-am fi furat. Din această cauză, 
imaginea noastră a avut de suferit, iar 
oamenii nu au mai avut încredere în 
noi. Anul acesta însă, lucrurile s-au re
zolvat, după ce instanța a dat sentința 
finală și s-a stabilit că toate lucrurile in
vocate de ei au fost doar calomnii”, a 
declarat directorul C.A.R.P. Francisc 
Covaci. Potrivit conducerii C.A.R.P., 
persoanele care au intentat procesul 
sunt foști securiști, comuniști, chiar și 
un fost secretar de consiliu al pension
arilor. Lucrurile au revenit pe făgaș nor
mal, iar acum pensionarii și-au 
recăpătat încrederea în cei de la 
C.A.R.P.

Astfel că, acum, există 6.000 de 
membrii, dintre care aproximativ 80 la 
sută au pensii sub o mie de lei, majori
tatea au pensia în valoare de 350 de lei, 
dar există și persoane care au venit de 
aproximativ 50 de lei. C.A.R.P. a lansat 
o ofertă pentru toți pensionarii care 
doresc să se înscrie, până la 31 decem
brie. Aceștia vor beneficia de diferite 
facilități, iar taxa de înscriere, care este 
de aproximativ 20 de lei, în funcție de 
pensia fiecăruia, va fi redusă cu 50 la 
sută. Vârstnicii vor plăti și o taxă de 
contribuție, în funcție de venitul pe care 
îl au. Se percepe aproximativ unu la 
sută din pensie.

împrumută bani 
pentru copiii șomeri

în această perioadă a anului cresc 
cererile de împrumuturi. „Oamenii se 
pregătesc de iarnă. Au nevoie de bani 
pentru întreținere, conserve pentru 
iarnă, medicamente, lemne și există 
persoane care își ajută copiii care sunt 
în șomaj sau nu mai au nici un venit. 
Pensionarii sunt unii dintre cei mai buni 
plătitori”, a susținut Covaci.

Bază de tratament 
modernă pentru 
pensionari

C.A.R.P. a lansat un proiect pentru 
construirea unei baze de tratament 
modeme. Există deja o astfel de clădire, 
însă acum se va moderniza, la stan
darde europene. Lucrările au început, 
iar anul viitor, în luna mai- iunie se vor 
finaliza. „Am accesat fonduri europene, 
pentru a reuși să facem această bază de 
tratament, pentru pensionari. 98 la sută 
sunt bani nerambursabili, noi alocăm 
doar doi la sută pentru construirea aces
tei baze”, a conchis Covaci. Vor fi aduși 
medici specialiști, care au mai lucrat cu 
vârstnici. Tratamentele sunt gratuite 
pentru membri.

Petronela Tămaș

O mare pane dintre pensionarii hunedoreni fac împrumuturi fie 
pentru copiii lor. eare sunt șomeri, fie pentru a cumpăra 

medicamente sau pentru a plăti cheltuielile curente

PSD este favorit pentru Colegiul Hațeg

Cele mai mari șanse pentru 
câștigarea alegerilor parțiale 
din Colegiul 3 - Hațeg le are 
^andidatul PSD. Așa arată un 
sondaj de opinie efectuat re
cent de Centrul de Studii So
ciale. Nici viitorul candidat al 
PNL nu este lipsit de șanse ți
nând cont de faptul că majori

tatea localităților mari din 
zonă sunt conduse de primari 

ai acestui partid.

Sondajul de opinie a fost efectuat 
e Centrul de studii sociale, la sfârșitul 
anii septembrie, pe un eșantion format 
>n 3.965 de persoane, în toate cele 23 
e localități aparținând Colegiului 3.

PNL, Timiș favorit 
pentru electoratul liberal

Conform datelor prelucrate de so
ciologi, dacă săptămâna viitoare ar avea 
loc alegeri pentru postul de parlamentar 
rămas vacant după decesul deputatului 
Timiș loan, cele mai mari șanse de a 
câștiga scrutinul le au PSD și PNL. Cel 
mai bine clasat dintre potențialii 
candidați liberali este primarul 
Hațegului, Nicolae Timiș, cu 40,1 la 
sută. De menționat că în sondaj nu a 
fost prins candidatul stabilit ulterior de 
PNL, Mariana Câmpeanu.

Leu și Țolaș aproape egali 
în opțiunea pesediștilor

Dintre candidații alianței PSD - 
PC, Mihai Leu este preferat de 28,8 la 

sută dintre repondenți, în timp ce Lil
iana Țolaș este la mai puțin de două 
procente în urma lui cu 26,9 la sută. De 
asemenea în calcul intră și potențialele 
voturi obținute de Mihail Rudeanu, care 
a candidat din partea PSD în anul 2008, 
în acest colegiu și care acum ar obține
22.26 procente. Ulterior sondajului, 
Rudeanu și-a anunțat candidatura din 
partea UNPR.

PSD stă bine
și la notorietate

Cei mai cunoscuți candidați sunt 
cei nominalizați din partea PSD, doar
8.26 la sută dintre persoanele chestion
ate afirmând ca nu cunosc pe niciunul 
dintre cei nominalizați, în timp ce 
potențialii electori care nu cunosc 
candidații PNL, sunt în procent de 
13,01 la sută.

Timiș, Leu și Țolaș 
cu șanse pentru 
un mandat de deputat

La întrebarea „Daca duminica vi
itoare ar avea loc alegeri pentru ocu
parea locului de parlamentar rămas 
vacant în Colegiul 3, pe cine ați alege 
dintre următorii:” pe primul loc s-ar 
situa Nicolae Timiș cu 21,4 la sută, 
urmat la mică distanță de Mihai Leu cu 
19,37 la sută și Liliana Țolaș cu 18,72 
la sută. Mihail Rudeanu ar obține 13,36 
de procente.De remarcat că cei doi 
potențial candidați ai Alianței PSD-PC 
împreună cu fostul, până de curând, 
membru PSD, Mihail Rudeanu strâng 
împreună peste 50 la sută din opțiunile 
de vot.

Irina Năstase

Depunerea declarațiilor fiscale on-line
- obligatorie pentru contribuabilii mari și mijlocii

Contribuabilii mari și contribuabilii mijlocii, definiți conform reglementărilor în 
vigoare, precum și sediile secundare ale acestora au obligația depunerii declaraților 
fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin intermediul Sistemului 
Electronic Național (SEN). Declarable care trebuie depuse sunt: 100 „Declarație 
privind obligațiile de plată la bugetul de stat”; 102 „Declarație privind obligațiile de 
plată la bugetele asigurărilor sociale și fondurilor speciale”; 710 „Declarație 
rectificativă”; 101 „Declarație privind impozitul pe profit”; 300 „Decont de taxă pe 
valoarea adăugată”; 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”; 120 „Decont 
privind accizele”; 130 „Decont privind impozitul la țițeiul din producția internă”; 390 
VIES „Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri”. 
Declarațiile fiscale prevăzute mai sus se depun prin accesarea site-ului www.e-gu- 
vemare.ro, iar semnarea declarațiilor fiscale se realizează prin utilizarea certificatului 
emis de un furnizor de servicii de certificare. înregistrarea titularilor certificatelor cal
ificate în calitate de reprezentanți sau împuterniciți pentru semnarea declarațiilor fiscale 
se efectuează pe portalul ANAF. Prevederile se aplică începând cu obligațiile lunii oc
tombrie 2010, care au termenul de declarare până la 25 noiembrie a.c, inclusiv. (I.N.)

ANUNȚ PUBLIC
SC MAX CONF UTIL SRL cu sediul în locali- 

tatea Baia de Criș, str.Tribunului, nr.2, județul Hune
doara anunță depunerea solicitării pentru eliberarea 
autorizației de mediu pentru obiectivul “Unitate 
producție încălțăminte”, situat în localitatea Baia de 
Criș, str.Tribunului, nr.2, jud.Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hune
doara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hune
doara, 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.

procente.De
http://www.e-gu-vemare.ro
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Povești interzise - Aurul blestemat (I)
Dacă am porni din legendarul 
Ținut al Țării Hațegului spre 

valea Mureșului către nord, în 
lungul unei linii imaginare 

care leagă vârful Retezatului 
de cetatea Colț de la poale, 
Turnul de pe dealul Oriei de 

dealul Sânpetru, unde se ridică 
în prezent castelul de la Hune

doara, am ajunge la cetatea 
Devei...

Se spune că odinioară, de pe acest 
pinten gigantic de andezite, pline de in
vidie, două dintre cele trei zâne, luate 
la întrecere și grăbite să ridice fiecare 
câte o cetate, care mai de care mai 
frumoasă, ar fi aruncat cu un fier uriaș, 
către mândrul castel al Hunedoarei, 
făcut de sora cea mică... care făcu 
fierul să treacă pe deasupra și să zboare 
până-n munții cei mari retezându-le 
vârful...

Cetatea Devei, 
citadela 
văii Mureșului

Dincolo de povești însă, trecutul 
zbuciumat al acestor locuri, scormonit 

©OTUET 
tano

cu trudă de arheologi, este cu totul altul, 
căci urme străvechi de locuire încep să 
apară de sub zidurile cetății medievale, 
ridicată, peste vestigiile unor așezări 
mai vechi, după invazia tătarilor din 
anul 1241, de Regatul maghiar, aflat pe 
atunci în plină expansiune în Transilva
nia. încă din acel ev îndepărtat, undeva 
în vale, odată cu cetatea, care și-a 
încheiat destinul la scurt timp după 
revoluția de la 1848, s-a dezvoltat și a 
evoluat târgul... din care, în pas cu vre
murile, mai limpezi sau mai tulburi, s- 
a născut orașul pe care-1 cunoaștem 
astăzi. Datele, observați le și 
informațiile strânse cu migală de-a lun
gul timpului încep să contureze tabloul 
uneia dintre cele mai impresionante 
povești, care leagă ținutul și orașul de 
pe Mureș, de la poalele muntelui de an
dezite, de aurul Apusenilor, poveste 
care pentru arheologi, coboară mult în 
timp, până în preistorie... Toată Valea 
mijlocie a Mureșului care bordează la 
sud Munții Metaliferi și apoi toată zona 
Munților Metaliferi până în Bazinul 
Crișului Alb, pe de o parte și apoi Baz
inul Ampoiului ca altă latură, este una 
din zonele cu cea mai mare densitate a 
locuirilor de tip Coțofeni, cultură 
arheologică specifică etapei finale a 
epocii cuprului din spațiul 
transilvănean și un numai, din spațiul 
românesc. Aceste așezări plasate pe 
înălțimi, dintre care una foarte

importantă a fost pe Dealul Cetății de 
la Deva, au constituit elementele de co
eziune ale acestei culturi pe spații vaste, 
având în vedere că aria de răspândire 
cuprindea teritorii din vestul Munteniei, 
Oltenia, Banatul și cea mai mare parte 
a Transilvaniei.

Ținutul aurului 
de la nord de Mureș

Nu este o coincidență faptul că 
același sectorul muntos, delimitat de 
culoarul Deva - Ormindea și Valea 
Ampoiului, și care se extinde la nord de 
Mureș, dincolo de depresiunea Brad, 
până spre Roșia Montană și Baia de 

Arieș, este format dintr-o complicată 
structură de roci cristaline, extrem de 
vechi și roci sedimentare mai noi, 
străbătute de corpuri de roci vulcanice 
și subvulcanice care au produs impor
tante mineralizații metalifere, dar mai 
ales auro-argentifere. El a intrat în isto
rie datorită bogatelor zăcăminte de met
ale prețioase sub numele de 
„Patrulaterul” sau „Cadrilaterul Au
rifer”. O denumire mai mult 
descriptivă, simbolică, decât 
geografică, a unei suprafețe delimitate 
de câteva dintre cele mai importante 
așezări miniere din această regiune 
Carpatică: Brad, Săcărâmb-Certej, 
Zlatna, Baia de Arieș... Băița. 
Specialiștii geologi au denumit-o, 
datorită modului de asociere a met
alelor, subprovincia metalogenetică a 
Munților Metaliferi. Cât de importante 
au fost zăcămintele de aur de aici o 
dovedește și istoria intensei exploatări 
a prețiosului metal.

Aurel Rustoiu - arheolog:
„Printre primele resurse exploatate de către om se numără cele 

provenind din albiile râurilor. Este vorba de acel aur aluvionar, care a fost 
spălat încă din preistorie. însă, tot din preistorie, în afară de acest aur alu
vionar, au fost exploatate și zăcăminte de filon. Este vorba de zăcăminte de 
suprafață, sau de adâncime mică și medie. în cea de-a doua vârstă a fierului 
și mai ales în perioada Regatului Dac, metalurgia a luat un avânt deosebit. 
In afară de prelucrarea minereului de fier, atestată de cuptoare de redus 
minereul, dar și prin numeroase ateliere metalurgice, multe din ele găsite în 
zona Munților Orăștiei, dacii au exploatat și metalele neferoase. într-o serie 
de așezări dacice au fost găsite și ateliere, care conțineau seturi complete de 
unelte, utilizate de orfevrieri la prelucrarea acestor metale. "



Glasul publicitate
'> Tel. 0771.677.031, 0730.549.659

Luni, 11 octombrie 2010

Celți și geto-daci

Piatra Craivii pe care a fost construită una dintre cele mai puternice cetăți dacice

Tauriscii, boii, scordiscii și brito- 
sunt doar câteva dintre triburile 

:e cu care au conviețuit vremelnic 
re și populațiile geto-dacice, auto- 
;, din această regiune Carpatică. 
i Strabon aflăm că se ocupau cu 
ultura. Tot ei au inventat și 
indit roata olarului și au fost 
eri neîntrecuți în prelucrarea fieru- 
Așa au fost percepuți, la acea 
ie, de contemporani și așa vor 
ne pentru istoria veche a Europei, 
sta în ciuda faptului că deși au 
:zentat o populație importantă, 
nți de alte popoare, celții nu au 
t să întemeieze un stat durabil, 
ara lor, în schimb, a influențat în 
; măsură nu doar pe cea a 
arelor cu care au venit în contact, 
i pe cea a învingătorilor.

Vasile Moga - arheolog: „La un moment dat celții au fost... sau., o parte 
semințiile acestea, boii și tauriscii, au fost bătuți de către Burebista undeva 
zona de nord-vest a României de astăzi. Triburile celtice erau conduse 
nci de Critasiros și asta înseamnă extinderea regatului geto-dac către nord- 
t până în Moravia, în sud est până la Singidunum, până pe teritoriul de 
*zi al Serbiei, Beogradul de astăzi, la sud până la Haemus, până la Balcani, 
.a răsărit până la liras, pe Nistru. Deci acesta o fost Regatul lui Burebista. 
s-a întâmplat cu Burebista? A părăsit scena istoriei la fel ca și contempo- 
tul lui, Cezar. Acela spune la un moment dat, tot în izvoare literare, că se 
gătea să facă o expediție contra părților și geților care erau considerați, 
•jra respectivă, cei mai de temut dușmani ai Romei. "

if celtic de fier și bronz 
'eit cu aur și ornamentat 
coral

Aurul, apărat 
de cetăți

Din nefericire lipsesc izvoarele 
scrise directe care să poată risipi măcar 
o parte din umbrele semnelor de între
bare care îmbracă într-o aură de mister 
istoria controversată a geto-dacilor, 
această importantă și veche entitate 
etno-istorică desprinsă din marele neam 

al tracilor, cel mai numeros după cel al 
părților, după cum spunea „părintele is
toriei”, Herodot.

Cine să fi fost oare meșterii din 
mâna cărora au ieșit toate acele obiecte 
cu forme halucinante expuse în Sala 
Tezaurului de la Muzeul Național de Is
torie a României? Tot Homer, în Iliada, 
spune despre traci, aliații troienilor, că 
precum zei, nu doar armurile, ci și 
armele le aveau din aur... Dar să ne 
reîntoarcem la tezaurele descoperite pe 
teritoriul actual al României, la daci, 
locuitorii ținuturilor nord-dunărene și la 
aurul Apusenilor. Și ei, aidoma contem
poranilor lor, au iubit aurul, l-au ven
erat, l-au tezaurizat, dar spre deosebire 
de aceștia, au trudit pentru al scoate din 
coasta muntelui, ori din nisipurile 
râurilor, și au murit într-un final pentru 
el... Au dispărut enigmatic sub 
tăvălugul războaielor cu semeața 
Romă, lăsând în urmă doar poveștile 
prizoniere între zidurile cetăților ridi
cate pe înălțimi, așa cum este și cea de 
la Piatra Craivii, din bazinul Văii Am- 
poiului.

VasileMoga - arheolog: „Zidul 
cetății dacice, care este unicat în 
arhitectura militară a dacilor, are 
influență celtică și nu influență 
elenistică. Am adus argumente, 
multe din asizele zidului de incintă, 
cât s-a păstrat din el, sunt niște asize 
orizontale și... la un moment dat, un 
stâlp vertical din piatră. Au fost 
interferențe culturale între celți și 
daci. Au preluat unii de la alții, fel și 
fel de lucruri, or celții sunt cei care 
au răspândit în Europa fierul, 
civilizația fierului. De aceea îi spune 
Latene. Craiva asta a avut un triplu 
aspect. A fost o așezare civilă pe un
sprezece terase, un centru spiritual, 
documentat prin două și, mai nou, 
prin trei sanctuare., deci un centru 
spiritual și o fortificație, fortificație 
ridicată în secolul I - înainte de 
Cristos, ca urmare a apropierii ro
manilor de fruntariile dacilor. Un 
izvor antic spune la un moment dat, 
că romanii își jaceau aprovizionarea 
pe Marisos, pe Maris, pe Mureș. Eu 
am legat expresia asta de momentul 
ridicării fortificației, cetății."

Colan celtic din electrum (aur amestecat cu argint)

Colan celtic din aur

Mihai Răducă
Cătălin Rișcuța

cmy k
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Gabi Marin, Cristian Deacouescu șl Meu Câiupeanu an semnat contracte cu echipa (lin Liga a 
treia, LC Cisnădie, grupare antrenată de Marin Tttdorache și llic Botezatu. Cei trei jucători au 
evoluat sub culorile echipei Mineriți Lupeni, in Liga a doua, dar au devenit liberi de contract 
odată cu retragerea oficială a grupării din I ale. Minerul Lupeni nu s-a prezentat in etapa tre
cută la Oradea, unde ar fi trebuit să joace un meci contând pentru eșalonul inferior.

c ■>
Cetate Deva nu poate 
câștiga acasă

Au alergat pentru sănătate

Dacă majoritatea echipelor au prob
leme atunci când joacă departe de casă, 
handbalistele de la Cetate Deva nu pot 
câștiga în fața propriilor suporteri. Fetele 
lui Alexandru Weber au pierdut, fără 
drept de apel, 22-29 (11-14), în fața hand
balistelor de la Tomis Constanța și rămân 
astfel doar cu victoria din etapa a doua, 
de la Caracal.

Deși au început bine meciul con
ducând în primele cinci minute (3-2), 
hunedorencele n-au putut rezista în fața 
unui adeversar, vizibil mai bine aranjat în 
teren. Dobrogencele antrenate de Ion 
Crăciun au trecut la conducerea jocului, 
în special datorită transformărilor de la 
șapte metri ale lui Loredana Mateescu 
care a avut un procentaj de sută la sută la 
finele jocului. Oaspeții s-au distanțat trep
tat, astfel că la jumătatea primei reprize 
conduceau cu trei goluri avans (3-4), pen
tru ca în doar cinci minute să se desprindă 
la cinci goluri. Cea mai mare diferență de 
goluri s-a consemnat în minutul 25, când 
Constanța a lăsat Deva la șapte lungimi 
în urmă, iar la pauză, le-au permis de- 
vencelor să se apropie la doar trei puncte.

Din nefericire pentru handbalistele

de la Cetate, repriza secundă s-a 
desfășurat sub același registru, 
constănțencele fiind pe întreaga durată a 
celor treizeci de minut la cârma jocului. 
Cetate a avut o singură tresărire de or
goliu, cu 20 de minute înainte de final 
când s-au apropiat periculos la doar un 
gol diferență (16-17), grație „veteranei” 
Melinda Toth, însă au cedat inexplicabil 
de ușor în fața forcingului fetelor de la 
Constanța. Finalul a fost de coșmar pen
tru devence care au ratat atac după atac, 
în vreme ce echipa oaspete a fructificat 
toate șansele pe care le-a avut, lucru 
consimțit și de scorul final afișat pe 
tabelă. CSM Cetate Deva-Tomis 
Constanța 22-29.

Pentru Deva, principala marcatoare 
a fost, din nou, Carmen Cartaș, interul 
stânga reușind 11 goluri, în vreme ce pen
tru Constanța Loredana Mateescu a în
scris de 10 ori (de fiecare dată din 
aruncări de la șapte metri.) Cetate joacă, 
duminica viitoare, tot acasă, împotriva 
celor de la Universitatea Reșița.

-Claudiu Sav 
_________________________ J

Demersul lui Alin Bonța de a promova mișcarea în aer 
liber s-a dovedit a fi un succes. Zeci de hunedoreni s- 

au trezit dis de dimineață și au alergat alături de 
acesta pentru a atrage atenția asupra importanței spor
tului în viața de zi cu zi. Astfel, trei din cei aproximativ 

30 de participanți au reușit să alerge un maraton pe 
stadionul „Cetate” din Deva, câștigătorul neoficial, 

fiind Goerge Mircea, de 16 ani, care a alergat echiva
lentul unui drum Deva-Hunedoara, dus-întors, în 

aproape 3 ore și 40 de minute.

Pentru câteva ore, iubitorii sportului în aer liber au alergat, cu 
mic, cu mare, pe pista stadionului din Deva alături de Alin Bonța, 
pentru a atrage atenția asupra faptului că, anual, din ce în ce mai 
puțini români aleg să facă mișcare în aer liber. Astfel, de la sportivi 
de performanță până la pensionari iubitori ai sportului, toți și-au

măsurat rezistența, duminică, timp de patru ore pe zgura stadio 
de sub cetate.

Câte o tură pentru fiecare an de viață

Cel mai vârstnic „maratonist” a fost Petre Jianu, de 62 
care a reușit să alerge puțin peste un semi-maraton. Pensionam 
vean, un împătimit al sportului, a alergat, în aproape trei ore, ( 
ture, adică exact, câte o tură pentru fiecare an de viață, și a dec 
că dacă nu ar fi avut probleme la unul dintre picioare nu s-ar fi 
până la finalul maratonului. „Iubesc sportul și deși, nu sunt sp 
de performană, încerc să particip la toate competițiile dedicate ■ 
eranilor». Obișnuiam să alerg pe distanțe foarte mari, când > 
mai tânăr, de la Deva la Săcămaș sau de la Deva la Mintia. Miș< 
este foarte importantă pentru sănătate. Foarte bună inițiativa < 
nului Bonța, îl suțin în încercarea de a oficializa un semi-mai 
la noi în județ”, a declarat, deloc obosit, ambițiosul pensionar

La 16 ani a alergat echivalentul distanți 
Deva-Hunedoara, dus-întors

George Mircea, de 16 ani, a reușit să termine cele 105 tu 
cel mai bun timp și i-a surprins pe toți cu determinarea sa. Tâi 
hunedorean practică sportul de performanță însă specialități 
este proba de 400 de metri, astfel că, cursa de duminică a fost p 
în care a alergat mai mult de 15 kilometri. George, care este el 
clasa a X-a la Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” din Hune 
a venit însoțit de încă doi colegi și de doi profesori ai săi și. 
trecut prin gând că va rezista întreg maratonul. „Astăzi (n 
duminică) m-am autodepășit. Nu mă gândeam că voi termina n 
tonul, pentru că gândul meu era să alerg înjur de 10-15 kilon 
așa de distracție, împreună cu colegii mei și cu domnii profe 
Mă bucur însă că mi-am dovedit că pot și îi mulțumesc domi 
profesor de sport pentru că mă sprijină în pasiunea mea pi 
atletism”, a spus, la final, adolescentul.

Inițiatorul acestui eveniment, Alin Bonța, a ținut să preci 
că prin organizarea acestui maraton a vrut să atragă și at 
primăriilor din Deva și Hunedoara, pentru a-1 sprijini în reali; 
unu semi-maraton, anual, pe distanța dintre cele două orașe. „F 
prin această inițiativă, administrațiile locale a celor două ora! 
vor implica în proiectul pe care vrem să îl implementăm. Ni 
gândit să organizăm, în fiecare an, un semi-maraton pe distant' 
tre cele două orașe. Pe scurt, de la Castel, la Cetate. Cred c 
acest lucru ar promova și mai mult cele două municipii, cu atâ’ 
mult cu cât se dorește realizarea unei conurbații”, a conchis 
Bonța.

Claudiu

■
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PROGRAM
zilnic 08-21 
Duminica 09-17
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Prestăm;
- poliș culoare;
- poliș luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;

Telefon: 0761 - 973.940

- 5 spălări li grans!
- legitimație (exterior + interior, 16 ronly

OFERTĂ
ABONAMENTE

O
- Persoane fizice -

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

12 luni - 100 lei Qâ

Abonamentele 
se pot face. 

- prin factorii poștali,
- la oficiile poștali

din județ,
- la sediul redacție,

din Deva, 
str. Mărăști, bl. D 4, 

sc. 1, ap. 1, 
- la telefon: 0354/882.101 

sau 0354/882.101

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” 

angajează vânzători volanți 
pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.

Informații la tel.: 0728047011.
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Junioarele tie la echipa de volei a CSȘ Deva uu învins, ieri, eu 3-1, echipa similară a celor de ia CSS 
Lugoj, în primul meci al noului sezon competițional. Fetele antrenate de I loleta Hota și-au luat astfel 
revanșa după ce în prima etapă a grupelor de cudete, voleibalistele devence uu pierdut cu 3-0 în fața lu- 
gojeiicelor. Etapa viitoare hunedorencele se deplasează la Kpova pentru jocul cu CS Șoimii Lipova.

Sport 9
Luni, 11 octombrie 2010

lipsiți de noroc
ureșul Deva a pierdut, sâm- 
tă, cea de-a doua deplasare 
tsecutivă, 1-2, la Ploiești, pe 
enul liderului Petrolul. Pe o 
mie mocănească, băieții an- 
nați de Gică Barbu au făcut 
n joc peste așteptări, iar cu 
uțin noroc puteau pleca cu 
n punct din fieful liderului

Devenii au reușit să marcheze 
nul gol în deplasare din acest sezon, 
tna reușită pe teren străin datând din 
>a cu numărul 29 a campionatului 
ut, când juniorul Al. Dan marca pe 
nul „Bătrânei doamne” din Arad.

Deși au învins, ploieștenii se află 
-o vizibilă scădere de formă, insuc- 
li1 de etapa trecută de la Slatina ne 
putând fi catalogat drept un acci- 

t, după ceea ce s-a petrecut sâmbătă 
’loiești. Mureșul a început ca din 
că meciul de la Ploiești și a deschis 
'îl după doar 10 minute. Experi- 
îtatul Dinu Sânmărtean a reluat ex- 
int în plasă o centrare venită din 
icul drept. Gazdele se trezesc și 
rița și Daniel Stan trec imediat pe 

ezultatele complete ale etapei a șaptea: GOLGHETERI:

Petrolul Ploiești - Mureșul Deva 2-1
CSM Râmnicu-Vâlcea - ACSMU Poli Iași 3-1 
CS Mioveni - FC Silvania 2-0
ACU Arad - Unirea Alba Iulia 3-2
Voința Sibiu - FCM UTA Arad 0-0
Arieșul Turda - FC Argeș Pitești 2-0
Gaz Metan CFR Craiova - ALRO Slatina 0-3

* Partida FC Bihor — Minerul Lupeni nu s-a disputat, deoarece hunedorenii 
u retras din campionat, urmând ca toate rezultatele înregistrate până acum să 

'.uleze.

lângă egalare șuturile lor fiind parate de 
Pârvu, aflat la primul meci ca titular în 
tricoul Mureșului în acest sezon..

Și cum o vorbă din popor spune 
că „la omul sărac nici boii nu trag”, alb- 
roșii se văd egalați după o fază demnă 
de cascadorii râsului. în minutul 20 al 
întâlnirii unul din fundașii Devei 
încearcă să degajeze mingea de la 40 de 
metri, aceasta îl lovește în tibie pe 
Câijă, „mușcă” din gazon exact în fața 
lui Pârvu și poposește cuminte în plasa 
porții devene. Gazdele atacă apoi, însă 
nici Pompiliu Stoica și nici Florentin 
Dumitru nu mai găsesc drumul spre 
poartă până la pauză.

„Cea mai norocasă 
victorie din cariera 
mea de antrenor”

Tot ploieștenii sunt cei care revin 
mai cu „vână” de la cabine și ratează 
astfel ocazia desprinderii, la doar 10 
minute de la reluare. Pompiliu Stoica îl 
angajează excelent pe Daniel Stan, 
acesta îl depășește cu ușurință pe Dosan 
șutează din interiorul careului însă 
Pârvu are un reflex salvator. Mureșul 

profită de jocul ezitant al gazdelor și, 
după o oră de joc ratează oportunitatea 
de a trece la conducere. Ginghină 
profită de o degajare greșită a lui Mari
nescu, driblează doi fundași și șutează 
din 16 metri, mingea trecând de puțin 
pe lângă poarta goakeeperului 
ploieștean. Norocul îi ocolește din nou 
pe hunedoreni când mai erau 15 minute 
de joc. Tânărul Coca luftează în prea
jma careului, FI. Dumitru este pe fază, 
îi pasează lui Stănescu, care 
îndeplinește o simplă formalitate din 
șase metri. Până la final, găzarii irosesc 
șansa desprinderii, prin același 
Stănescu care liber în careu trimite din 
patru metri peste transversală. Mureșul 
pierde nemeritat pe terenul celui mai de 
temut adversar, însă jocul elevilor lui 
Barbu crește vizibil de la meci la meci, 
astfel că, evitarea retrogradării nu pare 
a fi o misiune tocmai imposibilă.

Tehnicianul găzarilor, Vivi 
Răchită, a declarat la final, că “a fost 
cea mai norocoasă victorie din cariera 
mea de antrenor”, ceea ce spune multe 
despre cele întâmplate pe teren.

Claudiu Sav

Adrian Voiculeț 
(UTA Arad) - 6 goluri

Valentin Budescu
(Petrolul Ploiești) - 6 goluri

Roberto Ayza
(CS Mioveni) - 5 goluri

Zeno Bundea
(ACU Arad) - 5 goluri

Petrolul Ploiești: Marinpscu - Cârjă, Bozga, Plecanciu, P. Stoica - 
Benga, Enescu - FI. Dumitru, Stănescu, Oprița - D. Stan. Au mai jucat: Cr. 
Vlad, Gafița, Moroșan.

Antrenor: Valeriu Răchită

Mureșul Deva: Pârvu - Coca, Dosan, Gongolea (c), Câmpean - Sătmar 
- Melcea, Ginghină, Gîrlă, D. Sânmărtean - Dîrvaru. Au mai jucat: Golguț, 
Bogman, R. Stan.

Antrenor: Gică Barbu

CLASAMENT:
1. Petrolul Ploiești 6 5 0 1 16-5 15p
2. CS Mioveni 6 4 . 2 0 9-2 14p
3. Voința Sibiu 6 3 3 0 7-2 12p
4. ALRO Slatina 7 3 2 2 10-8 Hp
5. FCM UTA Arad 7 3 1 3 14-11 lOp
6. FC Bihor 6 3 1 2 6-5 lOp
7. ACU Arad 6 3 1 2 7-7 lOp
8. ACSMU Poli Iași 7 2 2 3 7-8 8p
9. Mureșul Deva 7 2 2 3 6-8 8p
10. Unirea Alba Iulia 7 2 2 3 5-7 8p
11. Gaz Metan CFR 6 2 1 3 7-9 7p
12. Arieșul Turda 6 2 1 3 4-7 7p
13. FC Silvania 7 2 1 4 4-11 7p
14. CSM Râmnicu-Vâlcea 7 2 0 5 7-10 6p
15. FC Argeș Pitești 7 1 1 5 5-14 4p

*Minerul Lupeni s-a retras din campionat și toate rezultatele i-au fost an
ulate

lemize pentru echipele hunedorene din liga a treia
7 Hunedoara și CFR Simeria au 
ușit doar câte un egal în etapa a 
îptea. Hunedorenii au remizat, 
isă, 0-0 cu Autocatania Caranse- 
j, la capătul celui mai slab joc al 
r de la debutut în liga a treia, în 
np ce feroviarii simerieni au în- 
leiat egal, 1-1, la malul Dunării, 
iedul cu CS Termo Tr. Severin, 
tul lider al serieL în urma rezul- 
telor rundei a șaptea, clasamen- 
' ligii a treia rămâne neschimbat

Nimic la nimic
Puținii suporteri care au profitat de 

mea frumoasă de afară și au poposit în 
unele bătrânei arene hunedorene de la 
bra furnalelor au avut parte de cel mai 
5 joc din ultima vreme. Băieții antrenați 
Eusebiu Șuvagău nu au tras nici un șut 
spațiul porții oaspete, deși, până la 
astă întâlnire aveau cel mai bun atac din 
ie. Pe de altă parte, rezultatul pare unul 
fect normal în condițiile în care, la ora 
ului, se întâlneau echipele cu cea mai 
îă defensivă din campionat. Cărășenii lui 
■in Costachi au obținut astfel a doua 
tiză albă pe „tărâm” hunedorean, după 
i de acum două etape de la Simeria și 
lân astfel, echipa cu doar un singur gol 
mit în șapte meciuri disputate.

Anost, lent, lipsit de idei și previzibil, 
a poate fi caracterizat jocul băieților lui 
vagău, care au cedat astfel primele

puncte pe teren propriu, iar dacă vor mai 
continua în aceiași notă riscă să nu mai 
aducă puncte nici de afară. Văzut ca derbyul 
etapei, jocul de pe „Michael Klein” a arătat 
mai mult ca un joc între două echipe de plu
ton lipsite de inspirație. Prestația alb- 
albaștrilor este cu atât mai îngrijorătoare cu 
cât aceștia întâlnesc în următoarele două 
etape, două pretendente la locurile ce duc în 
liga a doua: CFR Simeria și CS Termo 
Tumu Severin.

Nu l-au uitat pe 
„Mișa” Klein
Ultrașii Hunedoarei, de la Peluza Sud, 

nu l-au uitat nici acum pe Michael Klein. 
Aceștia au afișat la mijlocul primei reprize 
un banner în memoria fostului fundaș, care 
pe 10 octombrie ar fi împlinit 51 de ani. „A

mai trecut un an peste cei 50, Michael Klein 
te vom iubi pe veci!”

Dacă în privința jocului mai este încă 
mult de lucrat, imaginea clublui începe să 
fie promovată din ce în ce mai bine. în
cepând cu săptămâna aceasta fanii clubului 
își pot procura o serie de accesorii cu noile 
însemne ale clubului, hunedorenii fiind ast
fel primul club din județul nostru cu o astfel 
de strategie de marketing.

Egal la malul Dunării
Trupa lui Gheorghe Cornea a reușit 

cel de-al doilea egal consecutiv, în de
plasare. Fervoiarii au remizat, la fel ca și 
etapa trecută la Arad, 1-1, cu fostul lider al 
seriei, CS Termo Tr. Severin, într-un meci 
în care hunedorenii nu au mai ratat la fel de 
mult așa cum îl obșinuiseră pe tehnicianul 

lor. După o primă repriză ștearsă, cu puține 
faze de poartă, în cea de-a doua parte cele 
două combatante și-au adus aminte pentru 
ce au pățit pe iarbă. Mehedințenii au deschis 
scorul la doar cinci minute de la reluare prin

FC Hunedoara: Moldovan - 
Trășcan, Geacă, Al. Rus (c), 
Samoilă - Boloș, Costea, llaș, Ban 
- Zelencz, Șandor. Au mai jucat: Ol
tean, Păcurar, Corobea, Gideon.

Antrenor: Eusebiu Șuvagău

Autocatania Caransebeș:
Vulpescu - Moga, Românu, Ov. 
Bălan, Timbota - Filimon, Costachi, 
Dumitru, Feneș (c) - Văcărescu, Bu
cure. Au mai jucat: Ispas, Neagu, 
Bălan, Tică.

Antrenor: Sorin Costachi

CLASAMENT:
1. Luceafărul Oradea 7 5 5 1 13-8 16p
2. FC Hunedoara 7 4 3 0 14-3 15p
3. Autocatania Caransebeș7 4 2 1 7-1 14p
4. CS Termo Tr. Severin 7 4 2 1 11-7 14p
5. CFR Simeria 7 2 4 1 11-9 I Op
6. Gloria Arad 7 2 1 4 11-12 ?P
7. CS Național Sebiș 5 2 1 2 3-4 7p
8. Bihorul Beiuș 5 2 1 2 9-14 7P
9. ACS Recaș 5 2 0 3 8-6 6p
10. CSM Școlar Reșița 6 1 3 2 4-7 6p
11 .Unirea Sânnicolau M 5 1 2 2 3-4 5p
12. FC Timișoara II 5 0 3 2 6-10 3p
13. Millenium Giarmata 5 0 2 3 7-14 2p
14. Beicherecul Mic 6 0 1 5 4-12 !p

Lățea, însă bucuria lor avea să fie de scurtă 
durată, pentru că, după doar trei minute, 
Riviș a restabilit egalitatea.

Claudiu Sav

Rezultatele complete 
ale etapei a șaptea:

Bihorul Beiuș - Gloria Arad
2-4

CSM Școlar Reșița - Millenium 
Giarmata

1-1
Luceafărul Oradea - FC Timișoara II

1-1
FC Hunedoara - Autocatania 

Caransebeș 0-0 
CS Termo Tr. Severin - CFR 

Simeria 1-1
ACS Recaș - Unirea Sânnicolau Mare 

0-1
National Sebiș și Mama Mia Becicherecul 
Mic au stat

Etapa viitoare, 
vineri, 15 octombrie:

j

Unirea Sânnicolau Marc - Bihorul Beiuș 
Millenium Giarmata - ACS Recaș 
FC Timișoara II - CSM Școlar Reșița 
Național Sebiș - Luceafărul Oradea 
CFR Simeria - FC Hunedoara 
Gloria Arad - CS Termo Tr. Severin 
Mama Mia Becicherecul Mic și Autocatania 
Caransebeș stau
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Strada

07:00 Telejurnal Matinal 07:00
09:00 Dovadă de iubire (brazilian se

rial, 2005-71.) 08:10
10:00 Dănutz S.R.L. (emisiune de di- . 

vertisment, rel.) Prima parte
11:00 Prințesele lumii (documentar) 09:55
11:15 Dănutz S.R.L. (emisiune de di

vertisment, rel.) Partea a doua
10:10

12:30 O carte pe săptămână (rel.) 12:00
12:35 Amintiri din istorie 12:30
12:45 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007, rel. - 36.)
14:30

13:45 Desene animate - Povești cu li
pici pentru cei mici

15:30

14:00 Telejurnal 16:00
14:45 Pur și simplu delicios (rel.)
14:55 Vinul pe românește
15:30 Kronika (magazin cultural)
17:00 Spune-mi ce te doare 17:00
17:30 Papucul doamnei (2010) 17:30
18:00 Telejurnal
18:30 Legendele palatului: doctorul 

Hur Jun (serial, 2007-37.)
18:30

19:30 Prințesele lumii (serial docu- 19:00
mentar, rel. - 13.) 19:30

20:00 Telejurnal 20:00
21:00 Prim plan
22:00 30 Rock (SUA serial de come- 20:30

die, 2006- 17.) 21:00
22:55 Vinul pe românește 22:00
23:10 în toiul nopții (comedie, 2004) 

cu Giorgio Pasotti, Francesca 
Inaudi, Fabio Troiano, Fran-

23:00

cesca Picozza

Maria

Glasul 
ciorii

Intrare

Picat 
dincer

Creanga 

Amurg

Seul

Trăgători 
cu arcul

Aricii

Lider

Genul 
mascu'in

Doctor la zoo (german serial, 
2006 - 2.)
Franceza pentru începători 

(german-francez comedie ro
mantică, 2006)
Animal instinct
Josie and the Pussycats (SUA 

comedie, 2001, rel.)
Telejurnal
Ferma (rel.) 
împreună în Europa (film edu

cativ
Zestrea românilor (documen

tar, rel.)
Doctor la zoo (german serial, 

2006, rel. - 2.) 49' cu Elisabeth 
Lanz, Sven Martihek, Michael 
Lesch, Gunter SchoB
Telejurnal la TVR 2
Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010) 60'la TVR 2
Puterea legii (talk show, 2010) 

la TVR 2
Atlas la TVR 2
Tânăr, caut carieră Episodul 5 
Dincolo de hartă (documentar) 

45'
Bugetul meu (reportaj) 
Arena Leilor (reality show)
Ora de știri (show de întâlniri) 
Spionii (englez serial triller, 

2002 - 5.) cu Matthew MacFa- 
dyen, Keeley Hawes, David 
Oyelowo, Peter Firth

In clădirea Millenium, înaltă de 110 etaje, liftul trează probleme, la 
început ajungând în cele din urmă să omoare oameni. Se pare că ex
perimente ciudate au fost făcute, tipuri experimentale implantate în 
circuitul electronic... (Prima T\'y23:30; Ascensorul ucigaș)

Perioade 
de timp

Pupătură

Tania
Ene

— 
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AGĂ, CĂTANĂ, CATOZI, CIR, COLIR, 

CORAL, GEDIJLOȚI, INADERENȚE, 
INELEGANȚA, IRĂ, ÎNCOLONAȚI, 

ÎNTĂRÂTATĂ, LEBĂDĂ, MĂCELĂRIRI, 

MILITARISM, MISOGINIST, NAZ, NE, POL 
POT, ODATĂ, RA, SABOTA, SAPE, SO. 

STĂPÂNITOR, STILIZATOR, TAC, ’ 

TERORIZĂRI, TETA, TIR.

Petru Ardelean-ARZ 
8u<lol<ii

9 6 4 5 3 2
8 9 3 7 5

3 5 8 2 9
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

23:45

06:00 Observator 07:00 Știrile Pro TV 07:00 Pe cuvânt de femeie 07:00 camera de râs la Prima TV
08:00 'Neatza cu Răzvan și Dani 09:55 Omul care aduce cartea 08:15 Săracii tineri bogați 07:30 Nimeni nu-i perfect

(matinal) 10:00 Alex Rider - Micul spion (co- 09:45 Rosalinda 08:20 Sport cu Florentina
10:00 în gura presei medie, 2006, rel.) 11:15 Paradisul blestemat 09:15 Probă de celebritate
11:15 Ură și diamante (dramă, 2001, 12:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 12:30 O mare de pasiune 10:00 Miss fata de la țară

rel.) cu Roy Scheider, Alyssa 1973 -3840.) 14:00 Marina 11:30 Imobiliare Blitz
Milano, Sean Patrick Flanery, 13:00 Știrile Pro TV 15:15 Victoria 12:00 Autoforum
Michael Easton 13:30 Zâmbete într-o pastilă (SUA 16:15 Rețeta de ACASĂ 13:15 Sport, dietă și o vedetă

13:00 Observator serial de comedie, 2006 - 6.) 16:30 Rosalinda 14:00 Omul bombă (englez-germ:
14:00 Străinul de lângă mine (SUA 14:00 România, te iubesc! (magazin 17:25 Vremea de Âcasă film de acțiune, 1998)

dramă, 2001) cu Jay O. Sanders, cultural, 2008, rel.) 17:30 Poveștiri adevărate 16:00 Cireașa de pe tort
Margaret Colin, Aaron As- 15:00 Land of Jokes 18:30 O mare de pasiune 17:00 Trăsniții
hmore, Michael Cera 16:00 Tânăr și neliniștit (SUA serial, 19:30 Săracii tineri bogați 18:00 Focus 18

16:00 Observator 1973 -3841.) 20:30 Iubire și onoare (român serial 19:00 Focus Sport
17:00 Acces Direct 17:00 Știrile Pro TV de dramă, 2010) cu Mădălina 19:30 Cine știe...câștigă!
19:00 Observator 17:45 Happy Hour Drăghici, Diana Dumitrescu, 20:30 Fermier. Caut nevastă! (real
20:30 Comanda la mine 19:00 Știrile Pro TV Augustin Viziru, Adela Popescu show, 2009)
22:00 Narcisa sălbatică (român serial 20:30 Anaconda 2: Goana după Orhi- 21:30 Cealaltă față a Analiei (SUA 22:15 Trăsniții

de dramă, 2010) cu Alina Puș- deea Blestemată (SUA horror, serial, 2008) 23:00 Mondenii
caș, Antonia Ionescu, Ana Maria 2004) 97' 22:30 Poveștiri de noapte 23:30 Ascensorul ucigaș (SUA-ol;
Donosa, Alexandru Costea 22:15 Moștenirea (român serial de 23:30 7 păcate (brazilian serial de. dez thriller, 2001) 110' cu

23:00 Observator comedie, 2010 - 5.) dramă, 2007) James Marshall, Naomi Watt
Un Show Păcătos 23:30 Eric Thai, Michael Ironside

19:30
20:00

21:55

; 22:25

15:45 . 27 de rochii (comedie romantică, 2008)
17:35 Fratele lui Moș Crăciun (SUA comedie,
2007) cu Vince Vaughn, Paul Giamatti, Miranda Richardson 

Pe platourile de filmare
O femeie face carieră (SUA comedie, 1988) cu Melanie Griffith, Alec 

Baldwin, Sigourney Weaver, Harrison Ford
Bine dotat (SUA serial de comedie, 2009 - 4.) 30' Ultimatum cu Tho

mas Jane, Jane Adams, Anne Heche, Charlie Saxton
Chiria (SUA dramă, 2008) cu Will Chase, Adam Kantor

15:30
16:30
17:00
19:00
20:00

21:00
22:00

Ruleta destirrtilui (SUA serial de dramă, 2001 - 8.) ,
Un bărbat bun la toate (englez serial de comedie, 1990 - 6.) k)b| 
Iancu Jianu, zapciul (român film de acțiune, 1980, rel.) / 5' 
Monk (SUA serial polițist, 2002 - 1.) cu Tony Shalhoub ÎL.__
Aproape de adevăr (SUA serial polițist, 2005 - 8.) cu Kyra

Sedgwick, J.K. Simmons, Robert Gossett, G.W. Bailey
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 25.)
Jocuri periculoase 2 (SUA thriller, 2004) cu Susan Ward, Anthony

John Denison, Leila Arcieri, Isaiah Washington
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dispecer 1
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șini de cusut industriale 2
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sudor 5
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Telefon: 0755.999.918
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confectioner-asambleor articole din
textile 5

controlor calitate 2

cusator articole marochinarie
1
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finisor terasamente 4

încarcator-descarcator 1

lacatus montator I

mecanic utilaj 2
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confecțiilor

industria
4

secretara 1

șofer automacaragiu 1

sortator produse 1
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zidar rosar-tencuitor 3
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Telefon: 0755.999.919
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to* In Smcru. Jr cfcteid*. anexe. I cvnm. Hk-AsStk tok, ctoxar*. I66<np, pl-
>0mp, apă, gaz, curent, canalizare. Preț 75.000 lei neg. Tel.0769.849.694

Vând in 2 mie apartament 2 camere, et I. bloc de cârâmidâ. bucMknc mobilați
Preț 125.000 lei. Tel. 0748.347.128

partament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, pivniță, sau schimb 
■lament 4 camere, ofer diferența. Preț 140.000lei neg. Tel.0735.066.695

Vând loc de casă în Simeria, zona Marmosim, st=1200mp. Preț 20 euro/mp neg. 
Tel. 0735.066.695

asă în Simeria, din cărămidă, în construcție P+M cu proiect autorizație val. 2015. 
' pt. acoperiș, apă, curent, st=470mp, P 3 camere, bucătărie, baie, M 3 camere,
Jtărie. Preț 160.0001ei. Tel 0748.689.532

partament 2 camere în Simeria, st=52-54mp, termopan, izolat termic exterior. Preț 
0 Ici. Tel.0748.689.532

partament 2 camere în Simeria, semidecomandat, bloc de cărămidă, toate instalațiile 
mopan, amenajat. Preț 75.000 lei.Tel.0769.839.694

partament în Tâmpa 2 camere, baie, bucătărie, hol, balcon, bloc de cărămidă, ter- 
, semidecomandat. Preț 85.0001ei. Tel.0730.346.219

asă și hală în Simeria, teren st=2.000mp. Preț 30.0001ei. Tel. 0769839.694

ipartament 2 camere în Deva, decomandat, zonă bună, etaj intermediar. Preț
Olei neg. Tel.0721.805.675

ipartament 2 camere în Hunedoara, bloc de cărămidă, balcon, semidecomandat, 
ip. Preț 63.0001ei. Tel.0748.347.128

;asă în zona Brad, 2 camere, bucătărie, pivniță, cămară, apă de la rețea. Preț 
lei. Tel.0748.689.532

partament 2 camere în Simeria, et. 1,bucătărie, baie, balcon. Preț 70.000lei neg. Tel. 
^5.695

3ksă în Simeria, 3 camere, bucătărie, cămară, pivniță, garaj, curte, grădină, st=400mp. 
.000 euro.Tel.0748.347.128

ipartament 2 camere în Simeria, bloc de cărămidă, et.3, decomandat, balcon, ter- 
parchet lemn, CT. Preț 30.000euro neg.tel.0769.839.694

ipartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț 
Olei. Tel. 0735.066.695

apartament 2 camere în Simeria semidecomandat, amenajat, termopan. Preț 
Olei neg. Tel 0769.839.694

ipartament 2 camere în Simeria, CT, termopan, st=35mp, schimb cu casă. Preț 
lei. Tel. 0748.689.532

ipartament 3 camere în Simeria , bloc de cărămidă, decomandat, CT, st=78mp, sau 
) cu casă pe sate plus diferența, Uroi, Tâmpa, Băcia. Preț 130.0001ei. tel 
15.069

ipartament 3 camere în Deva, st=-'70mp,l balcon, baie, termopan, bucătărie, hol, mo- 
,araj 20mp, locuibil, bloc de cărămidă. Preț 52.000euro neg. Tel.0769.839.694

ipartament 2 camere în Simeria, decomandat, amenajat, balcon, termopan. Preț 
Olei tel 0721.805.675

:asă în Simeria , 4 camere, hol, anexe, grădină, st=840mp, gaz, apă, canalizare, casă 
ămidă. Preț 270.0001ei. Tel. 0746.689.532

casă 4 camere, termopane, uși, băi cu faianță și gresie, pomi, viță de vie. Tel 
32.083

V

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

S.C. ONE JOBS IMPEX S.R.L. angajează personal masculin, sub 40 de ani, cu carte 
de muncă în România și detașare în Slovenia. Asigură cazare și masă. 
Tel. 0722.775.557

DIVERSE

Cumpăr paie (grâu,orz) în cantități mari, indiferent de felul baloților.
Tel.0764.606.759

Economist, contabil, inspector resurse umane, ofer servicii complete de la A la Z, inclusiv declarații, Re- 
visal, fișa postului firmelor și persoanelor fizice interesate. 
E-mail: nicutrufaș@yahoo.com Tel.0723.409.007

Vând porci, junincă gestantă, vacă gestantă, vaci pentru lapte și sacrificat.Tel.0722.775.557

Doamnă, 51 ani, îngrijesc copil sau persoană în vârstă, am experiență, ofer și cer 
seriozitate.Deya.Tel.0354.738.163

Vând vin roșu și alb, 2 lei/L. Vând pui japonezi. Tel.0743.426.364

Vând hamsteri 10 lei /buc., câine Ciobănesc German femelă de 2 ani cu 1501ei. Vând boiler electric de 
15Lcu 1501ei. Tel.0743.832.083

Vând aparat copt pâine electric cu 130 lei, cumpăr câine Ciobănesc German ofer 200 lei, vând mașină de 
spălat automată 100 lei, vând combină frigorifică. Tel.0720.825.503

Vând fustă de piele neagră, talia 32, nouă, preț 1501ei neg.Tel.0254.228.748

Cumpăr țiglă veche în zona brad. Tel. 0726.390.037, 0246.582.288

Caut persoană serioasă pentru îngrijirea animalelor în Brad. Ofer o masă pe zi și recompensă în bani. 
Tel.0722.775.557

Vând Ford Mondeo a.f. 1993, full option, stare foarte bună, înmatriculat. Preț 1750 euro 
neg.Te!.0734.965.619

Vând Seat Ibiza, neînscrisă, în stare de funcționare, sub prețul pieței. Preț 700 lei. Tel.0745.494.954

Vând vaucher pentru programul Rabla. Rei. 0722.857.860

Vând Daewoo Matiz, a.f. 2003, 79.000 km, consum foarte mic, stare ireproșabilă. Preț 2.500eur neg. Tel. 
0762.589.175,0734.965.619

Vulcan cusător piese din piele si înlocuitor 
5

Telefon: 0755.999.920 electricean întreținere si reparații

mecanic utilaj 1
munc.necal.la amb.prod.solide si 
semisolide 7montator placaje interioare si exte

rioare 1
șofer autocamion, mașină de mare 
tonaj 1munc.necal.la întret. drum uri, șo

sele,poduri,baraje 2
vânzător 1

operator instalații dincentrale elec
trice 4 Călan
șofer autocamion/masina de mare 
tonaj 1 Telefon: 0755.999.924

tâmplar manual ajustor montator
12

electricean în construcții 1

lacatus mecanic 1
zidar pietrar 1

munc.necal în ind. confecțiilor
6Simeria

Telefon:0755.999.921 Hațeg

0 Telefon: 0755.999.925

Orăștie ambalator manual 5

Telefon: 0755.999.922
barman 2

bucatar 3
cusător articole marochinarie

20 cusator piese la încălțăminte din 
cauciuc 7

munc.necal.la asamblarea,montarea 
pieselor 2 femeie de serviciu 1

stivuitorist 1 ospătar(chelner) 1

Brad Ilia

Petrila

Telefon: 0755.999.928

cosmeticean 1

director general societate comer
ciala 1

director societate comerciala
2

lucrător comercial 3

manipulant mărfuri 1

montator accesorii pentru calapoade
1

munc.necal.la amb.prod.solide si 
semisolide 1

munc.radioelecronist 10

șofer autocamion/masină de mare 
tonaj 1

șofer de autoturisme si camioanete
1

vânzător 2

Aninoasa

Telefon: 0755.999.927

mecanic utilaj 1

Telefon: 0755.999.923 Telefon: 0755.999.926

camerista hotel o

Vând casă cu grădină 
în Brad, str. Mesteacăn, 
stare foarte bună, apă, 

curent, anexe 
gospodărești.

Preț 85.000 ron neg.
Tel. 0747.344.288
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Fabrica de martore uscate
și adezivi Hunedoara.
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Silvadez
Adezivi și mortare 
uscate pentru renovarea 
și reabilitarea termică 
a casei tale.

SILVÂ^ 

LEMNTEX 
orodticu si comcrcialccăzi

timpttrie din lemn triplu stratifica
uși șl terestre de cea mal buni

mrclNi din lemn ne (ap.
paltin sau Ir

idez

Silvadez^
mortare uscate, adezivi, sape autonivelante

Supremația calității

tLCJHLVA UiMNnXS.K.L 
tul l'himintlia, nr. 12 ID, comuna IIAritu, 
tti/fux: O334/SOIO21/22, tt-muifc

ÎNCEPÂND CU DATA DE 02.08.201 O^NU SE MAI POATE 
PRACTICA PESCUITUL SPORTIV LA “ BAZA 

PISCICOLA RAPOLT “. DEOARECE BAZINELE DE 
PESCUIT VOR INTRA IN RENOVARE.

S.C. TELECERNA SRI
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități foarte ir

Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/2
1
Nisip 22,00 lei/to

Sort spălat 4 - 8mm 23.00 lei/to

Sort spălat 8 - 16mm 23,00 lei/toi

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm 25,00 lei/tcM

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm 25,00 lei/toi

PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚ
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 20

IHK


