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Moș Crăciun, 
„bate” criza 
economic

O femeie cu handicap a fost 
salvată din flăcări de vecini

C3^ m 4

O femeie în vârstă de 65 de ani, din satul Barbura, a ajuns, 
ieri, la spitalul din Deva, cu arsuri pe față și membre în urma 
unui incendiu care i-a mistuit casa.

„Hard Steel Hunedoara” -
Clubul seriozității și al
performanței
Unicul club de full contact amatori, din municipiul Hune
doara, începe să scoată la iveală rezultatele tinerelor talente 
al artelor marțiale.
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Supermarketurile DNICARM 
și-au deschis porțile în DEVA

g Din cuprins
- Au „mușcat” 

la prima t competiție

Revine Cupa B
Liceelor 
la fotbal
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beschis pentru tine! acum și in orașul tău

Unlearm anunță duachidwrea a 4 magazin* i da tip Supurmurket, în 
oraful Deva,

* atr, Horea, bl. 4
* atr. Bejan, bl. 67

* atr Mlhnil Kogălrilceanu, nr. 30
* Bdl. Duela, Complex comercial Dacia

Cu o varietate bogată de produae alimentare fi neulimentare la preturi 
accealbile, cu prețuri de producător la; carne fi mezeluri, conaerve, 
pâine, patiaerie fi cofetărie, lactate fi înghețată, UNICARM îfi deschide 
larg porțile pentru conaumntorul oe zl cu zi.

Reportaj

Tăierea porcului, o străveche tradiție 
românească (I)

„...de pupat

Primarul comunei 
Ribița, loan Faur

Pentru că organizează, la 
sfârșitul acestei săp
tămâni, cea de-a treia 
ediție a a Festivalului - 
Concurs de colinde 
„Praznic Luminos”, la 
care vor participa elevi 
din comunele din județ, 
dar și din afara acestuia, 
prilej cu care își vor pune 
în valoarea talentul și vo
cația artistică.

Primarul orașului 
Petrila, Ilie Păducel

Pentru că, deși orașul pe care îl păstorește 
găzduiește la acest final de săptămână 

ampionatul Național de Popice, iar lotul 
echipei Inter Petrila a avut rezultate de
osebite până în prezent, edilul petrilean 

nu a alocat fondurile necesare pentru 
plata baremului la arbitraj.

rde blamat...”

Cozonaci guslosi si aromați 
îmbrăcati de sarbatoare
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2 Agenda
Vineri, 17 decembrie 2010

► DN 66 Hațeg - Baru Mare 
H ►DX 68 Hațeg - Totești
~ ► Dv 68 lotești - Zcicani
fi ► DN 66 Hațeg - C'âlan

► DN7 Mintia - Vcțel
► DN7 Veței - Lesnie

► DN7 Leșnic - Săcăniaș
► DN7 liia - Gurasada
► DN7 Gurasada - Burjuc
► 1)N7 Burjuc-Zam
► DN 76 Șoiinuș - Bejan
► Petroșani pe DN 66
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f greco-catolic
Ss Danie], Anania, Azaria 
si Misael
f romano-catolic
St. Lazar din Betania;

Sarmale cu 
miez de nucă
(de post)

Ingrediente:
- 1 kg varză murată
- 6 linguri de orez
- 3 linguri de arpacaș
- 80 g miez de nucă
- o rădăcină de țelină
- 2 morcovi mici
- o ceapă mare
- 80 ml ulei
- sare
- piper
- cimbru.

Mod de preparare:
Varza se lasă în apa rece, la 

desărat, apoi se clătește, se aleg 
foile netede și nerupte de nifirimea 
dorita si se pun deoparte. Ceapa se 
curăță și se toacă, țelina și mor
covul se dau prin râzătoare, iar 
nuca prin mașina de tocat fină. 
Arpacașul se lasă o oră la înmuiat 
înainte de preparare. Se amestecă 
toate ingredientele, se călesc 
câteva minute în jumătate din can
titatea de ulei și se condimentează 
după gust cu sare, piper și cimbru. 
Se lasă apoi să se răcească și se 
umplu sarmalele. Acestea se așază 
în vas, după care se toarnă dea
supra restul de ulei și apă, până le 
acoperă. Se fierb până se pătrunde 
varza.<_______ J

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

fSfânțuLZilei HOROSCOP

Pomenirea Sfântului Prooroc Daniel și a 
Sfinților trei Tineri: Anania, Azaria și Misail

Acest fericit prooroc Daniel era din 
seminția lui luda, dintr-un neam care se 
găsea în slujba împărătească. S-a născut în 
Vitora cea de sus. încă de pe când era copil 
a fost dus rob din ludeea în țara haldeilor și 
a proorocit 70 de ani. A trăit cu 460 de ani 
înainte de întruparea lui Hristos. Era bărbat 
tare înțelept, iar iudeii socoteau că este 
eunuc. A plâns mult pentru popor și pentru 
cetatea Ierusalimului. Prin post se înfrâna 
de la orice mâncare dorită. Era uscățiv la 
față, dar foarte frumos, cu harul Celui 
Preaînalt.

Cei trei Tineri, după cum spune isto
ria, erau din sfânta cetate a Ierusalimului. 
Tatăl lor se numea lezechia, iar mama lor 
Caligona. lezechia, când era bolnav, a 
cutezat să ceară lui Dumnezeu să nu-l dea 
morții, căci a păzit cele plăcute înaintea 
Lui; iar Dumnezeu i-a mai adăugat 15 ani 
la anii vieții lui. Când Ierusalimul a fost în
conjurat și robit de Nabucodonosor, îm
păratul babilonienilor, au fost luați și ei robi 
împreună cu Proorocul Daniel și duși în Ba- 
bilon. Pentru virtutea lor, au fost puși mai- 
mari peste treburile împăratului.

Mai târziu, pentru că au batjocorit 
chipul pe care-1 făcuse și-l ridicase îm
păratul și pentru că nu s-au închinat lui, au 
fost aruncați într-un cuptor ars de șapte ori. 
Acolo ei cântau psalmi lui Dumnezeu. îm
păratul văzând minunea, a mărturisit că 
mare este Dumnezeul preaslăvit de cei trei 
Tineri. Căci văpaia se prefăcuse în rouă, iar

ei rămăseseră nevătămați.
Daniel n-a fost aruncat în cuptor, deși 

trăia, locuia și petrecea împreună cu cei trei 
Tineri, și din pricina lui fuseseră aceia cin
stiți. Pricina n-o putem afla din Sfânta 
Scriptură, pentru că Scriptura a trecut-o sub 
tăcere. Dar după cum mi se pare mie și 
după cum este și adevărat, pricina pentru 
care n-a fost aruncat Daniel în cuptor a fost 
aceea că lui i se pusese numele Baltazar, iar 
la babilonieni numele acesta era nume dc 
covârșitoare cinste, nume de dumnezeu. 
Deci pentru ca să nu creadă babilonienii, 
care fără judecată îndumnezeiau focul, că 
minunea din cuptor a făcut-o Baltazar, a 
rânduit Dumnezeu ca Daniel, care purta nu
mele dumnezeului lor, să nu intre în cuptor 
și nici să nu se vorbească deloc de Daniel 
în istorisirea minunii din cuptor.

Sfinții trei Tineri, după izbăvirea lor, 
mai presus de cuget, din foc, după ce 
dobândiseră iarăși cinstea de mai înainte și 
după ce au trăit cu cinste toată viața lor, s- 
au săvârșit cu pace împreună cu Daniel.

Spun unii că după moartea lui Nabu
codonosor și a celorlalți împărați de după 
el, care cinsteau pe Daniel și pe cei trei 
Tineri, s-a ridicat un alt împărat cu numele 
Atic. Acesta a făcut cercetare sfinților. în
fruntat de ei, a poruncit să li se taie capetele. 
Când a fost tăiat capul lui Misail, Azaria și- 
a întins haina și i-a prins capul; la fel și 
Anania a prins capul tăiat al Iui Azaria, iar 
Daniel a întins haina lui și a prins capul lui

Anania. în urmă i s-a tăiat și lui capul. Se 
spune că după tăiere, capetele lor s-au lipit 
de trupuri, iar îngerul Domnului i-a luat și 
i-a dus în muntele Gheval, unde i-a pus sub 
o stâncă. După 400 de ani, la învierea Dom
nului nostru lisus Hristos, au înviat și ei și 
iarăși au adormit.

Ai un moral ridicat și o condiție fi
zică bună. Este momentul ideal să 
mergi la un curs de gimnastică sau să 
te apuci de un sport.

în viața sentimentală se instalează 
un climat senzual. Evită geloziile și 
suferința care însoțesc de obicei por
nirile amoroase care au la bază o atrac
ție sexuală.

Nu risca financiar, mai ales girând 
pentru amici și rude, dacă este vorba 
despre împrumuturi importante. Dacă 
simți nevoia de o schimbare, poate o
reamenajare sau restaurare a locuinței ar fi o
activitate binevenită în familie.

Dedici mai mult timp și îți consumi 
mai multă energie pentru viața mon
denă și pentru relațiile cu cei din jur. 
Ești entuziast și comunicativ.

Este o zi favorabilă reconcilierilor 
între prieteni. Nu te întoarce către tre
cut pentru a critica ceea ce nu a fost 
făcut și ceea ce ar fi trebuit să fie.

Singura modalitate de care dispui 
pentru a-ți reechilibra bugetul este să 
limitezi cumpărăturile, mai ales dacă 
este vorba despre mobilă sau haine.

17 decembrie

Dacă încă îți mai aștepți jumătatea, 
suspinsul ar trebui să ia sfârșit în cu
rând. Vei întâlni persoana mult visată, 
trebuie să ai grijă să păstrezi această 
pasăre rară.

de-a lungul timpului
1903: A avut loc în Kitty Hawk, statul american Car

olina de Nord, primul zbor cu un aparat mai greu decât aerul, 
realizat după planurile fraților Orville și Wilbur Wright. 1909: 
Este adoptată de către Camera Deputaților "Legea privind 
sindicatele funcționarilor statului", care interzicea dreptul de 
asociere și de grevă tuturor salariaților statului, ai județelor și 
comunelor.

1942: Al doilea război mondial: Guvernele britanic, 
american și sovietic au somat Germania să pună capăt mă
surilor de exterminare a evreilor, sub amenințarea cu represalii; 
1963: Guvernele român și francez ridică legațiile lor de ia Bu- 

s curești și Paris la nivel de ambasadă.
1989: Timișoara. La ordinele lui Ceaușescu, se trage în 

manifestanți, din Piața Libertății până la Operă, în zona Podu
lui Decebal, pe Calea Lipovei. Tab urile blochează intrările în

S-au născut
1706: Emilie du Châtelet, matematiciană și fiziciană 

franceză
1778: Humphry Davy, chimist britanic
1843: Eiisabeta, regina României, soția regelui Carol I 

(1866-1914) și scriitoare (Carmen Sylva)
1870: Ioan A. Bassarabescu, prozator român, membru al 

Academiei Române 1893: Dimitrie Bagdasar, medic român, 
membru post-mortem al Academiei Române 1940: Nicolae 
Lupescu, fotbalist român

1975: Milla lovovici, actriță ucrainiană

Evită datoriile, deoarece există 
posibilitatea să îmtâmpini greutăți în 
a plăti sumele la momentul cuvenit. 
Renunță la gadget-uri și mai ales la 
credite substanțiale.

Relațiile cu familia sunt reci. Te 
simți exclus, respins și din cauza asta 
suferi. Dacă astăzi ți se pare ca apare 
o oportunitate fantastică de afaceri și

Comemorări:
1847: Arhiducesa Marie Louise a Austriei, a doua 

soție a lui Napoleon
1860: Ddsiree Clary, regină a Suediei
1906: Ignâc Acsâdy (Ignăc Adler), scriitor, publi

cist și istoric maghiar de origine evreiască
1907: Lord Kelvin, fizician britanic
1909: Leopold al II-Iea al Belgiei
1912: Spiru Haret, savant și omul politic liberal, 

vicepreședinte al Academiei Române; a reorganizat ne 
baze moderne învățământul românesc

Bancurile zilei
© © ©

Un vierme îi spune priete
nei sale:

- Dacă nu te măriți cu mine, 
mă arunc în fața găinii!

© © ©
Discuție între o vacă și vi

țelul ei:
- Gata, de azi să nu te mai 

prind că te mai caută Ghiță!

- De ce, mama?
- De-aia.
- De ce?
- Păi mă-sa e o scroafă, 

taică-su e un porc.
- Dar, mamă, și tu ești o 

vacă.
- Da, dar tatăl tău a fost ve

terinar...

Cocoșul organizează o șe
dință cu găinile. Despachetează 
o cutie și scoate din ea un ou de 
struț.

- Nu vreau să vă critic, dar 
nu strică să fiți la curent cu ce 
este în stare concurența!

© © ©
© © ©

Doi struți la o discuție.

- Știi de ce ne băgăm noi 
capul în nisip?

- Nu știu de ce o faci tu, dar 
eu caut petrol!

© © ©
Se plimbă doi gîndaci. 

Unul se mișcă tremurător. Ce
lălalt spune:

- Asta ce e? Breakdance?
- Nu, diclofos.

te entuziasmezi pentru aceasta situație, poate ar 
fi mai bine să verifici toate elementele înainte
de a face orice pas.

Unii nativi singuri vor avea ocazia 
să concretizeze dorințele lor de stabi
litate în dragoste. Rezistența la obo
seală este scăzută.

Viața familială este destul de deli
cată. Unii dintre nativi își fac griji în 
ceea ce privește domiciliul sau o 
schimbare a locuinței. îți face plăcere să vezi 
că te poți face plăcut de cei din jur.

Viața amoroasă este mai picantă 
ca de obicei. Fantezii amoroase, in
stincte violente, complicații și pasiuni.
toate se adună în această zi.
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Primăria municipiului Vulcan a găsit o metodă modernă pentru a comunica 
cu cetățenii. Este uita din primele Primării din țară care... ți-a făcut cont 
pe populara rețea de socializare, Facebook. Pe profilul administrației lo
cale, cetățenii vor putea urmări în permanență ceea ce se întâmplă în orașul 
din Valea Jiului. Astfel, vor fi postate știri legate de acțiunile culturale, 
sportive, sociale și despre investițiile ce urmează se facă în oraș.
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Moș Crăciun, „bate”
Odată cu apropierea Sărbătorii Naș
terii Domnului, hunedoarenii intră în 
febra cupărăturilor. Indiferent de 
criza mult discutată, piețele, maga
zinele, supermarketurile și chiar 
ABC-urile de cartier sunt luate cu 
asalt de cumpărători. Fie că sunt în 
cautarea unui cadou sau unei mici 
atenție, fie că vânează ofertele pro- 
moționale, hunedorenii se pregătesc 
pentru sărbătorile de iarnă.

Pregătirile pentru sărbătorile de iarnă 
au început în urmă cu câteva săptămâni. 
Administrațiile locale au prevăzut, în 
rectificările de buget, diverse sume 
pentru organizarea evenimentelor 
specifice acestei perioade. Instituțiile 
au trimis felicitările la tipografie și 
așteaptă colindătorii. Călușerii și 
grupurile de colidători au făcut deja 
primele urări, iar Moș Crăciun a primit 
sute de scrisori de la cei mici. în shimb, 
hunedorenii de rând încearcă, după 
nosibilități, să-și asigure o masă în- 

estulată și cadouri pentru apropiați.

Moșul intră pe fereastră...indiferent 
de etaj

Hunedorenii mai pretențioși, care vor 
să le facă copiilor o surpriză deosebită, 
îl pot închiria pe Moș Crăciun, care 
spre deosebire de varianta clasică în 
care bătea la ușă, acum bătrânelul dar
nic întră pe fereastră. Este al treilea an 
în care Moșul „alpinist” își face intrarea 
pe fereastra locuinței sau a apartamen
tului și asta indiferent de etaj. Nu de 
puține ori se întâmplă ca cei mici să se 
sperie de apariția subită a Moșului, însă 
după câteva momente, în care se 
obișnuiesc cu prezența acestuia, îi sar 
bucuroși în brațe, nerăbdători să-i 

tună toate poeziile pe care le-au în-

Prichindeii și elevii deveni au discount la patinoar
Copiii deveni beneficiază de reduceri 
substanțiale la prețul biletelor pentru 
patinoarul din Deva. Municipalitate 
deveană oferă tuturor prichindeilor 
deveni, care vor să se recreeze la pati
noarul, care începând de ieri 
funcționează la poalele cetății, posi
bilitatea de a plăti un preț de intrare 
mai mic.

Potrivit Hotărârii de Consiliu Local 
adoptată luna trecută, școlarii și preșco
larii care frecventează cursurile în 
unități ile de învățământ de pe raza mu
nicipiului Deva beneficiază de o sub
venție în valoare de 5 lei, la prețul unui 
bilet de intrare la patinoar. Astfel, din 
prețul întreg al unui bilet, care se ridică 
la 8 lei pe oră, micuții vor plătii doar 3 
lei. diferența fiind susținută din bugetul 
local al municipiului, până la nivelul a 
zece intrări pe lună.

Tichetele se eliberează prin inter
mediul unitățiilor de învățământ

Tichetele eliberate de primărie sunt dis
tribuite elevilor și preșcolarilor prin in
termediul unitățiilor de învățământ. 
Pentru a beneficia de reducere, tot ce 
trebuie să facă micuții este să solicite 
educatorii lor, învățătoriilor sau dirig- 
ințiilor să fie înscriși pe listele în baza 
cărora pot beneficia de această reduc

în municipiul Deva, brazii se vând la preț de criză

vățat. Moșul este alpinist utilitar, îi 
place să exploreze natura și a practicat 
speologia, iar cea mai mare distanță la 
care a stat „cocoțat” a fost de 220 de 
metri. Așadar, coborâtul în rapel de la 
etajul zece al unui bloc turn este floare 
la ureche. După ce impresarul Moșului 
a preluat comanda, urmează o inspecție 
la fața locului, pentru a verifica dacă 
există un suport solid de care se poate 
lega coarda pe care Moșul o să coboare. 
Dacă totul este în regulă, cu câteva ore 
înainte de mult așteptata vizită, aju
toarele Moșului preiau de la părinți 
cadourile pentru copii. „De câteva zile 
au început să sune telefoanele. Este al 
treilea an în care Moșul nostru se ocupă 
de astfel de activități. Anul trecut, am 
avut 15 solicitări pentru ziua de Ajun, 
de obicei în această zi sunt cele mai 
multe solicitări. Este un mod inedit de 
a aduce cadouri celor mici, iar părinții 
apelează la servicile noastre, în ciuda 
crizei. Adesea se adună mai multe 
familii cu copii la cineva acasă, pentru 

[Moșul alpinist primește din ce în ce mai 
multe solicitări din rândul hunedorenilor

că atunci costă mai puțin”, precizează 
impresarul lui Moș Crăciun, Roxana 
Olșanschi.

Brazii, Ia preț de criză

Și cum nu este Crăciun fără brazi, săp- 

ere, după care vor intra în posesia 
tichetelor care le vor asigura zece in
trări pe lună, la prețul de doar 3 lei. 
Până în prezent, doar jumătate din cele 
12 școli din municipiul Deva au trimis, 
către primărie, tabele în vederea 
obținerii tichetelor de reducere. Astfel, 
doar 1.300 de elevi deveni, din cei 
12.000, beneficiază de reduceri până în 
prezent. în cazul preșcolarilor, doar 72 

tămâna aceasta au apărut în piețe și 
primii comercianți de pomi Crăciun. 
Brăduleții se comercializează la preț de 
criză. Vânzătorii spun că față de anul 
trecut în care au rămas cu marfa nevân
dută din cauza prețului mult prea 
piperat pentru buzunarul hunedorenilor.

dintre aceștia au solicitat tichete de re
ducere. Prețul întreg al unui bilet, pen
tru copiii care nu sunt din Deva, este de 
8 lei pentru o oră, iar penru adulți, bile
tul costă 10 lei pentru același interval 
de timp. Patinoarul este deschis zilnic 
între orele 10 și 22.

Irina Năstase

criza economica
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anul acesta vin cu ofertă pentru vremuri 
de criză. în funcție de coroană, înălțime 
sau specia de rășinoase, diferă și prețul 
de vânzare. Astfel, pentru brazi, prețul 
variază între 35 și 120 de lei. Molidul 
este mai iefitn, cam cu 40 la sută, față 
de anul trecut, așa susțin comercianții, 
iar prețul de pornire pleacă de la zece 
lei. „Am adus brazi din proprietatea

Bani pentru unitățile de 
învățământ din județ
Un număr de 25 de școli generale, gră
dinițe și licee din județ vor primi fon
duri pentru reabilitări sau alte obiective 
de investiții, pe acest final de an. Banii, 
65 de milioane de lei, provin din buge
tul de stat, rezervat Ministerului Edu
cației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului, suma urmând a fi împărțită 
unităților de învățământ din întreaga 
țară.
Astfel, în județul Hunedoara, 25 de in
stituții de învățământ urmează să 
primească fonduri nerambursabile în 
următoarea perioadă, printre instituțiile 
„privilegiate” numărându-se Liceul 
„Emanuil Gojdu” din Hunedoara, în a

Trasport gratuit pentru vizitatorii
Târgului de Crăciun
Demnii care vor să viziteze Târgul 
de Crăciun, organizat în Piața Tele- 
cabinei, beneficiază de transport gra
tuit. începând de ieri, Primăria 
Municipiului Deva a pus la dispoziția 
devenilor, care vor să-și petreacă tim
pul la Târgul de Crăciun și în 
Orășelul Copiilor de la Poalele 
Cetății, două microbuze. Mijloacele 
de trasport vor circula pe ruta Târgul 
de iarnă - Piața Centrală - Poșta 

particulară ca să aibă un aspect cât mai 
frumos. Lumea s-a lămurit despre pro
dusele de import, așa că optează pentru 
marfă românească”, spune loan Pleșa, 
un comerciant venit tocmai din județul 
Alba.

Irina Năstase

cărui cont vor intra 500.000 de lei, cea 
mai mare sumă alocată unei instituții de 
învățământ din județ, banii urmând să 
fie folosiți pentru reabilitarea acesteia, 
în „top”, se mai află și Grădinița cu 
program prelungit și program normal 
Nr. I din Petroșani (240.000 de lei) și 
Grădinița cu program normal din Valea 
Lungă, comuna llia, căruia îi vor reveni 
150.000 de lei, tot pentru reabilitare. 
Banii, veniți de la Guvern, vor mai lua 
drumul unor școli, grădinițe și licee din 
orașe precum Orăștie, Simeria, Lupeni 
sau Deva, precum și din alte 12 sate și 
comune de pe raza județului.

Claudiu Sav

Veche - Spital - Oituz - Zona 
Liceelor - Uzo Balcan - Orizont - 
Trident - Bălcescu - Miorița - Piața 
Centrală - Târgul de iarnă și retur. 
Microbuzele cu care deveni vor putea 
ajunge gratuit în Piața Telecabinei, 
circulă din jumătate în jumătate de 
oră, în intervalul orar 18.00 - 21.30. 
Mijloacele de transport vor fi in
scripționate și decorate în spiritul săr
bătorilor. (I-N.)
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Numărul tranzacțiilor imobiliare încheiate în primele zece luni a fost de 2911.356, 
în ușoară creștere față de același interval din 2009, iar impozitul pe veniturile din 
transferul proprietăților a urcat de la 401,7 milioane lei la 402,4 milioane de lei, 
potrivit datelor notarilor publici. el

Incendiu nimicitor la Barbura
Comercianții s-au ales cu 
amenzi în loc de cadouri

Comisarii de la protecția con
sumatorilor au împărțit avertis
mente și amenzi comercianților 
prinși cu nereguli la comer
cializarea produselor alimentare. 
La începutul lunii decembrie, Au
toritatea Națională pentru Pro
tecția Consumatorilor (ANPC) a 
dispus verificarea, la nivel 
național, a modului de comer
cializare și etichetare a pro
duselor alimentare specifice 
sărbătorilor de iarnă (carne pre- 
ambalată, membrane naturale, 
produse zaharoase, ciocolată și 
produse din cacao, produse de 
cofetărie și produse de patiserie 
etc.). La acțiunea de control au 
participat și inspectorii hunc- 
doreni de la Protecția Consuma
torilor care au verificat 16 
operatori economici. Dintre aceș
tia, la 10 operatori economici au 
fost descoperite abateri. Printre 
neregulile constatate au fost: lipsa 
traducerii în limba română a ele
mentelor de informare-caracteri- 
zare inscripționate pe ambalaje; 
lipsa elementelor de informare- 
caracterizare obligatorii;
neafișarea prețurilor de 
vânzare/unitatea de produs sau de 
măsură; neafișarea plachetai TEL 
1NFO-CONSUMATOR. Ca ur
mare a abaterilor găsite, inspec
torii au aplicat 4 avertismente și 
6 amenzi contravenționale în val
oare totală de 30.000 lei. (C.R.)

Concurs de colinde și pictură 
pe sticlă la Ribița

Cea de-a treia ediție a Festivalu
lui Concurs de colinde „Praznic 
Luminos” se va desfășura sâm
bătă, cu începere de la orele 12, la 
Căminul Cultural din comuna 
Ribița. Festivalul este organizat 
de Școala Generală „Preot Iosif 
Comșa” din Ribița, în colaborare 
cu adiministrația publică locală, 
Parohia Ortodoxă, Căminul Cul
tural și Biblioteca Comunală. 
Concursul se adresează elevilor 
din clasele I - VIII și se va des
fășura pe două secțiuni: secțiunea 
colinde și secțiunea pictură pe sti
clă. La concurs s-au înscris elevi 
din comunele din județ, dar și din 
județul Arad. La secțiunea col
inde s-au înscris grupuri foarmate 
din câte zece elevi, de la unitățiile 
de învățământ din comuna 
Lelese, Vețel, Luncoiu de Jos, 
Baia de Criș, Tomești, Vața de Jos 
și Ribița. Concurenții vor pregăti 
un prgram de colinde, specifice 
zonei din care aparțin, însă inter
pretarea acestora nu va trebui să 
depășească mai mult de zece 
minute. De altfel, nu este admis 
acompaniamentul instrumentelor 
muzicale, decât cele specifice 
(clopoței și tobe), și nici dirijatul. 
La secțiunea Pictură pe sticlă vor 
participa elevi ai școlilor din 
Nădab, Chișineu Criș. Brad, 
Ribița și Vața. La concursul cu 
tema „Nașterea Domnului”, au 
voie să participe echipe formate 
din câte doi elevi, care vor picta, 
pe format A4, diferite modele de 
icoane.

O femeie cu handicap a fost 
salvată din flăcări de vecini
O femeie în vârstă de 65 de ani, din 
satul Barbura, a ajuns, ieri, la spi
talul din Deva, cu arsuri pe față și 
membre în urma unui incendiu care 
i-a mistuit casa.

Incendiul a izbucnit ieri dimineață, în 
jurul orei 9, iar până să ajungă pom
pierii, femeia a avut noroc cu vecinii 
care au văzut flăcările și au reușit să o 
scoată la timp din iadul care se de- 
zlănțuise în casa în care locuia.
Două echipaje de intervenție de la Deva 
și Băița și o echipă de paramedici de la 
Băița au ajuns, cu mare greutate la casa 
incendiată, din cauza drumului 
înzăpezit, cu două autospeciale cu apă 
și spumă și o ambulanță. Paramedicu i- 
au acordat victimei primul ajutor și au 
transporatat-o la spitalul din Deva.
„Pompierii au reușit lichidarea incendi
ului după aproximativ o oră de muncă 
și au stabilit că flăcările au izbucnit din 
cauza utilizării necorespunzătoare a

Revine Cupa Liceelor la fotbal
Cea de-a doua ediție a competiției ded
icate fotbalului din liceele hunedorene 
stă să înceapă. Liceenii din opt unități 
de învățământ din Deva se vor duela 
pentru premiul cel mare, în cea dea 
doua ediție a Cupei Liceelor. Com
petiția se va desfășura în perioada 24- 
27 ianuarie la Sala Sporturilor din Deva 
și va pune față în față cei mai talentați 
tineri fotbaliști din oraș. Evenimentul 
realizat cu sprijinul Primăriei Deva, a 
Inspectoratului Școlar și a Direcției 
Județene de Tineret și Sport s-a bucurat 
de un real succes în prima ediție, așa că 
organizatorii s-au gândit să continue 
tradiția și în acest an. Meciurile se vor 
desfășura timp de bei zile la Sala Spor
turilor din Deva, câte două în fiecare zi, 
de la orele 15.00 și 16.00, în vreme ce 
finala mică și cea mare vor avea lor, de 
la ora 19.00, respectiv 21.00. Vor fi pre- 
miați cel mai bun jucător al competiției, 
cel mai bun portar, cea mai „fair-play” 
echipă, cel mai bun marcator, dar și cea

sobei”, a declarat purtătorul de cuvânt gență Hunedoara, locotenent Anemona sută din casa, neasigurată, alcătuită din
al Inspectoratului pentru Situații de Ur- Doda. Focul a distrus aproximativ 80 la bucătărie și două camere.

mai dinamică galerie.
Astfel, în urma tragerii la sorți la care a 
participat și viceprimarul Devei, Cos- 
min Costa, cele opt licee se vor înfrunta 
după programul:

Luni 24.01.2011

Grup Școlar „Grjgore Moisil” - Liceul 
Teoretic „Traian” (ora 15.00)
Liceul de Muzică și Arte Plastice 
„Sigismund Toduță” - CNS „Cetate” 
Deva (ora 16.00)

Marți 25.01.2011

Colegiul Național „Deccbal” - 
Colegiul Tehnic „Transilvania” (ora 
15.00)
Liceul Pedagogic „Sabin Drăgoi” - 
Colegiul Tehnic Energetic (ora 16.00)

Claudiu Sav

Elevii petrileni, informați aspra 
riscurilor consumului de droguri

Două sute de elevi petrileni au fost in
formați despre riscurile consumului de 
droguri și plante etnobotanice. Acțiunea 
face parte din proiectul de informare și 
educare cu privire la riscurile consumu
lui de droguri. Sub sloganul „Deschide 
ochii! Crezi că știi totul despre 
droguri?”, proiectul a fost inițiat de 
Centrul de Prevenire Evaluare și Con
siliere Antidrog Hunedoara în partene- 
riat cu Compartimentul Analiză și 
Prevenire a Criminalității din cadrul IPJ 
Hunedoara, Inspectoratul de Jandarmi 
al Județului Hunedoara și Grupul Șco
lar „Constantin Brâncuși” din Petrila. 
Acțiunile din cadrul acestui program s- 
au desfășurat în perioada 7-14 decem
brie, iar la acestea au participat 

ANUNȚ PUBLIC

SC COLOFON SRL cu sediul în localitatea Deva, str.Dorobanți, 
P.T.35, județul Hunedoara anunță depunerea solicitării pentru 

eliberarea autorizației de ntediu pentru obiectivul “Alte activități de 
tipărire n.c.a.”, situat în localitatea Deva. str.Dorobanți, P.T.35, 

j ud.Hunedoara.
Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din Deva, 

str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara, de luni până joi 
(orele 8 - 16,30) și vineri (orele 8 - 14).

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

profesori și părinți ai elevilor Grupul 
Școlar „Constantin Brâncuși”. Elevii 
liceului, în număr de două sute, dar și 
părinții acestora alături de profesori, au 
avut posibilitatea să participe la activ
ități de informare - educare cu privire 
riscurile consumului de droguri și 
plante etnobotanice, activități care au 
constat în prezentarea de materiale 
video informative și discuții cu 
reprezentanții acestor instituții. Scopul 
proiectului a fost creșterea gradului de 
informare asupra riscurilor, atât pe plan 
fizic, cât și psihic ale consumului de 
droguri ilegale, dar și a plantelor etnob
otanice și riscurile consumului acestor 
substanțe.

Irina Năstase



te Rețeaua al-Qaida intenționează să comită atacuri-sinucigatșe în Europa 
$z Statele Unite în perioada sărbătorilor de iarnă, avertizează autoritățile 
irakiene, pe baza mărturiilor unor insurgenți capturați, informează CN1S. 
Potrivit unui oficial american, avertismentul este tratat cu seriozitate de 
autoritățile irakiene, subliniind însă că nu există amenințări specifice la 
adresa SUA.
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Criza îi face pe români să mănânce, să se 
îngrijească și să se distreze mai puțin
Criza i-a făcut pe români să taie de 
pe listă distracțiile, hainele noi, 
bunătățile dar și săpunul ori șam
ponul. Potrivit Adevărul, în acest an, 
românii au cumpărat mâncare ceva 
mai rar și au început să aleagă cele 
mai ieftine produse de pe raft.

Datele Mercury Research culese în luna 
noiembrie arată că mâncarea, cheltu
ielile legate de casă și de îngrijirea per
sonală reprezintă aproape 70% din 
bugetul lunar al unei familii din Româ
nia. Peste 40% din totalul veniturilor 
lunare ale românilor se duc pe mâncare, 
iar procentul a crescut față de noiem
brie 2008, când, practic, au apărut 
primele semne ale crizei în România.
Chiar și în familiile cu posibilități ma
teriale mai bune pe mâncare se duc 
38% din veniturile lunare. La polul 
opus se află familiile de muncitori 
nccaliflcați, care, în 2010, au cheltuit 
aproape jumătate din bani pe mâncare. 
Datele au fost incluse într-un studiu de 
monitorizare a evoluției bugetului în 
gospodărie pe perioada crizei, fost re
alizat pe un eșantion de 1.200 de per
soane.
Potrivit datelor culese de Nielsen 
România, în topul alimentelor tăiate de 
pe listă se află băuturile răcoritoare,

Șase români au fost arestați pentru răpire de persoane și sechestrare în Franța
Șase membri ai unei familii de cetățeni 
români au fost deferiți miercuri Parche
tului din Bordeaux și prezentați unui 
judecător de instrucție în vederea in
culpării lor sub acuzația de răpire, 
sechestrare și violențe comise în cazul 
unor persoane, potrivit unor informații 
publicate joi pe site-ul SudOuest. 
^itând portalul franțuzesc, Agerpres 
scrie că cele șase persoane, dintre care 
patru sunt principalii acuzați, sunt orig
inare din Curtea de Argeș, de unde au

pentru care românii au cheltuit în pe
rioada iunie-iulie cu o cincime mai 
puțini bani față de începutul anului iar 
pe locul doi se află berea, apoi ciocolata 
și cafeaua.
Statisticile mai arată că aproape 40% 

sosit în departamentul Gironde în urmă 
cu câteva luni. Familia s-a instalat în 
Bordeaux-Lac, într-o tabără im
provizată. In lipsa unui loc de muncă, 
aceștia au pus bazele unui sistem care 
le permitea să câștige bani exploatând 
compatrioți de-ai lor, pe care-i aduedau 
în Franța după ce le promiteau de lucru. 
Odată sosiți în Franța, compatrioții lor 
se vedeau în situația de a fi păcăliți, fi- 
indu-le confiscate și actele de identi
tate. Ei erau apoi forțați să fure metale 

din consumatori s-au orientat spre 
mărci mai ieftine de legume, fructe și 
produse de băcănie, iar aproape o 
treime au renunțat să mai cumpere 
mâncare preparată sau semipreparată. 
Mai puțin bani s-au dat și pe detergenți 

sau să deschidă conturi bancare pentru 
achiziționarea de televizoare și tele
foane mobile la prețuri reduse. Banii 
strânși ajungeau direct în buzunarele 
unuia din cei șase acuzați, un oarecare 
Mihai. La începutul lunii decembrie, un 
cetățean român fără domiciliu fix, Ghe- 
orghiță , rămas fără bani și în stradă, n- 
a mai suportat situația. El a ascuns trei 
televizoare și 15 telefoane mobile pen
tru a le vinde.
Mihai a descoperit și a trecut la repre

de rufe, șampon sau săpun. Față de anul 
trecut, 70% dintre români au cheltuit 
mai puțin pe haine noi, iar aproape 60% 
au „tăiat” distracțiile în oraș, în timp ce 
jumătate au amânat cumpărareade pro
duse IT&C și telefoane mobile.

salii. în seara zilei de 5 decembrie, 
Mihai și trei membri din familia sa l-au 
răpit pe Gheorghiță în timp ce acesta se 
deplasa prin cartierul Aubiers. Băgat cu 
forța într-o mașină, Gheorghiță a fost 
dus în Lot-et-Garonne și în Landes, 
unde a fost bătut crunt, agresorii frac- 
turându-i o vertebră. Apoi, amenințat că 
va fi spânzurat de un copac, Gheorghiță 
a cerut un răgaz de 15 zile pentru a 
înapoia banii strânși din vânzarea 
obiectelor.

Formula „Rabla 
2010” se păstrează
și în 2011

Succesul ediției 2010 a Programului 
„Rabla” a determinat autoritățile să 
păstreze aceeași formulă, număr similar 
de tichete și aceeași valoare ,și în 2011, 
a anunțat, joi, într-o conferință de presă, 
ministrul Mediului, Laszlo Bdrbely. 
„Am făcut o analiză și am ajuns la con
cluzia că un sistem care funcționează 
nu trebuie bulversat, dat peste cap. De 
aceea, și în 2011 programul va 
funcționa ca și în acest an. Vor fi trei 
tichete valorice a câte 3.800 de lei”, a 
declarat ministrul Mediului. El a pre
cizat că ediția 2011 va demara conform 
planului, la începutul lunii februarie a 
anului viitor. Vouchercle eliberate în 
2010 și încă nefolosite, aproximativ 
13.000, conform statisticilor ministeru
lui, vor fi valabile până în 31 ianuarie, 
după ce termenul de la care ele nu mai 
pot fi folosite a fost prelungit o dată.
Ministrul anunța, în 9 noiembrie, într-o 
conferință de presă, că ediția 2011 a 
programului „Rabla” va permite uti
lizarea a patru vouchere în loc dc trei 
pentru cumpărarea unei mașini noi iar 
valoarea unui voucher va scădea de la 
3.800 lei, cât a fost în 2010, la 3.000 de 
lei. „Permiteți-mi și mic să am dubii, să 
analizez, să studiez situația”, a răspuns 
ministrul atunci când a fost întrebat de
spre renunțarea la modificarea despre 
care vorbea în urmă cu o lună și jumă
tate. Conform celor mai recente statis
tici ale ministerului, în 2010 au fost 
casate prin Programul „Rabla” 186.854 
de mașini, fiind cumpărate aproape 
60.000 de mașini noi cu ajutorul 
bonurilor valorice.

Sncietiite Comercială din Deva 
angajează

• Ospătar;
• Rcccpționcr;
• 3 instalatori:,

Salariul minim la privat va fi 700 de lei în 2011

Infirrmi/ții io iftlejbn: 
0254/234.448 

de hutf până vineri 
intre orele 8—16. 

Societate comercială 
angajează

* operatori prelucrare cherestea;
* circulanști; * gateriști; * tâmplari; * ifroniști;

* stivui lori Iii; * muncitori necaii licați:

Informații la sediul firmei din Chimindia, 
m:121 X), corn, Hărău, 

sau la tel. 0722 574 092; 0354/50102L

Sindicatele și patronatele au negociat 
un salariu minim de 700 de lei, în 2011, 
pentru angajații din mediul privat, însă 
coeficienții de ierarhizare au fost 
diminuați pentru anumite categorii 
salariale. Astfel, chiar dacă salariul de 
referință a crescut de la 600 la 700 de 
lei, în unele cazuri salariile rămân la 
aproximativ aceleași valori din 2010. 
Potrivit presedintellui UGIR-1903, 
Cezar Coraci, noul Contract Colectiv 
de Muncă la nivel național a fost nego
ciat pentru anii 2011-2014 și urmează 
să fie semnat de cele doua părți astăzi. 
„Am mărit salariul de referință la 700 
de lei, dar nu am putut păstra aceiași 
coeficienți de ierarhizare, pentru că 
fondul de salarii ar fi crescut la o val
oare pe care patronii nu o puteau 
susține. Astfel, cea mai mare creștere va 
fi la nivelul muncitorilor necalificați, 
adică 100 de lei în plus. în același timp, 
pentru maiștri și subingineri am păstraf 
același coeficient de 1,3, în condițiile în 
care patronii se confruntă cu un mare 
deficit de specialiști”, a spus Coraci. 
Salariul minim garantat în plată pentru 
anul 2011, stabilit de Executiv prin Ho
tărâre de Guvern va fi de 670 de lei, 
însă partenerii sociali au negociat un 
salariu minim mai mare, în condițiile în 
care tot mai mulți români pleacă în

străinătate, iar patronii rămân fără 
muncitori calificați.
Patronatele susțin că majorarea salari
ului minim va duce și la reducerea 

evaziunii pe piața muncii, practica cel 
mai des întâlnită fiind acordarea salari
ului minim în acte și restul în plic, la 
negru.
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T ăierea porcului, o străveche
în fiecare an, la 20 decembrie, fie vis
col, fie ninsoare, tradiția se respectă 
cu strictețe. în data de 20 decembrie 
românii sărbătoresc Ignatul, ziua 
tăierii porcului.

în credința populară Ignatul se mai nu
mește și Ignatul porcilor, căci în această 
zi se sacrifică porcii pentru a pregăti 
bucatele care vor fi așezate pe masa de 
Crăciun. Această tradiție de sacrificare 
a porcului în ziua de Ignat este o prac
tică din vremuri foarte vechi. Ignatul 
este o divinitate solară care a preluat 
numele și data de celebrare a Sfântului 
Ignatie Teoforul din calendarul orto
dox. Sfântul Ignatie a fost contemporan 
cu Domnul Iisus Hristos. Spune tradiția 
că ar fi fost acel copil pe care l-a luat 
Domnul în brațe când le-a zis aposto
lilor: „De nu vă veți întoarce și nu veți 
fi precum copiii, nu veți intra în îm
părăția cerurilor. Și cine va primi un 
prunc ca acesta în numele Meu, pe 
Mine mă va primi". Sfântul Ignatie a 
fost ucenicul Sfântului loan Evanghe
listul, și pentru credința sa a fost uns 
episcop în Antiohia Siriei. Dar a fost 
prins și, mărturisindu-și credința, a fost 
dat la lei să-l sfâșie. Așa și-a primit 
moartea de mucenic, păstrându-și cred
ința nestrămutată.

Mitologia sacrificării porcului

Sacrificiul sângeros al porcului, substi
tut neolitic al spiritului grâului, în ziua 
de Ignat, este o practică preistorică, 
care a supraviețuit până astăzi . Cred
ințele, obiceiurile și practicile magice 
referitoare la prevestirea morții vio
lente, prinderea și înjunghierea vic
timei, semnele făcute pe corp (pe 
frunte, pe ceafă, pe spate), jumulirea 
părului pentru bidinele și jupuirea șori- 
ciului pentru opinci, pârlirea (in
cinerarea simbolică a cadavrului), 
ciopârțirea corpului, grăsimea folosită 
la farmece, cântecele și prepararea 
leacurilor, alimentele rituale preparate 
din diferite organe vitale ale animalu
lui, formulele magice sunt relicve ale
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sacrificiului, prin substituție, ale unui 
mare zeu preistoric. Se spune că ziua de 
Ignat este aceeași cu ziua zeității solare 
celebrate în antichitate, care moare pen
tru a renaște peste câteva zile, drept 
pentru care se fac sacrificii animaliere. 
Sângele porcului revigorează Soarele 
în tradiția poporului român, sângele 
porcului revigorează Soarele care dis
pare. începând cu echinocțiul de 
toamnă, oamenii observau cum Soarele 
intră într-un aparent proces de dispar
iție, consecința directă fiind micșorarea 
duratei zilei și răcirea vremii; oamenii 
comunității tradiționale credeau că tre
buie să intervină în ajutorul astrului 
ceresc înainte ca acesta să dispară, mo
mentul hotărâtor pentru acordarea aju
torului fiind plasat în preajma 
solstițiului de iarnă, adică atunci când 
este cea mai scurtă zi din an. Ei bine, 
românii au decis să ajute Soarele, nu în
tâmplător, prin sacrificarea porcilor în 

cinstea zeului Saturn, sângele porcilor 
trebuind să întărească Soarele slăbit de 
efortul pe care-1 depusese peste an. 
Așadar, porcul sacrificat ritual la Ignat 
(din latinescul ignis - foc!) nu era 

altceva decât o întruchipare zoomorfă a 
Soarelui.

Sacrificiul porcului, din Egipt până 
în India

în vechiul Egipt, deși porcul era con
siderat un animal dezgustător, oamenii 
îl jertfeau și îl mâncau, ritual în cinstea 
zeului Osiris, într-o anume zi din an. 
Obiceiul tăierii porcului din ziua de 
Ignat își află rădăcinile și în tradițiile 
antichității romane. Lumea romană 
practica acest sacrificiu la Saturnali, 
între 17 și 30 decembrie, consacrându- 
1 lui Saturn, la origine zeu al semănă
turilor. Porcul însuși era socotit ca 
întruchipare a acestei divinități, a cărei 
moarte și reînviere se consuma la 
cumpăna dintre anul vechi și anul nou. 
în ceea ce privește legăturile cu mitolo
gia orientală, sărbătoarea Ignatului este 
considerată vechea sărbătoare a zeului 
hindus Shiva, zeul soarelui. După 
apariția creștinismului, Biserica a 
suprapus praznicul Sfântului Ignatie 
Teoforul peste această tradiție populară, 
a cărei forță se manifestă și astăzi cu 
putere.

Credințe și tradiții românești

în tradiția poporului român, porcul de 
Crăciun se sacrifică în ziua de Ignat, zi 
de care se leagă o serie de credințe, 

practici și obiceiuri care diferă de la o 
zonă la alta a țării. Se spune că în 
noaptea dinaintea Ignatului, porcul își 
visează cuțitul sau se visează cu 
mărgele roșii la gât. Sfântul Ignat se 
arată porcilor și le spune că au să moară 
pentru că el ia sufletele porcilor. De 
acum încolo, porcii nu se mai îngrașă, 
întrucât știu că vor muri. Din bătrâni se 
spune că, înainte de tăiere, porcul 
amuțește ore în șir ca și cum ar simți că 
i se apropie sfârșitul. Aceasta este pe
rioada denumită de gospodari „tăcerea 
porcului”. La tăiatul porcului nu trebuie 
să fie de față oameni miloși, pentru că 
porcul moare greu, iar carnea lui nu mai 
este bună. Pentru a decurge „ca la 
carte”, sacrificiul porcului trebuie făcut 
numai de persoane specializate și care 
nu scrâșnesc din dinți pentru că doar 
astfel, „carnea va fierbe bine”.

Sacrificarea porcului, un ritual rig
uros 

în desfășurarea obiceiului sacrificării

porcului, în trecut se respectau anumite 
condiții de timp și spațiu. Sacrificiul nu 
era început înainte de ivirea zorilor și 
nici nu poate depăși apusul soarelui. El 
trebuie să aibă loc pe lumină, întrucât 
numai lumina poate ține la distanță, 
prin puterea ei arzătoare, spiritele 
malefice, care ar încerca să anuleze vir
tuțile sacrificiului. Totodată, locul ales 
pentru tăierea porcului era supus unui 
ritual de purificare, fiind tămâiat și stro
pit cu agheasmă sau cu apă neîncepută, 
pentru a îndepărta duhurile necurate. 
După ce animalul era sacrificat, iar 
carnea sortată, avea loc un al doilea act 
ceremonial: împărțirea pomenii porcu
lui. Cei care au ajutat la tăiatul porcului 
sunt „omeniți” cu aceată pomană. Prin 
tradiție, ea se oferea împreună cu o 
lumânare aprinsă, celor care au ajutat la 
tăierea porcului, ca și' săracilor. Din 
restul cărnii se preparau produsele des
tinate sărbătorilor de Crăciun, Anul 
Nou și Bobotează: câmați, tocătură, 
piftie, tobă, caltaboși, came friptă. To
todată, o parte din came se conserva
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tradiție românească (I)
iuperstiții privind sacrificarea por
ului de Ignat

lentru a fi consumată peste an.

.a tăierea porcului nu trebuia să asiste 
liciun milos, existând credința că por
ul murea cu greutate, iar carnea nu va 
nai fi bună; se spunea chiar că cei care 
/ăitau porcul îl supărau pe Dumnezeu! 
După ce porcul nu mai mișca, se făcea 
) tăietură în chip de cruce, la ceafă, 
ieste aceasta punându-se sare, 
;punându-se că numai așa sufletul por- 
;ului va ieși din cap. După tăiere, copiii 
nici erau suiți pe animal, ca să fie sănă
toși peste an. Sângele se aduna într-un 
:astron cu mei și se usca, fiind folosit 
a tratarea a diferite boli. în alte părți se 
jbișnuia ca, după ce era gata de pârlit, 
să se pună un țol peste porc și să se suie 
pe el cei mici și să se veselească ca să 

fie mâncat porcul cu poftă. Tot atunci 
se ia bășică porcului și se pun grăunțe 
în ea după care se pune la uscat. Se zice 
că după câtă gălăgie face bășică, atata 
veselie și bucurie va fi în casă. Mai ex
istă câteva credințe străvechi, care în
soțesc tăierea animalului. Astfel, se 
spune că, atunci când tai porcul, trebuie 

să zici „Ignat, Ignat / Porc umflat”. Un 
obicei este acela ca după tranșarea por
cului să se caute să se vadă dacă în 
inimă este sânge rămas și închegat, căci 
dacă da, asta înseamnă că proprietarul 
va avea noroc la bani. Dacă cei săraci 
nu au un porc, trebuie să taie alt animal 
sau o pasăre, căci se spune că dacă vei 
vedea sânge curgând iți va merge bine. 
Se mai spune, de exemplu, că e bine să 
vezi sânge de porc negru, să te ungi cu 
sânge pe obraz, ca să fii ferit de vărsat 
și să fii roșu în obraz și sănătos în anul 
care vine. Cine nu aude la Ignat porc 
tăindu-se e bine să-și înțepe degetul cu 
un ac, ca măcar să vadă sânge. Când se 
taie porcul, e bine să se dea de pomană 
o strachină plină cu faină și o mână de 
sare, ca să nu se îmbolnăvească porcii 
rămași în viață. In unele locuri, pentru 
a nu se strica sămânța porcului din 
gospodărie, femeile înmoaie în sânge 

un smoc de păr din coada animalului și 
îl pun la păstrare.

Vrăji și previziuni meteorologice 
legate de tăierea porcului

O altă credință spune că în noaptea di
naintea Ignatului vrăjitoarele umblă să 

ia belșugul casei, de aceea se presară 
mei și sare împrejurul ei, al hambarelor 
și al curții. Unele organe, cât și părți din 
carnea animalului sacrificat sunt 
folosite în tratarea unor boli, atât la om, 
cât și la animale, în practicarea magiei 
și a unor vrăji. Despre ficatul porcului 
se spune că este bun pentru vindecarea 

anemiei sau a lipsei poftei de mancare. 
Sângele animalului, amestecat cu mei 
și lăsat să se usuce, este bun pentru afu
mat copiii când se sperie sau când au 
guturai. Părul de porc se păstrează și cu 
el se afumă copiii atunci când se crede 
că sunt deochiați. Cu el se afumă și adă
posturile vitelor, pentru a le proteja de 
atacul animalelor sălbatice. Untura este 
folosită pentru tratarea durerilor pro
duse de reumatism sau pentru tratarea 
unor boli la ovine, porcine și bovine. 
Vrăjitoarele gătesc untura porcului tăiat 
la Ignat pentru descântece de dragoste 
și alte farmece. Untura porcilor negri 
este utilizată la vrăji, descântece și 
leacuri. Copitele sunt folosite în practi
carea magiei negre, descântece de 
dragoste și farmece. De asemenea, un
tura este folosită pentru ungerea 
morților bănuiți că ar fi strigoi, pentru 
a împiedica întoarcerea acestora printre 
cei vii. De Ignat se fac și previziuni me
teorologice, prin cercetarea splinei an
imalului. Daca splina este groasă, 
înseamnă că iama este grea.

De Ignat nu se muncește, ci doar se 
taie porcul 

porcului era singura activitate permisă 
a se desfășura în ziua de Ignat. Se cre
dea că prestarea oricărei alte munci, 
precum spălatul rufelor, cusutul, torsul 
lânii, măturatul casei atrăgea după sine 
pedepsirea celor care se făceau vinovați 
de încălcarea normelor sărbătoririi. 
Daca cineva lucra în ziua de Ignat se 
spunea că va cădea bolnav și va avea 
convulsii, la fel ca porcul când este 
tăiat. Femeile însărcinate respectau cu 
strictețe interdicția de a lucra, de teamă 
să nu nască copii cu infirmități sau la
bili psihic. Măsurile punitive (căzături, 
opărit, dureri ale membrelor infe
rioare), aplicate celor considerați ca vi
novați de nerespectarea interdicțiilor, 
erau atribuite unei divinități răzbună
toare, ce patrona sărbătoarea: Inătoarea. 
Se spunea că Inătoarea era o femeie 
bătrână, urâtă, lacomă și cu apucături 
de căpcăun.

Cătălin RișcuțaConform rânduielii tradiționale, tăierea
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8 Monden
La concertul din Madison Square Gardens, celebrii! Usher a avut parte 
de un incident mai puțin plăcut. O fană i-a tras un picior în nas. 
potrivit taletela.com. Cântărețul a invitat o femeie din public pe scenă 
în timp ce cânta piesa „Trading Places’'. în timp ce Usher cânta, fe
meia a încercat să-și ridice piciorul peste capul cântărețului care era 
așezat pe un fotoliu. Fana l-a lovit din greșeală eu tocul peste fața.

S-au dat trofeele „Zece pentru România”
Președintele Traian Băsescu, actrița 
Draga Olteanu Matei, Paula Seling, 
Ovi și Inna s-au numărat printre 
câștigătorii trofeelor „Zece pentru 
România”, acordate miercuri seară, 
în cadrul unei gale care a avut loc la 
Ateneul Român din București.

Traian Băsescu a câștigat trofeul „Zece 
pentru România” pe anul 2010, în 
cadrul galei de la Ateneul Român. Dis
tincția i-a fost acordată lui Traian Băs
escu în urma unei decizii a Colegiului 
editorial al Realitatea TV, „pentru cura
jul de a propune cele mai nepopulare 
măsuri de reformare ale statului 
român”.
Trofeul „Zece pentru România” i-a fost 
acordat Ralucăi van Staden pentru cerc
etarea științifică. Cercetătoarea a fost 
premiată pentru cele 60 de lucrări în 
domeniul senzorilor chimici, pentru 
proiectele internaționale în domeniul 
biomedical și, mai ales, pentru brevetul 
intitulat „dispozitiv de diagnosticare a 
cancerului la nivel molecular”.
Gala „Zece pentru România” l-a pre
miat, miercuri seară, și pe academi
cianul Laurențiu Mircea Popescu, 
pentru cercetările din domeniul medi- 

cinei. Acesta a primit trofeul de exce
lență pentru descoperirea celulelor 
Popescu, cărora academicianul le-a dat 
numele de „telocite”, care sunt consid
erate în medicina celulară drept cheia 
regenerării țesuturilor.
Actrița Draga Olteanu Matei a primit 
trofeul de excelență pentru întreaga 
carieră.
în cadrul galei au fost acordate premii 
pentru eroism, dar și un premiu pentru 
persoana care a reformat sistemul med
ical de urgență din România. Au fost 
premiați pompierul Cristian Manole 
Vîlcu, pentru salvarea copiilor de la 
Maternitatea Ciulești, doctorul Dan 
Mircea Enescu și medicul Raed Arafat, 
în politică premiile au mers către 
președintele PNL Crin Antonescu „pen
tru consecvența în politică”, Victor 
Ponta, liderul PSD, a primit un trofeu 
pentru „curajul de a conduce cel mai 
marc partid de opoziție”, în timp ce 
președintele Republicii Moldova, 
Mihai Ghimpu, a fost premiat „pentru 
schimbarea politică fundamentală” din 
statul moldovean.
Un trofeu de excelență a fost primit de 
Eva Pap , profesoară la Universitatea de 
Artă Teatrală din Târgu Mureș, în timp 
ce academicianul Mircea Malița a 

primit un trofeu de excelență pentru în
treaga operă.
Profesorul Vasile Pușcaș a primit un 
trofeu pentru negocierea tratatului de 
aderare a României la Uniunea Euro
peană, dar și pentru activitatea sa ști
ințifică.
Totodată, Dumitru Prunariu a primit 
trofeul de excelență pentru întreaga ac
tivitate dedicată explorării spațiului 
cosmic, în timp ce echipa feminină de 
spadă a României a fost premiată pen
tru obținerea titlului de campioană 
mondială.
în ceea ce privește performanța muzi
cală, Paula Seling și Ovi au primit un 
trofeu "Zece pentru România" pentru 
că au adus România pe locul al treilea 
la ediția trecută a competiției Eurovi
sion iar Inna a fost premiată la gala 
"Zece pentru România", pentru "cariera 
fulminantă" la nivel internațional.
Un alt trofeu de excelență a fost acordat 
actorilor Stela Popeșcu și Alexandru 
Arșinel. Trofee de excelență au mers și 
la Angela Buciu, Ileana Constanti- 
nescu, Lucreția Ciobanu și Benone Sin- 
ulescu. aceștia fiind premiați la 
categoria "muzică populară 
românească".

Aretha Franklin a fost externată
’Cântăreața americană Aretha Franklin, despre care 
presa americană afirmă că suferă de cancer pan
creatic, a fost externată din clinica din Detroit 
unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale, în 
urmă cu câteva zile.
Aretha Franklin, în vârstă de 68 de ani, nu a făcut 
public numele bolii cu care a fost diagnosticată. 
„Sunt acasă de aproape trei zile”, a declarat cân
tăreața într-un comunicat de presă. „Familia și pri
etenii m-au adus acasă și au grijă de mine. Am și 
o infirmieră care vine și mă vizitează o dată pe zi”, 
a adăugat cântăreața.
O purtătoare de cuvânt a artistei americane a de
clarat că aceasta „are o stare de dispoziție foarte 
bună”. Atât publicația Detroit News, cât și postul 
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FOX TV din Detroit, au anunțat la începutul lunii 
decembrie că Aretha Franklin, supranumită 
„regina muzicii soul”, suferă de cancer pancreatic, 
aceeași maladie din cauza căreia a decedat actorul 
Patrick Swayze anul trecut. Aretha Franklin, 
supranumită „Regina muzicii soul”, a câștigat 20 
de premii Grammy, dintre care opt au fost consec
utive, între anii 1968 și 1975, perioadă în care tro
feul pentru cea mai bună solistă R&B a fost numit 
în glumă de ziariști „Premiul Aretha”.
în 1987, Aretha Franklin a devenit prima cân
tăreață inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, iar 
în 2009, ea a cântat live la ceremonia de învestire 
în funcția de președinte al SUA a lui Barack 
Obama.

Sandra Bullock a fost desemnată 
„Femeia anului 2010”

Actrița americană Sandra Bullock a fost desem
nată „Femeia anului 2010” de către editorii revis
tei People.
Editorii celebrei reviste au decis să o premieze pe 
actrița americană, în vârstă de 46 de ani, pentru 
un an 2010 marcat de numeroase suișuri și 
coborâșuri - un premiu Oscar pentru rolul din fil
mul „The Blind Side”, divorțul de Jesse James și 
adopția micuțului Louis.
„Deși în viață se întâmplă și lucruri rele, ea știe 
cu siguranță cum să le celebreze pe cele bune. Iar 
Louis este o minunată celebrare a lucrurilor 
bune”, a declarat o sursă, citată de revista People, 
în topul 25 al celor mai interesante persoane din 
2010 alcătuit de revista People se regăsesc: 
Michelle și Barack Obama, Angelina Jolie și Brad 

Pitt, Michael Douglas, prințul William și Kate 
Middleton, Elin Nordegren. Natalie Portman, 
Nicki Minaj, Sarah Palin, Bret Michaels, Julian 
Assange, Ricky Martin, Mark Zuckerberg, Kim 
Kardashian și minerit chilieni. Sandra Bullock 
este o actriță americană devenită celebră pe plan 
mondial în anii 1990 grație filmului de acțiune 
„Speed - Cursa infernală”, dar mai ales comediilor 
romantice în care a jucat, precum „Miss Agent Se
cret” și „While You Were Sleeping/ în timp ce tu 
dormeai”, dar și lungmetrajului „Crash - Povești 
din L.A.”, recompensat cu premiul Oscar în 2006. 
în 2009, Bullock a fost desemnată actrița cu cel 
mai mare succes de box office, datorită comediei 
„The Proposal/ Vrei să te însori cu mine?”, dar și 
dramei „The Blind Side”.

Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” angajează 
vânzători volanți pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.
Informații la tel.: 0728047011

taletela.com


le Jucătoarea tie tenis Jelena Jankovic va fi antrenată de fastul tenismen Andrei Pavel, informează presa din 
Serbia. Load opt mondial în clasamentul UTA, Jankovic ar fi ajuns la un acord cu românul Andrei Pavel, 
după ce a avut un sezon dezamăgitor. „Cel mai bun tenisnien roman din ultimii 20 de ani o va antrena pe 
Jelena Jankovic”, anunța presa sarbâ.
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Tari ca piatra și iuți ca oțelul. „Hard Steel Hunedoara”
- Clubul seriozității și al performanței
Unicul club de full contact amatori, 
din municipiul Hunedoara, începe să 
scoată la iveală rezultatele tinerelor 
talente al artelor marțiale. Grație 
profesionalismului și comunicării ex
celente între antrenori și elevi, clubul 
de pe Cerna a adus în ultimul an o 
sumedenie de medalii în vistieria 
județului nostru și nu vrea să se 
oprească aici.

Puțini știu că în municipiul Hunedoara 
există tineri practicanți de Kickboxing, 
Tae Kwon-Do, ori Karate-Do, care de 
la o competiție sportivă la alta, sunt tot 
mai apreciați și se îndreaptă tacit către 
cele mai înalte trepte ale performanței. 
Acești sportivi sunt legitimați la clubul 
sportiv „Hard Steel Hunedoara”, care 
de câțiva ani scoate pe bandă rulantă 
sportivi ce practică Kickboxing, Tae 
Kwon-Do și Karate și care se întorc 

ai mereu cu medalii din competițiile 
.«aționale și internaționale de contact. 
Secretul? Antrenorii sunt tineri, și au 
trecut la rândul lor au trecut prin 
ringurile de Jupă, numărându-se printre 
campionii naționali și internaționali la 
disciplinele pe care acum le predau 
sportivilor dornici de afirmare.

Gladiatorul „Hard Steel”

Alin Șpan este unul dintre cei mai tal- 
entați sportivi ai clubului. Are 21 de 
ani, locuiește în Călan, dar nu lipsește 
niciodată de la antrenamente. A hotărât 
să fie un sportiv adevărat încă de la 
vârsta de 16 ani, când a luat primele 
lecții de Tae Kwon-Do. La doar trei 
luni de la acel moment. Alin a participat 
'a primul campionat național, iar după 

, an și jumătate a devenit invincibil, 
obținând titlul de campion național la 
categoria sa. Rezultatele pe care le-a 
obținut în competiții l-au propulsat spre 
Lotul Național de Tae Kwon-Do.
Pentru că a simțit că poate mai mult, iar 
regulile din ringurile de full contact 
erau o nouă provocare, în urmă cu 
aproximativ 11 luni a început deslușirea 
tehnicii de Kickboxing, propunându-și, 
din nou, să fie cel mai bun. Rezultatele 
nu au întârziat să apară, astfel că la 
„Confruntarea Gladiatorilor” - com
petiție organizată la Hunedoara în luna 
noiembrie, sub egida Federației

Un stat din partea antrenorului și puțină odihnă nu strică. .

/

Antrenorul Ștefan Repede, împreună cu Cornel Chiru (stânga), Alin Șpan și Andrei Isăilă.

Cornel Chiru în ring, la „Confruntarea Gladiatorilor”, eveniment desfășurat 
recent la Hunedoara.

povestește, plin de entuziasm, Alin 
Șpan.

Voința și perseverența, cuvinte cheie 
în vocabularul luptătorului

Alin Șpan ripostând hotărât (tot la „Confruntarea 
Gladiatorilor” din luna noiembrie)

Unifight, Alin Șpan a obținut prima sa 
victorie la această categorie, dom- 
inându-și adversarul direct de la un cap 
la altul. „Aș vrea să-mi dedic timpul 
doar pentru antrenamente. îmi place 
Kickboxing-ul și voi continua să-l prac
tic cu același avânt ca la început. Mai 
am multe de învățat de la antrenorul 
meu Ștefan Repede, însă sunt convins 
că voi ajunge printre cei mai buni”, 

Un alt exemplu de conștiinciozitate este 
Andrei Isăilă, de 19 ani, din Hunedoara, 
care încă din 1997 este nelipsit din 
agenda competițiilor de arte marțiale. A 
început să practice karate alături de 
antrenoarea Monica Păiuș, obținând 
treptat rezultate tot mai bune. în 2007 a 
ocupat locul trei la Campionatul 
Național de Karate Do, apoi locul trei, 
în 2008 la aceeași competiție, pentru ca 
mai apoi să încheie anul cu o medalie 
de aur la Cupa României.
Acum a intrat și el în grupul celor „fe
roce”, care nu iartă nimic în ringul de 
Kickbox și după cum spune antrenorul 
său, Ștefan Repede - „are potențial, nu 
glumă!”. în paralel, Andrei urmează și 
cursurile școlii de Poliție „Septimiu 
Mureșan” din Cluj Napoca. „ Am decis 
să îmi îmbunătățesc tehnica de luptă 
prin Kickboxing, deoarece este mai 
mult spațiu și libertate de mișcare”, a 
spus Isăilă.

Un alt „greu” în devenire, călit sub 
furnalele Hunedoarei

Descoperirile talentelor de la Clubul

Hard Steel nu se opresc aici. Evoluția 
lui Cornel Chiru, este una surprinză
toare. Deși practică kickboxing-ul de 
mai puțin de un an și jumătate, el i-a 
surprins pe toți cu capacitățile sale 
ieșite din comun, astfel că în acest mo
ment se pregătește cot la cot cu sportivii 
„cu ștate vechi” ai clubului de sub fur
nale. Are 22 de ani și antrenorul său 
spune despre el care o mobilitate și o 
naturalețe în mișcări ieșită din comun. 
„Chiru e un talent nativ, șlefuit pe 
alocuri va da mari satisfacții în viitor. E 
un produs sută la sută Hard Steel”, 
spune încântat antrenorul Ștefan Re

Ofertă Job II ostesse India - New Delhi - Complex turistic
de 5 stele - întâmpinare» oaspeților la intrarea in complex.

Contracie de muncă cu viză de lucru pentru 6 luni începând eu Ol.decem
brie 2010.

Condiții de aplicare la job: fete vârsta minim 18 ani. înălțimea minimă 
l.70rr», aspect fizic plăcui, vorbitoare dclimba engleză.

Se oferă: salar htnar minim 1.000 usd plus cazare și masă hotel 5 stele, 
Inisnsport bir retur India gratuit, acces la piscina și sala Illness a complexului.

Posibilitate extra joburi in cele 6 litru participare la castmguri modeling 
& photo-shootings.

Detalii suplimentare pe bfficcwgxclus.ivcvciit.ro sau 0727177994.

pede.
Sportivii clubului „Hard Steel Hune

doara”, fac parte din tinerii care au dus 
și vor duce mai departe renumele 
județului Hunedoara, un izvor nesecat 
de tinere talente, indiferent de diciplină. 
„Familia fiarelor sălbatice bine edu
cate” așa cum le place să se alinte, mai 
are multe de spus în sportul de full con
tact , asta pentru că oțelul călit la Hune
doara este de calitate superioară!

Georgiana Giurgiu

bfficcwgxclus.ivcvciit.ro


Â

10 Timp liber
Vineri, 17 decembrie 2010

Patru spioni versați și hoți tie tehnologie industrială de ultimă oră, cu înaltă califi
care în branșa lor, Beaupre, Alice, Jernigan și Unger, fură un cip ultrasecret de la 
Air Force. Ca să se asigure că trec cu bine de paza aeroportului din Chicago, iscu- 
siții spărgători ascund microcipul intr-o iitașiituță de jucărie... (Pro TV, 20:30; Sin
gur acasă 3)

K..
TV/^1 /z TV-? 2

07:00 Telejurnal Matinal 07:00 Asul din mânecă
09:00 Dovadă de iubire 07:55 Doar România!
10:10 înTrecerea Anilor
11:20 înTrecerea Anilor 08:10 Tonomatul DP 2

12:30 M.A.I. aproape dc tine 10:00 Videoterapia
12:45 Oameni mari la TVR 11:00 Confesiuni
12:55 Fotbal - Tragerea la sorți a 

meciurilor din 16-imile UEFA 12:00 Telejurnal

Champions League 12:30 Ora de business
13:50 Eurovision 13:30 Teleshopping
14:00 Telejurnal

14:30 împreună în Europa!14:45 Oamenii Deltei
14:50 Doar România! '15:30 Utopia
14:55 Oameni mari la TVR 16:00 Asul din mânecă
15:00 Tribuna partidelor parlamentare

16:55 Doar România!15:35 Parlamentul României
16:30 Europa mea 17:00 Telejurnal
17:00 Meseria brățară de aur 17:30 Lex et Honor
17:30 Vizor monden

18:00 Zon@ 1T18:00 Telejurnal

2 18:30 Legendele palatului 18:30 Pescar hoinar
X 19:35 Doar România! 19:00 Ora de business

w 
u

19:40
20:00

Sport
Telejurnal 20:10 Dr. Jekyll si dl Hyde

20:40 Tema zilei 21:45 învingătorii
a 21:00 O dată-n viață 22:00 Ora de știri
— 22:00 Eurovision

21:00 Unora le place...
2 22:05 O dată-n viață

23:00 Doar România! 23:55 Doar România!
z 23:15 Ca imanul

ante*?
tinieiț/

06:00 Observator 06:00 Happy Hour (emisiune de di
08:00 ’Neatza cu Răzvan și Dani vertisment, 2007, rel.)
10:00 în gura presei 07:00 Știrile Pro TV
11:15 Puiul de urs 10:00 Fără tine de Crăciun
13:00 Observator 12:00 Tânăr și neliniștit
14:00 Familia Bundy 13:00 Știrile Pro TV
14:30 Marele câștigător 13:45 Apropo TV
16:00 Observator 15:00 L.and of Jokes
17:00 Acces Direct • 16:00 Tânăr și neliniștit
19:00 Observator 17:00 Știrile Pro TV ■
20:30 Risc maxim (SUA film de ac 17:45 Happy Hour

țiune, 1996) cu Jean-Claude 19:00 Știrile Pro TV
Van Damme, Natasha Hens- 20:30 Inimă neînfricată(SUA dramă
tridge, Zack Grenier. Jean-Hu- istorică, 1995) cu Mel Gibson,
gues Anglade Sophie Marceau, Catherine

McCormack, Patrick McGoo-
22:30 Highlander: Runda finală han
00:30 Risc maxim 00:15 Prima zăpadă

jj 114:15 Legea lui Canterbury 
••I'M 15:15 Poză la minut
■ atnwU 15:45 Poză la minut
■3LJ 16:15 Colegii tăi
16:45 Elsa și Fred"
19:00 Serii tară limite: Legea lui Canterbury
20:00 Meciul secolului
22:00 Filmul de 10: Amenințare subterană

acasa /_ -
07:00 Umbrele trecutului 07:00 Camera de râs
08:00 Teleshopping 07:30 Specialiștii
08:15 Fructul oprit 08:20 Sport cu Florentina
09:15 Teleshopping 08:30 Teleshopping
09:45 Rosalinda 09:15 Vorbind de lup
10:45 Teleshopping 11:30 Mondenii
11:15 Paradisul blestemat 12:00 Focus Monden
12:15 Teleshopping 12:30 Teleshopping
12:30 O mare de pasiune 13:15 Sport, dietă și o vedetă
13:30 Teleshopping 13:30 Teleshopping
14:00 Marina 14:00 Un motiv de a trăi, un motiv de
15:15 Clase 406 a muri
16:15 Rețeta de ACASĂ 16:00 Focus Monden
16:25 Vremea de ACASĂ 16:30 Voluntar de profesie
16:30 Rosalinda 17:00 Trasniții
17:30 Poveștiri adevărate 18:00 Focus 18
18:30 O mare de pasiune 19:00 Focus Sport
19:30 Fructul oprit 19:30 Cireașa de pe ton
20:30 Cinema ACASĂ 20:30 Pantofii de balet
22:30 7 păcate 22:30 Vacanța în Europa

14:30
16:15

Grey Gardens
Peck HB®

17:50 Caravana cinematografică
19:30 Filme și vedete
20:00 în derivă
20:30 în derivă
21:00 Mândrie și glorie
23:00 True Blood

TV/țfl
07:00 Desene animate - Clubul Dis-

ney
117 55 Doar Romania!
iwoo Semne
08 K» Arca lui Noe
in no Bebe magia
09 Mi Hannah Montana
1000 Tuning România
11:00 Festivalul Viața e frumoasă

Zile și nopți
1100 Vizor monden
12,10 Pro Patria
13:00 Fără frontiere
14:00 Telejurnal
14:20 Călător pe viață
14:45 Familia Simpson

M 15:15 Ne vedem la TVR!
2 16:40 O dată-n viață
X 17:40 O dată-n viață
2
W 18:40 TeleEnciclopedia
uf vi 19:40 Sport
** 20:00 Telejurnal
□e «1:40 Tema zilei

■< 21:10 ÎnTrecerea Anilor
22:10 Campania Ovidiu Rom
22:20 ÎnTrecerea Anilor
23:30 Profesioniștii...

O)

TV*?2
07:00 D'ale lu' Mitică
07:55 Doar România!
08:00 ABC...Dece?
09:00 Atenție... copii
09:35 Liber pe contrasens
10:30 Opera prima
11:00 Lumea dc aproape
11:30 între cer și pământ
12:00 Zestrea românilor
12:35 Ora de business
13:35 Atenție, se cântă!
15:10 Singurpelume
16:55 Doar România!
17:00 Telejurnal
17:30 Patron, oraș, catedrală
18:00 Natura și aventura
18:30 Dincolo de hartă
19:00 Cirque du Soleil: Saltimbanco
19:50 învingătorii
19:55 Doar România!
20:10 Agatha Christie: Pana otrăvită
21:50 Poate nu știai
22:00 Ora de știri

, 23 ;00 Timpul chitarelor

antei£^

07:00 Observator
09:00 Puiul de urs
11:00 Țara îndepărtată
13:00 Observator
13:15 Maddie și David
14:00 întâlnire cu fata președintelui 
16:00 Observator
16:45 Insula secretelor (SUA-francez- 

italian-german aventură, 1995) 
cu Geena Davis, Matthew Mo- 
dine. Frank Langella, Maury 
Chaykin

19:00 Observator
20:30 în puii mei
22:00 Asterix și Obelix: Misiune 

Cleopatra (francez-german co
medie, 2002) cu Gerard Depar
dieu, Christian Clavier, Monica 
Bellucci, Claude Rich

13:15
15:15
15:45
16:15

Meciul secolului
Din culisele Hollywood-ului 
Galidor
Galidor

16:45 Miss Litoral
19:00 Daune și interese
20:00 Propunere de Crăciun
22:00 Emisiune: CineTePrinde

06:15 Happy Hour
07:00 Știrile Pro TV
10:00 Ce se întâmplă, doctore?
10:30 Eu sunt Moșul
12:30 Pro Motor
13:00 Știrile Pro TV
13:05 Gossip Girl: Intrigi la New 

York
14:00 Legenda căutătorului
15:00 Slappy și ștrengarii
16:45 Tăișul gloriei
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Singur acasă 3 (SUA comedie, 

1997) cu Olek Krupa, Alex D. 
Linz, Rya Kihlstedt, Lenny von 
Dohlen

22:45 Bătălie pe role (SLIA-german- 
japonez thriller de acțiune, 
2002) cu Chris Klein, Jean 
Reno, Rebecca Romijn-Stamos, 
L.L-Cool J

07:00 Umbrele trecutului
08:00 Teleshopping
08:15 Fructul oprit
09:15 Teleshopping
09:45 Rosalinda
10:45 Teleshopping
11:15 Paradisul blestemat
12:15 Teleshopping
12:30 O mare de pasiune
13:30 Marina
15:30 Clase 406
16:25 Vremea de ACASA
16:30 Esmeralda
17:30 Poveștiri adevărate
18:30 O mare de pasiune
19:30 Fructul oprit
20:30 Cinema ACASA: De ce ne-am 

căsătorit?
23:15 7 păcate

07:00 Cu lumea-n cap 
OT 10 Teleshopping 
(18:00 Jack și vrejul de fasole 
(18:30 Frumoasa și bestia 
1048» Teleshopping
10:30 Autoforum
li 00 Imobiliare Blitz
11 Ui Sport, dietă și o vedetă

> C aminul de 5 stele
12:45 Mondenii
13:15 Cine știe...câștigă! 
14:30 Pantofii de balet 
16:30 Schimb de mame
18.481 Focus 18
19.481 Focus Sport
19:50 Cireașa de pe tort 
20:30 Eroul
22:30 Vechea gașcă

14:00 Un an cu un câine
15:2«J Hoțul de mașini
16 50 Călătorie spre centrul pământului
18 25 Astro Boy
2010 Viața și apucăturile lui Kenny Powers
20.30 Anturaj
21:00 Stand-Up Cafe
21 30 Gruparea Baader Meinhof

r TV/?1 TV*? 2
07:10 Universul credinței 07:00 Timpul chitarelor
08:55 Doar România! Ot-55 Doar România!
09:00 Ca la carte 08:00 Dincolo de hartă
10:00 Desene animate - Clubul Dis- 08:30 Natura și aventura

ney 09:00 H...ora prichindeilor
10:55 Doar România! . 10:00 Ferma
11:00 Europa mea. Politici de dez- 11:00 Pescar hoinar

voltare regională la TVR 1 11:30 Chip și asemănare
11:30 Viața satului 12:00 Motomagia
13:00 Ultima ediție 12:30 Bugetul meu
14:00 Telejurnal 13:00 Top cut
14:20 Circ internațional 13:30 Zon$ IT
15:00 Vedeta familiei 14:00 Vrăjitoriile lui Jamie Oliver
16:00 Tezaur folcloric 14:30 Atlas
17:10 Dănutz S.R.L. 15:10 Monogamia pentru începători
18:00 Lozul cel mare 16:50 Doar România!
18:40 Dănutz S.R.L. 17:00 Telejurnal
19:40 Sport 17:30 Orașele lumii
20:00 Telejurnal 18:00 Handbal Feminin
20:40 Tema zilei 19:45 Poate nu știai
21:10 Mystic Pizza (SUA comedie ro- 19:55 Doar România!

mantică, 1988) cu Julia 20:10 Povestea lui Wendell Baker
Roberts, Annăbeth Gish, Lili 21:55 învingătorii
Taylor, Vincent D’Onofrio 22:00 Ora de știri

23:00 Garantat 100% 23:00 Glastonbury 2008

0?:00 Observator
09:00 Eloise la Grand Plaza
11:00 Liceul Muzical 2 (SUA come 

die muzicală, 2007) cu Zac 
Efron, Vanessa Anne Hudgens, 
Ashley Tisdale, Lucas Grabeel 

13:00 Observator
13:15 Narcisa sălbatică
14100 Asterix și Obelix: Misiune 

Cleopatra
16:00 Observator
16:45 Benny Hill
17:30 în puii mei
19:00 Observator
20:00 Banditele (francez-mexican- 

SUA acțiune-comedie, 2006) cu 
Salma Hayek, Penelope Cruz, 
Steve Zahn, Sam Shepard

22 OO SuperBingo Metropolis

13:15
15:30
16:00
16:30

acasa
06:00 Legenda căutătorului (SUA 

film serial de acțiune, 2008, 
rel. - 14.)

07:00 Știrile Pro TV 
10:00 După 20 de ani
11:00 Tăișul gloriei 
13:00 Știrile Pro TV 
13:15 Apropo TV 
14:15 Miliardul lui Bailey (canadian 

comedie, 2004) cu Dean Cain, 
Laurie Holden, Tim Curry, Jen
nifer Tilly

16:00 Singur acasă 3 
18:00 România, te iubesc!
19:00 Știrile Pro TV
-0.45 Serviciul Român de Comedie 
22:00 Diamantul sângeriu (SUA-ger- 

man thriller de acțiune, 2006)
cu Leonardo DiCaprio, Djimon 
Hounsou, Jennifer Connelly, 
Arnold Vosloo

06:30 Teleshopping
07:00 Umbrele trecutului
08:00 Teleshopping
08:15 Fructul oprit
09:15 Teleshopping
09:45 Esmeralda
10:45 Teleshopping
11:15 Rețeta de ACASĂ
12:15 Teleshopping
12:30 O mare de pasiune
13:30 Marina
15:30 Clase 406
16:25 Vremea de ACASĂ
16:30 Esmeralda
18:30 O mare de pasiune
19:30 Fructul oprit
20:30 Cinema ACASĂ: O iubire ca-n 

povești
21:15 La naiba, să PoveStim!

07:00 Camera de râs
07:30 Teleshopping
08:00 Eroul (hong-kong-chinez film 

de acțiune, 2002, rel.) cu Jet Li, 
Maggie Cheung, Tony Leung 
Chiu Wai, Ziyi Zhang

09:30 Casă, construcție și design 
10:00 Teleshopping
10:30 Cu lumea-n cap
11:00 Levintza prezintă
11:30 Mondenii
12:30 Voluntar de profesie 
13:00 Fermier. Caut nevastă!
15:00 Cronica Cârcotașilor
18:00 Focus 18
19:00 Focus Sport
19:30 Cireașa de pe tort
20:30 Schimb de mame
22:00 Ochi pentru ochi și dinte pentru 

dinte (SUA thriller, 1996) cu 
Sally Field, Kiefer Sutherland, 
Ed Harris, Olivia Burnette

Miss Litoral
Lumea PRO CINEMA
Galidor
Galidor

17:00 Magna cum laudae
19:00 Daune și interese
20:00 Carol I
22:00 Pitonul

10:30 Povești de adormit copiii
I2'ii Strania poveste a lui Benjamin Button
14:55 Pantera Roz 2
16:30 Playlist pentru Nick și Norah
18:00 Legende pentru viață
20 i •1 Portretul luptătorului la tinerețe 
22:40 True Blood
23:40 Max Payne
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F M. Hunedoara

leva
elefon: 0755.999.916

dministrator 
iancar/produs leasing 
________________2_ 
usator piese din piele 
i înlocuitori______ 15
ofer 
aitocaniion/mașină de 
nare tonaj_______ 5
ăcătuș mecanic de în- 
reținere și reparații 
miversale________ 1_
/ânzator de produse 
îaturiste 1
nuncitor necalificat la 
isamblarea, montarea 
rieselor 51
judor manual cu 
flacăra de gaze 1

Hunedoara
fon: 0755.999.917

cusător piese din piele 
și înlocuitori 10 
dulgher(exclusiv 
restaurator)18

excavatorist pt.excava- 
toare cu rotor de mare 
capacitate_____  1
facturist_________ 1
gestionar depozit 1 
instalator rețele de dis- 
tributie/transport flu
ide______________ 6
lăcătuș montator 11
șofer autobuz______4
șofer de autoturisme și 
camionete________ 3
sudor manual cu arc 
electric___________ 5
sudor____________ 10
tapițer 3
vânzător 2

Petroșani
Telefon: 0755.999.918

agent securitate 2
agent vânzări______l_
asistent medical gener
alist-------------------- L-
consilier administrație 
publica----------------- L-
consilier expert 
inspector referent 
economist în manage
ment____________ 1_
contabil__________ L
cusator articole

marochinarie_______ I
desenator tehnic 1
îngrijitor câini în adă
posturi____________ 1_
îngrijitor clădiri 3
lucrator operativ pen
tru autocompactoare 
_________________13 
lucrator pentru salu-* 
brizare____________3
munc.necal.la 
demol.clădiri,zidărie, 
mozaic,faianță,gre-

sie,parchet_________I
operator calculator 
electronic și rețele I 
redactor__________ l_
redactor prezentator de 
televiziune________ 1
șofer 
autocamion/mașina de 
mare tonaj 4

Vulcan
Telefon: 0755.999.920

dulgherțexclusiv 
restaurator) 2
fierar betonist 2
finisor produse 
abrazive 5
mecanic auto_______ 1
tâmplar universal 1 
vânzător__________ 1
zidar pietrar 2

Lupeni
Telefon: 0755.999.921

medic stomatolog 1 
munc.necal.la asam
blarea, montarea 
pieselor___________ 1_

Orăștie
Telefon: 0755.999.922

asistent personal al

pers.cu handicap grav

munc.necal.în ind.con
fecțiilor ' 5
munc.necal.la asam
blarea,montarea 
pieselor___________ 2
referent specialitate in- 
giner silvic_________1
secretară 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

barman__________ 1
bucatar___________ 2
inginer industri- 
alizarea lemnului 1
munc.necal.la asam
blarea,montarea 
pieselor__________ 4
ospatar(chelner) 2

Călan
Telefon: 0755.999.924

munc.necal.în ind.con-
fecțiilor 3

Hațeg
Telefon: 0755.999.925

barman___________ 1^
ospătar (chelner) 3
sef coloană auto 1

Ilia
Telefon: 0755.999.926

drujbist___________2
munc.necal.în silvicul
tură______________ 2

Petrila
Telefon: 0755.999.928

lucrător comercial 1

Aninoasa
Telefon: 0755.999.927

Vând masa de calculator modernă, stare foarte bună, imitație 
mahon cu cadru metalic. Preț 140 ron neg. Tel. 0734.310.133

Vând pomi fructiferi: cireși mai-iunie, peri vara-toamnă, caiși vara- 
toamnă, meri vară-toamnă, pruni, nuci 15 lei buc., viță de vie Muscat 
butași la 6 lei. Tel. 0743.832.083

d urgent casă cu 4 camere, 2 holuri, bucătărie, baie, 2 
camere, subsol, pivniță, mansardă, etaj, garaj, grădină, încălzire 
centrală, parțial mobilată, Ceangăi sau schimb cu Alba-Iulia. 
Accept credit imobiliar, tară intermediari. Preț 115...euro neg. 
Tel.0733.955.113, 0722.479.215

Vând apartament cu 4 camere, zonă centrală în Petroșani, mul
tiple îmbunătățiri. Preț negociabil. TEL. 0766340490 / 
0763602256

Vând garaj în Deva, teren proprietate particulară, zona C.E.C.,
Lido. Tel. 0722.571.870

Câștigați 1.200-2.000 USD lunar, muncă la domiciliu! Angajăm co
laboratori din toată țara! Domeniixonfecționați plicuri, felicitări, înși
rați mărgele, coaseți scutece,etc. Trimiteți plic autoadresat (plic în 
plic) la O.P.1-C.P.122, pentru Lucaci Nicolae.

Transport zilnic persoane în Italia, Spania, Portugalia, Franța, Belgia, 
Anglia, Irlanda și Germania, la destinație, cu mașini modeme, clima- 
tizate. Tel. 0721285100

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

Selectăm persoane pentru agent publicitate.
Condiții: - abilități de comunicare;

perseverență;
capacitatea de a-și îmbunătăți performanțele; 
capacitatea de a urmări și a atinge un target prestabilit; 
relaționarea corectă cu clienții;
cunoștințe de folosire a computerului: Office și Internet; 
experiența în vânzări constituie un avantaj;

C.V. la adresa de e-mail: gabriela_buzzi@yahoo.com 
Informații la tel. 0730 549 659; 0771 677 031
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Vând apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, complet 
renovat și mobilat. Preț avantajos și negociabil 
Tel.0734.310.133

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

Tel:

Vând urgent butelie aragaz. Tel.0254.213.713, 0742.791.477
(text maxim 50 de cuvinte)

închiriez în Brad casă,bucătărie,2 camere, apă trasă în casă, 
sobă de teracotă, preț avantajos. Tel.0722.775.557 lng. electronist repar la prețuri mici următoarele: TV color, moni

toare, calculatoare, DVD-uri, mașini de spălat orice tip, instalații inte
rioare. Tel. 0733.593.193Vând urgent garsonieră et.2, Orașul Nou, Brad, parchet, gresie, 

faianță, lambriuri, termopane, calorifer și instalații sanitare noi. 
Preț negociabil. Tel. 0725.293.386 Suplimente naturale pentru sănătate, frumusețe, modelare cor

porală și curățenia casei. Produse naturale certificate, de cali
tate superioară. Pentru informații și 
comenzi:tel.0730.549.659, e-mail:activmarket@yahoo.com 
sau www.activmarket.cabanova.ro

Nume...........................
Strada...........................
Ap..... Localitatea.......
C.I. seria................ nr.
Eliberat de.....................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE.

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

Sc.

Semnătura

Vând 4 genți din aluminiu pentru Renault, din care 2 echipate 
cu cauciucuri de iarnă 165/70/13 și 2 cu cauciucuri de vară, în 
stare bună. Tel.0723.696.265, 0254.213.509

Vând 3 căței Huschi la 200 lei, 2 Ciobănesc German In 150 lei. 
2 Ciobănesc Mioritic In 100 lei, hamsieri rusești la 10 Ici buc. 
Td 0743.832.083

VÂND CENTRALĂ TERMICĂ PE GAZ (pentru piese 
de schimb) “BERETA CIAO”, VÂND PATINE 
GHEAȚĂ NR.34, COJOC COPII (vârsta 9-11 ani); BI
CICLETĂ DHS CU VITEZE PENTRU COPII (vârsta 
7-11 ani); ROLE AJUSTABILE PÂNĂ LA MĂRIMEA 
34-37; HEELYS ORIGINAL NR.35 - LA PREȚURI 
NEGOCIABILE
RELAȚII LA TELEFON: 0741-133147

Taloanele de mică publicitate se pot depune la redacție, Deva, Str. Mă- 
răști, bl. D4, sc. 1, ap. 1 și la cutiile poștale amplasate astfel: la primul 
stand de ziare din centrul Devei (la „gang”, cum spun devenii), la chioș
cul de lângă Deva Mail și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- 
tară.
Anunțurile vor fi publicate cel mai devreme la 48 de ore de la depunerea 
lor. Astfel: talonul din ziarul de luni va fi publicat în ediția de miercuri, 
cel de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta
loanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

Tarife mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cufundai: 7 lei

mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
mailto:activmarket@yahoo.com
http://www.activmarket.cabanova.ro
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Au „mușcat” la prima competiție MISS TOURISM ROMANIA

Obișnuiți cu aerul tare al competiți
ilor de Taekwon-do, tinerii luptători 
ai Clubului Sportiv „Cobra” din 
Deva au punctat din nou într-o com
petiție organizată la Timișoara. De 
data aceasta, succesul a venit de la... 
distanță. Râul Alexe, care pregătește 
în orașul de pe Bega un grup de 
sportivi într-o filială a clubului de 
sub cetate a obținut împreună cu 
unul din elevii săi, trei medalii de aur 
la a doua ediție a Trofeului 
Tamashyi.

Astfel, Mihu Cristian împreună cu in
structorul său, Râul Alexe au urcat pe 
prima treaptă a competiției la trei cate
gorii diferite. Cristian a obținut medalia 
de aur la categoria Light-contact (84 
kg) dedicată seniorilor, asta deși se afla 
la prima sa participare la o competiție 
de acest gen, în vreme ce Râul, obișnuit 
deja cu rigorile acestui fenomen a adus 
clubului din Deva, două medalii de aur 
la Semi-contact și Kata Interstil, pre
cum și o medalie de bronz la categoria 
Light-contact (74 kg). „A fost o com
petiție de nivel ușor spre mediu, numai 
bună pentru cei care încă se obișnuiesc 
cu acest sport. Tocmai de aceea l-am în
scris în competiție și pe Cristian, care a 
progresat exterm de repede și de mult 
în ultima vreme și rezultatele s-au

văzut. Locul întâi la prima participare 
spune multe despre dorința sa de afir
mare. Mi-aș fi dorit să particip cu mai 
mulți sportivi, însă sunt sigur că la anul 
ce vine ne vom alinia la start cu mai 
multe nume”, a declarat satisfăcut 
tânărul instructor Râul Alexe. Acesta a 

ținut să îi mulțumească și lui Andy Am- 
bruș, antrenorul și președinteșe Clubu
lui Sportiv „Cobra” din Deva pentru 
sprijinul acordat în acest an la Tim
ișoara.

Claudiu Sav

S.C. TELECERNA SRL
vinde din stoc agregate de balastieră în cantități toarta mari
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Relații în Deva, str. George Enescu, bl.2/22

PREȚ: 500 LEI/PERS.
Antnnul din seem do 

Ftvetion Mfâ Miguraf do 
orchoatrâ șl aoiiști «>«■//.

PACHET SERVICII CU CAZARE
TREI NOPȚI

-3 nopți cazare
-intrare in 30.12.2010 cu cina 
-ieșire In 02.01.2011 cu mic dejun

-Cina in 30.12.2010
• Mic dejun fn 31.12.2010
• Prânz in 31.12.2010
• MASĂ FESTIVĂ DE REVELrQN
- Prânz in 01,01.2011
• Cina feattvâ in 01,01.2011
• Mic dojun in 02.C1.2011

PERSOANELE CAZATE IN HOTEL AU ACCES GRATUIT 
LA PISCINA Șl SAUNA INTERIOARA 

WBHA

■

jmyk

PREȚ: 180 LEI/PERS

Nisip 22,00 lei/tonâ

Sort spălat 4 - 8rnm 23,00 lei/tonâ

Sort spălat 8 - Ifirnm 23,00 lei/lonă

Piatră concasata (criblura) 4 • 8mm 25,00 lei/lonă

Piatră concasata (criblura) 8-16mm 25,00 lei/tonâ

PENTRU COMENZI Șl INFORMAȚII
TEL/FAX: 0254 234 448 MOBIL: 0723 154 204


