
Moloț schimbă serviciile, 
dar năravul ba
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Președintele PNL Hunedoara, Mircea Moloț, nu și-a schimbat 
obiceiurile de a-și turna colegii nici după desființarea Secu
rității.

Fotbal pe pâine la „Cupa 
Crăciunului Realsport”

pag. 9 
Peste 350 de jucători cu vârste cuprinse între opt și 12 ani 
s-au duelat pentru titlul de campioană a „Cupei Crăciunului 
Realsport” la fotbal, ediția a IV-a, care a avut loc la finalul 
săptămânii trecute la Deva.
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* str. Mihail Kogâlniceanu, nr. 30
* Bdl. Dacia, Complex comercial Dacia 

Cu o varietate bogată de produse alimentare și nealimentare la prețuri 
accesibile, cu prețuri de producător la: carne și mezeluri, conserve, 
pâine, patiserie și cofetărie, lactate șl înghețată, UNICARM își deschide 
larg porțile pentru consumatorul de zi cu zi.

uescflis pentru tine! acum și în orașul tâu!

Reportaj ■

Tăierea porcului, o străveche tradiție
românească (II)

de blamat...”
Pentru că a organizat a 
șasea ediție a Festivalului 
interj udețean de datini și 
obiceiuri de iarnă de pe 
Valea Mureșului.

Primarul comunei Iha, 
Marius Omotă

Pentru că transformat întreg județul în 
derdeluș. Drumurile județene sunt lăsate 

în voia ninsorii și a poleiului.

Președintele Consiliului 
Județean Hunedoara, 

Mircea Moloț

CortHiu'j gustos! si aromat! 
îmbracati de sarhalou
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► DN 66 Hațeg - Bani Mare ► DN7 I.eșnic - Săcămaș
Deva
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► DN 68 Hațeg - Totești ► DN7 Ilia - Gurasada
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► DN 68 Totești - Zeieani
► DN 66 Hațeg - Călan

► DN7 Gurasada - Burjue
► DN7 Burjuc-Zam
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Petroșani ■ 0/ -5 , -6/ -5

< ► DN7 Mintia - Vețel
► DN7 Vețel - I.eșnic

► DN 76 Șoimuș - Bejan
► Petroșani pe DN 66 Brad 4/ -2.

t greco-catolic
Preserbarea Nașterii Domnului 
nostru lisus Hristos; S. Ignatiu 
Teoforul

f romano-catolic
Ss. Abraham, Isaac si lacob 
_________________________y

Supă cremă de 
chimen

Ingrediente:
- 4-5 morcovi mari
- 4 cartofi 
-1 felină
- 1 păstârnac
- 1 ceapă
- 2 linguri chimen
- 1 lingură făină
- vegeta
- ulei.

Mod de preparare:
Cureți toate legumele, le speli 

și le pui la fiert întregi, în 3-4 L 
de apă cu puțină sare.

După ce au fiert bine, le 
scurgi, le pasezi, pui piureul 
obținut din nou în oală împreună 
cu 2 linguri de condiment, zeama 
în care au fiert legumele și 3-4 
linguri de ulei și fierbi supa la foc 
mic, amestecând încontinuu. Sep
arat, călești chimenul în 2 linguri 
de ulei, stingi cu o cană de apă, 
apoi îl strecori, desfaci faina în 
zeama rămasă și o adaugi în supă. 
Mai lași să fiarbă câteva minute 
și o dai deoparte.

A <

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-Sfânțul Zilei HOROSCOP

Pomenirea Sfântului sfințitului Mucenic 
Ignatie, purtătorul de Dumnezeu (Teoforul)

Sfântul sfințitul Mucenic Ig- 
natie, urmaș al apostolilor, al doilea 
patriarh al Bisericii Antiohiei după 
Evod, a fost împreună cu Policarp, 
episcopul Bisericii Smirnei, ucenic al 
Sfântului Evanghelist loan. Când îm
păratul Traian a trecut prin Antiohia 
împotriva părților, Sfântul Ignatie a 
fost adus înaintea lui. împăratul l-a 
cercetat îndelung și a văzut că nu 
poate fi întors de la credința în Hris
tos. De aceea a fost chinuit îndelung 
și în felurite chipuri; dar arătându-se 
mai tare decât chinurile, a fost trimis 
legat la Roma, păzit de zece ostași, 
ca să fie dat mâncare fiarelor sălbat
ice. în drum spre Roma, a întărit Bis
ericile din cetățile prin care trecea și 
se ruga să fie mâncat de fiare, „ca să 
ajung, spunea el, pâine curată lui 
Dumnezeu”. în Roma a fost aruncat 
în stadion și a fost sfâșiat de leii 
slobozîți asupra lui, de i-au rămas 
numai oasele cele mari. Pe acestea
le-au adunat creștinii și le-au dus în 
Antiohia.

Se spune că Sfântul Ignatie a 
fost copilul pe care l-a apucat de 
mână Stăpânul Hristos și l-a luat în

brațe și a zis: „De nu se va smeri 
cineva pe sine ca pruncul acesta, nu 
va intra în împărăția cerurilor”; și: 
„Cel ce va primi pe un prunc ca 
acesta în numele Meu, pe Mine Mă

primește”. De aceea a fost numit 
purtător de Dumnezeu. Pe Sfântul Ig
natie l-a cinstit cu un cuvânt de laudă 
și cel între sfinți părintele nostru loan 
Gură de Aur.

Trebuie să știi că regula acestei 
zile pentru a reuși este să beneficiezi 
de ajutorul necondiționat din partea 
persoanei iubite și a prietenilor.

Persoana iubită se pregătește as
tăzi să facă o călătorie, dar se pare că 
și de această dată tu vei fi persoana 
care trebuie să suporte cheltuielile de
drum pentru că azi ești o sursă continuă de bani 
pentru cei din jur.

Este bine ca în această zi să îți pui 
la punct un program, pentru că ai 
foarte multe de făcut și prea puțin timp 
la dispoziție. Organizarea va fi cheia 
succesului pentru tine.

Cu toate că lucrurile nu ies așa cum 
îți dorești, apropiații te sfătuiesc să re
nunți în privința unor proiecte care nu 
dau rezultate.

Nu te încrede prea mult în promi
siunile pe care ți le va face o rudă pen
tru că nu va fi în stare să și le țină prea 
curând.

Ești poate prea stresat și din cauza 
acestui lucru te vei simți singur, ner
vos și deprimat. Ar trebui să ieși mai 
des din casă.

20 decembrie
de-a lungul timpului

1973: A fost inaugurată noua clădire a Teatrului Național 
"l.L.Caragiald" din București

1989: Revoluția română din 1989: într-o intervenție 
televizată și radiodifuzată, Nicolae Ceaușescu se adresează 
populației declarând că evenimentele de la Timișoara sunt
opera unor "huligani", "grupuri fasciste și antinaționale"

1997: A avut loc premiera filmului "La vita e bella" 
(regia Roberto Begnini) distins, la Cannes, cu Marele Premiu
al Juriului și cu trei Premii Oscar

1999: începând cu această dată, Macao, care a fost timp 
dc 442 de ani colonie portugheză, revine sub suveranitatea Re
publicii Populare Chineze, având statutul de Regiune Admin- 
jstrativă Specială

2000: Președintele ales. Ion Iliescu, a depus jurământul 
to fața Camerelor Parlamentului

2004: Noul președinte al României, Traian Băsescu, a 
*'depus jurământul în fața Camerelor reunite ale Parlamentului

S-au născut
1890: Jaroslav Heyrovsky, chimist ceh, laureat al Pre

miului Nobcl (d. 1967)
1934: George Apostu, sculptor român (d. 1986)
1939: Ștefan Glăvan, politician român
1943: Ruxandra Sireteanu, actriță româncă de teatru și 

film
1946: Andrei Codrescu, eseist, poet și prozator evreu 

american de origine română
1957: Anna Vissi, cântăreață greacă, originară din Cipru
1975: Iulian Claudiu Manda, politician român

Comemorări:
1966: Mihail Sorbul, dramaturg român
1968: John Steinbeck? scriitor american
1982: Arthur Rubinstein, compozitor și pianist 

american de origine poloneză
1996: Carl Sagan, astronom american, scriitor
1998: Alan Lloyd Hodkin, medic american
1999: Valeriu Munteanu, filolog și lexicograf 

român
2009: Brittany Murphy, actriță americană

Concentrează-te astăzi asupra mi
cilor, dar importantelor detalii. Ele vor 
face diferența. Vei fi recompensat pen
tru implicarea personală în orice pro
iect la care lucrezi.

Un prieten te anunță că cineva 
vrea să îți facă o propunere de afaceri. 
Fii prudent și nu te aventura înainte 
de a ști despre ce este vorba.

S-ar putea să reușești astăzi în 
ceea ce ți-ai propus, dar numai dato
rită voinței puternice pe care o ai sau 
a încăpățânării.

O persoană de sex opus din antu
rajul tău de prieteni îți tot trimite bile
tele amoroase astăzi. S-ar putea să afli 
acest lucru și de la un prieten, care te

Bancurile zilei
© © ©

Un tânăr merge Ja preot:
- Părinte, am venit să mă 

spovedesc.
- Nu este nevoie, ți-am citit 

blogul!

© © ©
La un semafor, oprește la 

culoarea galbenă un Maybach, 
în spatele lui, nereușind să mai 
frâneze la timp, intră un Tico.

Pe bordul Maybach-ului apare: 
"New hardware detected. In
stall?"

© © ©

Discuție la Dacia:
- Ce ar trebui schimbat ca 

mașinile noastre să corespundă 
normelor internaționale?

- Normele internaționale.

© © ©

Erau doi reni. Unul era 
numai coaste și celălalt era 
numai coame. Dc aceea, pe 
unul îl chema Costel și pe celă
lalt Cornel.

© © ©

Vine soțul acasă și-și în
treabă nevasta:

- Ce ai face dacă aș câștiga 
la Loto?

- Aș lua jumătate și te-aș 
părăsi, răspunde soția.

- Perfect, spune soțul. Am 
câștigat 12 dolari. Ia 6 și dis
pari!

© © ©

va ruga să fi discret deși persoana respectivă nu 
este deloc subtilă.

Chiar dacă apar unele întârzieri în 
proiectul de care te ocupi și lucrurile 
nu ies tocmai cum le gândisei inițial,
ar fi bine să nu-ți pierzi răbdarea, în final vic
toria îți aparține.

Trebuie să știi că regula acestei 
zile pentru a reuși este să beneficiezi 
de ajutorul necondiționat din partea 
persoanei iubite și a prietenilor.
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Moloț schimbă serviciile, dar năravul ba
'eședintele PNL Hunedoara, 
ircea Moloț, nu și-a schimbat obi- 
iurile de a-și turna colegii nici după 
jsființarea Securității. în timp ce 
a viceprimar al municipiului Deva, 
loloț și-a turnat colegii și chiar pe 
nul care l-a promovat în funcțiile 
ilitice și administrative, primarul 
lircia Muntean.

,imami municipiului Deva, Mircia 
luntean, a dat publicității câteva note 
formative, ori sesizări și reclamații 
n perioada 2002-2003, scrise de 
lircea Moloț în perioada în care era vi- 
jprimarul municipiului Deva. Per- 
>anele vizate, în delațiunile lui Moloț, 
~it Mircia Muntean și actualul prefect 
: Hunedoara, Attila Deszi, la vremea 
:eea membru în consiliul elevilor 
aghiari de la Lupeni.

rofesorii, apropiați de Securitate

lircia Muntean îl acuză pe Moloț că, 
timp ce era practic „mâna sa dreaptă” 

■mărie, îl „lucra” pe la spate, în co- 
Dorare cu alți foști oameni ai Secu- 
tății.
v^reau să vorbesc despre o întâlnire, 
lai exact o locație, un apartament din 
eva, acum nu știu cine stă acolo, 
șoarece existau apartamente conspir- 
ive ale Securității. Ce mi-a stârnit 
enția în mod deosebit sunt zecile de 
irese trimise de aici de cele trei per
oane, domnul profesor Tomuța, 
rategul fostei Securități și cel care 
'.egătea tinerii pentru școlile de ofițeri 
e poliție, fostul director Zingher, de la 
iceul Traian, decedat, și profesorul 
toloț. De pe același număr de telefon, 
i aceeași zi, oră și din același loc de 
îtâlnire se trimiteau adrese către 
iferite instițutii: PNA, Poliția 
4^țeană, presă. Problema e că, con- 

.ând faxul care se trimitea la DNA 
i la Octav Cozmâncă, la Inspectoratul 
e Poliție, coincide minut după minut, 
.dica făceau 5-6 adrese pe care le trim- 
cau încrucișat”, spune Mircia 
luntean.

loloț, „cârtița” PSD în PNL

ître notele informative prezentate de

Mircia Muntean și atribuite actualului 
președinte al PNL se află și câteva de
lațiuni transmise lui Octav Cozmâncă, 
la acea vreme secretar general al Gu
vernului și unul dintre liderii importanți 
ai PSD.
într-una dintre notele primite de 
Cozmâncă, de la Molț, sunt prezentate 
mai multe nereguli săvârșite de edilul 
Devei.
„Cunoaștem faptul că anchetarea pri
marului liberal al Devei nu a fost iniți
ată de PSD și ne miră acest lucru. Dar 
ce șe întâmplă în Deva, mai ales în ul
timii trei ani de când Consiliul Local 
este majoritar liberal întrece orice 
imaginație.(...) Cert este că primarul își 
face de cap și lovește PSD-ul zilnic în 
presa locală cumpărată 90 la sută de 
liberali cu bani publici și de partid cu 
ieșiri în străinătate și mese festive peri
odice”, se arată în nota trimisă către 
Octav Cozmâncă.

Moloț îl săpa pe Mircia încă de când 
îi era subaltern

într-o altă notă, de data aceasta adresată 
lui Teodor Stolojan, care conducea 

atunci PNL, Mircia Muntean este 
prezentat de Moloț ca fiind un element 
nociv pentru partid.
„Vă scriem dumneavoastră personal 
pentru că vă știm un om corect și că 
veți trece peste falsa impresie că Mircia 
Muntean e un om popular, cu priză la 
electorat, dar în fond acționează dicta
torial, luând măsuri populiste, bazându- 
se pe susținerea rromilor și a bețivilor, 
ori nu acesta este electoratul de care 
avem nevoie”.
De asemenea, Mircia Muntean susține 
că a fost neplăcut surprins să găsească, 
printre delațiunile lui Moloț, și sesizări 
către PNA, în care solicita ancheterea 
sa ca urmare a unor materiale apărute 
în anumite ziare.

Și Dezsi a fost turnat de Moloț

Primarul Mircia Muntean susține că nu 
a fost singura persoană publică pe care 
Mircea Moloț l-a turnat autorităților. în 
atenția actualului președinte al Consil
iului Județean a intrat și unul dintre oa
menii cu care se află în relații foarte 
bune, prefectul Attila Dezsi.
„în dosar apare că, alături de mine, 

domnii îl turnau și pe actualul prefect, 
care la vremea respectivă era în Consil
iul elevilor maghiari din Lupeni. 
Spuneau că organizația sa se numește 
CEEM, al cărui patron din umbră aș fi 
eu”, spune Mircia Muntean.

„Panțuru Viorel”, peste 30 de ani în 
slujba Securității

în documentele Securității, Mircea 
Moloț, președintele CJ Hunedoara, fig
urează ca și colaborator sau informator 
cu numele conspirativ „Panțuru 
Viorel”. Moloț a fost recrutat de Ser
viciile Secrete Comuniste încă de pe 
băncile școlii, în anul 1974, când era 
elev la liceul din Orăștie. A continuat 
activitatea de „turnător” și în timpul 
satisfacerii stagiului militar. în dosarul 
aflat la CNSAS, există documente din 
care reiese că Securitatea era foarte 
mulțumită de Moloț. „în această pe
rioadă, el a desfășurat o activitate infor
mativă utilă, semnalând la timp 
deficiențele din evideilța, păstrarea și 
paza documentelor secrete, armamen
tului, muniției și substanțelor toxice de 
luptă. A informat despre comentariile 

ce se purtau cu privire la evenimentele 
politice interne și externe, aspecte neg
ative care influențau starea de spirit și 
capacitatea de luptă a unității”, se arată 
în caracterizarea lui Moloț.

Dan Radu Rușanu îl „ține în spate” 
pe Moloț

Mircia Muntean este de părere că 
Moloț e susținut de conducerea liberală, 
inclusiv de președintele Crin An
tonescu, pentru că are sprijin 
necondiționat din partea lui Dan Radu 
Rușanu. „îl susține pentru că are o forță 
parlamentară în județul Hunedoara de 
care nu se poate debarasa. Să nu uităm 
că domnul Rușanu este la ora actuală 
mai puternic, cu mult, mult mai puter
nic chiar și decât Hrebenciucul PSD- 
ului, deci astăzi domnul Rușanu face 
cărțile la nivel național și nu numai în 
PNL. Eu cred că, în continuare, există 
undeva dreptate și că se va analiza, în 
următorul an, situația lui Moloț ca in
formator al Securității. Cu Mona 
Muscă ori Ghișe, nu a fost așa greu”, 
spune Mircia Muntean.

Alexandru Avram

Mircia Muntean din ce în ce mai departe de PNL
urtea de Onoare și Arbitraj a PNL a 
’spins contestația depusă de Mircia 
funtean, în urma alegerilor din cadrul 
Irganizației Municipale PNL Deva, 
in luna aprilie. Până la desfășurarea 
cestor alegeri, organizația din Deva a 
ost condusă de un Biroul Politic Inter-’ 
mar, avându-1 ca președinte pe edilul 
evean, Mircia Muntean, care era re- 
ponsabil cu organizarea alegerilor pen
ai desemnarea președintelui. Alegerile 
u avut loc în luna aprilie, iar „bătălia” 
■entru ocuparea funcției de președinte 
-a dat între primarul Devei și fostul vi- 
eprimar, Florin Oancea. Lupta pentru 
efia organizației a fost una foarte 
trânsă, însă Florin Oancea a fost de- 
emnat câștigător. După alegeri, Mircia 
duntea a contestat rezultatul, pe motiv 
ă printre delegați s-au numărat și per
oane care nu aveau de-a face cu par- 
idul. Curtea de Onoare și Arbitraj a 
’NL ar fi trebuit să se pronunțe asupra 
contestație, în urmă cu câteva luni, însă

răspunsul definitiv a fost amânat până 
în acest sfârșit de săptămână. Astfel, 
printr-o adresă către Organizației Mu
nicipală Deva se aduce la cunoștință 
faptul că, prin decizia COA, a fost 
respins ca neîntemeiat recursul formu
lat de către Biroul Politic Interimar 
Deva, iar decizia este definitivă și ire
vocabilă. Totodată, Curtea de Onoare și 
Arbitraj, obligă Biroul Politic Interimar 
să predea în cel mai scurt timp docu
mentele noului Birou Politic Local, ales 
și validat. „Alegerile din aprilie au fost 
validate. Curtea de Onoare și Arbitraj a 
trimis decizia irevocabilă, prin care 
respinge contastație depusă de Biroul
„Este decizia Curții de Onoare și Ar
bitraj, venită acum în prag de sărbă
tori. Lucrurile își urmează cursul 
obișnuit, urmând ca din ianuarie, 
atunci când va începe lupta politică să 
iau poziție, atât eu cât și consilierii 
PNL”, a precizat Mircia Muntean.

Interimar. începând de acum, timp de 
patru ani, Biroul Politic Local va 
funcționa avându-mă pe mine ca 
președinte”, a declarat președintele 
BPL al PNL Deva, Florin Oancea.

Irina Năstase

Primăria comunei Romos, jud. Hunedoara organizează în data de 
18.01.2011 ora 11,1a sediul Primăriei comunei Romos, 

licitație publica în vederea concesionării terenului în suprafață de 600 
mp pentru desfășurarea unor activități economice locale.

Documentația de licitație și informații suplimentare se pot obține de 
la Primăria Comunei Romos, telefon 0254/245620. 

înscrierile se pot face până la data de 18.01.2011, ora 9.

ANUNȚ PUBLIC

SC LOR1ALBA PREST SRL, anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
“Extindere vestiare, bloc alimentar și hală desfacere”, propus a fi am

plasat în municipiul Brad, str.Crișului Alb, nr.6, 
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 LORI- 

ALBA PREST SRL din municipiul Brad, str.Crișului Alb, nr.6, 
jud.Hunedoara, în zilele de luni - vineri, între orele 8 - 16. 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM 
Hunedoara, din Deva, str.Aurel Vlaicu, nr.25, jud.Hunedoara.



Copil rănit grav pe trecerea de 
pietoni

Un băiat în vârstă de 11 ani, din 
Hunedoara, a ajuns în stare gravă 
la spital după ce a fost lovit de un 
autoturism, în timp ce traversa 
regulamentar strada. lulius P., de 
25 de ani, din Hunedoara, în timp 
ce conducea un autoturism pe 
strada Victoriei, din Hunedoara, 
nu a acordat prioritate pietonului 
M.I., de 11 ani, care traversa 
• ■■■oa regulamentar strada, pe tre
cerea de pietoni marcată și sem
nalizată corespunzător, pe care l-a 
accidentat, după care a părăsit 
locul accidentului. Conducătorul 
aut;; a fost depistat ulterior, în 
urma investigațiilor efectuate de 
către polițiștii Biroului Rutier 
Hunedoara. Pietonul a fost acci
dentat grav, iar pe numele , con
ducătorului auto s-a întocmit dosar 
penal pentru vătămare corporală 
din culpă și părăsirea locului acci
dentului.

16 brazi de Crăciun, confiscați

Polițiștii Biroului de Combatere a 
Delictelor Silvice din cadrul l.P.J. 
Hunedoara, împreună cu special
iști din cadru] Direcției Silvice 
Deva au efectuat un control în 
Piața A groal intentară din 
Petroșani, în urma căruia au iden
tificat un tânăr care comercializa 
ilegal pomi de Crăciun. Comei N., 
de 19 ani, din comuna Baru, com
ercializa 16 pomi de Crăciun pe 
care nu erau aplicate sigilii-crotali. 
Tânărul a fost sancționat contra
vențional cu amendă în valoare de 
2.000 lei, totodată luându-se mă
sura confiscării pomilor de Cră
ciun, care au fost predați la 
Direcția Silvică.

Tată și fiu, prinși la furat de fier 
vechi

Doi bărbați din Deva, tată și fiu, 
au fost prinși de oamenii legii 
după ce au furat fier vechi dintr-o 
baracă ce aparținea unei societăți 
comerciale din localitate. Polițiștii 
au fost alertați de agentul de pază 
al unei societăți comerciale, situ
ată pe strada Depozitelor.
în urma cercetărilor, polițiștii au 
identificat prezumtivii autori ai 
furtului, Alexandru T., de 45 de 
ani, țâră ocupație, cu antecedente 
penale și fiul acestuia, Alexandru 
T., de 20 ani. Prejudiciul a fost re
cuperat în totalitate, în cauză fiind 
întocmit dosar penal.

Patru hunedoreni sunt cercetați 
pentru furt calificat

Agenții de siguranță publică din 
cadrul Poliției Municipiului Hune
doara au surprins în flagrant, în in
cinta unei societăți comerciale 
situată pc strada 1 Mai din locali
tate, patru bărbați, imediat după ce 
au furat mai multe bunuri. în urma 
cercetărilor, polițiștii au stabilit că 
cei patru, lancu L., de 20 de ani, 
Robert A., de 21 de ani, Augustin 
B., de 22 de ani, toți cu an
tecedente penale, fără ocupație și 
Alexandru G., de 42 de ani, toți 
din Hunedoara, au pătruns în inc
inta societății comerciale prin 
spargerea lacătelor și au sustras 
cablu electric și robinete, cauzând 
un prejudiciu de peste 1.000 lei, 
care ulterio a fost recuperat. în 
cauză, s-a întocmit dosar penal 
pentru furt calificat, iar cercetările 
vor fi continuate de către polițiștii 
Biroului de Investigații Criminale, 
în vederea stabilirii întregii activ
ități infracționale a celor patru.

Petronela Tămaș
Informații la sediul firmei din Chimindia, 

nr.121 Dt corn. llărău, 
sau la tel. 0722 574 092; 0354/501021.

Traficanții de migranți și hoții de 
utilaje agricole rămân după gratii
Curtea de Apel Alba lulia a respins 
ca nefondate recursurile formulate 
de membrii celor două grupări in
fracționale, respectiv traficanșii de 
migranți și hoții de utilaje agricole.

Astfel, agentul din cadrul Poliției Mu
nicipiului Hunedoara, Remus Mihuțiu, 
și de alte trei persoane, Oprea Cristian 

Călin, Mihaiu Ilie Dan și Năstase 
Marian Robert, acuzate de trafic de mi
granți, rămân în arest.
Cei patru inculpați, acuzați că fac parte 
dintr-un grup infracțional organizat 
constituit în scopul săvârșirii infracțiu
nii de trafic de migranți, au racolat, în
drumat și găzduit patru cetățeni din 
Republica Dominicană, în scopul tre
cerii frauduloase a frontierei de stat a 
României. „Curtea de Apel Alba lulia a 
respins ca nefondate recursurile incul- 
paților. Hotărârea Curții de Apel Alba 
lulia este definitivă, inculpații urmând 
să fie cercetați în continuare în stare de 
arest preventiv”, a declarat purtătorul 
de cuvânt al Curții de Apel Alba lulia, 
Cosmin Muntean.

Traficanții de utilaje agricole rămân 
în arest preventiv

în cazul celor șapte persoane, dintre

Sătenii din Ribița, lăsați 
„baltă” de veterinari
Sătenii de pe raza comunei Ribița sunt 
nevoiți să bată mai mulți kilometri până 
la Brad cu carnea prelevată de la porcii 
sacrificați, pentru a efectua analiza 
trichineloscopică. Asta după ce aparatul 
cu care se efectuau analizele s-a defec
tat, după cum susține medicul veterinar 
din comună, doctorul Miron Ștefan.

Societate Comercială din Deva 
angajează

• Ospătar;
• Recepție ne r;
• 3 instalatori:

Societate comercială
angajează

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

* stivui lori ști; * muncitori necaii licați:

care cinci cu domiciliile în județul 
Arad, un inculpat cu domiciliul în 
județul Hunedoara și un inculpat 
cetățean italian, acuzate că fac parte 
dintr-un grup infracțional organizat, 
constituit în scopul săvârșirii infracțiu
nii de furt calificat cu consecințe de
osebit de grave din state ale Uniunii

Surse apropiate Primăriei Ribița spun 
însă că aparatul nu este stricat, ci a fost 
dus la Brad pentru a crește cifra de 
afaceri a cabinetului, iar tehnicianul 
veterinar din comună și-a luat concediu 
de la începutul acestei luni, pentru a 
sacrifica porci, dar pe cont propriu.

(N.G.)

0254Q >4.448 
de hmi până vineri 

intre ftreie 8—16. 

Europene- Franța, Italia și Austria, 
măgistrații au decis că vor râmăne în 
arest preventiv. Cei șapte „haiduci op
erau ca la carte”. Identificau utilajele 
agricole, verificau modul în care erau 
depozitate de către proprietari, căile de 
acces pentru pătrunderea prin efracție, 
eventualele sisteme de alarmă sau sis

175 de cartușe de țigări 
confiscate și doi bărbați reținuți

Polițiștii au efectuat, la sfârșitul săp
tămânii trecute, mai multe percheziții la 
domiciliile unor hunedoreni despre care 
existau informații că se ocupă de com
ercializarea ilegală a țigărilor de contra
bandă. în urma controalelor, la 
domiciile a trei hunedoreni au fost 
găsite diferite cantități de țigarete ne
timbrate și sume importante de bani 
proveniți din comercializarea țigărilor 
în diferite locații de pe raza municipiu
lui Hunedoara.
Astfel, la domiciliul lui Marcu S., de 31 
de ani, au fost găsite 32 de cartușe de 
țigarete, în timp ce la locuințele altor 
doi hunedoreni, Vasiel A., de 29 de ani 
și Vasile F., de 47 de ani, au fost găsite 

teme de urmărire GPRS, după care 
furau și le transportau în România. în 
nu înainte de al întocmi și documente 
falsificate. Odată aduse în țar 
mașinăriile era valorificate pentru ir 
portante sume de bani. Prejudiciul pr 
dus depășește suma de 70.000 de eur

Mihaela Tămi

70 de cartușe de țigări, respectiv 77 d 
cartușe de țigări netimbrate, de diferii 
mărci. Polițiștii au luat măsura confii 
cării țigărilor, precum și a sumei d 
27.000 lei, găsită la domiciliile ceh 
trei. Vasile A. și Vasile F. au fost reții 
uți, vineri, pentru 24 de ore, sâmbăt; 
procurorii Parchetului de pc lâng 
Judecătoria Hunedoara dispunând, faț 
de cei doi, interdicția de a părăsi loca 
itatea de domiciliu, pe durata anchete 
penale.
Polițiștii hunedoreni conținu 
cercetările sub aspectul comiterii ir 
fracțiunilor de contrabandă și evaziun 
fiscală.

Petronela Tăma
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Mii de pasageri sunt bloeați în aeroporturi din Europa. închise din cauza 
ninsorilor abundente care au afectat traficul aerian pe întregul conti
nent, la începutul vacanțelor de iarnă. Aeroporturile londoneze asigură 
nttniai o parte din decolări, după ce mii de pasageri au petrecut noaptea 
de sâmbătă spre duminică lu Heathrow, închis în cursul zilei de sâmbătă.

Comunitate 5

Scriitori și cavaleri ai Ordinului Templierilor
„Legenda Marelui Zalmoxis”, lansată la Brad
Volumul „Legenda Marelui Zal
moxis”, a scriitorului sălăjean Florin 
Horvath, a fost lansat, vineri după 
amiază, la Casa de Cultură a mu
nicipiului Brad.

în fapt, alături de lansarea cărții apărute 
în acest an, manifestarea a constituit un 
prilej de prezentare a operei recente a 
doi scriitori, alături de Florin Horvath 
fiind prezent și Ion Pițoiu-Dragomir, 
unul dintre cei mai prolifici autori săiă- 
jeni.

Florin Horvath, un scriitor preocu
pat de istorie

Volumul de debut al lui Florin Horvath 
intitulat „O lacrimă-pentru Măria Sa”, 
a apărut în 1987 și a fost premiat cu 
premiul Uniunii Scriitorilor pentru „Cel 
mai bun roman istoric”. Scriitorul a „re
cidivat” cu alte două romane istorice, 
respectiv „Voievodul Albastru” (distins 
cu premiul „Duiliu Zamfirescu” al Uni- 

nii Scriitorilor, în 2001) și „Un tem
plier la Sannizegetusa” (2009). Autorul 
este cofondator al Cenaclului literar 
județean „Silvania”, colaborator a mai 
multor reviste și publicații: Transilva
nia, Steaua, România literară, 
Echinocțiu, Silvania, Tribuna, Vatra, 
Graiul Sălajului, Caiete silvane, pre
cum și fondator al ziarelor de opinie 
„Șopârla” și „Clepsidra”. „Legenda 
marelui Zalmoxis” este cea de-a șaptea 
carte a lui Florin Horvath, autorul abor
dând în acest volum cu caracter ezo
teric un subiect extrem de incitant și 
controversat legat de aspecte ale religiei 
și culturii dacilor. Mai întâi, scriitorul 
pornește de la legenda zeului dac Zal
moxis, în cuprinsul căreia descifrează, 
cu mijloace specifice doar inițiaților, o 
-erie de simboluri pentru care găsește 
apoi corespondențe în descoperirile 
arheologice de epocă dacică. Horvath 
nu se oprește însă aici, ci apelează la o 

serie de elemente relevate în scrierea lui 
Aethicus Histricus, descoperită de Mit
ropolitul Olteniei, Nestor Vomicescu în 
Biblioteca Vaticanului. Aethicus Histri
cus a trăit, se pare, în secolul IV d. Hr. 
și este autorul unei Cosmografii în 
cuprinsul căreia a consemnat lucruri 
enigmatice. Printre acestea, se află și un 
alfabet inedit, despre care se crede că a 
aparținut dacilor, preluat și publicat de 
către Florin Horvath în cartea sa.

Ion Pițoiu-Dragomir, scriitorul moti
vat de imperativul „Trebuie!”

Cel de-al doilea scriitor sălăjean, care 
și-a prezentat cărțile la Brad, are o carte 
de vizită impresionantă, la cei 70 de 
ani. Profesor, vreme de peste patru 
decenii la Zalău, a realizat și publicat o 
serie de cercetări psihopedagogice. 
Membru al Cenaclului „Silvania”, este 
coautor al culegerilor de folclor „De 
dor și de omenie” și „Du-te, dor, și 
vino, dor”. Totodată, este unul dintre 
cei mai prolifici scriitori sălăjeni, 
reușind să publice, în cei 12 ani care s- 
au scurs de la debutul literar, nu mai 
puțin de 26 de volume de proză și ver
suri. Pentru realizările sale literare, au
torul a fost primit în Uniunea 
Scriitorilor, în anul 2007. Din proza 
scriitorului sălăjean amintim volumele 
„Fântâna cu flăcări” (proză scurtă) și 
romanele „Coroana cu spini”, „Cupa 
lui Socrate”. „Hai - Ta , „Amanții”, 
„Doar 76111”, precum și cartea apărută 
în 2010, romanul „Fracul de lut”. Cea 
mai mare parte a creației lui Ion Pițoiu- 
Dragomir o constituie volumele de 
poezie, unele dintre acestea fiind real
izate pe structură japoneză - haiku, 
haiga, sedoka și dodoitzu. Dintre vol
umele de poeme notăm : „în răs-cruci”, 
„Ana-TEME în cântec”, „în-crinări”, 
„La-crima lui Moromete”, „Tur-nul de 
viespi”, „Prin-soare cu șoimii”, „Ful
ger de iriși”, „Scor-pioni de cleștar”, 
„Panoplia lui Nero”, „Sânger albastru”,

„Dresorul de spini”, „Pergole pe ful
ger”,, „Fire de Mare Șal”.
Personalitatea și creația lui Ion Pițoiu- 
Dragomir a beneficiat de o expunere 
succintă din partea scriitorului brădean 
Tiberiu Vanca, originar de pe plaiurile 
sălăjene. în cadrul manifestării de la 
Brad, Ion Pițoiu-Dragomir și-a prezen
tat aparițiile editoriale din 2010, respec
tiv volumele de poezie: „Pergole pe 
fulger”, „Fire de Mare Șal” și romanul 
„Fracul de lut”. Potrivit acestuia, în
treaga sa existență, implicit creația lit
erară au stat în permanență sub semnul 
imperativului „Trebuie!”. Prin versurile 
sale, autorul reușește să transmită citi
torului emoția proprie, concentrată în 
rigoarea celor șaptesprezece silabe ale 
haiku-ului japonez. în schimb, romanul 
„Fracul de lut” este o frescă a maras
mului actual, autorul apelând la alegorii 
și parabole, cu accente asupra societății 
contemporane caracterizată de o gravă 

criză a valorilor.

Scriitori și cavaleri ai templieri

Un fapt mai puțin cunoscut despre cei 
doi scriitori, prezenți vineri la Brad, 
este că fac parte din Ordinului Cavaler
ilor Templieri, deținând poziții impor
tante în cadrul acestuia pe plan 
național. De altfel, din postura de cav
aler templier și membru al francma
soneriei, Florin Horvath a publicat și 
câteva volume despre aceste organiza
ții: „Coroana celor șapte mari maeștri” 
(2001), „îndreptar francmasonic” 
(2004), „125 de ani de lumini și umbre 
în francmasoneria românească” (2005). 
în finalul manifestării de la Brad, cei 
doi scriitori sălăjeni au primit aprecieri 
și au acordat autografe, promițând că 
vor reveni, cu viitoarele creații, în urbea 
de pe Crișul Alb.

Cătălin Rișcuța

Vernisajul 
expoziției de 
pictură „Daruri 
de Moș Crăciun” 
Salonul de iarnă al artiștilor plastici 
brădeni, intitulat sugestiv „Daruri de 
Moș Crăciun”, a fost vernisat vineri 
după amiază, în una dintre sălile Casei 
de Cultură a municipiului Brad. Ca în 
fiecare an, în apropierea sărbători lor,, 
de iarnă, membrii Asociației Artiștilor 
Plastici „Marcel Olinescu” din Brad 
au deschis o expoziție cu vânzare a 
creațiilor artistice. în cadrul expoz
iției, și-au etalat lucrările artiștii Ioan 
Ratz, Monica Dușan, Ileana Nagy și 
Ștefan llieș. După un ritual de acum 
obișnuit, manifestarea a început prin 
prezentarea avizată a doctorului Sorin 
Costina. Așa cum remarca în cuvântul 
său doctorul Costina, salonul cuprinde 
un număr mare de lucrări, mai multe 
decât de obicei, semn că artiștii au 
creat cu spor. Din postura de cunoscă
tor într-ale picturii, doctorul Costina 
descoperă o serie de tendințe noi, pre
cum și accentuarea unor tehnici evi
dențiate mai demult în lucrările 
expuse de artiștii brădeni. Expoziția 
de pictură este deschisă în perioada 
17-30 decembrie 2010, zilnic între 
orele 10-13 și 15-17, iar duminica de 
la 14 la 18. Lucrările expuse pot fi 
achiziționate la prețuri modice.

Cătălin Rișcuța

Ajutor umanitar, în prag de Crăciun
în spiritul tradiției creștine, care spune 
să ne ajutăm semenii mai nevoiași 
decât noi. Asociația pentru ajutor social 
și umanitar Sara Maria -Vest a oferit 
pachete cu alimente, haine și jucării. 
Cei care au beneficiat de aceste daruri 

de jachete la elevii școlii generale An
drei Șaguna, la două grădinițe din co
muna Răchitova au fost trimise 
alimente, haine și jucării. De asemenea, 
persoane nevoiașe din Deva au fost în

s-au prezentat vineri, 17 decembrie, la 
sediul Asociației. Au plecat patruzeci și 
cinci de pachete cu alimente și treizeci

registrate pe listă și au primit alimente. 
Sponsorul principal al acestei acțiuni 
caritabile este bine cunoscuta societate 
de panificație. Boromir. Hainele și 
jucăriile au fost primite, de Asociație, 
de la o primărie din Germania.
în decursul anului 2010, Asociația Sara 

Maria Vest a oferit aproximativ o tonă 
de cartofi spitalului din Deva și Sime- 
ria, precum și multor persoane fizice, 
defavorizate. Pe lângă diverse cazuri 
medicale, care au primit sprijin finan
ciar, un caz umanitar special, în curs de 
finalizare, este operația pe cord a unui 
copil, care va fi efectuată în Israel, la 
centrul „Save a Child’s Heart”, din 
Holon. Momentul operației va fi decis 
de medicii israelieni, în concordanță cu 
analizele medicale ale băiețelului.
Societatea Boromir; sponsorul principal 
al Asociației, va sprijini, alături de Pri
măria Deva și o firmă locală, de
schiderea unui chioșc, în care vor fi 
servite trecătorilor produse marca 
Boromir, ceai și cafea. Chioșcul va fi 
amplasat în fața Primăriei Deva și va 
distribui băuturi calde, pe durata se
zonului rece, apoi își va schimba oferta 
de produse.
în anul 2011, Asociația Sara Maria Vest 
va începe proiecte noi, cu sprijin din 
partea câtorva firme din zonă și a Epis
copiei Devei.

Gabriela Buzzi
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Teatrul de Artă din Deva, redat publicului, după 22 de ani

La exact 100 de ani de Ia înființare și 
la 22 de ani de când a intrat într-un 
amplu proces de reabilitare, fostul 
Teatrul de Estradă, actualmente 
Teatrul de Artă din Deva, și-a deschis 
vineri seara porțile, într-un decor de 
poveste. Intrată sub „oblăduirea” 
Consiliului Județean, instituția de 
cultură a fost complet reabilitată și 
modernizată în ultimii doi ani, cos
turile acestui proiect ridicându-se la 
aproape două milioane de euro.

O incursiune în timp. Asta le-au propus 
organizatorii celor care au venit să vadă 
Teatrul de Artă în noile«sale straie. Pe 
ritmurile vesele ale fanfarei „Peneș 
Curcanul”, zeci de clauni și aruncători

Câștigătorii Festivalului-concurs ue colinde „Praznic luminos” - Secțiunea ColindeFestival-concurs de colinde la Ribița
La sfârșitul săptămânii s-a desfășurat la 
Căminul Cultural din Ribița cea de-a 
111-a ediție a Festivalului - Concurs de 
colinde „Praznic Luminos”. Mani
festarea a fost organizată de Școala 
Generală „Preot Iosif Comșa” din 
Ribița, în colaborare cu administrația 
publică locală, Parohia Ortodoxă, 
Căminul Cultural și Biblioteca Comu
nală. Festivalul - concurs s-a desfășurat 
pe două secțiuni: secțiunea „Colinde” 
și secțiunea „Pictură pe sticlă”. La con
curs au participat grupuri de elevi din 
clasele I - VIII, din cadrul școlilor gen
erale din județele Hunedoara și Arad. 
Premiile, la secțiunea „Colinde”, au 
fost disputate între formațiile compuse 
din câte 10 elevi de la școlile din co
munele Vețel, Luncoiu de Jos, Baia de 
Criș, Tomești, Vața de Jos și Ribița. 
Concursul s-a desfășurat după reguli 
stricte, iar juriul a fost compusin et
nologi, preoți și jurnaliști. Concurenții 
au prezentat un program de colinde, 
specifice zonei din care provin, într-un 
interval de timp ce nu putea depăși 10 

de flăcări au chemat, așa cum se întâm
pla în trecut, spectatorii teatrului la o 
nouă reprezentație. Trubadurii au 
mărșăluit pe strada din fața instituției 
de cultură, împărțind în stânga și în 
dreapta zâmbete și voie bună. Inaugu
rarea Teatrului de Artă, la exact un 
secol de existență, s-a.încheiat în fumul 
artificiilor și în sunetele metalice ale or
chestrei de alămuri, pentru ca mai apoi, 
magia să se mute în foaierul lăcașului 
de cultură.

La mâna maestrului Ștefan Popa- 
Popas

Aici, câteva din cele mai interesante 
caricaturi ale maestrului Ștefan Popa- 
Popas s-au lăsat îndelung admirate de 

minute. Singurul acompaniament per
mis a fost cel al tobelor și clopoțeilor. 
Juriul a punctat vechimea și originali
tatea creațiilor, dar și modul de 
prezentare al fiecărui grup. La secți
unea „Pictură pe sticlă” au participat 
echipe formate din câte doi elevi ai șco
lilor din Nădab și Chișineu Criș 
(județul Arad), Brad, Ribița și Vața de 
Jos. Concursul a avut tema „Nașterea 
Domnului”. Au fost punctate modelul 
ales, dar și realizarea artistică și 
tehnică. Premiile acordate câștigătorilor 
de la cele două secțiuni au constat în 
diplome și bani. De asemenea, elevii au 
câștigat premii în obiecte, oferite la 
tombola organizată cu ajutorul sponso
rilor festivalului. în afara concursului, 
pe scena festivalului au mai urcat 
grupuri de colindători și crai, care au 
întregit spectacolul de la Ribița. în 
cadrul manifestării, au primit Diplome 
de Excelență pentru promovarea tradiți
ilor populare, din partea Centrului 
Județean pentru Conservarea și Pro
movarea Culturii Tradiționale Hune

către cei care au pășit pe covorul roșu. 
„Regele caricaturii” a dat curs invitației 
lanstă de președintele Consiliului 
Județean, prezența sa completând 
tabloul inedit al reînvierii unuia din 
simbolurile orașului de la poalele 
cetății. „Mă reîntorc cu mare drag în 
Deva. Pot spune că orașul acesta e ca o 
a doua casă pentru mine și astfel nu 
puteam să refuz invitația președintelui 
Consiliului Județean. Faptul că devenii 
se vor putea bucura din nou, după atâta 
timp, de acest teatru este extraordinar. 
Cu atât mai mult cu cât, noi românii, ca 
popor, ar trebui să plecăm urechea mai 
mult spre cultură. Nu multe orașe din 
țară pot lăuda cu o astfel de instituție. 
Am venit cu drag și mă bucur că sunt 
părtaș la reînnoirea drumului spre cul

doara, primarul comunei Ribița, loan 
Faur, și bibliotecara Monica Dușan de 
la Biblioteca Comunală Ribița.

Cătălin Rișcuța 

tură”, a afirmat caricaturistul înscris în 
Cartea Recordurilor. Singurul om de pe 
planetă care poate face o caricatură mai 
repede decât computerul a schițat apoi 
câteva caricaturi în stilu-i deja incon- 
fundabil.

Urmează o suită de spectacole cu ar
tiști consacrați din țară

După ce în deschiderea teatrului, spec
tatorii au putut urmări două piese de ex
cepție ale Teatrului Notarra, în regia 
Dianei Lupescu, directorul Teatrului de 
Artă, Nelu Ardelean, a declarat că în ur
mătoarele trei luni, pe scena instituției 
vor urca unii din cei mai cunoscuți ac
tori din țară în regia unor nume mari 
din industria teatrului românesc și nu 

Premiul I - Școala Generală „Preot Iosif Comșa” Ribița
Premiul II - Școala Generală Vețel
Premiul III - Școala Generală „Avram lancu” Baia de Criș
Mențiunea I - Școala Generală Vața de Jos
Mențiunea II - Școală Generală Luncoiu de Jos
Mențiunea III - Școala Generală Tomești

Câștigătorii Festivalului-concurs de colinde „Praznic luminos” - Secțiunea Pictură

Premiul I - Cristea Andreea, Clubul Copiilor și Elevilor Brad
Premiul II - Avram Roxana, Școala Generală „Preot Iosif Comșa” Ribița
Premiul III - Ștefan Cătălin, Clubul Copiilor și Elevilor Brad
Mențiunea I - Betea Bianca, Școala Generală,Avram lancu” Baia de Criș 
Mențiunea II - Jida Eliza, Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” Chișineu Criș 
Mențiunea III - Mateuț Denisa, Școala Generală Nădab

numai. „Am stabilit deja stagiunea pen
tru lunile care urmează și sperăm ca 
spectacolele care vor fi puse în scenă să 
încânte publicul devean. Redeschiderea 
acestui teatru reprezintă o mare re
alizare și este cadoul nostru de Crăciun 
pentru locuitorii acestui oraș”, a afirmat 
directorul Teatrului de Artă.
Teatrul de Artă din Deva a fost fondat 
în urmă cu un secol, fiind dc-a lungul 
timpului una dintre cele mai importante 
instituții de cultură din județ. în ultinf’ 
20 de ani, lăcașul de cultură a fost în
chis .publicului iubitor de teatru din 
cauza unui amplu proces de restaurare, 
pentru ca odată cu preluarea lui de către 
CJ, în 2008, acestuia să îi fie redată 
identitatea.

Claudiu Sav

CMYK



Unt zii de i răciun pol fj conicii ializați doar în condiții legale. lipsii sigiliului fiind 
un semn de ilegulitute, iar fapla de tăiere ilegală a puiețdor poate ji pedepsită atât 
cu închisoare de la două la șase Iutii sau cu auiendă de la 1.000 Iu 3.000 de lei, în 
l'uncție depaguba produsă.
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Tăierea porcului, o străveche tradiție românească (II)
Preparatele de porc se afumă pentru a fi păstrate mai mult timp

ar minicic porcului fce prepari spcctnltrați <n

Ziua de Ignat în care se taie porcul 
este un moment de sărbătoare, aștep
tat cu nerăbdare de toți membrii 
familiei.

Ignatul începe de fapt cu o seară 
înainte, când gospodinele pregătesc 
condimentele pentru prepararea spe
cialităților (curățatul usturoiului pentru 

bă și cârnaț, fiertul orezului, etc.), iar 
Oospodarii pregătesc ustensilele pentru 
a doua zi. Ziua de Ignat începe de 
dimineață, când gospodarii vor scoate 
animalul de sacrificiu în curte și vor 
pregăti locul special unde porcul 
urmează a fi pârjolit după tăiere. Sacri
ficarea porcului se face dis-de- 
dimineață, cu sau fără asomare. De 
regulă, la țară se găsesc specialiști în în
junghierea porcilor. După ce porcul a 
fost sacrificat, urmează pârjolirea lui, 
prima dată cu paie. în ultimele decenii, 
pentru pârjolirea porcului se folosește 
butelia cu gaz.

Tranșarea și prepararea porcului

Odată cu terminarea pârjolirii și spălării

porcului, începe tranșarea și împărțirea 
organelor și a cărnii. Măcelarul face 
mai întâi semnul crucii din cuțit pe 
fruntea animalului, după care tranșează 
porcul. De obicei, coada și urechile 
sunt date copiilor. Șoriciul, coada și 
urechile se „ronțăie” presărate cu sare. 
Măcelarul va separa slănina, carnea, or
ganele, picioarele și capul porcului pen
tru a le prepara. Carnea din porc se 
împarte pe categorii care sunt timise fie 
spre congelator, fie spre sărare și apoi 
spre afumare, după ce preferințe are

fiecare. Măruntaiele și capul de porc se 
pun la fiert pentru caltaboș și tobă în 
apa în care s-a fiert orezul. Slănina se 
sărează, carnea se separă în funcție de 
preparatul culinar pentru care este des
tinată: sarmale, fripturi, pomana porcu
lui. Intestinele sunt curățate de 
gospodine pentru a fi umplute cu cârnaț 
și caltaboș. în zilele noastre însă, 
gospodinele preferă să cumpere intes
tine de la măcelării, iar cele de la porc 
sunt aruncate. Pe vremuri beșica ani
malului (vezica urinară) era dată copi-

Normele Unhnui Europene prevăd aso^narea^orculuunaint^^aerificareji 

fiecare componentă a porcului mai mult 
ca orice nație din lume poftitoare de 
porc. începând de la delicioasele urechi 
și coadă, mâncate de obicei de copii, la 
carnea macră și slănina pusă la afumat, 
până la intestinele folosite pentru a fi 
umplute cu carnea proaspătă, totul este 
folosit pentru bucatele din care toți vor 
degusta la masa din ziua Nașterii Dom
nului. Prepararea amestecului pentru 
cârnaț și caltaboș este o operație care se 
face după rețete speciale. Gospodinele 
se laudă care mai de care cu preparatele 
făcute, trimițând gustări din acestea 
vecinilor și cunoscuților. în ziua de 
Crăciun, pe fondul sonor al colindelor, 
familiile se reunesc în jurul mesei și se 
ospătează cu bunătăți preparate din 
came de porc, „udate” cu „tărie” și vin.

ilor. Aceasta se umfla și se umplea cu 
grăunțe, iar după ce se usca era folosită 
ca zornăitoare. După tăierea porcului se 
bea țuică fiartă și vin, iar mai apoi, după 
ce treaba în gospodărie este gata, se 
servește pomana porcului, bucățele de 
came proaspăt tăiată și prăjită în pro
pria grăsime. Preparatele din porc sunt 
udate din belșug cu vin de casă. Fiind 
postului Crăciunului, colindele sunt 
nelipsite de la aceste adevărate sărbă
tori în familiile românilor.

Bucate pentru praznicul Crăciunului 

în perioada dintre Ignat și Crăciun 
gospodinele trebuie să pregătească 
toate cele trebuincioase pentru masa de 
Crăciun: sarmale, câmați, tobă, lebăr, 
caltaboși, sângereți, răcituri, jumări, 
șorici și alte bunătăți din carne de porc. 
Se spune că românul știe să folosească Cătălin Rișcuța

Recomandări pentru crescătorii de animale

Odată cu apropierea sărbătorilor de iarnă. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Ali
mentelor (ANSVSA) reamintește tuturor persoanelor care dețin și cresc porci pentru consum în gospodăria 
proprie, obligațiile ce le revin în conformitate cu legislația sanitară-veterinară în vigoare:
- anunțați medicul veterinar, pentru solicitarea de asistență sanitară veterinară (asomare), la sacrificarea ani
malului pentru consum propriu și predați acestuia crotaliul de identificare, în termen de 7 zile;
- recoltați probe de carne din pilierii diafragmatici și din musculatura intercostală a animalului și prezentați- 
vă la medicului veterinar de pe raza localității, pentru efectuarea examenului trichineloscopic obligatoriu.
în urma asomării urmează înjunghierea tradițională. Este interzisă sacrificarea porcilor în afara incintei 
gospodărești (pe drumuri, în șanțuri etc.), iar solicitarea medicului veterinar pentru efectuarea examenului 
trichineloscopic reprezintă o obligație legală ce trebuie respectată de către toți cetățenii.
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Comisia Europeană recomandă României fi Bulgariei să permită 
cetățenilor din UE. care nu sunt stabiliți în cele două țări să cumpere 
terenuri agricole, înainte să expire perioada de tranziție prevăzută în 
Tratatul de aderare, respectiv 2014, dar nu consideră că termenele de 
tranziție trebuie reduse.

Salubritate Deva a renunțat la majorarea de capital
Adunarea Generală a Acționarilor 
(AGA) SC Salubritate Deva a re
nunțat la intenția de a majora capi
talul societății, din cauza 
dezbaterilor care au avut loc în șed
ințele Consiliului Local (CL) Deva. 
Majorarea de capital a firmei de 
salubritate implica și participarea 
CL Deva cu suma de 51.000 de euro, 
pentru a-și păstra cota de acțiuni (17 
la sută) din capitalul social al soci
etății. Aprobarea alocării acestei 
sume ar fi trebuit supusă la vot, în 
CL Deva, vineri, însă AGA Salubri
tate a abrogat hotărârea prin care s- 
a hotărât majorarea de capital.

în 24 noiembrie, a avut loc Adunarea 
Generală a Acționarilor SC Salubritate 
Deva, care a hotărât majorarea de cap
ital al firmei cu suma de 300.000 de 
euro, în vederea dezvoltării serviciului 
public. Deoarece CL Deva este acționar 
minoritar, deținând 17 la sută din pa
chetul de acțiuni, din bugetul local al 
municipiului trebuia suportată suma de 
51.000 de euro, pentru păstrarea 
aceluiași procent de acțiuni. Altfel, prin 

neparticiparea la majorarea de capital, 
CL Deva ar fi rămas cu doar patru la 
sută din acțiuni. Subiectul a fost adus în 
discuție în cadrul unei ședințe de CL la 
punctul diverse, unde s-a decis inițierea 
unui proiect de hotărâre prin care CL 
Deva să participe cu suma aferentă. 
Cum grupul de consilieri inițiatori nu 
au depus proiectul de hotărâre în timp 
util, astfel încât acesta să fie aprobat în 
ședința ordinară a CL Deva, din 13 de
cembrie, proiectul urma a fi discutat în 
cadrul ședinței extraordinare care a 
avut loc vineri, 17 decembrie. însă, cu 
câteva zile înainte, AGA Salubritate s- 
a întrunit din nou, de această dată pen
tru a abroga hotărârea adoptată în 
ședința anterioară, și anume majorarea 
de capital. în adresa trimisă de Salubri
tate SA, către CL Deva, sunt mențion
ate următoarele: „Am rămas de-a 
dreptul consternați când am luat la 
cunoștință că intenția noastră de a 
aduce un real beneficiu Municipiului 
Deva a făcut obiectul, în cadrul șed
ințelor CL Deva, unor discuții cu totul 
rupte de realitatea economică actuală și 
de particularitățiile serviciului public de 
salubrizare a orașului în care trăim cu

toții, propunerea noastră lovindu-se de 
refuzul unor aleși locali, refuz justificat 
doar printr-o serie de discursuri fără 

substanță și fără o motivație cât de cât 
obiectivă”. La adresă fiind anexată și 
hotărârea AGA prin care s-a retras in

tenția de majorare de capital.

Irina Năstase

Cetatea Devei a fost repusă 
parțial în circuitul turistic

Miss „Tourism” România a fost 
desemnată la Deva

Ruinele Cetății Deva, obiectivul principal al mu
nicipiului, au fost repuse parțial în circuitul turis
tic, la finalul săptămânii trecute. O treime din 
Cetatea Devei a fost redată publicului vizitator, 
după doi ani, timp în care în incinta cetății au fost 
efectuate cercetări arheologice. Arheologii au 
efectuat săpături și până la opt metrii adâncime, 
fiind astfel scoase la iveală mai multe artefacte. 
Intervențiile de restaurare au fost realizate de 
firma Euras din Satul Mare, și au costat aproxi
mativ patru milioane de lei. Până în prezent, 
turiștii nu aveau acces decât în exteriourul cetății, 
însă acum, pot avea acces și în incinta 2 a obiec
tivului turistic. în viitor, odată cu finalizarea re
abilitării întregului obiectiv, acesta va fi inclus 
într-un program turistic, unde vizitatorii pot avea
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parte și de ghidaj de specialitate. „Este o mare bu
curie că putem reda vizitatorilor acest obiectiv tur
istic. Era necesară această intervenție de urgență, 
care acum a fost finalizată, deoarece, din suflul 
exploziei a avut loc o descărcare în formă de 
boltă, zidurile subțiindu-se pe alocuri, și într-un 
final ar fi dus la prăbușirea acestora. Au fost iden
tificate și elemente de epocă, și pe viitor vrem să 
reabilităm și acea încăpere care presupunem că a 
fost sala cavalerilor. E un proiect spectaculos și 
sunt extrem de bucuros că măcar o treime din 
cetate este acum deschisă turiștilor, pe care îi 
așteptăm în număr cât mai mare”, a declarat pri
marul Municipiului Deva, Mircia Muntean.

Irina Năstase 
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Prestăm:
-soliș culoare;
- poliș luciu;
- tapițerie cu soluții specifice;
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Finala concursului „Miss Tourism România” s- 
a desfășurat, vineri seara, într-unul dintre 
cluburile devene. Reprezenta României, în 
concursul internațional, va fi brașoveanca de 
24 de ani Andreea Rotaru. Frumoasa blondă a 
urcat pe scenă alături de alte 15 concurente din 
întreaga țară.
Andreea a fost, timp de patru ani, administra
tor la o clinică de chirurgie și estetică med
icală, timp în care și-a ajustat „pe ici pe colo” 
look-ul. Câștigătoarea concursului de fru
musețe are un bogat palmares în acest dome
niu.
Andreea Rotaru a fost desemnată Miss Bikiny 
2006, a fost în finală la miss Univers 2009, a 
ocupat locul al doilea la Miss Italia Belmondo, 
în 2008, și a fost desemnată Miss Best Bodz, 
în 2009. Celelalte modele au fost bine 
pregătite și foarte frumoase, dar cu toate astea 
mi-am controlat emoțiile și, astfel, am reușit 
să mă concentrez la ceea ce aveam de făcut pe 
scenă. De asemenea, consider că am făcut tot 
ceea ce ține de cariera de model, în momentul 
când voi câștiga un Miss Internațional, apoi in
tenționez să-mi fac propria emisiune de diver
tisment, la o televiziune, care să cuprindă și 
materiale informative, invitați specialiști din 
diferite domenii”, a declarat Andreea Rotaru 
Miss Tourism Rromânia 2010 plecă în 
Malaezia, la Miss Tourism Internațional 2011, 
unde speră să fie la fel de apreciată ca și la faza 
națională a concursului Miss Tourism Romania 
2010.
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Cotidianul
„Glasul Hunedoarei” angajează 
vânzători volanți pentru orașele 

Deva, Hunedoara și Brad.
Informații la tel.: 0728047011
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ai anului. în urma centralizării rezultatelor obținute de toate cluburile sportive din județ, DJTS Hunedoara 
va stabili ierarhia sportivilor din județ. Se vor întocmi clasamente pentru cel mai bun sportiv și cel mai bun 
antrenor al cluburilor sportive private sau publice din județ. Printre cei nominalizați se numără gimnasta 
Amelia Raeea de la „Cetate" Deva (campioană europeană ta bârnă).

Fotbal pe pâine la „Cupa Crăciunului Realsport”
Peste 350 de jucători cu vârste 
cuprinse între opt și 12 ani s-au due
lat pentru titlul de campioană a 
„Cupei Crăciunului Realsport” la 
fotbal, ediția a IV-a, care a avut loc 
la finalul săptămânii trecute la Deva.

în ciuda crizei financiare care afectează 
activitatea multor echipe, la startul 
ediției din acest an au plecat 35 de 
echipe de la 17 cluburi din țară, îm
părțite în cinci cateogrii de vârstă: copii 
născuți în 1998, 1999, 2000, 2001 și 
2002. Printre câștigătoare s-au numărat 
CSM Reșița, Unirea Alba lulia, Real
sport Deva, Viitorul Abrud și Școala de 
fotbal Marius Baciu.

Realsport Deva și Unirea Alba lulia, 
învingătoare în prima zi a com
petiției

Prima zi de concurs a fost rezervată 
echipelor care au avut în componență 
fotbalisți născuți în 1998 și 1999 și a 
adunat la start un total de 13 echipe din 
Alba lulia, Hunedoara, Deva, Sibiu și 
Simeria. Micuții fobaliști au oferit un 
veritabil spectacol și au dat tot ce aveau 
mai bun pentru a ajunge în finală. 
Câștig de cauză la competiția rezervată 
copiilor născuți în 1998, au avut cei de 
la Realsport Deva, care după ce au tre
cut, la pas, de CFR Simeria (1-0), 
Voința Sibiu (4-2) și Galactic Alba lulia 
(4-1) au învins într-o finală dramatică, 
la penaltiuri (7-6), pe FC Hunedoara, 
echipă antrenată de Daniel Haidiner, 
după ce în timpul regulamentar fusese 
egalitate, 2-2, devenii marcând golul 
egalizator cu doar câteva secunde 
înainte de final. Locul trei a revenit 
puștilor de la Unirea Alba lulia care au 
trecut tot la penaltiuri (4-5) de CFR 
Simeria.
în competiția rezervată celor născuți în 
1999, micuții de la Unirea Alba lulia au 
ocupat prima poziție după ce au marcat 
14 goluri și au primit doar două în cele 

patru partide disputate, lăsând în urmă 
echipa Hunedoarei antrenată de Florin 
Dubinciuc.

Urmașii lui Cristian Chivu, câștigă
tori la grupa rezervată celor născuți 
în 2000

Deveniți vedete după ultimul clip pub
licitar în care apar alături de căpitanul 
Naționalei, Cristi Chivu, puștii de la 
CSM Reșița au fost de nota zece, în 
competiția rezervată micuților de 10 
ani. „Rosso-nerii” din Banat au câștigat 
trofeul după ce au învins, categoric, în 
finală FC Hunedoara cu 4-1, după ce 

administraseră și un incredibil 10-0 
micuților de la Mureșul în grupe. Podi
umul a fost completat de „gazde”, 
micuții de la Realsport trecând de 
Unirea Alba lulia cu 7-0 în finala mică. 
Nici copii născuți în 2001 și 2002 nu s- 
au lăsat mai prejos. Fotbaliștii de doar 
nouă ani s-au într.ecut între ei, iar 
câștigătoarea la această categorie de 
vârstă a ieșit Școala de fotbal Marius 
Baciu din Mediaș, care a trecut în finala 
mare de Unirea Juniors Alba lulia, locul 
trei fiind rezervat piticilor din Odorhei. 
în fine, cei mai mici dintre fotbaliștii de 
la poalele cetății au jucat și ei cu în
flăcărare, câștigători la această grupă de 

vârstă fiind cei de la Viitorul Abrud, 
care grație victoriei din ultimul joc (9- 
0) cu Realsport Deva au câștigat grupa 
în detrimentul celor de la CFR Simeria 
și Jiul Petroșani.

„Alb-albaștrii” din Hunedoara, 
printre remarcații competiției

Faptul că juniorii echipei de pe Cema 
sunt printre cei mai talentați din județ 
s-a văzut și în această competiție. Copii 
antrenați de Daniel Haidiner, Florin 
Dubinciuc și Claudiu Toader au ieșit pe 
locul doi la trei categorii de vârstă 
(1998, 1999, 2000) și chiar dacă nu au 

pus mâna pe nici un trofeu au demon
strat celor prezenți că au talent și că pot 
face cinste județului în competițiile în 
care vor participa.
„Cupa Crăciunului Realsport” este una 
din cele mai puternice competiții dedi
cate copiilor cu vârste cuprinse între 8 
si 12 ani, din vestul țării, la startul celei 
de-a patra ediție din acest an luând star
tul formații din orașe precum: Abrud, 
Alba lulia, Arad, Deva, Hunedoara, 
Odorheiul Secuiesc, Reșița, Sibiu, 
Simeria, Petroșani și Tâmăveni

Claudiu Sav

Moș Crăciun a împărțit cadouri 
tinerilor karateka deveni
Moș Crăciun a venit mai devreme 
anul acesta, pentru cei aproximativ 
100 de sportivi ai cluburilor de 
karate „Heian” și „Kihon” din Deva. 
Reuniți în sala de sport a Liceului 
Teoretic „Traian” din Deva elevii lui 
Marius Biji și Dorel Gârbău au dat o 
reprezentație de gală Moșului, care 
la final le-a împărțit daruri tuturor. 
Anul 2010 a fost unul foarte bun pen
tru tinerii practicanți de karate a 
celor două cluburi, mulți dintre aceș
tia întorcându-se de la competiții 
cu... tolba plină de de medalii.

După un an în care mulți dintre ei s-au 
întors acasă cu o sumedenie de medalii, 
sportivii cluburilor de karate „Heian” și 
„Kihon” din Deva au fost răsplătiți de 
către Moș Crăciun. Copii nu i-au rămas 
datori simpaticului bătrânel și i-au 
demonstrat de ce sunt în stare oferind 
un spectacol pe cinste Moșului și tu
turor celor prezenți în sala de sport a 
Liceului „Traian”. împărțiți pe categorii 
de vârstă, tinerii karateka au smuls 

aplauze din piartea părinților și a priete
nilor la finalul fiecărei demonstrații.

Sportul n-are vârstă

De la mic, la mare, toți sportivii celor 
două cluburi au executat cum au știut ei 
mai bine mișcările învățate de la cei doi 
sensei, oferind celor prezenți o lecție de 
perseverență. Sensei Marius Biji, nici 
nu mai știe exact câți sportivi a pregătit 
și de câte ori aceștia au venit înapoi cu 
medalii de la cele mai importante com
petiții. Nu mai acum, de pildă, are în lot 
o campioană și o vice-campionă euro
peană la karate. Și exemplele pot con
tinua. Cel mai mic practicant are 4 ani, 
în vreme ce cel mai vârstinc are 83 de 
ani! Nicolae Bota are centura neagră și 
nu lipsește de la nici un antrenament. 
Nu lipsește de la nici o competiție de 
anvergură. Este cel mai vârstnic practi
cant de karate din Europa și un real 
model de perseverență și ambiție pentru 
cei mici. „Este cel mai vârstnic practi
cant de karate din Europa. Doar în Asia 
mai sunt câțiva astfel de oameni care 

fac ce face domnia sa. Este un exemplu 
pentru toată lumea, de la cei inițiați, 
până la simpli privitori”, a povestit sen
sei Marius Biji.

începând cu 2011, Primăria va 
susține acest sport

Prezent la ediția a cincea a „Cupei Cră
ciunului la Karate”, viceprimarul orașu
lui, Marcel Morar a ținut să îi asigure 
pe tinerii sportivi că de anul ce urmează 
administrația locală va încerca să îi 
sprijine, știut fiind faptul că practicanții 
acestui sport suportă singuri costurile 
pentru competițiile la care participă. 
„Mă bucur că am văzut la lucru atât de 
mulți sportivi la un loc, sunt un model 
pentru noi toți și vreau să le spun că din 
2011 vom încerca să îi susținem atât cât 
putem, pentru a duce numele orașului 
noastru cât mai sus pe podium”, a de
clarat viceprimarul Marcel Morar.
Numai anul acesta, sportivii celor două 
cluburi au obținut la competițiile la care 
au participat peste 30 de medalii 
naționale și internaționale. (C.S.)

I* sportivi pentru efortul și medaliile obținute in acest an

Ofertă Job Hostesse India - New Delhi - Complex turistic 
de 5 stele - întâmpinarea oaspeților fa intrarea în complex.

Contracte de mutică cu viză de lucru pentru 6 luni începând cu 01 .decem
brie 2010.

Condiții de aplicare la job: fete vârsta minim 18 ani, înălțimea minimă 
I 70n», aspect fizic plăcui, vorbitoare de limba engleză.

Se oferă: salar lunar minim 1 000 usd plus cazare și masă hotel 5 stoic, 
transport tur nehir India gratnil, acces la. piscina și sala fitness a complexului.

Posibilitate extra joburi in cele 6 luni participare la eastinguri modeling 
&. photo-shootirigs.

Detalii suplimentare pc office'? cxcliisivcvciit.ro sau 0727177994.

cxcliisivcvciit.ro
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Lunetistul 3 la Pro Tv
Tom Berenger se întoarce în rolul sergentului Thomas Beckett în acest thriller de 
acțiune. De data aceasta, țin tasul marin trebuie să-l vâneze pe cel mai bun prieten 
al său, devenit acum un spion periculos și o minte criminală ce încearcă să mani
puleze Statele Unite și lumea întreagă. el
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14:55
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17:00
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18:30
19:35
19:40
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20:40
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22:00
22:15

23:10

Telejurnal Matinal
Dovadă de iubire
Dănutz S.R.L. Prima parte
Oameni mari la TVR
Dănutz S.R.L. Partea a doua 
Zile și nopți
Legendele palatului 
Eurovision
Telejurnal
Oamenii Deltei (film serial 
documentar, 2010) 
Doar România!
Oameni mari la TVR
Krbnika (magazin cultural)
Cu tine pentru totdeauna- 
Prima parte
Telejurnal
Legendele palatului 
Doar România!
Sport
Telejurnal
Tema zilei
Prim plan
Eurovision
Anatomia lui Grey (SUA serial 
de dramă, 2005 - 6.) 
în spatele zidului (german 
dnmi. 20<W)

07:55
08:10

>0:10

11:45
12:00
12:30
14:30
15:30

16:00

16:55
17:00
17:30

18:30
19:00

20:00
21.00
22:00
23:00
23:55

1 2 3 4 5 6 7 8 ■ 10

2

3 ■
4 ■
5 ■
6 ■
1 ■_ □
8

9 ■■ ■
ORIZONTAL: 1) Local unde se servește mâncare iute. 2) Poartă\

’ 'pre o depresiune. 3) Așterne la picioare... - Neastâmpărat farăV'— 
pereche. 4) Prețuite la maxim. 5) A cădea de la putere Un mujic ordinar. 
6) Cioc de uliu! - Eterna fata morgana în peisajul cotidian. 7) Deținut politic

Capăt de drum! 8) Căscatul în caz de plictiseală (f’em.). 9) Neștiuți pe di
nafară - Se poartă exact pe dos. 10) împunsătură superficială - Fruncte de 
la care se mănâncă miezul.

VERTICAL,: 1) Fante de mahala (pi.). 2) Zestrea de o viață - Ghid rutier. 
3) Persoană în exil. 4) Atac de cord (pL). 5) Reprezentanți ai statului For
mulare de completat la bancă. 6) Fragment din constituția în vigoare -- Figuri 
serioase. 7) Bază de armament - Fază de joc. 8) Oferte protocolare - O 
mulțime de zdrențe. 9) Prezentat în format compact-disc Muc la trabuc! 
L- 10) Dotări pentru turism.

7 9 3 5
2 8

5 8 3 7 4
2 3 1

9
2 | 7 i 5

5 1 6 2 3
8 ■ 9

9 4 2 6

Asul din mâneca (SUA dramă, 06:00 
2003 - 26.)
Doar România!
Tonomatul DP 2 (emisiune de 

divertisment, 2010)
Monogamia pentru începători

(german comedie, 2008, rel.) 
Poate nu știai 
Telejurnal 
Ferma (reportaj, rel.) 
împreună în Europa!
Zestrea românilor (documen

tar, rel. -11.)
Asul din mânecă (SUA dramă, 

2003. rel. - 26.)
Doar România!
Telejurnal
Confesiuni (magazin de diver

tisment, 2010)
Jamie: Crăciun în familie 
Profesoara detectiv (italian se

rial de comedie, 2005 - 1.)
Arena Leilor (reality show) 
Legendele Moșului 
Ora de știri 
Eureka
Doar România!

08:00

10:00

11:15

13:00
14:00
16:00
17:00
19:00
20:30

22:00

23:00
23:45

Observator
Neatza cu Răzvan și Dani 

(matinal)
în gura presei (emisiune infor

mativă)
Situație critică (SUA film de 

acțiune, 2000)
Observator
Banditele
Observator
Acces Direct
Observator
Să te prezint părinților (emi

siune de divertisment, 2009)
Narcisa sălbatică (român serial 

de dramă, 2010)
Observator
Un Show Păcătos (emisiune de 

divertisment)

14:15

06:00
07:00
10:00
12:00

13:00
13:45

14:45

16:00

17:00
17:45

După 20 de ani 
Știrile Pro TV (2009) 
Miliardul lui Bailey
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 -3889.)
Știrile Pro TV
România, te iubesc! (magazin 

cultural, 2008, rel.)
Serviciul Român de Comedie 

(emisiune de divertisment, 
2010. rel.)
Tânăr și neliniștit (SUA serial, 

1973 - 3890.)
Știrile Pro TV 
Happy Hour (emisiune de di

vertisment, 2007)
19:00 Știrile Pro TV 
20:30

22:30
23:30

Lunetistul 3 (SUA film de ac
țiune, 2004)

Furie oarbă
Știrile Pro TV

Zoom în 10 (emisiune de divertisment)

07:00
08:15
09:45
11:15
12:30

14:00

15:00

16:25
16:30
17:30
1X3O
19:30
20:30

22:30
23:30

Umbrele trecutului
Fructul oprit
Esmeralda
Esmeralda
O mare de pasiune (mexican 

serial, 2009. rel.)
Tărâmul spiridușilor (SUA 

film de animație, 2003)
Clase 406 (mexican serial de 

comedie, 2002)
Vremea de Acasă
Esmeralda
Poveștiri adevărate
O mare de pasiune
Fmctul oprit
Adevăratul Moș Crăciun (SUA 

film de familie, 2005)
Poveștiri de noapte
7 păcate

07:00
07:30
J8:20
09:15

IIJO
13.13
14 00
1500
17:00

18:00
19:00
19:30
21:15

23:00

Cireașa de pe tort
Camera de râs
Specialiștii (talk show, 2010) 
Sport cu Florentina
Ochi pentru ochi și dinte pen

tru dinte
Căminul de 5 stele
Camera de râs
Festivalul de circ
Prințul Egiptului
Cireașa de pe tort (reality 

show, 2008, rel.)
Focus 18
Focus Sport
Globul de Crăciun
Fermier. Caut nevastă! (reality 

show, 2009)
Cine știe...câștigă! (emisiune 

concurs, 2010)

13:15
wN 14:30 Peștera monstrului sacru 3(italian film de aventură fantastică) 14:55

16:30 Colegii tăi (SUA serial, 2006 - 7.) 16:25

19:00
20:00
21:00
22:00

Colegii tăi (SUA serial, 2006 - 7.)
Bani, nebunie și crimă (SUA serial triller, 1987)

116:30
! 17:00
Legea lui Canterbury (SUA serial polițist, 2008 - 6.) Ultimul episod 
Dispăruți tară urmă (SUA serial polițist, 2002 - 13.)
Prietenii tăi (SUA serial de comedie, 1994 - 15.)
Noul Alcatraz (SUA film de aețiune, 2002)

16:25
18:00
19:30 
20:00 
21:00 
23:05

Mariaj de Vegas (SUA comedie romantică, 2008) 
Horton (SUA film de animație, 2008) 
Ți-1 prezint pe Dave (SUA comedie, 2008) 
întâlnire cu spartanii (SUA comedie, 2008) 
Pe platourile de filmare 
în derivă (român serial de dramă, 2010 - 6.) 
Air force one (SUA film de acțiune, 1997) 
Viața și apucăturile lui Kenny Powers (SUA serial de comedie, 2009) 
_________ _________ A.
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LOCURI DE MUNCĂ - Disponibile la A.J.O.F.M. Hunedoara

Deva
Telefon: 0755.999.916 

administrator 
bancar/produs leasing

2 
cusator piese din piele 
si înlocuitori______ 15
șofer 
autocamion/mașină de 
mare tonaj_______ 5
lăcătuș mecanic de în
treținere și reparații 
universale________ 1_
vânzător de produse 
naturiste 1
muncitor necalificat la 
asamblarea, montarea 
pieselor 51
sudor manual cu 
flacăra de gaze 1

Hunedoara
•lefon: 0755.999.917

cusător piese din piele 
și înlocuitori 10 
dulghcrțexclusiv 
restauratori 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 1
asistent medical gener
alist-------------------- L-
consilier administrație 
publica---------------- L
consilier expert 
inspector referent 
economist în manage
ment------------------- L
contabil__________ 1_
cusator articole

marochinarie 1
desenator tehnic____ 1
îngrijitor câini în adă
posturi____________ Ț
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_________[
operator calculator 
electronic și rețele 1 
redactor__________ 1_
redactor prezentator de 
televiziune________ 1
șofer 
autocamion/mașina de 
mare tonaj 4

Vulcan
Telefon: 0755.999.920

dulgherțexclusiv
restaurator) 2
fierar Detonist 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___________ £

Orăștie
Telefon: 0755.999.922 

asistent personal al

pers.cu handicap grav 
________________ 2. 
munc.necal.în ind.con
fecțiilor 5
munc.necal.la asam
blarea,montarea 
pieselor___________ 2
referent specialitate in- 
giner silvic_________[
secretară 1

Brad

Telefon: 0755.999.923

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

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

mecanic utilaj 1

Călan

Telefon: 0755.999.924

munc.necal.în ind.con-
fecțiilor 3

Hațeg

Telefon: 0755.999.925

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

Vând garsonieră confort 1, în Orăștie, etaj 3. Preț 
55.0001ei. Tel.0752.514.983

ind 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-lulia. 
Accept credit imobiliar, fără 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

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

Câștigați 1.200-2.000 USD lunar, muncă la domiciliu! Angajăm co
laboratori din toată țara! Domenii:confecționați 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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Vând apartament 2 camere în Arad, zona Podgoria, complet 
renovat și mobilat. Preț avantajos și negociabil
Tel.0734.310.133

închiriez în Brad casă,bucătărie,2 camere, apă trasă în casă, 
sobă de teracotă, preț avantajos. Tel.0722.775.557

Vând urgent garsonieră et.2, Orașul Nou, Brad, parchet, gresie, 
faianță, lambriuri, termopane, calorifer și instalații sanitare noi. 
Preț negociabil. Tel. 0725.293.386

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

Vând urgent butelie aragaz. Tel.0254.213.713, 0742.791.477

Ing. electronist repar la prețuri mici următoarele: TV color, moni
toare, calculatoare, DVD-uri, mașini de spălat orice tip, instalații inte
rioare. Tel. 0733.593.193

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. acti vmarket. cabanova. ro

Tel:________________________________________________________ ;
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Nume..........................................Prenume........................................ I
Strada................................... ............ Nr........Bl............... Se............ ;
Ap..... Localitatea...................................Județul.............................
C.I. seria...............nr....................................................................... :
Eliberat de.....................DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE. •

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 la 150 lei, 
2 Ciobănesc Mioritic la 100 lei, hamsteri rusești la 10 lei buc. 
Tel. 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- ! 
cui de lângă Deva Mail și la chioșcul de la intrarea în Piața Agroalimen- I 
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, > 
cei de marți - în ediția de joi, cel de miercuri - în ediția de vineri, iar ta- ’ 
Ioanele din edițiile de joi și vineri vor fi publicate în ziarul de luni.

mică publicitate persoane juridice: Preț anunț simplu: 3 lei, Preț anunț cu chenar: 5 lei, Preț anunț cu fundal: 7 lei.

http:ffglasitlhunedoarei.blogspot.com
mailto:gabriela_buzzi@yahoo.com
mailto:activmarket@yahoo.com
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Singurul /inima/ nemuritor este o meduză ile 5 milimetri lungime și pană tie curând 
trăia doar in apele ( araibdor. Meduza nemuritoare este una dintre cele mai mici 
vietăti marine si vine tocmai din Caraibe. I'uce parte din speciu Turritopsis nutricula 
și este unicul animal din lume capabil să-și inverseze complet ciclul viefii, luând-o de 
la capăt

O femeie care nu simte frica, caz 
spectaculos pentru oamenii de știință
„Este primul studiu care inves
tighează sistematic experiența sau 
sentimentul de frică la oamenii cu 
probleme în zona creierului denu
mită amigdală”, spune coordona
torul studiului, Hustin Feinstein.

O femeie de 44 de ani care nu a simțit 
niciodată frica i-a determinat pe oa
menii de știință să descopere în ce zonă 
a creierului se află factorul care deter
mină frica, potrivit livescience.com. 
Cercetătorii au încercat toate metodele 
să o facă pe pacientă să se sperie. Case 
bântuite, unde monștrii ar fi trebuit să 
îngrozească, dar nu au reușit decât să-i 
strâmească curiozitatea. Păianjenii și 
șerpii nu au produs niciun efect, iar o 
serie de clipuri înfricoșătoare au reușit 
doar să o amuze pe pacientă. Femeia 
suferă de o boală rară, numită Urbach- 
Wiethe, care i-a distrus amigdala, o 
structură care are forma unei migdale 
care generează frica la mai multe specii 
de animale, de la șobolani la maimuțe. 
Noul studiu confirmă că această 
regiune creierului este, de asemenea, 
responsabilă și la oameni. Descoperirea 
ar putea duce la crearea tratamentelor 
pentru traumele cauzate de stres (boala 
PTSD) la soldați sau la alte persoane. 
„Sper să extindem aceste cercetări și să

căutăm tratamente psihoterapeutice”, 
mai spune Feinstein. De-a lungul anilor 
Feinstein a tratat boala PTSD la vet
eranii de război care s-au întors din Irak 
și Afghanistan și a fost primul care a 
văzut efectele. „Uneori nu sunt în stare 

să iasă din casă din cauza fricii”, spune 
Feinstein. în contrast, femeia de la care 
a pornit cercetarea este imună la stres. 
„Evenimentele traumatice nu lasă nicio 
urmă în creierul ei”

S-a inventat mâna „care vede”

O echipă de cercetători americani din 
Georgia a creat o mănușă robotizată 
menită să îi ajute pe nevăzători să facă 
diferența între obiecte similare, printr- 
6 simplă atingere.
Dispozitivul este extrem de ieftin și 
funcționează pe baza unor etichete elec
tronice, capabile să redea un fișier

Un cuplu și-a reclamat 
motanul la poliție, pentru furt
Doi britanici au decis să își raporteze 
motanul cleptoman la poliție, de teamă 
că vecinii i-ar putea acuza de complic
itate la furt.
Peter și Birgitt Weismantel au decis să 
îl denunțe pe Oscar, motanul lor, după 
ce au descoperit că acesta fura din 
casele vecinilor. Pisoiul în vârstă de 12 
ani a fost adoptat de cei doi de la un 
centru de animale si, de atunci, el a 
adus acasă în jur de 70 de obiecte pe 

audio atunci când recunosc un lucru. 
Această mănușă robotizată reușește să- 
i comunice persoanei care o poartă 
exact ce ține în mână. Asta deoarece în 
momentul în care intră în contact cu un 
obiect etichetat înainte, redă un fișier 
audio.

care le fura, inclusiv mănuși pentru 
grădinărit, pantaloni pentru copii, 
lenjerie intimă sau soșete. Oscar și 
stăpânii săi locuiesc în Southamptr 
unde au devenit deja celebri datorită K 
linei cleptomane. Cei doi au declarat că 
Oscar pur și simplu nu se poate abține 
să fure și, pentru că nu au cum să îl 
împiedice, soții Weismantel au decis să 
păstreze toate lucrurile aduse de el, în 
speranța că păgubiții le vor revendica.

REVELION 2011
STEAUA MUREȘULUI

1

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

P4CHZT SERWC// CU CAZARE 
TREI NOPȚI 

-3 nopți cazare 
-Intrare in 30.12.2010 cu cina 
-Ieșire In 02.01.2011 cu mic detun

•Cin»In 30 12.2010
• Mic dhjuft in 31,12.3010
• P'lnz In 3? 12.2010
• MASA FESTIVA DE REVEUOk
• Prin» In 01.01,2011
• Cin» in Bl .01,2011
.Mic ia 02.01-3011

PREȚ: 180 LEI/PERS

LA PISCINA Șl SAUNA INTERIOARA

PREȚ: 500 LEI/PERS.

Antrenul din nara do 
revelion ute oalgurat da 
orchntri al aollțti vocali

Sort spălat 4 - 8mm

Sort spălat 8- 16mm
PERSOANELE CAZATE IN HOTEL AU ACCES GRATUIT

PACHET SERVICII
' PENTRU REVELION

> Msea liitiva da revelion
> Cine feillMt in 01 01 3011

2200

23,00

23.00

leiftonă

lei'tonă

lei/tona

Piatră concasată (criblură) 4 - 8mm

Piatră concasată (criblură) 8 - 16mm

25,00

25,00

lei/tonă

lei/tonăi

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

livescience.com

