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Redac\ia ]i administra\ia: R@mnicu-V@lcea, Calea lui Traian nr. 125, Tel./Fax: 0250/732121 website: www.ramnic.ro • produs de Citymedia/Silviu Popescu 

Tirajul de azi: 1.000 de exemplare

Min.: - 1 °C Max.: - 2 °C
Noros

}anse de precipita\ii: 20%
Umiditate maxim`: 78%

V@nt: 3 km/h din direc\ia NNV

VremeaBani/Aur
Euro 4.21 RON
USD 2.93 RON
GBP 4.73 RON
CHF 2.81 RON
Aur 105.20 RON

„Este o ]mecherie. Dac` ar fi o treab` serioas`, jos p`l`ria ! M` [ndoiesc, [ns`. De fapt, care recon-
ciliere? {ntre cine ]i cine?  Pe un fond mocirlos de minciun` ]i fars` public`? Grea [ntrebare! Probabil,
nu vom primi niciodat` un r`spuns limpede!  Dac` era onest trebuia s` recunoasc` (pre]edintele Traian
B`sescu) c` mandatul, este, mai degrab`, un e]ec, ]i nu ceva c@]tigat” integral [n pagina 4

Jean Decusear` - Parabola speran\ei

{n pragul s`rb`torilor de iarn` primi\i g@ndul nostru sincer ]i bun.
Noul An s` v` aduc` bucurii, [mpliniri, bel]ug, c`ldur` [n suflet ]i [n casele 

dumneavoastr`.
Conducerea  CET  Govora  ureaz` salaria\ilor, colaboratorilor ]i beneficiarilor servici-

ilor sale (unit`\i economice ]i locuitorii municipiului R@mnicu-V@lcea, ora]elor
C`lim`ne]ti ]i Ol`ne]ti). S`rb`tori fericite ]i un sincer „La mul\i ani"!

S~RB~TORI FERICITE

S.C. OLTCHIM S.A.
ureaz` tuturor angaja\ilor ]i
colaboratorilor, [n aceste zile
magice de S`rb`toare, [mpli-
nirea tuturor viselor, mult`
bucurie [n suflet ]i un c`lduros 

La 
Mul\i 

Ani!

Din magia luminoas` la S`rb`toarea Na]terii
M@ntuitorului ]i din speran\ele care [nso\esc
Anul Nou 2010, slobozesc c`tre to\i v@lcenii
g@nduri bune de respectuoas` pre\uire ]i calde
ur`ri de s`n`tate, fericire ]i prinos de bucurii.

La mul\i ani!
DDrr..  IInngg  IIOONN  CC{{LLEEAA
PPrree]]eeddiinntteellee  CCoonnssiilliiuulluuii  JJuuddee\\eeaann  VV@@llcceeaa

Tragedie [n prag de Cr`ciun

Mult prea devreme, 

prea tineri ca s` moar`

}oferul Petru Motreanu de
33 de ani din Sibiu, [mpreun`
cu Nicolae Laz`r de 27 de ani
din Dr`g`]ani ]i Andreea
Georgescu din V@lcea în v@rs-
t` de 23 de ani ]i-au pierdut
via\a mult prea devreme, dup`
ce ma]ina Mercedes Cabrio
CLK a intrat [n capul de pod
peste calea ferat` de la Ve]tem.
Cei trei tineri au fost proiecta\i
la c@\iva metri pe ]osea, arun-
ca\i afar` prin plafonul ma]inii
decapotabile. Niciunul dintre ei
nu purta centura de siguran\`.

„R@dea mereu ]i avea un
suflet frumos”

Despre Andreea to\i vor-
besc în cuvinte care st@rnesc
r@uri de lacrimi. Era student` la
Stomatologie ]i Finan\e la Si-

biu. Prietenii spun despre ea: „
Noi nici acum nu putem crede
cum a fost posibil una ca asta.
Era o fat` at@t de bun` ]i de
prietenoas`. Odat` n-am v`zu-
t-o s` se certe cu cineva. R@dea
mereu ]i avea un suflet frumos.
Pur ]i simplu nu putem accepta
ceea ce s-a înt@mplat. M@ine
mergem la înmorm@ntare to\i,
prietenii, colegii ]i profesorii,
dar v` imagina\i cam ce durere
va fi! Parc` ieri ne str@ngem de
m@n`, parc` ieri vorbeam. E
prea dureros tot ceea ce se
înt@mpl`. }i nedrept. Dumne-
zeu are acum l@ng` El cel mai
frumos [nger”.

Redac\ia „CCuurriieerruull  ddee  RR@@mm-
nniicc” transmite sincere condo-
lean\e familiilor [ndoliate!
Dumnezeu s`-i odihneasc` [n
pace!

Râmnicu Vâlcea, 22 dec /A-
gerpres/ - Lumina P`cii de la
Bethleem înso\it` de Mesajul
Cerceta]ilor din Viena a sosit în
România pe 19 decembrie, iar
cerceta]ii vâlceni au adus-o la
Râmnicu Vâlcea.

Lumina a fost depus` la Cate-
drala Sfintei Arhiepiscopii a Râm-
nicului, de unde ast`zi va fi dus`
la toate bisericile din ora] ]i la
sfintele schituri ]i m`n`stiri din
apropierea municipiului Râmnicu

Vâlcea.
Principala activitate a acestui

proiect este ceremonia ecumenic`
de împ`r\ire a Luminii P`cii care
are loc anual, cu aproximativ do-
u` s`pt`mâni înaintea Cr`ciunu-
lui. În acest an, aceast` ceremonie
a avut loc la Viena, pe 12 decem-
brie.

'......ll`̀ssaa\\ii  aacceeaasstt`̀  lluummee  uunn  ppiicc
mmaaii  bbuunn`̀  ddeeccââtt  aa\\ii  gg`̀ssiitt-oo' - aces-
ta a fost ]i gândul primelor per-
soane care au ini\iat proiectul Lu-

minii P`cii de la Bethleem în
frunte cu Bert Grunwald, în 1989,
când cerceta]ii au preluat pentru
prima dat` flac`ra din pe]tera un-
de s-a n`scut Iisus Hristos, în Beth-
leem, pentru a o d`rui ca simbol al
P`cii, întregii Europe, proasp`t
ie]it` de sub domina\ia comunis-
mului.

Proiectul Luminii P`cii de la
Bethleem a devenit deja o tradi\ie
prin care mii de cerceta]i încearc`
s` lase în urma lor pu\in bine, pu-

\in` lini]te, pu\in` pace în sufletul
aproapelui lor, în comunit`\ile în
care tr`iesc ]i în \`rile din care pro-
vin. De câ\iva ani, cerceta]ii din
Organiza\ia Na\ional` 'Cerceta]ii
României', întâmpin` Lumina la
Viena ]i particip` la slujba spe-
cial` care se \ine în fiecare an,
prin rota\ie, în bisericile fiec`rui
cult cre]tin. Anul trecut, slujba s-a
\inut la Biserica Ortodox` Sârb`
din Viena, iar anul acesta va fi
într-o biseric` reformat`. 

Lumina P`cii de la Bethleem -
în Catedrala Arhiepiscopal` V@lcea


