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te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această 

săptămână sunt:
•  STĂNCULESCU ANA din Deva
• NICULA MANUELA din Deva

/p.3

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 16
Gest umanitar al pompieri -
lor hunedoreni, care au
transportat cu rucsacul 
ajutoare umanitare în trei
cătune izolate din Apuseni.
Beneficiari au fost nouă 
oameni în vârstă. 

TIMP lIbERPAg. 16
Peste o sută de sportivi din
toată ţara şi-au anunţat
participarea la cursa de
alergare montană “Parân-
gul Night Challenge”, care
va avea loc în noaptea de
sâmbătă spre duminică.

gASTRONOMIEPAg. 9

Apicultorii, nevoiţi 
să rămână cu 
mierea în depozite

Apicultorii, nevoiţi 
să rămână cu 
mierea în depozite
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Ofertă unică! 
Salvăm timp și bani!
Orice comandă la Tipografia 
”Accent Media” aduce cele mai mari 
avantaje din publicitate: 
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare,
prin ediția tipărită a ziarului 
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci 
de mii de persoane, în cotidianul 
on-line ”Accent Media”.

Investești puțin, ești cunoscut 
în întreaga lume! 

Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, 
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.

www.accentmedia.ro

Nelipsită de la mesele 
festive sau sărbătorile
tradiționale românești,
salata de boeuf  este una
dintre cele mai cunoscute
și apreciate gustări reci.

Primarul oraşului Simeria, Emil Rîşteiu, 
va coordona activitatea filialei judeţene

Hunedoara a Pro România/pag.3



“Un popor care alege
politicieni corupţi, impostori,

hoţi şi trădători, nu este vic-
tima ci complice“  -    George

Orwell

La data de 21 decembrie
1989, datoria externă a Româ -
niei, estimată la 12 mili arde de
dolari americani, era achitată
integral. Valoarea PIB (Pro-
dusul Intern Brut) era de 800
miliarde lei, adică de aproxima-
tiv 53,6 miliarde USD, la un curs
mediu de schimb de 14,92 lei
/dolar. Exporturile totalizau
aproximativ 10,5 miliarde USD.

În 1989, industria şi con-
strucţiile deveniseră sectoare
importante ale economiei, ca
aport financiar la producţia
naţională.

În 1988, media europeană a
PIB-ului pe locuitor era de
9.725 USD, în timp ce în Româ-
nia această era de 2.624 USD.
Potrivit Eurostat, în anul 2015,
media PIB în Uniunea Euro-
peană era de 27.300 euro, pe
cap de locuitor, în timp ce în
România a fost de 7.500 euro.
În anul 1989, aproximativ 58%
din venitul naţional era realizat
din industrie, 17% din servicii
şi numai 15% din agricultură.

La sfârşitul anului 1989,
populaţia salariată reprezenta
73% din totalul populaţiei.
România avea peste 8 milioane
de salariaţi, dintre care 3,84
milioane erau angajaţi în sec-
torul industrial şi erau 3,6 mili -
oane de pensionari. În 2015,
numărul angajaţilor era de
aproximativ 6,1 milioane, iar
cel al pensionarilor era de 5,2
milioane.

Salariul minim pe economie,
în anul 1989 era de aproximativ
2.000 de lei, adică 135 USD. În
anul 2015, salariul minim pe
economie era de 1.050 lei. Ve -
niturile realizate de către sa -
lariaţi şi ţărani nu reprezentau
valoarea şi eficiența reală a
muncii prestate, ci era doar o
valoare globală. Astfel că o con-
secinţă directă a fost lipsa moti-
vaţiei şi îndepărtarea ro  mâ nilor
de rezultatele muncii lor, ceea ce
a dus la efecte socio-economice
dezastruoase: nepăsarea şi
lipsa de răspundere. Toţi aveau
un loc de muncă asigurat, in-
diferent dacă produceau sau nu
ceva.

Piaţa economică se reducea
la desfăşurarea actelor de vân-
zare-cumpărare, în ceea ce
priveşte aprovizionarea teh -
nico-materială a întreprinder-
ilor şi la trecerea în consumul
populaţiei a bunurilor econo -

mice necesare. Preţul, dobânda,
creditul, salariile, impozitele şi
taxele erau dirijate de la centru
şi nu reflectau raportul real din-
tre cerere şi ofertă, atât în ceea
ce privește piaţă internă, cât şi
cea externă. Concurenţa nu
avea rolul de a echilibra piaţă,
astfel că eficienţa şi rentabili-
tatea agenţilor economici nu
reflectau realitatea. Echili-
brarea balanţei comerciale se
realiza prin creşterea forţată e
exporturilor şi prin reducerea
drastică a importurilor, fapt
care a avut consecinţe grave
asupra satisfacerii cererii de pe
piaţă internă şi asupra dez-
voltării economiei pe termen
lung şi mediu.

Scăderea producţiei, de-
structurarea CAER al ţărilor so-
cialiste şi pierderea pieţelor de
desfacere, simultan cu libe -
ralizarea preţurilor şi a cursului
de schimb valutar au adus
economia românească într-o
situaţie catastrofală, din care cu
greu am reuşit să ieşim. Va
reuşi planul de regionalizare a
României să relanseze econo-
mia românească şi să ducă la o
creştere a nivelului de trai al
populaţiei?            

Se vorbeşte mult, în ultima
perioada, despre regiona li -
zarea României şi despre cât de
importantă este aceasta pentru
dezvoltarea economică a ţării.
Mi-am pus întrebarea dacă nu
cumva acest plan ascunde o cu
totul altă intenţie.

Să ne referim, mai întâi, la
aspectul economic al proble-
mei şi la ce va aduce această re-
gionalizare. Exceptând
Bu cu reştiul şi încă patru judeţe
(Braşov, Cluj, Constanţa şi Pra-
hova), care au devenit şi mai
prospere, celelalte judeţe au în-
registrat scăderi economice im-
portante. La nivel regional, doar
două din cele opt regiuni de
dezvoltare şi-au crescut pon-
derea PIB în ultimul deceniu:
Regiunea Bucureşti – Ilfov şi
Regiunea de Sud – Est. Trebuie
menţionat faptul că regiunea
capitalei creşte din punct de
vedere economic, de mai bine
de un deceniu, fără să urmeze o
strategie anume, fără alocări de
la buget. Mai mult decât atât,
această regiune primeşte cel
mai mic procent din taxele
colectate la nivel regional. Cu
toate acestea, există o creştere
economică susţinută, faţă de
celelalte regiuni.

Actualul tipar al regiona -
lizării nu va determina mi-
grarea centrului de creştere
economică, dinspre zonele dez-

voltate către celelalte regiuni, ci
dimpotrivă, va avea efect con-
trar. Astfel, se va ajunge la o
dezvoltare economică ine-
chitabilă, la o concentrare a
forţei de muncă în marile oraşe.
Acest plan al regionalizării eco-
nomice nu va rezolva problema
şomajului din oraşele mici şi
mijlocii şi, implicit, nu va duce
la creşterea nivelului de trai al
populaţiei. Managementul de-
fectuos de la nivel local, lipsa
implicării autorităţilor locale şi
teritoriale în atragerea de fon-
duri europene, precum şi lipsa
unei strategii economice coer-
ente, vor conduce la dis-
crepanţe importante între
regiuni.

În concluzie, regionalizarea,
făcută pe structura economică
actuală este sortită eşecului.

Celălalt aspect al regional-
izării mi se pare de o impor-
tantă covârşitoare, datorită
implicaţiilor sale geo-politice.
Planul regionalizării a fost in-
iţiat de către Traian Băsescu, la
ordinul Bruxellului, şi continuat
cu obedienţă de Klaus Werner
Iohannis şi de guvernul lui
tehnocrat. Ce se ascunde, de
fapt, în spatele acestui aşa-zis
plan de dezvoltare economică
regională? Din declaraţiile
primului-ministru nu putem
înţelege decât că trebuie să ne
aliniem directivelor Uniunii Eu-
ropene, adică să ne supunem
ordinelor venite de la Bruxelles.
Uniunea Europeană doreşte
federalizarea Europei şi crearea
de noi zone de influenţă, iar
țara noastră, ca membru cu
drepturi „depline”, trebuie să se
conformeze. Ce se ascunde,
deci, în spatele acestui plan de
regionalizare? Cred că răspun-
sul este evident pentru toată
lumea: FEDERALIZAREA. Îm-
părţirea României în federaţii,
nu stim dacă o fi bine sau o fi
rău , dar vedeţi alte ţări, unde a
dus la ruperea ţării respective
şi pierderea teritoriilor iden-
tităţii naţionale. Este vorba des -
pre încălcarea gravă a
Con sti tuţiei României.

Sâmbată, 2 februarie a avut
loc la Haţeg la inițiativa GST
Bucureşti si a Ordinului Mar-
ilor Industriaşi o dezbatere cu
mai multe asociaţii şi fundații
din ţară , făra a participa
cineva din mediul politic, inti-
tulată ,,România Încotro". Au
fost prezente printre altele
,,Fundaţia Alba Iulia 1918
pentru unitatea şi integritatea
României”, Preşedinte ec.Ioan
Strajan, Conducerea revistei
,,Dacoromania ", Profesori de

la Politehnica din Bucuresti,
din Cluj, Alba, Generali în re -
zervă, istorici, economiști, in-
gineri de specialitate etc. Buna
dispoziţie a fost asigurată de
actriţa Doina Ghiţescu de la
Teatrul Naţional din Bu-
cureşti, de un fost solist in-
strumentist care a colaborat
cu formaţia “Mondial” şi o or-
chestră cu solişti din Haţeg. S-
au cântat cântece dedicate
României şi s-au recitat poezii
de Adrian Păunescu, Corneliu
Vadim Tudor, Ioan Alexandru.
Întâlnirea a fost  de bun augur
ca între prieteni, foști colegi de
facultate care doresc ca Româ-
nia să fie o ţară prosperă si să
rămână un stat naţional. Mer-
itul organizării acestei întâl-
niri se dato rează în primul
rând Pre şe dintelui Ordinului
Marilor Industriaşi General
Ştefan Mateescu si Dr. Jurist
Norica Claudia Muja de la
Ministerul Dezvoltării şi vi-
cepreşedinte OMI. La această
dezbatere a participat şi o
înaltă faţă bise ricească de la
Chişinău. După lungi dezba-
teri şi luări de cuvânt s-a ajuns
la o concluzie că cele dezbă-
tute trebuie sa fie transcrise
într-o scrisoare care va ajunge
la Preşedinţie, Prim-Mi nistru
şi Preşedinţii celor două
Camere. S-a constatat că după
29 ani, România se îndreaptă
spre un capitalism rapace şi o
democraţie haotică. Există o
ură şi o dezbinare mai crân-
cenă ca oricând în sânul socie -
tății româneşti.  

Clasa politică nu a făcut mai
nimic pentru popor, nu a reuşit
decât să ajute la o demolare
etapizata a ţării, incat marea
majoritate a populației nu are
habar pe ce drumuri sa meargă
si cum va fi să arate viitorul
trasat măcar în linii generale. Şi
ce ar fi de făcut? Nu ştiu, o spun
cu toată sinceritatea. Am fost
integraţi în Uniunea EURO-
PEANĂ cu o caragielească iro -
nie. Pentru că nu eram
pre gătiţi, nu din vina noastră. Ci
din vina sforarilor care ne
doreau acolo din mai multe in-
terese: piaţa de desfacere şi ca
frontieră geopolitică. Manipu-
larea în fundul gol este mai
bună ca orice când vrei ceva. Şi
conducătorii noştri au con-
tribuit la ajungerea noastră în

fundul gol. Europa aceea aris-
tocratică, infatuată, etilistă ne
ţine în chingi, iar Guvernele fac
jocul celor din afară. Am văzut
cum polonezii, ungurii, cehii,
slovacii au inteligenţa şi abili-
tatea necesară, la care se
adaugă patriotismul să-şi apere
interesele naţionale fără să se
sperie de MCV-uri, că vor fi daţi
afară, etc.  Am văzut la această
întâlnire niste patrioţi ade-
văraţi. Menţionez aici o per-
soană cu sânge de român,
colonelul în Rezervă  Velu
Căluşer, un solist şi un patriot
desăvârşit, un creştin adevărat.
Dar să nu uităm calitatea de
om. Depune suflet în orice acţi-
une patriotică, mai bine spus
un om care-şi iubeste cu ade-
varat Ţara. 

Domnul Primar Marcel Goia
a avut amabilitatea să vină la
această dezbatere unde a adus
la cunoștința celor prezenţi
multe lucruri pe care le întâmp-
ina zi de zi fiind obstrucționat
de această birocraţie, care cu
toţi banii daţi de PSD, nu a
schimbat mentalitatea fiecărui
individ din domeniul public.
Poate dacă o parte din cei 141
miliarde cheltuiți pe ascultări în
perioada 2004-2016  mergeau
pentru infrastructura si mo -
dernizarea statului roman nu
se ajungea ca tara sa fie la o
răscruce.

Întâlnirea s-a încheiat cu o
vizită la Mânăstirea Prislop, la
Tronul Străbunilor şi Cetatea
Haţegului. Am simțit la această
întâlnire că încă sunt şi suntem
cu adevărat români. MULŢU-
MIM Organizatorilor şi tuturor
participanților la întâlnirea de
la Haţeg. MULŢUMIM Dlui Cor-
nel Poenar şi Colectivului Ac-
cent Media că ne-a dat prilejul
să publicăm câteva rânduri de-
spre această intalnire. Poate
această mână de oameni se
schimbe ceva în bine.

,,Ipocrizia partidelor politice,
care condamnă corupţia şi tra-
seismul politic, când le sunt vic-
time, dar profita din plin de ele
ori de câte ori au ocazia."

"Toţi corupţii, toţi penalii,
traseiştii şi venalii -Sunt de con-
damnat la voi, -Da-i primim cu
drag la noi!!“ 

Al dumneavoastră acelaşi
Prof.Ioan Romeo Mânzală 
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Deva – Apicultorii hune-
doreni, dar nu numai ei, se
află într-o situaţie delicată în
condiţiile în care preţul de
achiziţie al mierii a scăzut
foarte mult şi nu rentează să
o vândă cu aşa de puţini
bani. Cei mai afectaţi sunt
apicultorii care obţin 500 –
1.000 de kilograme de miere
pe an, în cazul acestora cos-
tul mic al mierii fiind grevat
şi de taxele pentru analizele
de laborator, care, împărţite
la o cantitate mai mică ajung
să „cântărească” mult în con-
struirea preţului final. 

„Anul trecut am avut o
recoltă foarte bună de miere
la salcâm şi de foarte bună
calitate. Din păcate, desfa ce -
rea a lăsat mult de dorit şi a
trebuit să oprim achiziţia din
cauza preţului mic. Cauza
principală se regăseşte în
Germania, pentru că acolo
exportăm foarte mult, unde
a intrat miere din ţări situate
în afara Comunităţii Eu-
ropene – Ucraina, China, ţări -

le din America de Sus. Acolo
s-au făcut producţii bune, iar
mierea oferită în Germania
este la preţuri de nimic. Nor-
mal că acolo se aplică legile
economiei de piaţă, cerere şi
ofertă, şi le convine să
cumpere la preţuri mai mici,
din altă parte. Probabil, dacă
mai scad preţurile la noi, se

va reporni şi desfacerea”, a
spus preşedintele Asociaţiei
Crescătorilor de Albine
(ACA) Hunedoara, Iosif Korb.

În opinia sa, statul ar tre-
bui să-şi protejeze producă-
torii locali prin subvenţii pe
kilogramul de miere, dar o
soluţie ar putea fi şi apli-
carea unor taxe vamale pen-

tru mierea importată din
afara Uniunii Europene, ceea
ce ar sprijini apicultorii.

„Situaţia este foarte gravă,
pentru că sunt foarte mulţi
apicultori care au cantităţi
mari de miere acasă. Sunt
oameni care au depus efor-
turi, au realizat cheltuieli, şi
care nu au bani ca să meargă
mai departe cu familiile de
albine. Cred că ar trebui
găsită o soluţie pentru aceşti
oameni care nu au reuşit să
vândă mierea. Ar trebui spri-
jinit şi sectorul apicol. Sincer,
când văd că pe toate ani-
malele se dau subvenţii, ne
simţim puţin neglijaţi, daţi la

o parte. Cum se poate să nu
dau nicio subvenţie. Este
Planul Naţional Apicol, dar
îţi trebuie foarte multe hârtii
şi puţini apicultori apelează,
din păcate, la acesta. Sper să
ajungem la un dialog con-
cret, cu cărţile pe masă, cu
Ministerul Agriculturii”, a
adăugat preşedintele ACA
Hunedoara.

Din păcate, situaţia nu s-a
remediat şi aproape 40% din
cantitatea de miere a rămas
la producători.

„Din câte ştiu eu, din
teren, sunt tone de miere la
apicultori acasă”, a punctat
Korb.
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Apicultorii nu-şi pot desface producţia
de miere din cauza preţului mic

Reuniune de bilanţ pe 2018
Problemele apicultorilor hunedoreni vor fi dezbătute

astăzi, vineri, 15 februarie, în cadrul întâlnirii de bilanţ pe
anul 2018 al ACA Hunedoara. Lucrările vor avea loc la sala
mică a Casei de cultură din Deva, începând cu ora 16,00.
Invitat al reuniunii este un specialist din cadrul Institutu-
lui de Cercetări Apicole Bucureşti, care va prezenta mai
multe chestiuni de patologie apicolă. 

ANUNŢ
SC RIBIȚA 2010 SERVCOM SRL cu sediul în locali-

tatea Ribița, sat Ribița, nr. 22, jud. Hunedoara, anunță
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației
de mediu pentru obiectivul - Alte activități de curățe-
nie - deszăpezire situat  în comuna Ribița, jud. Hune-
doara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara,
din Deva, str. A. Vlaicu, nr. 25, de luni până vineri
(orele 8-16). Eventualele sesizări și reclamații pot fi
depuse în termen de 10 zile lucrătoare de la data pu -
blicării anunțului.

E
dilul crede că poate
opta pentru o anu-
mită forţă politică.

Deva – Primarul oraşului
Simeria, Emil Rîşteiu, va co-
ordona activitatea politică a
filialei judeţene Pro România,
chiar dacă el este membru al
PSD. El va conduce filiala Pro
România până la alegerile
pentru Parlamentul Euro-
pean, interval de timp în care
se va ocupa de construirea
unei echipe în plan local şi de
campania electorală pentru
Parlamentul European. În
acest context, Emil Rîşteiu a
menţionat că şi-a propus ca
rezultatul obţinut în judeţul
Hunedoara să fie mai mare
decât media naţională, ţinta
Pro România fiind să câştige
cel puţin 3 sau 4 mandate în
Parlamentul European.

Pe de altă parte, edilul
local a spus că nu-şi va da
demisia din funcţia de primar
al oraşului Simeria, pentru că
acest lucru ar însemna că va
pierde şi mandatul pe care l-
a obţinut în 2016. În plus,
susţine Emil Rîşteiu, după 19
ani de politică este îndrituit
să poată alege o construcţie
politică sau alta. 

El a arătat că şi-a propus

să contribuie la o nouă con-
strucţie politică şi că nu are
în plan să candideze, în viitor,
pentru un mandat de parla-
mentar, preferând să rămână
în administraţie. 

„Eu nu vreau să ajung pe
un post de parlamentar.
Vreau o carieră în adminis-
traţie. Nu-mi doresc să fiu
preşedintele unui partid în
judeţul Hunedoara. Doresc să
fiu contributor al unei con-
strucţii politice în care să fim
mândri de cei care ne con-
duc”, a spus primarul oraşu-
lui Simeria.

El a menţionat că Pro
România va veni cu idei con-
structive ce vor fi prezentate
în dezbateri publice, arătând,
totodată, că toţi cetăţenii tre-
buie să aibă drepturi egale
atunci când administraţia lo-
cală ia o decizie.

„Acţiunile făcute doar pen-
tru a strânge voturi sunt no-
cive. Nu facem o stradă
pentru că acolo obţinem 500
de voturi, ci facem o stradă
pentru că este nevoie, chiar
dacă de acolo vom strânge
numai cinci voturi”, a punctat
Emil Rîşteiu. 

Mărţişoare, la Deva

Deva - Aproximativ 70 de
comercianţi din judeţele
Hunedoara, Timiş, Arad şi
Teleorman au solicitat, până
acum, Primăriei Deva am-
plasamente pentru vânzarea
de mărţişoare, flori şi alte
produse specifice sărbăto-
rilor de 1 şi 8 Martie.

Primăria a stabilit zonele
unde se vor vinde mărţişoare
şi flori în perioada 22 febru-
arie – 9 martie, acestea fiind
situate pe Bulevardul Dece-
bal, în Piaţa Victoriei, pe
Bulevardul 22 Decembrie, în
zonele Mioriţa, spital, Ulpia,
casa de pensii, în Dacia şi
zona Orizont. Totodată, în ul-
tima săptămână din luna fe -
bruarie, centrul istoric al

Devei se va transforma într-
un mini-târg al mărţişorului,
dedicat doar produselor
handmade şi florilor de
sezon. 

Persoanele fizice sau ju-
ridice care doresc să comer-
cializeze, pe domeniul public
din Deva, produse specifice
sărbătorilor de 1 şi 8 Martie
pot depune cereri până în
data de 7 martie, la Serviciul
Administrare Dome niu Pu -
blic şi Privat de la Primăria
Deva. 

Taxa percepută pentru
ocuparea temporară a dome-
niului public este de 5
lei/mp/ zi, potrivit Hotărârii
Consiliului Local Deva, a in-
format Primăria Deva.

Primarul Emil Rîşteiu va coordona 
activitatea Pro România Hunedoara



D
e ce petrecem
mai mult timp
preocupându-ne

de aspectele fizice
decât de cele mintale?
Pentru că dacă nu se
vede, atunci este negli-
jabil. Eșec, respingere,
singurătate, rigiditate
emoțională. Și acestea
se pot înrăutății dacă le
ignorăm și pot avea un
impact major asupra
calității vieții noastre. 

Cel mai nociv tip de fa-
voritism este acela pe care îl
practicăm cu noi înșine în
viața de zi cu zi. Ne prețuim
corpul mai mult decât min -
tea. Atunci când experimen-
tăm o rană fizică, răspunsul
firesc este să pansăm această
rană. Cu toții știm cum să ne
menținem sănătatea fizică,
dar cât de multe cunoaștem
despre sănătatea emoțion-
ală? Ne învățăm copiii că tre-
buie să se spele pe dinți
pentru a nu face carii, că tre-

buie să se spele pe mâini
înainte să se așeze la masă,
că trebuie să mănânce mor-
covi ca să își păstreze acui-
tatea vizuală, dar ce îi
în vățăm despre igiena emo -
ţională și despre siste mul
imunitar emoţio nal?

Astăzi începem o serie de
cinci articole prin care în-
vățăm trucuri simple de
prim-ajutor emoţional. În
primul episod  vom vorbi
des pre Agilitatea Emoțio -
nală.

Percepţia standard asupra
emoţiilor ca fiind bune sau
rele, pozitiv sau negativ e
rigidă. Iar rigiditatea în fața
complexității este toxică.
Avem nevoie de mai multă
agilitate emoțională pentru a
prospera cu adevărat. Într-o
cultură care prețuiește pozi-
tivitatea, este de nedorit să
ne exprimăm durerea, sufe -
rința, dezgustul sau nemul -
țu mirea. Ne-am făcut un
obi cei din a ne reprima

emoțiile, adâncindu-le, ac-
ceptându-le doar pe cele
care ne par justificate.
Emoțiile noastre sunt iner-
ent valoroase. A fi pozitiv a
devenit o nouă formă de
corectitudine morală. Per-
soanelor care suferă de can-
cer li se spune să rămână
pozitive, femeilor li se spune
să înceteze să mai fie ner-
voase și copiilor li se cere să
nu mai plângă. Este o tiranie
a pozitivității, care este
foarte departe de a fi eficace.
Falsa pozitivitate este un
răspuns rigid, nesustenabil.
Atunci când reprimăm sau
suprimăm emoțiile, acestea
nu dispar ci devin mai puter-
nice. Un fapt este sigur:
suferința iese tot timpul la
suprafață. Atunci când
reprimăm emoții firești și
îmbrățișăm o pozitivitate
falsă, ne pierdem capacitatea
să facem față lumii, așa cum
este ea, nu așa cum ne-am
dori noi să fie. Emoțiile difi-

cile sunt scrise în contractul
pe care l-am semnat cu viața
însăși.

Așadar, cum începem să
spargem rigiditatea și să îm-
brățișăm agilitatea emoțio -
nală? În primul rând trebuie
să ne debarasăm de senti-
mentele pe care credem că ar
trebui să le simțim și să ne
deschidem emoțiilor pe care
le simțim cu adevărat. Ade-
sea ne descriem senti-
mentele în grabă, folosind
cuvinte uzuale, la îndemână.
“Sunt stresat” este cea mai
des întâlnită replică. Atunci
când ne descriem cu acu-
ratețe ceea ce simțim, sun-
tem mult mai capabili să
înțelegem care este cauza
emoțiilor noastre și să luăm
măsuri concrete. Atunci când
ne deschidem emoțiilor difi-
cile, devenim capabili să gen-
erăm răspunsuri emoționale
aliniate valorilor. Emoțiile
sunt date, ele nu sunt direc-
tive. Este normal să simțim
că cineva ne enervează, dar
nu este normal să bruscăm
acea persoană.

Cum se traduce această
teorie în practică? Atunci
când simțim ceva puternic,
nu trebuie să fugim către
ieșirile de urgență pe care le-
am integrat cu atât de multă
sârguință în sistemele noas-
tre de apărare. În aceste mo-
mente trebuie să ne
în tre băm: ce încearcă această
emoție să îmi spună? Spre 
exemplu, dacă ne enervăm
atunci când ascultăm știrile
politice, această furie poate fi
un semn că prețuim corecti-
tudinea și transparența.
Aceasta este o ocazie bună
pentru a începe să cultivăm
activ aceste valori în activi-

tatea noastră de zi cu zi. Este
important să nu spunem “Eu
sunt nervos” ci “Observ că
mă simt nervos”. Noi nu sun-
tem emoțiile noastre. Tu ești
tu și emoția ta este o sursă de
date.

Au trecut doar câteva sute
de ani din timpurile în care
aveam nevoie de frică și de
negativitate ca să supravie -
țuim. În acele timpuri, dacă
eram în pădure și auzeam un
sunet sau vedeam o umbră,
mintea noastră era antrenată
să își imagineze cel mai
negru scenariu, într-un mod
firesc. De ce? Pentru că acele
semne, cel mai probabil, in-
dică prezența unui prădător
care ar fi putut să ne vătă -
meze integritatea fizică.
Acum nu mai trăim circum-
stanțe asemănătoare. Peri-
colele de acest gen nu mai
sunt frecvente. Mai mult ca
niciodată, este nevoie să ne
antrenăm mintea astfel încât
răspunsul firesc să nu mai fie
frica ci atenția la detalii. Într-
o lume în care prădătorii au
devenit elemente abstracte,
fuga nu mai este o soluție.

Articol scris în baza
studiilor publicate de

către psiholog 
Susan David, Ph.D
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Farmacia TACOMI 
te face mai frumoasă

Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
de un pachet de înfrumuseţare oferit de Laboratoarele
TACOMI. Săptămânal, se acordă două premii. Taloanele se depun la
sediul redacţiei Accent Media din Deva, str.22 Decembrie, nr.37 A, biroul
16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii. Câştigătorii vor
fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume ....................................................................................................................

prenume ...................................................... CI seria…….. nr….................…

Localitatea……….................................... Tel….................................................

fB Talvescu Irina

Igiena emoţională
Episodul 1
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R
elatam în edițiile an-
terioare despre BRD
First Tech Challenge,

care este cel mai important
concurs de robotică din
România și se află la cea
de-a treia ediție în acest an. 

Vineri, 08.02.2019 și sâm-
bătă 09.02.2019, echipa de ro-
botică “Modus Vivendi” a
Colegiului Național ”Mihai
Eminescu”  a organizat eveni-
mentul “OraDeA Cunoaște” –
aflat la prima sa ediție din
seria de activități de pro-
movare a concursului în
cadrul comunității locale a tot
ceea ce ține de educația STEM
– Science, Technology, Engi-
neering and Mathematics.

Activitățile propuse s-au
adresat echipelor participante
în concursul BRD First Tech
Challenge din întreaga țară,
principalul scop fiind acela de
a aduna echipele în urbea de
pe Crișul Repede și de a le
ajuta să-și împărtă șească
cunoștințele obținute pe par-
cursul competiției, în vederea
îmbunătățirii performanțelor
pe viitor.

Pe parcursul celor două
zile, organizatorii  de la
Colegiul Național ”Mihai Emi-
nescu”  s-au ocupat de prim-
irea celor 18 echipe
par tici pante din întreaga țară,
festivitatea de deschidere fiind
urmată de o serie de work-
shop-uri din domenii variate
precum: Marketing, Social
Media, Programare, Printare
3D, Leadership – susținute de
antreprenori și specialiști în
domeniu.

În cea de-a doua zi, la

Școala Gimnazială ”Dacia” din
Oradea – începând cu ora 12 –
s-au desfășurat meciurile
demonstrative între roboții
celor 18 echipe, cu re-
spectarea regulamentului ofi-
cial al competiției BRD First
Tech Challenge, prezentatorul
și comentatorul meciurilor
fiind cunoscutul actor
orădean, Richard Balint, în-
soțit de două reprezentante
ale echipei Modus Vivendi.

Evenimentul a avut și un
caracter umanitar – Modus
Vivendi, alături de sponsori și
colaboratori, venind în spri-
jinul colegului lor, George, care
are nevoie de operații urgente
și costisitoare, pentru a-și
menține vederea. Astfel, par-
ticipanții având posibilitatea
de a achiziționa bilete de
tombolă.

Elevii echipelor Cyber 2.0
Warriors și DecebalTech  ale
clubului de robotică CND Ro-
botics, alături de celelalte
echipe participante, au donat
mărțișoare și obiecte tipărite
la imprimantele 3D, care au
fost vândute în cadrul eveni-
mentului, pentru a susține
acțiunea caritabilă organizată
de colegii orădeni, în cadrul
evenimentului.

Mulțumim organizatorilor
pentru invitație și pentru ex-
periența deosebită.

În edițiile viitoare, vă vom
ține la curent cu toate eveni-
mentele din cadrul concursu-
lui la care vom participa.

Alexandra Tarod, 
reporter junior, 

participant în cadrul
echipei Cyber 2.0 Warriors,

al clubului CND Robotics

Participarea CND Robotics la
Evenimentul OraDeACunoaşte 

Eveniment organizat de echipa de robotică “Modus Vivendi” a Colegiului Național ”Mihai Eminescu”



S
ala de atletism Ioan
Soter, aflată în Com-
plexul național

Sportiv “Lia Manoliu” din
București a  fost gazda
ediției din acest an a în-
trecerilor Campionatelor
Naționale de atletism
pentru  seniori și tineret.

Aceasta a fost o ultimă
competiție  la care sportivii
prezenți au avut posibili-
tatea să îți facă baremul de
calificare pentru apropiatele
Campionate Europene de la
Glasgow, programate  între 1
și 3 martie. Au participat la
întrecerile naționale de la
București  321 de sportivi(
124 la feminin și 197 la mas-
culin reprezentând  99
cluburi și asociații sportive
din țară.

Andrei Răzvan Deliu (le-
gitimat la SCM Deva) este
singurul sportiv din județul
Hunedoara care la ediția  din

acest an a reușit să se im-
pună și să urce pe primul loc
al podiumului de premiere,
în proba de săritură cu prăji -
na, fiind din nou medaliat cu
aur, pentru a treia oară con-

secutiv. El a avut o săritură
care a măsurat 5,oo m, mult
sub potențialul lui.

Florentina Marincu-Iușco
a câștigat  două medalii de
argint la ediția din acest an,

dar trebuie menționat că ea
a evoluat  cu temperatură și
răcită, medicul de concurs
avizând totuși participarea ei
la competiție. 

Deveanca a câștigat o
medalie de argint în proba
de 60 m, timp înregistrat
7.56 sec (sosind la trei sutimi
de secundă de ocupanta
locul I) și apoi  o altă medalie
de argint la săritura în
lungime (6.38 m), unde  ri-
vala ei, Alina Rotaru a domi-
nat proba pe care a
câș tigat-o  cu 6.70 m.

Antonia Irimie(legitimată
la SCM Deva a încheiat proba
de săritură cu prăjina pe
locul secund  în proba seni -
oarelor cu o încercare care a
măsurat 3.40 m, mult însă
sub posibilitățile atletei din
Deva.   

Junioara Georgiana Timu
(CNS Cetate Deva)  a concu-
rat  la triplusalt unde a avut

o bună evoluție , săritura ei
cea mai bună măsurând
12.62 m și păstrează o bună
șansă la  a fi pe podiumul de
premiere la Cupa Balcanică
de atletism pentru juniori de
la Istanbul.

Tânăra  atletă din Deva a
concurat și la săritura în
lungime , finalizând com-
petiția pe locul  opt cu  5,66
m, dar ea a urcat pe podiu-
mul de premiere la categoria
tineret la ambele probe la
care a participat în concursul
de la București.

Au fost si surprize
neașteptate la ediția din
acest an, poate cea mai mare
fiind evoluția  săritorului
Marian Oprea,( el a evoluat
la triplusat)  cel care a ratat
calificarea la Campionatele
Europene de la Glasgow el
fiind înregistrat cu  o săritură
măsurând 15.81 m.
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Atletism: Florentina Marincu dublă
vicecampioană naţională de seniori

P
rimăria  din Albac
(județul Alba) în
parteneriat cu Aso-

ciația Sportivă  Speranta
din localitate a organizat,
la finalul săptămânii tre-
cute o nou ediție a unei
tradiționale competiții
fotbalistice pentru juniori
categoria D, născuți în
anul 2006, la care au par-
ticipat  mai multe for-
mații din 4 județe.

Echipa de juniori legiti-
mați la Scoala de Fotbal Flo-
rea Văetuș din Hunedoara,
antrenor Florea Văetuș, se-
cund Dănut Tomșa, a  câști-
gat locul I la această ediție,
cu un total de 7 puncte  din
cele trei partide disputate,
ne-a informat Vasile Bucuci,
directorul sportiv al clubului
hunedorean.

Hunedorenii s-au impus
cu 3-0 în jocul disputat cu

formația clubului gazdă
Speranța Albac, golurile fiind
marcate de către Rareș
Tomșa, cel care a fost de-
clarat  cel mai bun jucător al
meciului și al turneului, el
fiind recompensat pentru
evoluția din turneu cu un
premiu special oferit de or-
ganizatori.

Apoi echipa din Hune-
doara a câștigat partida  cu
Viitorul Șoimuș cu  6-0 goluri
marcate de Daniel Avram (3,
declarat jucatorul meciului),
Fabian Căprău, Rareș Tomșa
și Mihai Ckirjek.

În ultima partidă hune-
dorenii au încheiat la egali-
tate, 1-1, cu formația
Spor ting Cluj-Napoca, golul
pentru echipa SFFV Hune-
doara fiind marcat de către
Fabian Căprau, declarat de
organizatori, jucătorul par-
tidei.

Turneul de fotbal  Cupa 
“Micul moț” categoria 2006
juniori D la Albac E

chipa de futsal Auto-
bergamo Deva s-a
impus, conform

așteptărilor, în partida
disputată la Cluj Napoca,
în faţa celor de la CFF 
Clujana cu scorul de 
12 – 4 (7 – 2). 

Partida a contat pentru
optimile de finală ale Cupei
României la futsal iar devenii
au tranșat rapid victoria de
partea lor,  încă din start,
când Obadă, Gomes şi Anton
au încris foarte repede. De-

venii s-au distanţat până la
pauză la cinci goluri dife -
renţă, inclusiv juniorul Vlad
Costea de la echipa U-19 a
clubului trecându-şi numele
pe lista marcatorilor.

În sferturile de finală Au-
tobergamo va întâlni pe
teren propriu, adică la Deva,
formația Imperial Wet Mier-
curea Ciuc,care a trecut pe
teren propriu, de Informa -
tica Timişoara,deţinătoarea
trofeului de care a dispus cu
6 – 2. 

Partida din sferturilor de
finală a Cupei României din-
tre Autobergamo Deva și Im-
perial Wet  este considerată
derbyul acestei faze a com-
petiției, iar întâlnirea se va
disputa probabil duminică,
pe 24 februarie, de la ora 18,
în Sala Sporturilor din Deva.
În rest, în afara partidei de la
Deva, dintre Autobergamo şi
Imperial, mai avem în sfer-
turi un alt meci tare, cel din-
tre Dunărea Călăraşi şi FK
Odorheiu.

C
etate a câştigat în
deplasare cu Unirea
Alba

Echipa de fotbal CNS
Cetate Deva își continuă
pregătirile pentru  returul de
campionat și a disputat un
nou meci amical, tot în de-
plasare dar la Ciugud, unde a
întâlnit o formație din același
eșalon și serie, Unirea Alba
Iulia.   

Amicalul s-a încheiat cu
scorul de 1 – 0 în favoarea
echipei devene, unicul gol
fiind înscris  de Ilie în minu-
tul 35. Acesta a primit o pasă
în adâncime de la Lupu, a
pătruns în careu şi a înscris
pe lângă portar. Intrat în
repriza a doua, portarul

Coman a apărat în minutul
77 o lovitură de la 11 metri
executată de Selagea.

Antrenorul Ioan Petcu
i-a trimis în teren , în prima
repriză pe: Raţ – Kelemen,
Radak, Dina, Roşie – Mirică,
Boldea, Cocan, Lupu –
Muscă, Ilie. Iar în  repriza a
doua au mai intrat Coman în
poartă, Jude, Fetiţa, Andile,
Passi şi Tevo, ultimii trei fiind
jucătorii de culoare aflaţi în
probe la Deva.

„A fost un joc bun, dispu-
tat pe un teren tipic ca la
ţară. Bine măcar că a fost
uscat şi s-a putut juca, pen-
tru că la Oarda de Jos(unde a
fost inițial programat jocul)
terenul a fost inundat. Băieţii

s-au mişcat bine, chiar am
dominat în prima parte.
După schimbări, aşa cum se
întâmplă de obicei, ne-am
clătinat un pic în joc, dar e
tonic pentru moral că am
obţinut prima victorie. Au
lipsit de la acest meci Măr-
mănean şi Suciu, ambii acci-
dentaţi, dar nu e nimic grav,
de luni ni se vor realătura la
antrenamente”, a declarat
Ioan Petcu, antrenorul prin-
cipal al lui CNS Cetate.

Mâine, de la ora 12, Cetate
Deva va susţine un nou ami-
cal în deplasare, de data
aceasta cu Ghiroda şi Giar-
mata Vii, tot o colegă din
campionatul seriei a patra
din Liga 3.

FUTSAL:  Autobergamo Deva s-a calificat
în semifinalele Cupei României

Fotbal: Partide amicale pentru echipele din județ
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A N U N Ţ

SC Activitatea Goscom SA cu sediul în Orăștie, Piața Victoriei, nr.19, or-
ganizează concurs pentru ocuparea unui post de Inginer apă-canal 

Condiții
• Studii superioare tehnice de specialitate în domeniile: construcții

civile, instalații în construcții, hidrotehnice , etc.
• Minim 1-5 ani de experiență în domeniu;
• Cunoştinţe în executarea sau exploatarea sistemelor integrate de ali-

mentare cu apă, respectiv canalizare;
• Experiență în exploatarea sistemelor de apă / sau execuția de lucrări

de construcții civile, industriale, tehnice şi urbane, hidrotehnice.
• Cunoaşterea programelor de dimensionare a reţelelor de alimentare

cu apă, respectiv canalizare
• Cunoștințe PC;
• CunoaştereAutoCad
• Constituie un avantaj experiența în lucrul cu autoritățile publice, exe-

cuție lucrări și / sau implementarea investițiilor finanțate din fonduri pu -
blice;

• Capacitatea de lucru în echipă/ individual;
Candidaţii vor depune un curriculum vitae (CV) la sediul societății, până

la data de 26.02.2019.
Data concursului va fi comunicată candidaților care se înscriu la con-

curs.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la telefonul

0254.241.723 în zilele lucrătoare, între orele 08.00-14.00.

O
VIDIU POPESCU. Un
cadru didactic cu
izbânzi, frământări

trăite și visuri proiectate,
profesor identificat cu
faptele vieții sale care au
alcătuit o istorie pil-
duitoare înlăuntrul căreia
a existat freamătul ome-
nescului.

Profesor de istorie și in-
spector școlar, mereu alături
de activitatea CARP „Sper-
anța” Hunedoara, și-a dove -
dit capacitatea de analiză,
bogăția de idei, fiind un mili-
tant și sincer susținător al
vieții și sănătății persoanelor
de vârsta a treia din mu-
nicipiul Hunedoara.

Călit și afirmat la școala
muncii de la catedră, studi-
ind cu pasiune istoria, și-a
format o faimă intelectuală
proprie, constituindu-și
principii directoare despre
viață și rolul cadrului didac-
tic de doctor în educarea
tinerei generații, dar și a re-
spectului față de oamenii
vârstei a treia, fapt pentru
care a fost și este încă stimat.

Născut la data de 29
noiembrie 1933 în comuna
Delinești (jud. Caraș-Sev-
erin), a frecventat școala pri-
mară în localitatea de
baștină, iar liceul la Reșița. În
anul 1952 a absolvit Univer-
sitatea „C. I. Parhon” din Bu-
curești - Facultatea de Istorie
și este repartizat ca profesor
la Școala Medie Mixtă din
Hunedoara. A îndeplinit și
funcția de inspector școlar în
cadrul I.S.J. Hunedoara,
revenind apoi ca profesor,
gradul didactic I, la Liceul
teoretic Hunedoara.

S-a pensionat în anul
1997 pentru limită de vârstă,
iar în iunie 2008 pleacă,
parcă mult prea repede, pe
tărâmul veșniciei, al vieții
fără de moarte.

Așadar, Ovidiu Popescu a
fost profesorul, inspectorul

și consilierul județean căruia
i se cuvine prinosul nostru
de dragoste, admirație, re-
cunoștință și asigurarea de-
ai urma îndemnul și faptele
pentru binele învățământu-
lui hunedorean, dar și pentru
cauza unei noi vieți școlare
în orașul de pe Cerna.

De consemnat sunt și cele
câteva impresii și gânduri
sincere față de personali-
tatea profesorului Ovidiu
Popescu și oferite în exclu-
sivitate.

Dr. ing. Doru GAITA - fost
senator și director general al
C. S. Hunedoara: „Prof.
Ovidiu Popescu s-a remarcat
în activitatea profesională
prin entuziasm și pasiune,
faptele lui de muncă, asidui-
tatea în pregătirea profe-
sională constituind de fapt
argumentul dăruirii în mese-
ria aleasă, a propriului des-
tin. Pentru el munca de
dascăl a fost legea după care
și-a condus activitatea pe
itinerariul întregii vieți. El a
știut să-și facă viața bogată
în realizări și frumoasă în as-
pirații”.

Prof. ing. Delia Liliana
GAITA - fost director al
Liceului Industrial Nr. 3
Hunedoara: „Efort, pricepere
și dăruire sunt secrete
cunoscute ale activității pro-
fesorului și inspectorului
Ovidiu Popescu. Asigurarea
eficienței întregii activități în
învățământ - după Ovidiu
Popescu, era o probă a com-
petenței și conștiinței profe-
sionale, a modului în care
responsabilitățile se onore-
ază. El și-a împlinit existența
prin fapte, valorificându-și
întregul potențial uman”.

Gheorghe ALIMPESCU,
profesor de istorie: „Ovidiu
Popescu a fost un povestitor
de istorie și un trăitor în is-
torie. S-a impus ca un om
echilibrat care se bucura de

audiență. Era apropiat de
elevi și de colegi. Ca inspec-
tor școlar s-a impus prin
pregătirea sa profesională,
științifică și metodică, re-
marcându-se prin corectitu-
dine. A cercetat trecutul și
prezentul istoric local și a
studiat cu atenție obiceiurile
și tradițiile, reușind să orga-
nizeze în premieră un festi-
val de obiceiuri și tradiții de
iarnă. A cules și publicat le -
gende locale, fiind și sem-
natar al mai multor cărți și al
unor referate metodice și ști-
ințifice”.

Cu o durere sufletească și
emoții firești, Șerban
POPESCU, în calitate de fiu,
ne-a declarat: „Ce poate
spune un copil despre tatăl
său? Doar de bine. Dar tatăl
meu a fost cu adevărat spe-
cial. Așa cum pentru elevii lui
a fost profesor și tată, pentru
mine, a fost tată și profesor.
Poveștile copilăriei mele au
fost tot cu Feți-Frumoși, dar
Feți frumoși adevărați: Cav-

alerul Alb al Transilvaniei
(Iancu de Hunedoara), sol-
datul grec căruia i-a mâncat
vulpea ficatul pentru că l-a
ascuns sub haină în fața co-
mandantului, regii daci și
cetățile lor, împărații romani
care au cucerit lumea. Cu ei
am crescut în fața ochilor.
Am fost norocos să am un
asemenea tată!”

De consemnat sunt și rân-
durile scrise de prof. dr.
Mircea MOȚ, în calitatea sa
de scriitor și bun prieten al
lui Ovidiu Popescu: „Atunci
când mi s-a cerut să scriu
„câteva cuvinte” despre
Ovidiu Popescu m-am spe-
riat. Care să fie oare cuvin-
tele, cele câteva, care să-l
poată readuce și găzdui tem-
porar și în care el ar putea
intra, înalt cum este, fără să-
și aplece capul? Nu doresc să
cad în ispita convențio -
nalelor caracterizări, cu atât
mai mult cu cât, foarte
aproape de el fiind, nu l-am
perceput de la distanța rece,

care oricum nu-mi este fa-
miliară.

Eu voi scrie despre felul în
care Ovidiu curăța în mo-
mente de meritat răgaz un
măr, convins că gestul poate
fi considerat emblematic
prin semnificațiile lui simbo-
lice.

Mă chema în biroul lui.
„Șezi”! Începeam atunci să
tăcem, și mi se părea că în
felul acesta comunicam mai
bine decât prin vorbe. Ca
prin minune, după ce Ovidiu
dădea la o parte cu un gest
hotărât hârtiile din fața sa,
pe birou apărea, cine știe de
unde, o farfurioară albă. Apoi
un cuțit, nicidecum unul din-
tre acelea care ți-ar fi atras
atenția prin măiestria lucră-
turii ori prin agerimea lamei.
Apoi un măr, pe care-l așeza
cu mișcări domoale pe far-
furia de porțelan. Apoi altul,
pe care-l împingea spre
mine.

Și Ovidiu începea să
curețe mărul cu acel cuțit
care, în mâinile mele, se
dovedea întotdeauna greoi și
stângaci. Rotea mărul cu
mâna stângă, așa cum se
rotește planeta, în vreme ce
cuțitul rămânea nemișcat în
cealaltă mână, luminând cu
sclipirea lamei coaja ce avea
să fie înlăturată. Se năștea o
spirală lungă, aproape atin -
gând podeaua, fără să se
rupă, și miezul tainic, cărnos
și alb se ivea în fața lui
Ovidiu, ca un adevăr ce nu se
putuse oferi altfel privirii și
înțelegerii. Un gest ce se în-
scria în atitudinea perma-
nentă a omului. Fiindcă
Ovidiu înlătura suprafața
colorat ademenitoare, pen-
tru a descoperi miezul rea -
lității, mereu căutat!”

Au consemnat: 
Ioan Vlad și 

Georgeta-Ileana Cizmaș

PERSONALITĂȚI HUNEDORENE

Bănățean de origine - “implementat” prin fibrele 
sincerității în orașul de pe Cerna



C
unoscute încă din 
antichitate pentru
puterile lor vindecă-

toare, ouăle de prepeliță
aduc o serie de beneficii
organismului. Calitățile
terapeutice ale acestora
sunt recunoscute și apreci-
ate astăzi de nutriționiști.
Sunt folosite atât pentru
tratarea diverselor afecți-
uni, cât și pentru revi-
talizarea întregului
organism.

Efecte terapeutice
Întrucât se asimilează în

organism în funcție de
nevoile acestuia, ouăle de
prepeliță au un rol construc-
tiv, echilibrând sănătatea în-
tregului corp. Efectele lor
miraculoase sunt date atât de
calitatea superioara a pro-
teinei din ou, dar și de lipsa
colesterolului, fiind singurul
ou dietetic. Au în compoziție
un agent anticolesterol, care
curăță vasele sanguine de
depunerile de colesterol, in-
clusiv pe cele cerebrale. Gătit,
oul de prepeliță își pierde din

valoarea terapeutică și nutri-
tivă. 

Cura cu ouă de

prepeliță
În urma cercetărilor efec-

tuate, s-a ajuns la concluzia că
o cură cu ouă de prepeliță re-
glează şi îmbunătăţeşte func -
ţio narea inimii, activitatea
aparatului circulator, acidi-
tatea gastrică, ameliorează
respiraţia, are efecte benefice
în tratarea bolilor de rinichi,
ficat. Acţionează pozitiv
asupra creierului, sistemului
limfatic şi a celui imunologic.
Formează neuronii din sis-
temul nervos central la copii
şi întârzie procesele degener-
ative de îmbătrânire. Ouăle de
prepeliță nu obosesc ficatul,
rinichii, pancreasul, alte or-
gane, glan de sau structuri
funcţionale umane. Au efecte
benefice în cazul bolnavilor
de dischinezie biliară, TBC.  Şi
persoanele supraponderale,
cele care au probleme cu imu-
nitatea sau care au un nivel
crescut al glicemiei îşi ame-

liorează starea de sănătate în
urma consumului de ouă de
prepeliţă. În cazul bolnavilor
care au suferit o intervenţie
chirurgicală sau care au făcut
chimioterapie, ouăle de pre-
peliţă grăbesc recuperarea. 

Când și cum 

se administrează?
În primul rând, ouăle tre-

buie să fie proaspete. Se vor
consuma dimineața, înainte
de micul dejun, în loc de
cafea, la care trebuie să se re-
nunțe. Specialiștii reco-
mandă să fie înghițite crude,
dar se pot consuma și în
amestec cu miere sau pulpă
de fructe. Micul dejun se va
servi după aproximativ două
ore, acesta fiind alcătuit, de
preferinţă, din hrană rece. În
cazul unor boli digestive sau
al anemiilor severe, micul
dejun se poate servi la o
jumătate de oră după admi -
nistrarea conţinutului ouă -
lor. În timpul tratamentului,
consumul de alcool  este in-
terzis.

Ciclurile de cură
Sunt recomandate în funcţie

de vârstă şi de afecţiune

Cura de 120 de ouă, în
25 de zile

Este utilă în caz de hi -
pertensiune arterială, ulcer,
tulburări digestive, conjunc-
tivite, urticarii, tuse convul-
sivă, catalizarea procesului de
dezvoltare a copiilor, cu tot
ceea ce implică acest proces.
În  prima zi se vor administra
trei ouă, a doua zi tot trei ouă,
iar a treia zi, patru. Începând
cu a patra zi, până în a 25-a zi,
se vor consuma câte cinci
ouă. O astfel de cură este re-
comandată adulților și ado-
lescenților cu vârste cuprinse
între 16 și respectiv 18 ani.

Cura cu 240 de bucăţi,
în 49 de zile

Este utilă în caz de TBC,
migrene, neurastenie, afecţi-
uni hepatice, renale, diabet
zaharat, alergii, astm bronșic,
anemie, gută, obezitate.

În prima zi se vor consuma

trei ouă, a doua zi trei, a treia
zi patru ouă. Începând cu a
patra zi şi până în a 49-a zi, se
iau câte cinci oua pe zi. Trata-
mentul se poate relua după
trei săptămâni de pauză. O
astfel de cură este indicată
doar adulților.

Reţetă pentru 

regenerarea părului
Se amestecă, până la omo -

genizare, 10 gălbenuşuri de
ou de prepeliţă, cu două fiole
de lăptişor de matcă, o lin-
guriţă de miere de albine şi
puţină drojdie (un vârf de
cuţit). Se lasă la dospit într-o
încăpere bine încălzită, timp
de 24 de ore. Se spală părul în
fiecare seară şi, după uscare,
se unge pielea capului cu
soluţia obţinută.  Peste noapte,
capul se acoperă cu un prosop
curat, iar dimineaţa se spală,
de preferinţă cu ceai de
muşețel. Soluţia rămasă poate
fi păstrată la rece, în frigider,
până la consumare.
www.terapii-naturiste.com

www.click.ro
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Remedii naturiste cu 
ouă de prepeliţă
Remedii naturiste cu 
ouă de prepeliţă



Nelipsită de la mesele
festive sau sărbăto-
rile tradiționale

românești, salata de boeuf
este una dintre cele mai
cunoscute și apreciate
gustări reci. În ciuda nu-
melui franțuzesc,  a fost in-
ventată de un bucătar
belgian, Lucien Olivier. De-
a lungul timpului, ingredi-
entele ei s-au mai
diversificat, dar gustul a
rămas neschimbat.

Secialitatea lui
Lucien Oliver

Preparatul simbol al res -
tau rantului Hérmitage din
Moscova, salata de boeuf a fost
prezentată pentru prima dată
în anul 1860, de către bucă-
tarul belgian Lucien Oliver. La
început era denumită  "Vânat
în maioneză", întrucât avea în
compoziție vânat, prepeliţe,
crabi şi caviar. Ca decor, în mij -
loc era ornată cu felii de ou,
maioneză, cartofi fierţi şi cas-
traveţi muraţi în oţet. În
funcție de anotimp, acesta
folosea și alte ingrediente:
trufe, piept afumat de raţă sau
aspic. Ca dresing, prepara un
tip de maioneză din oţet, muş-
tar, ulei provensal, dar și alte
ingrediente, doar de el știute.
Aceste spectacol se bucura de
un succes enorm.

Dar într-o zi…
Un mare bogătaș rus, cam

needucat, nu a amestecat in-
gredientele și le-a mâncat cu
poftă. Scandalizat de mal-
tratarea creației sale, Oliver a
decis să se răzbune și a în-
ceput, chiar de a doua zi, să o
servească în formă de
amestecătură. Iar pentru că

această amestecătură a câști-
gat din ce în ce mai multă
popularitate, ceea ce pe Oliver
l-a supărat, nu a dezvăluit se-
cretele rețetei sale. După
moartea lui, nimeni nu a
reușit să o reproducă, chiar
dacă se cunoșteau toate in-
gredientele. 

Salata Capitoliu
Pentru că semăna cu un

edificiu impunător, majori-
tatea ingredientelor de pe
platou fiind acoperite cu sos,
având deasupra o piramidă
de cartofi și castraveciori acri,
rușii o numeau Salata
Stolicini, adică salata Capi-
toliu. Odată cu trecerea tim-
pului, ingredientele scumpe
din salata lui Oliver au fost
schimbate: creveții și/sau

racii cu morcovi, caperele cu
castraveciori murați, caviarul
cu mazăre și măsline. Doar
maioneza a rămas liantul,
chiar dacă nu seamănă cu
maioneza lui Oliver.

Rețeta salatei 
Era foarte bine păzită, vari-

anta exactă nefiind cunoscută
nici azi. Cu toate acestea, unul
din ajutoarele bucătarului,
Ivan Ivanov, profitând de fap-
tul că șeful său a plecat din
încăperea unde pregătea, în
singurătate, condimentele
salatei, s-a strecurat înăuntru,
notându-şi  o parte din ingre-
dient. Din dorința de afir-
mare, Ivanon și-a dat demisia
de la Hermitașe și s-a angajat
la concurență, Hotel Moskva.
Acolo, a pus în meniu o salată

dubioasă, numită Stolicinaia.
Clienții hotelului nu aveau
cum să facă comparație, pen-
tru că nu-și permiteau să
frecventeze Hermitage.

Alte versiuni 
Salata inventată de  Oliver

a cunoscut, de-a lungul tim-
pului, numeroase versiuni.
După 1905, numeroși bucă-
tari din tot estul Europei au
inventat rețete asemănătoare,
înlocuind ingredientele origi-
nale cu altele mai ieftine, pre-
cum carnea de pui sau de vită
(boeuf însemnând „carne de
vită” în limba franceză). 

Astfel, salata de boeuf a de-
venit un fel de mâncare co-
mună în mai multe țări,
ingredientele schimbându-se
în funcție de alimentele folo -

site în gastronomia regională. 

În bucătăria
românească

Celebra salata de boeuf a
apărut pe la sfârșitul secolului
al XIX-lea, fiind adaptată în
funcție de apetitul consuma-
torilor. Legume amestecate,
cuburi de piept de pui şi
maioneză sau vinegretă se în-
tâlnesc la tot pasul, din India,
Pakistan sau Israel până în
cele două Americi. Dar, cei
care au exportat salata boeuf-
peste mări şi ţări au fost, se
pare, românii.  Chiar dacă  nu
este atât de complexă pe cât
era salata Olivier, mulţi străini
au devenit dependenţi de ea.

www.gazetaromaneasca.com
www.eva.ro
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• Servicii de cazare (apartament)  • SPA – saună, piscină, masaj • 
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –

mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.

Pensiunea POnOR ***
Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807 CLINICĂ 

PARTICULARĂ DE

OFTALMOLOGIE

CENTRU  LASER

EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ

Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel. programări:  0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25 

Tel. magazin optică: 0740/27 65 77

Clinica Ophtalens T

CLINICA OPHTALENS T

Povestea unei gustări celebre –
Salata de boeuf
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Duminică, 17 februarie, ora 22,10

Regina  Margot 
Inspirat din evenimentele istorice ce au avut loc în noaptea

din 24 august 1572, cunoscută și sub numele de Noaptea
Sfântului Bartolomeu, filmul spune povestea celui mai
sângeros masacru din istoria Franței. Pentru a menține pacea
în Franța, Caterina de Medicis a pus la cale o nunta între Mar-
got de Valois, sora Regelui catolic Charles IX, și Regele Henri
de Navarre. Această nuntă ar fi trebuit să pună capăt războiu-
lui dintre catolici și protestanți. Dar, în realitate va declanșa
un masacru înfiorător, cunoscut în istorie drept Masacrul din
Noaptea Sf. Bartolomeu. În timpul acelei nopți, Margareta de
Navara ascunde și îngrijește un protestant scăpat din
masacru. Tânărul La Mole și frumoasa regină trăiesc o scurtă
și intensă poveste de dragoste, cu final tragic. 

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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La serviciu aveți multe respon -
sabilități, pe care vă străduiți să le
duceți la bun sfârșit. Vă avanta-
jează proiectele în grup, unde
colegii vor avea un rol hotărâtor.
Spre sfârșitul intervalului, primiți
invitații din partea prietenilor de
a ieși în oraș sau de a participa la
o cină festivă.

Ca să reușiți să realizați tot ce v-
ați propus în această săptămână,
aveți nevoie și de sprijinul fami-
liei. La serviciu vă remarcați prin
calitățile de lider, deși nu
obișnuiți să forțați nota și să ieșiți
în evidență. Discutați și hotărâți
împreună cu partenerul desti-
nația de vacanță.

Este momentul să arătați în mod
clar colegilor de serviciu, că nu
toți se implică în proiectele pe
care le aveți de finalizat până la
sfârșitul intervalului. Trebuie să
echilibrați balanța, fără prea
multe comentarii. În familie veți
discuta unele chestiuni legate de
o moștenire.

Urmăriți, pe toată perioada inter-
valului, să vă consolidați legă-
turile cu asociații sau clienții, în
așa fel încât câștigurile voastre să
crească. Dacă trebuie să obțineți
unele aprobări, încercați să
tratați totul cu atenție și răbdare.
Banii pe care-i așteptați vor veni
foarte curând.

Randamentul vostru la locul de
muncă este maxim. Concentrați-
vă atenția asupra relațiilor cu
asociații și căutați să vă încadrați
cu toate lucrările în timp. Vor veni
oportunități financiare greu de
refuzat, dar care implică muncă
în plus.

Încă de la începutul intervalului,
sarcinile profesionale vă solicită în
mod deosebit. Creativitatea voas-
tră este la cote maxime, iar rezul-
tatele muncii vor fi pe măsură.
Căutați să vă stăpâniți pornirile
atunci când mergeți la cumpără-
turi. În caz contrar, economiile
voastre vor avea de suferit.

Perioada următoare va fi lipsită
de griji. La serviciu nu sunt pro -
bleme deosebite. Cu toate acestea,
manifestați mai multă atenție
atunci când cineva încearcă să vă
provoace sau să profite de pe
urma muncii voastre. Viața de
familie este în topul priorităților
voastre.

Neînțelegerile legate de unele
probleme de serviciu se vor re-
zolva, mai ales dacă uzați de
abilitățile voastre de comuni-
care. Trebuie să vă expuneți cu
claritate punctul de vedere și să
acceptați și părerile altora.
Respon sabilitățile familiale vă
solicită mult.

Sunt șanse mai de câștig, încă de
la începutul săptămânii. Investiți-
ile făcute au început să dea roade,
iar satisfacțiile vor fi pe măsură.
Dar atenție, calculați-vă cu
atenție banii întrucât s-ar putea
să aveți multă nevoie de ei. Co-
municarea este punctul vostru
forte.

Nemulțumirile pe care le-ați avut
la locul de muncă își găsesc re-
zolvare. Se întrevăd noi posibi -
lități de câștig, iar acest lucru vă
motivează. Nu este recomandat
să participați la interviuri de an-
gajare sau la întâlniri cu
potențialii clienți.

Proiectele la care lucrați se
apropie de final, iar rezultatele vă
entuziasmează. Animozitățile pe
care le-ați avut cu unii dintre
parteneri sau colegi, își vor pune
amprenta asupra sănătății voas-
tre. Încercați să vă liniștiți și, dacă
este posibil, să plecați într-o scurtă
vacanță. 

Începutul intervalului este fa-
vorabil lansării unor proiecte de
grup, dar și inițiativei de a căuta
noi finanțări. Ideile voastre de
afaceri prind contur, dar nu tre-
buie să vă bazați prea mult pe
resursele altora. În viața de
cuplu nu sunt probleme de-
osebite.

Lucruri interesante despre
mari personalităţi ale lumii 

• Alexander Graham Bell, inventatorul tele-
fonului, nu a avut ocazia să vorbească cu mama
şi soţia sa la telefon, din cauză că ambele erau
surde.

• Van Gogh a vândut o singură pictură în tim-
pul vieţii, intitulată "Red Vineyard at Arles".

• Mozart a compus prima partitură la vârsta
de trei ani.

• Marie Curie nu a fost membru al Academiei
Franceze, din cauză că era de sex feminin. Cu
toate acestea, a fost de două ori răsplătită cu
Premiul Nobel.

• Pe perioada liceului preşedintele american
Ronald Regan a fost salvamar. A salvat 77 de
persoane.

• Omului de ştiinţă Albert Einstein îi s-a oferit
funcţia de preşedinte al statului Israel. A refuzat.

• Motivul pentru care Împăratul Iulius Cezar
purta întotdeauna o coroniţă pe cap, era ca să-
și ascundă începutul de calviţie.

• Arthur Conan Doyle, creatorul lui Sherlock
Holmes, nu a fost de profesie scriitor, ci oftal-
molog.

• Drapelul naţional al Italiei este opera lui
Napoleon Bonaparte.  S-a întâmplat în 1787
când armata victorioasă a lui Napoleon a traver-
sat Italia. În această perioadă, mai multe mici
state republicane de inspirație iacobină au în-
locuit vechile state absolutiste și aproape toate
au utilizat drapele cu trei benzi egal dimension-
ate de diverse culori inspirate de modelul
francez din 1790. Culorile alese de Republică
erau roșu și alb, iar drapelul milanez era verde,
aceeași culoare cu cea de pe uniformele gărzii
civile din Milano. (www.descopera.ro)

Vineri, 15 februarie, PRO 2, ora 21,00

Serialul
”Dulce-amărui”

Protagoniștii serialul  ”Dulce amărui”
sunt Can Yaman, („Parola: Te iubesc) și
Özge Gürel, („Sezonul cireselor', „Yaman').
De-a lungul celor 26 de episoade este re-
dată povestea lui Ferit, un afacerist de suc-
ces, dar cu un caracter insuportabil şi
perfecţionist. În fiecare zi lui îi vine acasă
să-i gătească un bucătar profesionist, însă
nu este mulţumit de niciunul dintre cei
care se perindă prin bucătăria lui. Lu-
crurile se schimbă atunci când o cunoaște
pe Nazh, care a urmat cursuri de gas-
tronomie și acceptă să-i gătească lui Ferit,
în fiecare zi. În cele din urmă cei doi se în-
drăgostesc, dar caracterele diferite le com-
plică relația.

TVR 2

SERIALE NOI:



,,De regulă, peste
democrațiile infan-
tile, pe lângă plaga

sărăciei și corupției, mai
vine și ciuma naționalis-
mului "-   Valeriu Bu-
tulescu

Refuzul Președintelui
KLAUS Iohannis, al patrulea,
de a o numi în funcția de
ministru al Dezvoltării pe Lia
Olguța Vasilescu, dă dovadă
că Președintele face jocul
cuiva, venind cu motivări
puierile, pentru că nu poți să
te cobori până la acest nivel
ca Președinte. KLAUS Iohan-
nis, pentru mine,  este o
enigmă. Pe cine mai reprez-
intă în țara asta, dacă nu
dorește ca Guvernul să lu-
creze la capacitate ? A blocat
legi, a blocat ordonanțe etc.
Să cred că se sfătuiește cu
cineva în afară? Să fim foarte
clari: suntem într-o Uniune
despre care, generic,  Bis-
marck, cel care a unificat
Germania (…), spunea că:” în
orice alianță există un
călăreț și un cal”. ”Noi nici
măcar nu suntem calul, sun-
tem măgarul de povară al
unei structuri”, spunea un
cunoscut deputat și renumit
medic.

„Practic, suntem intoxicați
de către stăpânii noștri care
ne călăresc. Doamna Merkel
dă telefoane, seara, Dnei
Dăncilă, să o convingă să facă
cărțile așa  cum dorește
domnia sa. Nu s-a înțeles cu
Dăncilă, sună la Președinte,
după care, văzând că nu s-a
înțeles cu românii, au
părăsit-o și francezii lui
Macron, imediat trecând în
tabăra României. 

N-aș vrea să spun stăpânii
noștri coloniali, din cadrul
Germano – Franței și coloni-
ile ei actuale, sau cele pe care
dorește să li se subordoneze
în întregime. Dacă vă vine să
credeți, au creat și au reușit
să creeze un aparat de repre-
siune controlat, culmea, de
autohtoni, de românași de-ai
noștri. Dacă te uiți la ei cu
mare atenție, zici că au
aceeași mama și tată. ,,Ro-
manași" pe care, iarăși, eu
nu-i consider a fi români și
care ne  țin ca pe niște căței
în”cuști” , trebuind să “facem
frumos”  când dorește Uni-
unea EUROPEANĂ și ,,gașca
"de la Bruxelles, unde
vedem, pe zi ce trece, că
miroase a corupție mai mult

decât miroase la noi, că noi
trebuie să fim subordonați
UE și să stăm ,,cu nasul în
rahat". 

Suntem vai de mama
noastră și ne mai dăm și im-
portanți. Noi nu mai
stăpânim nimic,  nici pan-
talonii s-au rochiile de pe
noi. De aici și MCV, care este
o golănie ordinară, iar olan-
dezii au spus clar că nu vor fi
de acord cu acordarea vizei
Schengen. MCV este o
bagatelă inventată de niște
domni care doresc și au
dorit, cu acordul unor româ-
nași din interior, să ne facă
din oameni, neoameni. Pe cei
de la Bruxelles aproape nu-i
mai crede nimeni. Oamenii
de rând au început să ob-
serve șmecheriile care vin
din acea direcție,  că vor să
mai sugă de pe noi, până o să
rămânem în fundul gol. De
aici este și banditismul neac-
ceptării României în Schen-
gen. 

A sosit timpul să
votăm ce trebuie !

Cred că a sosit timpul să
fim mai atenți cu noi, să
votăm ce trebuie, nu oameni
vânduți altor sisteme ex-
terne. A sosit timpul să avem
politicieni cu adevărat patri-
oți și nu globaliști sau Se-
curiști. Partidelor, lună de
lună le vin bani grei, de mil-
ioane de euro, și nu fac nimic
pentru asta. Românul nu mai
poate suporta poverile și
jecmănelile, inclusiv vorbele
fără acoperire ale politicie-
nilor. Nu au făcut nimic în
această țară ! 

De 30 de ani, doar bani
aruncați pe fereastră și ei îm-
bogățindu-se. Este târziu să
mai putem îndrepta ceva.
Dar pentru ce votăm, în-
cepând cu primăvara
alegerilor europarlamentare
și terminând cu cele prezi-
dențiale ? Trebuie să facem
ochii mari, să alegem oameni
capabili, care să ne reprez-
inte. Ar fi bine ca mulți politi-
cieni, care au conștiință și
cred că nu au făcut nimic
pentru acest popor, să facă
un pas înapoi. 

A sosit momentul ca
fiecare să-și facă, dacă sunt
verticali, un proces de
conștiință, pentru a lăsa loc
altora, care chiar doresc să
facă mai mult pentru acest

popor vitregit de soartă, care
a crezut în democrație. Ex-
istă în momentul de față în
lume un pericol foarte mare,
lupta pe supremație, din
punct de vedere economic.
Sunt doua tabere: Germania-
Franța cu Statele Unite ale
Americii, Israel și alte țări.
Pentru a respecta aranja-
mentele secrete cu anumite
state de a produce haos în
Romania,  acești ,,românași "
au reușit în mare parte,
profitând și de naivitatea ex-
agerată a românilor de bună
credință. 

Să nu respecți tu Consti-
tuția, să nu respecți hotă -
rârile CCR, să nu respecți
invitațiile la Parchet, să nu
respecți chemările în Parla-
ment, înseamnă că nu faci
parte din statul de drept al
acestei țări. Să nu plătești da-
toriile pe care le ai față de fis-
cul din Romania, iar unui
muritor de rând, fiscul pune
poprire și pe un leu. 

Trăim în jungla 
EUROPEANĂ

Ne conducem fiecare
după bunul plac, facem ce
vrea fizicul nostru, după cum
ne taie capul în această  țară
sau fiecare respectăm legea
după cum ne tună prin cap.
În asemenea condiții,  inter-
vine infatuarea, lipsa de re-
spect față de poporul român,
inconștiența sau prostia.
Dacă-i prostie, este foarte
grav și atunci nu mai exista
niciun leac de vindecare.
Înseamnă că ori noi, românii,
am ales prost oameni care
nu trebuiau să treacă pragul
statului de drept, ori au ales
computerele, și atunci datele
se schimbă. 

Cine a blestemat acest
popor ca să trăiască rău în
țara lui împovărat de biruri
și de nedreptăți? Vedem
acum cu ochiul liber, și oa-
menii vorbesc pe la colțuri ca
pe vremea fostei Securități,
că pentru anumiți indivizi,
care aici au creat dezastru și
au distrus oameni și vieți
omenești, se caută culcușuri
călduțe, de către statele
cărora ei le-au servit intere-
sele. Vai ce serioși și ce pro-
fesioniști suntem, când văd
că țări ca Germania, Franța,
Austria, bineînțeles Olanda,
caută locuri călduțe unor in-
divizi ,,românași". 

Alții caută, ei personal,
locuri exotice, să plece un
sejur, chiar între 10-20 de
ani. Ce oameni, ce minunați
profesioniști avem, de, și ce
hoți!  Acum sunt hoți cu fa -
cultăți! 

Văd că și în medicină sunt
doctori cu diplome false,
avem specialiștii noștri.
Avem o altă profesie, cea de
,,provocator", cu diplome
date de niște palate,  pe care
nimeni nu-i vede, pentru că
le fac jocurile. Una este
prestația unui provocator
profesionist, cum sunt, din
nefericire, politicienii acestei
țări, aleși în ce condiții, ar fi
multe discuții. Dar aleșii
care încalcă Constituția
României, care batjocoresc
voința populară și pentru
care faptul că Guvernul și
Parlamentul sunt rezultatele
unei opțiuni populare, nu are
nicio importanță. Că anumiți
politicieni nu mai respectă
nimic! Dacă cei din capul
statului de drept nu respectă
regulile și legile, nu au ce
căuta în această funcție. Pen-
tru că, dacă disprețuiești
românii, nu poți să aplici o
regulă numită democrație
unei structuri pe care o dis-
prețuiești. Nici nu pot să-i în-
vinovățesc. Fac referire și la
multinaționalele care „ex-
portă semilegal, în paradis-
uri fiscale, prin inginerii,
toate profiturile” și care au
„privilegii flagrante și nes-
imțite”, dar și la „ura unor
țări și a unor conducători de
la Bruxelles față de Româ-
nia”. 

Ei nu luptă pentru binele
acestei țări, ci numai și
numai pentru afacerile și
hoțiile țărilor de unde
provin. Vă aduceți aminte
când Băsescu a întors de la
vamă toate tirurile cu flori
venite din Olanda ? Știa el ce
știa atunci. Dl Juncker a sta-
bilit moda anului (un pantof
maron și unul negru)! De ce
iubesc ei șmecheriile și vor
cu orice preț să ne
păcălească și să ne fure și pe
noi? Pentru că noi, în loc să
fim drepți și corecți, le facem
pantofii oficialilor europeni.

Seriozitatea și-a spus
cuvântul !

M-a bucurat discuția din-
tre doamna Dăncilă cu
,,Doamna de fier  " a Germa -

niei actuale, Angela Merkel,
care controlează toată polit-
ica Europei, prin  partide și
partidulețele făcute, peste
noapte, din grupuri de in-
terese, toate fiind din PPE,
adică etnic, poate non-ger-
mane, dar servind interesele
strict ale acestei țări, iar
doamna Dăncilă n-a cedat.
Bravo ei, avem în sfârșit un
premier care a fost  tranșant,
direct și la obiect. Dacă era
un bărbat, pleca cu coada
între picioare, după ce vor-
bea cu Merkel. Dacă vrei,
este un răspuns și pentru
alții, care cred că România
nu este a lor. Ei cred că țara
noastră este pe tarabă, la
vânzare. 

La final...

Voi încheia, în câteva cu-
vinte, despre Guvernatorul
BNR, Mugur Isărescu,  la
care, pur și  simplu i se putea
citi prin acel zâmbet, cum își
poate cineva bate joc de
românii care nu cunosc
tainele bancare și cele eco-
nomice. Seriozitatea și-a
spus cuvântul. Cred că a sosit
momentul ca Mugur Isăres -
cu să meargă la pensie și să
savureze mirosul și produsul
viticol de pe dealurile
Drăgășaniului ...

Trebuie să ne trezim cu
toții la realitate și să știm ce
alegem: oameni patrioți,
români puri și buni gospo-
dari.  Noi facem parte din Eu-
ropa de când suntem pe
acest pământ, iar Uniunea
EUROPEANĂ ne este datoare
cu multe, nu noi, care am
vândut totul Uniunii Eu-
ropene!!!! Oare ne va cere să-
i vindem și sufletul?! 

,,Democrația este formată
din mulți incompetenți care
devin  corupți" spunea scri-
itorul George Bernard Shaw  

Trăim într-o grosolană
manipulare și o lume falsă.

Al dv. Același Prof. Ioan
Romeo Mânzală
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Marea colaborare: 
,,românaşi -  europeni "
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Mod de preparare:
Legumele se curăță, se

spală și se toacă în cubulețe.
Într-o oală mai mare se pune
apă cu sare la fiert. Când apa

începe să fiarbă, se adaugă
legumele tocate. Ciolanul
afumat se spală în apă căl-
duță, se porționează și se
pune la fiert împreună cu

zarzavaturile. Când legumele
și carnea sunt aproape fierte,
se adaugă lășcuțele. Acestea
se lasă câteva minute la fiert,
apoi ciorba se condi-
mentează cu sare și piper. În
ciorbă se toarnă sucul de
roșii și borșul, iar după
aproximativ zece minute se
ia de pe foc. Se servește cu
ardei iute și smântână

Mod de preparare:
Puiul se curăță pe interior

și exterior. Carnea tocată se
amestecă bine cu pătrunjelul
tocat, ciupercile, prazul tăiat
rondele, apoi totul se condi-
mentează, după preferință.
Cu tocătura astfel pregătită
se va umple puiul. 

Puiul se condimentează și
pe exterior cu sare, piper și

boia, apoi se așază într-o
tavă termorezistentă și se in-
troduce la cuptor. Din când
în când, puiul se stropește cu
vin alb, astfel încât să se
pătrundă bine în carne. După
aproximativ 40-50 de minu -
te, când friptura ar trebui să
fie gata, se scoate din cuptor
și se poate servi, alături de
garnitura preferată.

Mod de preparare :
Pentru obținerea blatului,

ouăle se mixează împreună
cu zahărul, până se formează
o cremă fină. Se adaugă, pe
rând, făina, amestecându-se
în continuare până la omo -
genizare.

Compoziția obținută se
împarte în două părți egale.
Jumătate din compoziție se
toarnă într-o tavă tapetată

cu hârtie de copt și se dă la
cuptor pentru 25 de minute.
La fel se procedează și cu
cealaltă parte din compo -
ziție.

După ce s-au obținut cele
două foi, se trece la prepa -
rarea cremei: se pregătește o
cratiță în care se amestecă
făina cu laptele și vanilia,
apoi se pune la foc, lăsându-
se la fiert, până când se

obține o cremă consistentă.
Crema obți nută se lasă să se
răcească puțin, se adaugă
untul, la temperatura came -
rei totul se amestecă bine,
până la omogenizare. Crema
se așază pe prima foaie de
blat, se întinde uniform și se
acoperă cu cea de a doua
foaie de blat. 

Prăjitura se ornează cu
glazură de ciocolată sau nucă
de cocos și se dă la frigider,
timp de cel puțin cinci ore.

http://www.culinare.ro

PRĂjITURĂ bUDAPESTAINGREDIENTE

Pentru blat: 5 ouă, 100 g făină, 100 g zahăr.
Pentru cremă: 500 ml lapte, 100 g unt, 200 g zahăr,

60 g făină, vanilie, coajă de lămâie.

CIORbĂ DE LĂșCUțE

INGREDIENTE

350 g ciolan afumat, 300 g paste lășcute, 200 ml
borș, 2 morcovi, o țelină, 200 ml suc de roșii, o ceapă,
sare.

PUI UMPLUT CU CARNE TOCATĂ

INGREDIENTE

un pui întreg, 200 g carne tocată de porc, 200 g ciu-

perci, 150 ml vin, ulei, o bucată de praz, pătrunjel,

boia dulce, sare, piper.

ÎNCHIRIAZĂ TEREN
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 1,6 HA ŞI 

HALA PRODUCŢIE CU UTILITĂŢI 
ÎN SUPRAFAŢĂ DE 400 MP,  

LA INTRAREA ÎN ORAŞUL SIMERIA DINSPRE ORĂŞTIE 

VIZAVI DE REVA (GRAMPET) .

Relaţii la telefon 0726-219999.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

JIR - S - BU - ACT - ARMAR - PNEURI - DARAC - AE - AIA - B - MDA - FA - BT - G - B - S - GRAI - ATUURI - ARHAIC - UNIT - UC - ALINIA - AO -

UNT - ALIAT - ORA - LI - T - D - ACIUA - AUR - TEORII - AERIAN - UTA - BOA - ANA - RC - TIPLA - CAL - UNA - SETCA - EURO ASIATICA - VIE -

ITI - RI - EE - ATV - SACAITI - AB - TIRANIE - NA - PACIFICA - EPAVA - ORTI - ANI - RN - ACEIA - STA - PZ - ANTIC - INALTA



TALON De ANUNŢ GrATUIT PeNTrU PerSOANe fIZICe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................

Text anunţ .............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................

Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16.

IMOBILIARe
l Vând urgent și ieftin casă în

Simeria, trei camere, din care două
mobilate și cu teracotă, beci spațios,
două bucătării de vară vechi, grajd
mare, șură, găbănaș, fântână pota-
bilă, cotețe, grădină de legume și
pomi fructiferi. Preț: 30.000 euro,
telefon: 0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând garsonieră Deva, 27 mp.
Cu balcon, CT, termopan, ușă metalică.
Preț: 22.500 euro, telefon:
0745.202.448.

l Persoană fizică, vând garson-
ieră mică, 14 mp, cu hol, baie cu duș,
cameră cu chiuvetă, în zonă centrală,
încălzire centrală, geam termopan,
semimobilată, ușă metalică, la parter.
Pretabilă pentru amenajarea unui
birou. Preț: 10.000 euro, telefon:
0732.456.730, 0746.209.471,
0354.104.168.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, piață, parter cu balcon de 5 m,
renovat și mobilat, uși noi, 50 mp,
ideal pentru cabinet sau birou. Preț:
39.000 euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând casă în roșu, 3 camere,
teracotă, hol mare, cămară, beci
încăpător, două bucătării de vară
vechi, grajd, șură, alte utilități, curte
mare, grădină de zarzavat și de pomi
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon:
0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând apartament două camere
Deva, 40 mp, balcon, CT, termopan,
izolat exterior, renovat, mobilat și uti-
lat modern. Preț: 32.000 euro, telefon:
0721.055.313.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, Kogălniceanu, et.3, balcon, ter-
mopan, izolat, CT, 51 mp. Preț: 41.000
euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament două camere,
Deva, Bejan, decomandat, cu ter-
mopan, mobilat, centrală electrică.
Preț: 16.000 euro, telefon:
0725.475.211.

l Vând casă în comuna Zam, ren-
ovată, două camere, balcon închis, că-
suță de vară, fântână, cablu TV, pomi
fructiferi, teren arabil 2900 mp. Preț:
15.000 euro, telefon: 0733.832.559.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona parc, etaj 1, 43 mp, balcon,
sobe de teracotă pe gaz. Preț: 37.000
euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând casă, dependințe, teren
3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele-
fon: 0729.423.035.

l Vând garsonieră în Deva, str. M
Eminescu, confort 1, 31 mp, bucătărie,
8/24, gresie, faianță, termopan, uși,
baie, 3/3 mp, centrală, apă trasă sepa-
rat, renovată recent, totul nou. Tele-
fon: 0724.786.105, 0772.082.324.

l Vând garsonieră Deva, et.2, 33
mp, CT, termopan, baie cu cabină de
duș, mobilată. Preț: 21.000 euro, tele-
fon: 0722.564.004.

l Vând casă în Deva, P+1+M, la
roșu, depozit 123 mp, garaj, teren 700
mp, toate utilitățile. Preț: 26.000 euro,
telefon: 0745.202.448.

l Proprietar, vând apartament 3
camere+garaj+boxă, 2 băi, CT, 93 mp,
mobilat, an construcție: 2007-2008,
curte interioară privată, zona micul
Dallas, Deva. Preț: 88.000 euro, tele-
fon: 0737.702.160.

l Vând casă nouă în Deva, P+1,
160 mp, 5 camere, 2 băi, bucătărie,
garaj, beci, CT, termopan, totul nou,
teren 400 mp, apă, gaz, curent, canal.
Preț: 103.000 euro, tel. 0725.452.888.

l Vând casă în Chișcădaga, la 12
km de Deva, 2 camere, hol, bucătărie
de vară, grajd, curte și grădină, toate
utilitățile. Preț: 70.000 lei, telefon:
0745.202.448.

l Vând urgent casă din cărămidă,
12 ari grădină, pomi fructiferi, apă
curentă. Preț negociabil, telefon:
0748.557.794.

l Vând casă de vacanță în
Săcărâmb, 20 km de Deva, 2 corpuri,
3 camere, bucătărie, bie, beci, SC 170
mp, sobe teracotă, 1500 mp teren,
fântână. Preț: 34.000 euro, negocia-
bil, telefon: 0721.055.313.

l Vând apartament 2 camere,
CT, termopan, ușă metalică, parțial
mobilat. Deva, Micro 15. Preț:
24.000 euro, telefon: 0726.667.754.

l Vând garsonieră Deva, bloc
nou, semifinisată, 25 mp, cu balcon,
zona Bd.22 Decembrie. Preț: 19.000
euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând apartament 4 camere,
baie, bucătărie, balcon, CT, termopan,
termopan, pe mijloc, Deva, zona Lido.
Preț: 44.500 euro, tel. 0722.968.910.

l Vând casă cu grădină, 2470
mp, din cărămidă, pe fundație
solidă din piatră, cu pivniță zidită
în piatră, 3 camere mari (4x4) și loc
pentru baie, sursă de apă proprie,
grădină cu pomi fructiferi, gard din
beton, anexe gospodărești, în satul
Fizeș, comuna Băița, la 17 km. de
Deva. Preț negociabil, telefon:
0769.223.207, 0726.392.735.

l Vând casă în Sâncrai, 3
camere, în roșu, două bucătării
vechi, beci, fântână cu apă potabilă,
grajd mare, șură, alte anexe precum
și pădure în composesorat. Preț:
25.000 euro, negociabil, telefon:
0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând casă, de cărămidă,
stâlpi beton, 4 camere, mobilate,
parchet hol, gresie în baie,
bucătărie dublă 5/7 mp, salon
11/6mp, cămară, baie, grădină 1
ha, în Bucova, C.S. lângă Hațeg sau
schimb cu apartament în Hune-
doara sau Haţeg. Preț bun, ofer
bonus o grădină 0,5 ha, acte fun-
ciare la zi. Preț: 22.000 euro,
tel.:0755.667.714, 0745.377.359.

l Vând apartament 3 camere,
Deva, Gojdu, parter înalt exterior,
CT, termopan, ușă metalică. Preț:
46.000 euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament  2 camere, 
elegant, cu suprafață generoasă 
(55 mp), zonă liniș tită și verde, cu 
îmbunătățiri și finisaje deosebite. 
Este situat la parter, cu balcon mare
și boxă, în spatele blocurilor turn din
vecinătatea Pieții Arras. 
Preț: 43.000 euro, tel. 0722.327.148.

l Vând apartament două
camere, decomandat, ultracentral,
Deva, etaj intermediar, 60 mp, ame-
najări deosebite, vedere spectacu-
loasă în două părți, CT, termopan, uși
interioare schimbate, ușă metalică,
gresie, faianță, parchet laminat.
Preț: 41.000 euro, negociabil. Tel.
0726.770.765.

l Vând casă în Chișcădaga, două
camere, hol, bucătărie de vară, beci,
grajd, curte, apă, gaz, canal. Preț:
70.000 lei, telefon: 0725.452.878.

l Proprietar, vând apartament 3
camere, decomandat, în Dorobanți,
hol central, 2 băi, 2 balcoane, că-
mară, beci, izolat exterior, CT, ter-
mopan, renovat și utilat modern,
totul la comandă. Preț: 73.000 euro,
telefon: 0772.185.332.

l Vând casă în comuna Zam,

două camere, balcon închis, mobilată,

parchet, cablu, tv. fântână în curte,

căsuță de vară, pomi fructiferi, teren

arabil 2900 mp. Preț: 10.000 euro, ne-

gociabil. Telefon: 0733.832.559.

l Vând garsonieră Deva, zona
Lido, et.1, cu balcon, 29 mp, CT, 
termopan. Preț: 22.500 euro, 
telefon: 0725.452.888.

l Proprietar, vând apartament 

2 camere, decomandat, în Brad, str.

General Vasile Milea, bl.B3, et.1 S.48

mp, CT, gaz. Preț:23.000 euro, 

negociabil, telefon: 0729.025.887.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, 48 mp, decomandat, CT, zona
Miorița, etaj intermediar. Preț: 31.000
euro, telefon: 0721.055.313.

l Vând casă în sat Pojoga 

(4 km de la Zam), cu 2 camere,

bucătărie, cămară, baie, hol, grădină

3000 mp arabil+pomi fructiferi, 

zonă foarte liniştită. Preţ 50.000 lei.

Tel. 0769.897.804.

l Vând apartament două

camere, posibilitate spaţiu comer-

cial, salon coafor, cabinet medical.

Brad,  Aleea Privighetorilor, bl.35. 

Telefon: 0723.382.890.

SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
l Schimb apartament 2 camere,

et.1, din cărămidă, izolat termic, 

în zonă centrală, Hunedoara, cu

asemănător în Deva sau Simeria. 

Suport diferen ța de preț. 

Telefon 0727.288.460.

ÎNCHIRIeRI
l Ofer de închiriat apartament 3

camere, Deva, zona piață, decomandat,

CT, termopan, mobilat și utilat com-

plet, pentru o familie cu serviciu. Preț:

250 euro/lună, tel. 0745.202.448.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-

tale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Ofer pentru închiriere unei
familii cu serviciu, apartament 2
camere, zona piață, Deva, CT, ter-
mopan, mobilat și utilat complet. 
Preț: 180 euro/lună, plus garanție.
Telefon: 0725.452.888.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment trei camere, Deva, Cuza Vodă,
decomandat, CT, termopan, mobilat și
utilat complet, pentru o familie cu ser-
viciu. Preț: 250 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0721.055.313.

l Ofer pentru închiriere garaj,
Deva, zona piață, pentru depozit sau
mașină. Preț: 200 lei/lună, telefon:
0722.968.910.

l Ofer pentru închiriere la per-
soane serioase, cu serviciu, garsonieră
decomandată, balcon. 43 mp, CT, ter-
mopan, mobilată și utilată modern.
Preț: 140 euro/lună, plus garanție.
Telefon: 0727.974.306.

l Închiriez spaţiu comercial în
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
pretabil pentru bar, restaurant, 
magazin alimentar. Preţ avantajos.
Tel.: 0745.970.007.

TERENURI

l Vând teren Deva, la șosea, 4200
mp, FS 33 m x128m, ideal pentru de-
pozit, fabrică. Preț: 70 euro/mp, nego-
ciabil, telefon: 0721.055.313.

l Vând teren intravilan, la șosea,
Deva-Hunedoara, 3 ha, FS 546 m, cu
clădiri, toate utilitățile, ideal pentru
fabrică sau depozite. Preț:12
ruto/mp. Telefon: 0722.564.004.

l Vând teren în localitatea
Cristur, la șoseaua Deva-Hunedoara,
între case, 2160 mp, FS 22 m, toate
utilitățile. Preț: 23.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând teren intravilan Deva,
zona Bejan, 500 mp, toate utilitățile,
preț: 10.000 euro. Telefon:
0726.770.765.

l Vând 3,565 mp și casă, depend-
ințe, 3016 mp, plus 2 ha teren, gratis.
Telefon: 0729.423.035.

l Vând teren în localitatea
Archia, între case, 1400mp, FS 15 m,
toate utilitățile. Preț: 10 euro/mp,
telefon: 0725.452.888.

l Vând 7 hectare de pădure, zona
Pestiș-Hunedoara – pin, carpen, 70 ani
vechime. Preț: 3200 euro/hectar. 
Telefon: 0721.055.313.

l Vând teren în Ghergheș, 10 km
de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m,
apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6
euro/mp, telefon: 0745.202.448.

l Vând teren în Sântuhalm,
aproape de DN, 2300 mp, FS 20 m, cu
utilități aproape. Preț: 5 euro/mp,
telefon: 0722.968.910.

l Vând teren intravilan, Luncoiu
de Jos, lângă şosea. Tel.: 0254.684.775,
0720.067.310.

AUTO

l Vând Nissan Micra, AF 2000
benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2
uși, stare foarte bună. Preț negociabil,
telefon:0723.357.090.

l Ocazie! Vând Nissan E 11, benz-
ină, AF 2013, 25.000 km, reali, unic
proprietar, înscrisă, acte la zi. Preț:
7500 euro, negociabil, telefon:
0728.776.944.

l Vând pentru Dacia Super Nova
următoarele piese second hand: aripi
față, triple spate, alternator, electro-
motor. Prețuri negociabile, telefon:
0769.473.088.

l Vând grapă din fier, originală,
după tractor 445 CP. Preț: 200 lei, tele-
fon: 0769.473.088. 

l Vând Citroen CT Diesel, 1400
cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși, închidere
centralizată, AC, funcțional, geamuri
electrice. Preț: 1800 euro, telefon:
0725.147.370.

l Vând Dacia Sandero, motor 1,2,
benzină, 75 CP, consum 5,5%, geamuri
electrice, cauciucuri noi, 62.000 km,
fabricație pentru Germania, înmatric-
ulată în august 2018, ITP valabil
2020. Preț negociabil, telefon:
0724.246.514.

l Vând Skoda Fabia break, cu
turelă electrică și haion, motor 1,4, 75
CP, benzină, AC, gri metalizat, cârlig
remorcă, înmatriculată, Euro 4, ITP
valabil până în 2019. Preț negociabil,
telefon:  0724.246.514.

l Vând Fiat Punto, 1,2, benzină, 4
uși, AF 2002, înmatriculat, stare foarte
bună, direcție schimbată, consum
foarte mic. Preț: 750 euro, telefon:
0754.377.359 sau 0755.667.714.

l Vând tractor U 650, remorcă
apicolă 5,0 tone, ambele cu cauciucuri
noi, disc 34 m, plug cu 3 brăzdare și
grapă. Preț negociabil, la vedere. Tele-
fon: 0727.636.444.

l Vând Ford Fiesta, AF 2002, tip
nou, motor 1388, benzină, 185.000
km., de culoare neagră, 4 uși, înma-
triculat, AC, geamuri și oglinzi elec-
trice, cârlig remorcare, proiectoare
ceață, două chei cu telecomandă,
stare foarte bună, proprietar. Preț:
1650, negociabil, tel. 0751.813.770.

l Vând Renault Laguna, AF 2005,
Diesel, gri-metalizat, actele la zi. 
Preț: 2600 E, negociabil. 
Telefon: 0799.391.409.

l Vând Opel Astra, 1,7, Diesel,
caravan, Af 2002, stare bună, înma-
triculat, CS, preț: 1700 euro, Fiat
Punto, 1,2 benzină, înmatriculat, stare
bună, preț: 800 euro, negociabil. Tele-
fon: 0755.667.714.

l Vând VW Passat 2007, full, mer-
ită văzut. Preț: 4800 euro, telefon:
0742.074.855.

OFERTE DE SERVICIU

l Fac curățenie în case și aparta-
mente, doar în Deva. Preț avantajos,
telefon: 0732.369.565.

l Caut femeie pentru menaj și
curățenie, o zi pe săptămână. 
Telefon: 0756.847.708.

l Schimb şi repar plase insecte
pentru geamurile termopan. 
Tel. 0722.603.959.

l Pensionară, execut costume 
populare pentru copii. Tel.0753.128.090.

MATRIMONIALE

l Domn serios, cu bună situaţie
materială, caut, pentru căsătorie,
doamnă  de cca 1,63 m, 60 kg şi 
65-70 ani. Tel. 0736.383.325.

l Văduv, 77/170/70 doresc să
cunosc o doamnă de 60-70 de ani 
pentru prietenie-căsătorie. 
Telefon: 0758.413.149.

l Domn pensionar, 64/175/75,
familist, loial, sincer, manierat, fără
vicii, evlavios, cu apartament și căsuță
la țară, auto, caut o doamnă serioasă,
familistă, gospodină, fără vicii, pentru
a ne ajuta la bătrânețe. Telefon:
0725.271.053.

l Domn, 60 ani, 172/80, sincer,
loial, fără vicii majore, ortodox, cred că
există o femeie care să fie alături de
mine, cu bună înțelegere și la bine și la
greu, în schimbul proprietății. Rog seri-
ozitate! Telefon: 0720.366.434.

l Domn discret, 40 de ani, doresc o
relație discretă, cu o doamnă discretă,
pentru a ieși din monotonie. Aștept la
telefon: 0734.387.097.

l Doamnă serioasă, cu aparta-
ment și mașină, doresc să cunosc un
domn manierat,  nefumător, care nu
consumă alcool, să ne îngrijim la
bătrânețe. Vârsta domnului: între 63-
67 de ani. Aș prefera să aibă permis de
conducere. Telefon: 0799.391.409.

l Tânără, simpatică, sinceră, se-
rioasă doresc să cunosc un tânăr serios
pentru căsătorie-prietenie. Rog seriozi-
tate! Telefon: 0744.818.223.

l Domn din Brad, distins, 63 de
ani, caut o doamnă de vârstă apropiată
pentru prietenie – căsătorie. 
Telefon: 0752.755.480.

DIVERSE

l Vând haină de blană, neagră,
ied etiopian, două goblenuri vechi, cu
rame originale, pictură pe pânză și fir
de mătase, tablou panoplie, pantofi
noi, nr.38, imitație de piele, bonus o
poșetă. Prețuri negociabile, telefon:
0354.417.506,  orele 16,00-20,00.

l Vând urgent și ieftin circa 2500
kg. fân de grădină, în cinci clăi, în
satul Sâncrai, aproape de Călan, tele-
fon: 0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând urgent masă pliabilă, cu
șase scaune. Telefon: 0254.225.678,
0745.231.153.

l Vând porc de 100-120 kg, 9
lei/kg, cartofi bio, preț: 2 lei/kg, oi
pentru tăiere, generator Honda, 2500
lei, negociabil, în localitatea Sâm-
petru, județul Hunedoara. Telefon:
0784.582.240, 0761.502.600.

l Vând două rucsacuri pentru
școlari, 20 lei/bucată. Telefon:
0743137.888.

l Vând fustă de piele, mărimea
32, nouă, de culoare maro închis. 
Preț: 55 lei, negociabil. Telefon
0725.483.189.

l Vând din producție proprie vin
alb și roșu, din boabe selecționate, la
prețul de 8 lei litrul. Cantitate max-
imă 5 litri. Vinul se poate degusta,
iar pentru cantități mari se negoci-
ază. Telefon: 0724.451.762.

l Vând foarte convenabil set de
16 oale, complet noi, ambalaj origi-
nal, oțel inoxidabil, cu baza din nouă
straturi, fabricat în Elveția. Preț nego-
ciabil, telefon: 0724.451.762.

l Vând cavou de 2 persoane, cu
capac și cruce de marmură, în cimi-
tirul Bejan, Deva, situat în zonă
bună. Telefon: 0724.786.105.

l Vând țiglă tip Bârcea, 170
bucăți. Preț, 100 lei,
tel.0745.009.937.

l Vând mașină de cusut ”Pfaff,
stare bună, preț: 3000 lei, telefon:
0745.009.937.

l Vând Puffer (boiler cu o ser-
pentină), 800 l, pus în funcțiune, dar
nefolosit. Preț: 1500 lei, telefon:
0745.009.937.

l Vând, în Deva, două fotolii
mari, cu brațe îmbrăcate, huse noi,
maro închis, stare bună, comode.
Preț 800 lei, telefon: 0726.426.011.
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Parâng -  Peste o sută de
sportivi din toată ţara şi-au
anunţat participarea la cursa
de alergare montană Parân-
gul Night Challenge, care va
avea loc în noaptea de sâm-
bătă spre duminică în staţi-
unea Parâng, concurenţii
urmând să parcurgă o dis-
tanţă de 4,5 kilometri, până
pe vârful Parângul Mic (2.074
m). 

„Este o cursă de tipul 'ver-
tical race', adică doar se urcă.
Se va pleca de la teleschiul
vechi, urcare pe Pârtia B, se

ajunge în golul alpin şi apoi pe
vârful Parângul Mic, cu o
diferenţă de nivel de 1.000 de
metri”, a declarat sportivul
Avram Iancu, organizatorul
cursei.

Acesta va purta cu el o
sanie pe care o va folosi, în
luna martie, la ultramaratonul
de la Polul Nord, Arctic Ultra
6633. 

„Sania are 30 de kilograme
şi o voi folosi la ultramara-
tonul de la Polul Nord, care va
avea loc la începutul lunii
martie. Competiţia din Parâng

va fi un foarte util antrena-
ment pentru mine, deşi par-
ticiparea mea va fi în afara
concursului, dat fiind faptul că
sunt organizator. Cu acest
prilej voi simţi mai bine şi pul-
sul acestui concurs, care va
reuni la start sportivi
cunoscuţi, cu experienţă în
astfel de curse”, a menţionat
Iancu.

Între sportivii înscrişi se
numără şi Andrei Preda, care,
în anul 2016, a reuşit recordul
de traseu cu un timp de 40 de
minute şi 57 de secunde. Pen-
tru a-i stimula pe concurenţi
să depăşească acest timp, or-
ganizatorii vor acorda anul
acesta un premiu suplimentar
de 2.000 de lei acelui sportiv
care a reuşit o nouă perfor-
manţă în alergare.

Înscrierile online pentru
acest concurs s-au încheiat,
însă cei care mai doresc să
participe pot să facă acest
lucru în ziua competiţiei, la
start. 

Premiile puse în joc au o
valoare totală de 10.000 de
lei. 

Cursă de alergare montană
pe timp de noapte, în Parâng

Râuşor - Riscul de ava -
lanşă în Masivul Retezat este
foarte mare din cauza nin-
sorii care a căzut în ultimele
zile şi care nu a apucat să facă
priză cu vechiul strat de ză-
padă îngheţată.

„Zăpada poate pleca la
vale în orice moment. Nin-
soarea care a căzut în ul-
timele zile s-a depus peste
vechiul strat îngheţat, iar
acum poate aluneca la cea
mai mică vibraţie sau schim-
bare de temperatură, chiar şi
de un grad Celsius"”, a de-
clarat şeful Serviciului Public
Judeţean Salvamont Hune-
doara, Ovidiu Bodean. 

Pe de altă parte, staţiunea
locală Râuşor, din Retezat, a

fost lipsită marţi de energie
electrică, mai bine de zece
ore, după ce zăpada foarte
umedă s-a depus peste liniile
de curent electric ce duc spre
această zonă.

Mai mulţi copaci au căzut
la pământ sub greutatea
zăpezii, iar ramurile altora s-
au lăsat peste liniile de
curent, astfel că alimentarea
cu energie s-a întrerupt.

Pentru remedierea situ-
aţiei, salvamontiştii au inter-
venit cu drujbele şi au tăiat
copacii care s-au prăbuşit la
pământ sau pe cei care au
afectat liniile de curent, astfel
că în cursul după-amiezii ali-
mentarea cu energie a staţiu-
nii a fost restabilită.

Brad - Nouă familii de
bătrâni care trăiesc în trei că-
tune risipite pe culmile
Munţilor Apuseni au primit
marţi ajutoare umanitare din
partea pompierilor militari
care activează la secţiile din
Brad şi Ilia, dar şi sprijin în
unele activităţi gospodăreşti. 

„Pentru a ajunge la
locuitorii izolaţi din local-
ităţile Deleni, Prihodişte şi
Brăşeu, pompierii au parcurs
46 de kilometri cu autospe-

ciale de primă intervenţie,
iar următorii aproximativ 4
kilometri au fost străbătuţi
pe jos”, a informat Inspec-
toratul pentru Situaţii de Ur-
genţă (ISU) Hunedoara.

Pompierii au umplut
raniţele cu pâine, făină, ulei,
fructe, orez, zahăr, biscuiţi,
dulciuri, apă şi petrol lam-
pant şi le-au oferit celor care
aveau nevoie de ele. Acolo
unde a fost cazul, pompierii
au ajutat şi la unele treburi

din gospodărie, la una dintre
femeile în vârstă militarii
spărgându-i câteva lemne de
foc ca să aibă pentru iarnă.

În paralel cu acţiunea
umanitară, pompierii au des-
făşurat şi activităţi de re-
cunoaştere în teren şi s-au
asigurat că oamenii, majori-
tatea vârstnici, ştiu cum să
prevină izbucnirea unui in-
cendiu în gospodării, a adău-
gat reprezentanta ISU
Hunedoara. 

Pompierii, alături de oamenii necăjiţi din Apuseni

Risc de avalanşă foarte

mare în Retezat


