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ADministrAŢie

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 2
Autorităţile din Crişcior 
promovează tradiţiile 
populare cu ocazia 
sărbătorii de Sfânta Maria. 
Primarul îi roagă 
pe localnici să poarte 
straie populare. 

CerCetArePAg. 2
Arheologii continuă 
descoperirile în şantierul
din cetatea Sarmizegetusa
Regia, în Munţii Orăştiei.
Luna aceasta va fi 
organizată Ziua 
Porţilor Deschise. 

sfântA mAriA mArePAg. 8

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

Prăznuită cu pioșenie de
credincioși la data de 15
august a fiecărui an,
această mare sărbătoare a
creștinătății comemorează
moartea, învierea și slăvi -
rea Maicii Mântuitorului. 

“Holograf” este doar unul dintre invitaţii
care vor fi prezenţi la ediţia din acest an a

Zilelor Municipiului Brad. /pag.16

Pag. 7 - CONCURS
Farmacia TACOMI

te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această  săptămână:

• OLIVIA DAN din Deva
• FĂNARIU CAMELIA-ELENA din Deva

GRATUIT LA
GEOAGIU-BĂI!

Completează talonul 
din pagina 8 şi câştigă

o invitaţie gratuită 
la Complexul Băile Daco-Romane

din Geoagiu Băi.
Câştigătorii din această  săptămână:

• ŞES RODICA-MARIA din Deva
• MATIEŞ MARIA din Deva

/p.3

GRATUIT LA
GEOAGIU-BĂI!

Relaţii la tel. 0722 402 044.

CV-uri se pot depune la:
e-mail: accentmediahd@yahoo.com

Caută 
colaboratori
(jurnalişti şi 
specialişti 

în marketing)
pentru 

dezvoltarea 
echipei.

Autostrada Lugoj-Deva,
încă o amânare 
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P
rimarul comunei
Crişcior face un apel
către concetăţenii săi

pentru ziua hramului 
bisericii din localitate.

Crişcior – Ce poate fi mai
frumos ca într-o comunitate
mare şi deschisă cum este cea
de la Crişcior, oamenii să vină
la biserică îmbrăcaţi în straie
populare? Este şi ideea de la
care a plecat primarul co-
munei, Ovidiu Furdui, atunci
când s-a gândit să marcheze
astfel hramul Bisericii Orto-
doxe Adormirea Maicii Dom-
nului din Crişcior. 

Apelul primarului face
parte, de fapt, dintr-un proiect
mai mare pe care autoritatea
locală îl derulează în vederea
promovării comunităţii locale.
Intitulat „Dezvoltarea Agrotu -
rismului în comuna Crişcior la
nivel european”, proiectul îşi
propune să descopere şi să
dezvolte punctele tari ale tur-
ismului local, domeniu care
poate aduce mari beneficii
zonei. 

Oamenii sunt încurajaţi di-
rect să se implice în dez-
voltarea turismului şi agricul-
 turii zonale, domenii în
ex pansiune la nivel european.
Cum se va face acest lucru la
Crişcior? Este foarte simplu,
spune primarul Ovidiu Furdui,
menţionând că, între altele, co-

muna va beneficia de un cata-
log de prezentare cu 100 de
fişe în care vor fi făcute cunos-
cute îndeletnicirile vechi ale lo-
calnicilor.

Proiectul a pornit deja în
mediul online prin pro-
movarea unor concursuri lo-
cale cum ar fi cele de cosit,
ţesut sau de echilibristică pe
vârful căpiţelor de fân. Sunt
concursuri care prind la turişti,
mai ales că mulţi doresc să se
întoarcă la valorile satului
tradiţional.

În ceea ce priveşte biserica
din Crişcior, trebuie menţionat
faptul că lăcaşul de cult a fost
ctitorit de voievodul Bâlea
Boarul în secolul XIV-XV, pe
amplasametul unuia din lemn,
din secolul XIII-XIV. 

„Ne dorim ca locuitorii co-
munei Crişcior să fie prezenţi

în număr cât mai mare la săr-
bătoarea noastră. Portul 
popular ne ve distinge ca o co-
munitate aparte, cu drag faţă
de valorile tradiţionale. Este şi
un bun prilej de a ne mândri cu
ceea ce mai avem prin vechile
lăzi de zestre de acasă. Cre -
dinţa şi identitatea naţională
sunt două lucruri pe care ne
putem clădi, oricând, viitorul
nostru”, a apreciat primarul co-
munei Crişcior, Ovidiu Furdui.

Potrivit acestuia, este ne -
voie de o reconstrucţie a agro-
turismului local şi de crearea
unei comunităţi integrate.
Şansele de reuşită ale proiec-
tului sunt foarte mari pentru
că de acest proiect se ocupă
unul dintre oamenii locului,
profesorul universitar Avram
Fiţiu, de la USAMV Cluj-
Napoca. 

Crişcior: La slujba de
Sfânta Maria, locuitorii 
comunei sunt invitaţi să

poarte costumele populare

M
arele Drum de la
Sarmizegetusa
Regia, obiectivul

campaniei de săpături arhe-
ologice din acest an

Grădiştea de Munte - O
nouă campanie de săpături
arheologice este în plină des-
făşurare la cetatea dacică Sar -
mizegetusa Regia, din Munţii
Orăştiei, un colectiv de special-
işti de la mai multe muzee din
Cluj-Napoca, Târgu Mureş şi
Deva continuând cercetarea
unei noi căi de acces situată în
Zona Sacră.

"Continuăm săpătura de
acum doi ani, într-un sector de
pe terasa a noua. Urmărim
identificarea joncţiunii dintre
Marele Drum şi aleea pavată,
dar şi elemente din părţile adi-
acente terasei a noua", a
menţionat coordonatorul 
ştiinţific al şantierului arheo-
logic, prof. univ. dr. Gelu Florea,
de la Universitatea Babeş-
Bolyai (UBB) Cluj-Napoca.

Până în prezent au fost iden-
tificate trei segmente ale unei
alei pavate cu dale de piatră-
gresie, andezit şi calcar. Aleea
este o ramificaţie a drumului
ceremonial principal, un obiec-
tiv al campaniei de săpături
arheologice fiind descoperirea
joncţiunii dintre ele.

În acelaşi sector, situat pe

terasa a noua, este în curs de
desfăşurare dezvelirea unui
edi ficiu monumental ale cărui
plan şi funcţionare vor fi pre-
cizate la finalizarea cerce tă rilor,
au informat repre zen tanţii Con-
siliului Judeţean (CJ) Hune-
doara, instituţie care
admi  nistrează situl UNESCO de
la Sarmizegetusa Regia.

Campania de săpături arhe-
ologice a început în urmă cu o
săptămână şi va continua până
pe 7 septembrie, specialiştii
prezenţi pe şantier fiind ajutaţi
de studenţi ai Facultăţii de Isto-
rie din cadrul UBB, aflaţi în
practică universitară.

Rezultatele săpăturilor din
acest an vor fi prezentate în
cadrul unei manifestări de
genul "Zilele porţilor deschise",
spre sfârşitul lunii august, data
exactă urmând să fie stabilită în
urma consultărilor dintre arhe-
ologi şi reprezentanţii CJ Hune-
doara.

De altfel, finanţarea cam-
paniei este asigurată din fon-
duri ale CJ Hunedoara şi ale
Ministerului Culturii.

Cetatea dacică Sarmizege-
tusa Regia, monument 
UNESCO, este în administrarea
Serviciului Public Administrare
Monumente Istorice, instituţie
aflată în subordinea CJ Hune-
doara. 

O nouă campanie de 
săpături arheologice la

Sarmizegetusa Regia

O nouă campanie de 
săpături arheologice la

Sarmizegetusa Regia



M
arţea neagră a
ministrului 
Transporturilor

Lotul 4 este recepţionat.
Problemele au apărut la
lotul 3.

Deva –Ministrul Transpor-
turilor, Răzvan Cuc, poate
spune că a trăit o adevărată zi
de marţi 13, neagră, în care
toate ceasurile au fost rele,
după ce nu a reuşit să inau-
gureze în trafic loturile 3 şi 4
ale autostrăzii Deva-Lugoj.
Cele două loturi, care în-
sumează 43 de kilometri, au
fost promise şoferilor de mai
multe ori în acest an, min-
istrul afirmând că ele vor fi
recepţionate şi că se va putea
circula pe ele până la Sfânta
Maria, de 15 august.

Iată că nu s-a întâmplat
aşa, iar vinovaţii vor fi, cu si -
guranţă găsiţi de cei în drept.
Rămâne însă gustul amar al
şoferilor care, în ciuda faptu-
lui că plătesc taxe peste taxe,
sunt nevoiţi să-şi rupă ma -
şinile prin gropi, să circule cu
viteza melcului şi să-şi pună
viaţa în pericol atunci când
urcă la volan din cauza infra-
structurii de slabă calitate.

Marţea viitoare, 
pe lotul 4

În tot acest noian de veşti
triste se desprinde încă un
termen, de data asta, marţea
viitoare, la care lotul 4, între
Şoimuş şi Ilia, va fi deschis
circulaţiei pentru maşini.
Lotul 3, cel dintre Ilia şi Mar-
gina, cu excepţia tronsonului
de 10 kilometri dintre Holdea
şi Margina, va fi deschis până
la sfârşitul lunii august, este
ultimul termen avansat.

„Am decis să vin marţi,
(ieri, n.r.) la lotul 4 şi lotul 3
ale autostrăzii Lugoj-Deva
pentru a discuta, ultima oară,
cu antreprenorul de pe lotul
3. Lotul 4 este finalizat, s-a
făcut recepţia, şi, ce este cel
mai important de menţionat,
săptămâna viitoare, cel târziu
marţi, va fi dat în trafic. Antre-
prenorul spaniol a primit o
înştiinţare de remediere pen-
tru neconformităţile găsite la
lotul 3, pentru a le remedia
într-o perioadă de 10 zile.
Asta înseamnă că joia vi-
itoare, dacă nu remediază
aceste neconformităţi care ţin
de siguranţa traficului, Com-
pania de Autostrăzi va
purcede la rezilierea contrac-
tului, va prelua autostrada –
Compania de Autostrăzi, va
face acele remedieri care se
pot face în zece zile şi vom da
în trafic şi ceilalţi kilometri,
până la sfârşitul lunii august”,
a spus ministrul Transpor-
turilor, sosit pe şantierul au-

tostrăzii de la Şoimuş.

Penalizări pentru
spanioli

Răzvan Cuc a menţionat că
nu va arăta „clemenţă” faţă de
antreprenorul spaniol, în
acest context ministrul
Transporturilor amintind că
firma contructoare a primit o
penalitate de 75 de milioane
de lei pentru întârzierile la
lotul 3. 

„Antreprenorul de pe lotul
3 (Asocierea SC Teloxim Con
SRL - COMSA SA - Aldesa
Construcciones SA- Arcadis
Eurometudes SA -  n. r.) este
un antreprenor care a avut
probleme în execuţie la
această autostradă. Eu nu pot
fi subiectul unor şantaje în
general şi nu am să fiu nicio-
dată. Fiindcă au fost pro -
bleme pe acest lot, noi nu
putem omite acest lucru, nu
putem risca să avem un Sibiu-
Orăştie din nou şi, atunci,
compania, în urmă cu două

săptămâni, a înaintat un act
adiţional către societatea din
Spania care execută lucrările
acolo pentru a cere prelun-
girea termenului de garanţie
de la 4 ani la 10 ani. (...) Şi
dacă sunt nişte constructori
atât de buni, cu un palmares
atât de mare, pe care i-au
susţinut foarte, foarte mult
cei din Compania de Au-
tostrăzi, atunci trebuie să-şi
asume această garanţie", a ex-
plicat ministrul.

Recepţie la 
autostradă

Compania Naţională de
Administrare a Infrastruc-
turii Rutiere (CNAIR) a în-
ceput, luni, 12 august,
re cepţia lucrărilor la lotul 4 al
autostrăzii Lugoj- Deva, de-
limitat între nodul rutier
Şoimuş de lângă Deva şi loca -
li tatea Ilia, pe o lungime de 22
de kilometri. Însă, lotul 4 al
autostrăzii Lugoj-Deva nu
poate fi dat în circulaţie pen-

tru că bretelele rutiere care ar
fi permis descărcarea traficu-
lui se află pe lotul 3 al au-
tostrăzii, unde recepţia nu a
putut fi făcută din cauza unor
deficienţe apărute.

De asemenea, şoferii nu
vor putea circula direct pe au-
tostradă între Lugoj şi Deva,
deoarece pe o porţiune de
circa 10 kilometri, între loca -
lităţile Holdea şi Margina, tre-
buie construite tunelurile
pentru urşi, iar lucrările pen-
tru acest tronson au fost
scoase la licitaţie în vara aces-
tui an. 

Peste un miliard 
de lei pentru 
loturile 3 şi 4

Conform datelor de pe
site-ul CNAIR, lucrările la lo-
turile 3 şi 4 ale autostrăzii
Lugoj-Deva au început în
noiembrie 2013. Lotul 3 are o
lungime de 21,14 kilometri,
iar lucrările au fost contrac-
tate la o valoare de 579,92
milioane lei, fără TVA. Din
această sumă, 492,93 mili -
oane lei, adică 85%, repre -
zintă Fonduri de Coeziune, iar
diferenţa de 86,98 milioane
lei a fost asigurată din fonduri
ale Guvernului României.

Lotul 4 are o lungime de
22,1 kilometri, iar valoarea
contractului este ridică la
419,39 milioane lei, fără TVA.
Contractul a fost finanţat cu
356,48 milioane lei din Fon-
duri de Coeziune, adică 85%
din suma totală. 

Diferenţa de 62,9 milioane
lei, adică 15%, a fost asigu-
rată din fonduri ale Guvernu-
lui României.

ACTUALITATE - 314 - 22 AUGUST 2019

O nouă amânare pentru 
autostrada Lugoj-Deva



Z
ilele trecute am
văzut o imagine
care mi-a rămas în-

tipărită în minte, astfel
că am ales să scriu des -
pre un subiect mai 
delicat, dar de o foarte
mare importanță. Am
menționat acest lucru și
cu alte ocazii, cred că
una dintre cele mai
mari greșeli pe care le
facem este să nu
acordăm importanță
rănilor psihice și
emoționale. Doar pen-
tru că nu sunt la fel de
evidente ca o tăietură
sau un picior rupt, asta
nu înseamnă că nu sunt
acolo sau că nu ne
afectează starea de
bine.

Imaginea despre care vă
spuneam mai sus, este o
schemă comparativă între
creierul unui copil de 3 ani,
care crește într-o familie iu-
bitoare, în condiții normale și
creierul unui copil de 3 ani
care trăiește alături de o fa -

milie neglijentă și abuzivă.
Diferența este izbitoare. În
primul rând putem observa
diferențe clare de mărime, ca
mai apoi să observăm și
diferențe de structură.

Desigur că suntem cu toții
de acord că abuzul fizic ne in-
fluențează direct, dar ce
facem atunci când avem de-a
face cu abuz verbal, emo -
țional? Subiectul pe care am
ales să îl abordez astăzi este
conexiunea dintre abuzul
verbal și stările de anxietate. 

Cum recunoaștem
abuzul

verbal/emoțional? 
Atunci când o persoană

este critică într-un mod agre-
siv și folosește cuvinte și tac-
tici menite să îl controleze pe
celălalt, se numește abuz.
Problema cea mai îngrijoră-
toare este că părinții reprez-
intă un model de afecțiune și
de grijă pentru cei mici. Astfel
că ei vor crește fiind obișnuiți
cu abuz verbal sau fizic ca o
manifestare normală într-o

relație apropiată. Haideți să
vedem care sunt semnele
clare că avem de-a face cu o
persoană abuzivă.

a. Are obiceiul de a strica
buna dispoziție: o persoană
abuzivă vrea să fie mereu în
control, de aceea dacă va
vedea că ai o stare bună, va
face tot posibilul să schimbe
acest lucru. Mai ales având în
vedere că se hrănește cu tris-
tețea persoanelor din jur. 

b. Are obiceiul de a se
adresa persoanelor din jur
folosind porecle neplăcute.

c. O persoană abuzivă are
senzația că are tot timpul
dreptate. Nu își cere niciodată
scuze pentru ceva ce a făcut. 

d. Are obiceiul de a arunca
vina pe cei din jur, pentru a-i
face să se simtă lipsiți de va -
loare.

e. Nu apreciază niciodată
un gest frumos din partea
celorlalți.

f. Acest tip de abuz se face
de obicei în privat, rareori în
public.

Posibile efecte pe termen

lung ale abuzului emoțional/
verbal: anxietate, depresie,
gânduri sinucigașe, stres post-
traumatic, durerecronică, mi-
grene, tulburări de alimen-
 tație, probleme digestive.

Desigur că cealaltă față a
monedei este să devenim
mult prea sensibili la ceea ce
ne spun cei din jur și să nu
mai fim capabili să asimilăm
o critic constructivă. 

Diferența dintre cele două
este că abuzul implică dorința
de control, o atitudine agre-
sivă și incapacitatea inter-
locutorului de a recunoaște
că poate ceea ce dorește să
exprime este greșit. 

Atenție! Acest tip de abuz
nu se întâmplă doar în cazul
părinților și al copiilor. Puteți
întâlni acest tip de situație la
locul de muncă sau într-o re-
lație de cuplu.

Persoanele abuzate emo -
țional trăiesc de obicei izolate
de ceilalți, datorită faptului că
sunt obișnuiți să fie ridi-
culizați și pentru că nu se
simt demni de o relație in-

terumană de calitate. Dacă
observi o astfel de persoană
în jurul tău, poate un coleg de
școală, poate un coleg de
lucru, fă tot posibilul să îl/o
ajuți. Vorbește și cu copiii tăi
să fie atenți la colegii de la
școală, ajută-i să înțeleagă că
persoanele mai retrase s-ar
putea să aibă o situație neplă-
cută acasă și, în loc să îi mar-
ginalizeze, ar trebui să
discute cu ei și să încerce să
se apropie. 
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Abuzul emoţional modifică
structura creierului

C
lubul Sportiv CFR
Simeria unul dintre
cele mai vechi cluburi

sportive din țară, cu ocazia
Zilelelor Orașului Simeria,
își va prezenta activitatea
sportivă din perioada au-
gust 2018 – august 2019.

Zilele Orașului Simeria vor
avea loc în perioara 16-18 au-
gust, în Parcul Tineretului.

Vineri, 16 august 2019, de
la orele 19:30, va avea loc mo-
mentul Clubului Sportiv CFR
Simeria.

Se vor prezenta sportivii de
la secțiile fotbal, karate, hand-
bal, baschet, atletism și bridge
și rezultatele obținute pe plan
sportiv în perioada august
2018 – august 2019:

SECȚIA FOTBAL
• Campioni ai județului

Hunedoara – Trofeul Gheor -
ghe Ene ediția 2018, juniori
născuți în anul 2010;

• Campioni ai județului
Hunedoara – Trofeul Gheor -
ghe Ola ediția 2018, juniori
născuți în anul 2009;

• Campioni ai județului

Hunedoara – juniori U11 năs-
cuți în anul 2008;

• Vicecampioni ai județului
Hunedoara – juniori U13 năs-
cuți în anul 2007 și 2006;

• Câștigători ai campiona -
tului județean – sistemul regu-
lat și au participat în Liga
Elitelor U15, competiție orga-
niztă de FRF

• Campioni ai județului
Hunedoara juniori B1 – năs-
cuți în 2002-2003

SECȚIA KARATE
• Doi campionati naționali –

Ionuț Vesa și Breazu Delia
• Doi vicecampioni națion-

ali – Brian Popa și Paul Todea
SECȚIA HANDBAL
• Junioarele IV au reprezen-

tat județul Hunedoara la
Turneul Euroregional la Sânni-

colau Mare – județul Timiș
La nivelul secției de fotbal,

Federația Română de Fotbal a
demarat procesul de clasifi-
care pe baza standardelor de
calitate a academiilor, clubu -
rilor cu activitate de copii și ju-
niori și centrelor pentru
fot balul juvenil din România.

Clubul Sportiv CFR Simeria
a parcurs toate etapele (cerere
de clasificare, depunere docu-
mente și evaluare) obținând
un punctaj de 45,30 și
clasându-se pe locul 30 din 80
în România și locul 1 în județul
Hunedoara.

În perioada august 2018 –
august 2019 o mare parte din
sportivii clubului sunt moni-
torizați de cluburi de Liga I, II
și III și de centre de fotbal ju-
venil puternice în România.

În perioada mai sus
menționată CS CFR Simeria a
transferat 4 sportivi către alte
cluburi sportive:

• Raul Opric – AFC UTA Arad 
• Tudor Opriș – AFC UTA

Arad
• Andrei Deak – ACS Viitorul

Arad 
• Ianis Basa – ACS Viitorul

Arad

Activitatea Clubului Sportiv CFR Simeria
august 2018 - august 2019
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Ovidiu Vlad, spuneţi-ne
cine sunteți și de unde vă
trageți?

Sunt nepotul lui Vucu lu’
Sandu Jdirii, Vucu ala care
toată vara mergea cu batoza și
iarna era măcelarul satului.
Sunt din Bozeș (Geoagiu),
căsătorit, am doi copii, un
băiat de nouă ani, David și o
fetița de 6 ani, Georgiana.
Primii șapte ani din viața aici
mi i-am petrecut, aici am făcut
grădinița, având o educatoare
minunată, pe doamna Stanc,
din Renghet. Aici mergeam cu
vacile pe toate dealurile astea
frumoase și vara, la vale, la
scaldă. Bozesul este satul des -
pre care se scria, în presă, că
în timp ce sunt unii care își
cumpără apă plată de la ma -
gazin, locuitorii satului Bozeş,
din Hunedoara, o primesc di-
rect la robinet. Acest sat, pur
ardelenesc, cu aproximativ
150 de gospodării, are o unic-
itate remarcabilă.

- Ne-aţi spus de unde
proveniți și acum vrem să
aflăm  câte ore munciți, în
medie, pe zi?

Muncesc cam 10-12 ore pe
zi, într-o avalanșă de provo -
cări, unele din ele cu soluții
posibile, altele punând la
lucru resursele mele si ale
echipei cu care colaborez.
Sunt antreprenor, Directorul
unei firme de construcții, am
și o funcție politică, aceea de
consilier județean şi sunt tre-
zorierul Organizației PNL a
județului HUNEDOARA.

- În calitatea dumnea -
voastră politică, de preșe -
dinte al organizației PNL
Geoagiu, cum caracterizați
ultimul an?

În anul acesta, pe lângă
funcția de consilier județean,
am devenit președintele in-
terimar al organizației PNL
Geoagiu. La început am fost
puțin reticient, știam ca ac-
ceptând aceasta provocare
timpul meu liber și așa puțin,
o sa fie și mai puțin. Dar aici,
la Geoagiu, am găsit niște oa-
meni minunați, extrem de se-
rioși și determinați. Am intrat
direct în alegerile europarla-
mentare și alaturi echipa,
colegii liberali, am căutat să
ne organizam repede, sa
ajungem la fiecare poartă, la
familiile din Geoagiu și în
satele aparținătoare pentru a
promova echipa PNL. Am
găsit la oameni și întrebări și
răspunsuri și idei pentru vi-
itor. Intr-o perioada scurta am
muncit mult alături de echipa
liberală și am câștigat alege -
rile pentru prima dată în
Geoagiu, cu un procent peste
media națională a PNL, re-
spectiv 33%.

- Cum vedeți viitorul politic
din perspectiva următoa -
relor alegeri din acest an și
din anul viitor?

Urmează o perioada aglo -
merata din acest punct de
vedere, respectiv trei tururi de
alegeri, prezidențiale, locale și
parlamentare, dar am convin-
gerea că Partidul Național Lib-
eral va câștiga toate cele trei
tururi de alegeri. La ora actu-
ala am început strângerea de
semnături în Geoagiu, pentru
Klaus Iohannis, alături de
colegii mei din PNL. Știm cât
de mult trebuie să muncim
pentru a câștiga, suntem de-
terminați, familia liberală din
Geoagiu crește in fiecare luna.

- În calitate de locuitor al
zonei spuneți-ne lucrurile
care vă plac în  zona Geoa -
giului și lucrurile care nu vă
plac

Îmi place zona! Aici am
toate amintirile copilăriei! Îmi
plac zonele din împrejurimea
Geoagiului! Avem niște sate
foarte frumoase și niște
peisaje extraordinare la doi
pași. Suntem înconjurați de is-
torie, de monumente, de
izvoare. Avem cu ce să ne
mândrim! Trebuie să ne
punem in valoare istoria,
locurile acestea minunate și
oamenii care trăiesc aici.
Geoagiu are nevoie de in-
vestiții serioase in zonele tur-
istice și nu numai, trebuie
atrași bani europeni, uitativa
și dumneavoastră, orașele cu
o conducere liberală gen Alba-
Iulia, Oradea, Arad, Timișoara,
Cluj etc, sunt orașe dezvoltate
cu bani europeni! Geoagiu Bai
trebuie sa redevină o stațiune
fruntașă, populată, animată și
cu activități pentru toată pe-

rioada anului, nu doar trei luni
pe an.

Nu imi place că satele sunt
tot mai puștii si populația tot
mai îmbătrânită, nu imi place
că drumurile sunt nereparate,
că gropile din asfalt ne pun
viața în pericol, că vegetația se
extinde peste șosele. Nu îmi
place că o stațiune de renume
national nu e în oferta tuturor
agențiilor de turism, cu efect
în economia locală. Nu îmi
place că  nu sunt mult mai
mulți oameni capabili impli-
cați în politică, pentru că sunt
convins ca numai așa putem
face performanță și putem
dezvolta comunitatea.

- Imaginati-vă că reali zați
un traseu de vizitare a zonei
Geoagiului şi   dezvă luiți-ne
unde sunt punctele de in-
teres?

- Cascada Clocota. Este la o
aruncătură de băț de centrul
stațiunii Geoagiu Băi. Faci cam
10-15 minute pe jos.Doar
două astfel de căderi de apă
sunt în România, cu o înălțime
de 30 de m.

-Complexul Muzeal Aurel
Vlaicu. Mergi cu maşina vreo

10 minute, din Geoagiu până
la Complexul Muzeal Aurel
Vlaicu. Aici găsești machete
ale avioanelor lui Vlaicu și
obiecte personale, îngrijite de
familia Zburătorului.

- Capela Romanică. O
găseşti pe hărți ca Biserica re-
formată calvină rotunda. Sunt
cam 5 minute cu autoturismul
din Geoagiu. S-ar putea să
nimereşti într-un seminar de
muzică acolo.

- Grota Haiducilor de află la
15 minute de  centrul stațiunii.
Încă vibrează de zgomote
haiducești.

-Băile Romane. Acestea
sunt la 5 minute de mers pe
jos, de la Ştrandul stațiunii și
sunt de o rară frumusețe. Sunt
o imagine a modului în care se
răsfățau romanii din bogăția
apelor Geoagiului. Pereții gro -
tei sunt din calcar și travertin.

-Castrul roman Germisara,
cunoscut  ca și castrul roman
de la Cigmău, care se află la 15
minute, cu maşina, de Geoagiu
Bai.

- Va aștept la Geoagiu,
aveți ce vizita!

Dialog cu Ovidiu Vlad, preşedintele organizaţiei PNL Geoagiu

“Familia liberală din Geoagiu 
creşte în fiecare lună”



P
articipanți la între-
cerile Campionatu-
lui național de

kaiac-canoe pentru ju-
niori și cadeți desfășurate
pe  singura pistă oficială
de concurs din România,
cea de la Bascov- Pitești,
sportivii care au reprezen-
tat LPS Cetate Deva au
încheiat  în forță cu o
salbă de  medalii pentru
palmaresul clubului de la
poalele Cetății.

În prima zi devenii au
cucerit  două  medalii de aur
în proba de  kaiac 2 juniori II
(echipaj alcătuit din  Răzvan
Săiceanu și Alexandru Miheț)
și la kaiac 2 juniori III (echipaj
alcătuit din Alexandru Mu -
reșan și Bogdan Oprean), o

medalie de argint la kaiac 2
junioare III (echipaj alcătuit
din Nadia Haidar și Larisa

Răileanu) și două medalii de
bronz în proba de  kaiac 1- ju-
niori  prin Răzvan Săiceanu  și

de echipajul  alcătuit din Sara
Trif / Bianca Mitar/ Alexan-
dra Boros/Adelina Chituta în

proba de kaiac 4 junioare III
În ultima zi de întreceri de-

venii au mai urcat pe podium
de două ori.

Echipajul alcătuit din
Alexandru Mureșan și Bog-
dan Oprean s-a clasat pe locul
second în proba  de kaiac 2
cadeți 1000 m fiind declarați
vicecampioni naționali la
această categorie iar Răzvan
Săiceanu și-a mai trecut în
palmaresul personal o me -
dalie de bronz  la  kaiac 1-
cadeți.

Tinerii sportivi sunt pre -
gătiți la clubul devean de către
prof. Alexandru Mureșan, cel
care  a reușit performanța de
a aduce cu elevii săi medalii
valoroase de la toate com-
petițiile naționale.
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Kaiac canoe: Palmares pozitiv
pentru sportivii deveni 
la campionatul naţional

N
oua echipă  a LPS
Cetate Deva a câști-
gat la pas partida

de verificare disputată la
Oarda de Jos, în compania
celor de la Unirea Alba
Iulia cu scorul de 3-0 
(2-0). Golurile au fost
marcate de Sporea 
(autogol minutul 1),
Cârstea (minutul 7) și
Curescu (minutul 52).

Echipa din Alba pregătită
de Mihai Manea a început 
ezitant jocul și a fost condusă
cu două goluri după doar
șapte minute, apoi devenii au
trecut  la coordonarea jocului
și au mai avut o bară trans-
versala a lui Răzvan Fetița

(minutul 10), încă o bară a lui
Cipri Selagea (27) și o lovi-
tură liberă a lui Alex Giurgiu
(minutul 33) care s-a dus
puțin peste transversală.

După pauză, la reluare cei
care au punctat au fost elevii
lui Ștefan Nanu, contraatac fi-
nalizat la colțul lung de
Corescu (52), iar devenii s-au
dovedit a alcătui o echipă
bună, ambițioasă, mult
schimbată în bine față de se-
zonul trecut când de altfel au
și retrogradat, dar ulterior au
fost reprimiți în eșalonul al
treilea.

LPS Cetate Deva a evoluat
în formula:Apostol – Kelemen,
Radak, Dina, Doboș, Cocan,

Țoiu, Cârstea, Iana, Lupu,
Chivu; rezerve Ciută, Jude,
Pușcașu, Pap, Curescu, Subți -
rică, Preda, Marton, Roncea,
Tătulea.

Antrenorul devean Stefan
Nanu a declarat că pe lîngă
mijlocașul Bogdan Țoiu (năs-
cut 1999) pe care  clubul  l-a
transferat de curând mai are
nevoie depntru a completa
lotul de un portar și de un
fundaș central, iar pentru fi-
nalul acestei  săptămânii își
dorește să fie programat un
joc de verificare cu o echipă
mai puternică, pentru a se
vedea care este nivelul de
pregătire la care se află acum
formația sa.

P
artida de verificare
dintre  Industria
Galda de Jos și

echipa  CS Hunedoara,
foste colege de serie,s-a
disputant la Galtiu și a
fost câștigată de către
gazdele din județul Alba,
cu scorul de 2-1 (2-0),
după ce în urmă cu o 
săptămână lângă furnale
au câștigat tot cei de la
Galda de Jos, cu 2-0. S.
Mureșan (7) a marcat
primul gol (n.a. a fost mai
apoi eliminat în minutul
36, după o altercație cu
un adversar) după o
lansare a lui Adrian
Hăprian, iar în minutul
32 Trășcan a deviat în
poartă o centrare venită
de pe flancul stâng.

Hunedorenii au redus
ecartul în minutul 73, prin
Bloj. Miercuri 14 august de la
ora 17.30, se vor disputa par-
tidele din faza secundă a
Cupei României  unde Indus-
tria Galda de Jos  va întâlni
formația FC Unirea Alba
Iulia, iar echipa din Hune-
doara va juca în deplasare la
Lupac,  cu formația Voința
din localitate, pe care a mai
învins-o în urma cu un sezon.

CS Hunedoara  a evoluat la
Galțiu în următoarea for-
mulă: Dumitrescu – Cr. Creci-
unesc, R. Cristian, Ionică,
Trășcan, Burlacu, D. Crăciu -
nesc, Marinca, Kocsis, Bo -
bină, Bloj (Ciucurescu, Jurca,
Vasinc, Petrescu). Antrenor
Raul Spătaru.

LPS Cetate Deva a câștigat amicalul 

cu  Unirea Alba Iulia

FOTBAL: CS Hunedoara 
a pierdut amicalul cu 
Industria Galda de Jos
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S
ala Sporturilor  din
Cluj Napoca a fost la
finalul săptămînii

trecute, gazda unei puter-
nice și importante com-
petiții internationale de
judo, Cupa europeană
adresată sportivilor sub
21 de ani. 

Competiția  s-a dovedit a fi
un eficient test de verificare
pentru toți sportivii partici-
panți, peste  200 numai din
Europa dar și din alte
țări,deoarece mulți dintre cei
prezenți în întreceri sunt cal-
ificați la mondialele din
toamnă și chiar la Jocurile
Olimpice de la Tokyo.

Deveanca  Olga Severin  a
câștigat medalia de  bronz  la
categoria 63 de kg la egali-
tate cu Teodora Oprișca Pop.
Sportiva legitimată la SCM
Deva a trecut în sferturile de
finală  de  Nadja Vukicevic
(din Muntenegru) dar a fost

învinsă de către  norvegianca
Stine Marie Roesaeg în semi-
finală.   La aceeași categorie
de greutate Cătălina Topală s-
a clasat pe locul șapte la egal-
itate cu o Kimberly
Ungureanu.

La categoria + 78 de kg, o
altă sportivă de la Deva, Alina
Jorovlea  a încheiat com-
petiția  pe locul al treilea cu o
medalie de bronz la egalitate
cu  Salome Makishvili (Geor-
gia).Alte patru judoka din
România au punctat la
această categorie:  Carina
Jurcă(locul V) la egalitate cu
Bianca Prodan  iar Georgiana
Miler și Paula Paștiu s-au
clasat pe locul șapte.

Să menționăm că toate
sportivele menționate  sunt
pregătite în centrul de la
Deva de un colectiv tehnic co-
ordonat de prof. Mugurel
Ciușcă. (Foto: arhivă)

JUDO: Cupa europeană de Judo U 21

- Ce este gingivita?
- Gingivita reprezintă o in-

flamație a țesutului gingival,
determinată de bacteriile din
placa dentară. Gingiile sunt
tumefiate, au culoare roșie,
sunt dureroase și sângerează
la periaj, iar respirația pacien-
tului începe să devină urât
mirositoare.

- De ce apare gingivita?
- Principalul factor este

igiena orală deficitară, tradusă
printr-un periaj incorect, ine-
ficient sau chiar traumatic. De
asemenea, lucrările dentare
vechi, care nu mai corespund
din punct de vedere biologic
(cum ar fi cele din materiale de
calitate inferioară sau incorect
adaptate la nivelul gingiei) în-
trețin acumularea plăcii bacte-

riene, ducând la apariția gin-
givitei. Și fumatul sau anumite
afecțiuni generale, ca diabetul,
pot contribui la apariția gin-
givitei.

- Cum putem preveni gin-
givita?

- Principalele metode de
prevenire a gingivitei sunt
reprezentate de o alimentație
cât mai sănătoasă și o igienă
orală corectă, ce presupune
periajul dentar zilnic, mini-
mum de 2 ori pe zi și folosirea
aței dentare. Părinții trebuie să
știe că pentru sănătatea orală
a copiilor este recomandat să
evite mâncărurile procesate,
dulciurile și băuturile carboga-
zoase. Un măr, de exemplu,
este mult mai sănătos și con-
tribuie la curățarea dinților și

masarea gingiilor. Persoanele
purtătoare de lucrări dentare
fixe trebuie să știe că un sim-
plu periaj nu este suficient, ci
au nevoie de mijloace supli-
mentare, cum ar fi periuțele
interdentare sau dușurile bu-
cale, care îndepărtează res-
turile alimentare din zonele
inaccesibile periuței de dinți
clasice.

- Ce periuță de dinți este
recomandată, electrică sau
clasică?

- Ambele variante sunt re-
comandate, dacă sunt utilizate
corect. Periajul corect se face
dinspre roșu spre alb, adică
dinspre gingie spre dinte sau
mișcări circulare pe supra -
fețele ocluzale ale dinților,
timp de aproximativ trei

minute.
- Cum tratăm gingivita?
- Prin îndepărtarea factoru-

lui cauzal și anume placa den-
tară. Cheia de boltă în
îndepărtarea gingivitei este o
igienă orală corectă și regulată.
Apele de gură cu substanțe an-
timicrobiene sunt de aseme-
nea recomandate, dar ele nu
înlocuiesc periajul. În afară de
ceea ce poate face pacientul
acasă, sunt foare importante
vizitele regulate la medicul
stomatolog; detartrajul și peri-
ajul profesional sunt recoman-
date o dată la circa 6 luni. Asfel,
medicul stomatolog înde-
părtează tartrul supragingival
și subgingival, prevenind astfel
agravarea gingivitei și de-
generarea ei înspre parodon-

tită, adică afectarea suportului
osos al dinților. Parodontita
duce la mobilizarea dinților și
în final la piederea lor. Con-
cluzia este că gingivita este o
boală reversibilă, dar care nu
trebuie privită cu superficiali-
tate pentru că în lipsa trata-
mentului duce la boala
paro dontală și pierderea
dinților.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș 

SFATUL MEDICULUI: Dr. Radu ARTEAN - Hunedoara

GINGIVITA: APARIȚIE, TRATARE, PREVENȚIE

Farmacia TACOMI te face mai frumoasă

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

prenume ..................................................................................

CI seria…….. nr…................… Localitatea…................……

................................Tel…............................................................

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

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.
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P
răznuită cu pioșenie
de credincioși la
data de 15 august a

fiecărui an, această mare
sărbătoare a creștinătății
comemorează moartea,
învierea și slăvirea 
Maicii Mântuitorului. 
Cu această ocazie se
pomenesc morţii ce
poartă numele Maicii
Domnului şi se împart
pomeni, iar la 8 septem-
brie, de Sfânta Maria Mică,
data naşterii Sfintei Fe-
cioare, se serbează ono-
mastica.

Adormirea Maicii
Domnului

Potrivit scrierilor creștine,
când a binevoit Hristos Dum-
nezeul nostru ca să ia pe
Maica Sa la Sine, atunci, cu
trei zile mai înainte, a făcut-o
să cunoască, prin mijlocirea
îngerului, mutarea sa cea de
pe pământ. Căci Arhanghelul
Gavriil venind la dânsa, a zis:
„Acestea zice Fiul tău: Vremea
este a muta pe Maica Mea la
Mine. Nu te teme de aceasta,
ci primeşte cuvântul cu bu-
curie, de vreme ce vii la viaţa
cea nemuritoare”.

Sfânta Fecioară Maria s-a
bucurat, iar atunci când s-a
rugat pe Muntele Măslinilor,
că copacii s-au aplecat în faţa
ei. Ea ar fi fost luată de apos-
tolul Ioan, la Ierusalim, pen-
tru a fi îngrijită cum se cuvine.
S-a stins în casa lui şi a fost în-
humată în peştera din Grăd-
ina Ghetsimani, la poalele
Muntelui Măslinilor, alături
de părinţi şi de logodnicul
Iosif. Se spune că, în ziua
Adormirii, îngerii şi sfinţii au
umplut împrejurimile de lu-
mină, iar Domnul Însuși S-a
coborât din ceruri pentru a
primi în mâinile Sale sufletul
ei cel sfânt. Au venit și apos-
tolii răspândiţi în lume pen-

tru a propovădui Evanghelia,
cu excepţia Sfântului Toma
care a ajuns cu câteva zile mai
târziu, după ce Maria fusese
înmormântată. Iar când
acesta a revenit, după trei
zile, s-a dus la mormânt și l-a
găsit gol. Se crede că Fiul Ei a
ridicat-o la cer, de-a dreapta
Lui, ca Împărăteasă.

Sărbătoarea poarta denu-
mirea de adormire pentru că
în cadrul bisericii nu se poate
vorbi despre moartea unui
sfânt, iar tradiția bisericească
spune că obştescul sfârşit al
Fecioarei Maria a fost aseme-
nea unei adormiri. 

Tradiții, obiceiuri și 

superstiții

Adormirea Maicii Domnu-
lui este una dintre cele mai
mari sărbători creștine, în
care face tradițiile religioase
se împletesc armonios cu cele
folclorice, aducând în prim
plan o serie de rânduieli
străvechi. Iată câteva dintre
ele: 

• În dimineața zilei în care
este cinstită Adormirea Mai -
cii Domnului se obișnuiește
ca femeile să meargă la bise -
rică și să împartă struguri
pentru cei trecuți la cele
veșnice. În unele zone, se dau
prune coapte și faguri de
miere.

• Perioada dintre Sfânta
Marie Mare (15 august) şi
Sfânta Marie Mică (8 septem-
brie) este cunoscută în popor
şi sub denumirea de Între
Sântămării. Această perioadă,
spune tradiţia, este consider-
ată a fi potrivită pentru
semănăturile de toamnă. 

• Se spune că în această zi,
rugăciunile către Sfânta
Marie sunt cele mai ascultate
din tot anul.

• Acum se culege Năval-

nicul, o plantă care creşte în
păduri, în locuri ascunse,
cunoscute doar de femeile
vârstnice. În general, planta
aceasta este dăruită fetelor
pentru a avea noroc să se
căsătorească cu un băiat
gospodar şi iubitor. 

• Începând cu această zi, se
deschide sezonul nunților,
care ține până la intrarea în
Postul Crăciunului. 

• Dar, în ziua de Sfânta
Maria nu se face joc. Abia a
doua zi feciorii îşi orga-
nizează jocul în sat.  

• Începând cu această zi,
ciobanii coboară oile de la
munte, bărbații își schimbă
pălăria cu căciulă, se interzice
scăldatul în apa râurilor spur-
cată de cerb și dormitul pe
prispă.

• Se crede că, înflorirea
trandafirilor chiar de Sfânta
Mariei anunță sosirea unei
toamne blânde şi îndelun-
gate.

• Schimbările de anotimp
au fost interpretare în popor
că fiind semne ale tristeții na-
turii, care regretă plecarea
Sfintei Fecioare. Din acest
motiv, iarba nu mai crește, iar
frunzele încep să se îngălbe-
nească. 

• Ziua Marinei este sărbă-

torită tot la 15 august, Maica
Domnului fiind patroana
spirituală a marinarilor.

• Tot în această zi, biserica
cinstește Sfânta Mahramă a
Domnului și face pomenirea
Sfinților Martiri Brâncoveni:
Constantin Vodă cu cei patru
fii ai săi, Constantin, Ștefan,
Radu, Matei și sfetnicul
Ianache.

www.crestinortodox.ro
https://doxologia.ro

Sfânta Maria Mare

Week-end de vis la Geoagiu-Băi
Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere

la sorţi, săptămânal, împreună cu familia ta, de două intrări
gratuite la ştrandul Băile Daco-Romane din
Geoagiu Băi. 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…….......…...   Adresa ..............................................................

........................................................................ Tel…................................…......…..

”Preacurată şi binecuvântată Născătoare de Dum-
nezeu, Maria, Maica cea bună a Bunului Împărat, re-
varsă mila Fiului tău şi Dumnezeului nostru spre
pătimaşul meu suflet şi, cu rugăciunile tale, mă în-
dreaptă spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieţii mele
fără de prihană să o trec şi prin tine raiul să dobândesc,
Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti una cu-
rată şi binecuvântată. Amin.” 



Delicate, pline de par-
fum și culoare, flo-
rile ne dăruiesc tot

ce are natura mai frumos.
Unele dintre ele au propri-
etăți tămăduitoare nebă-
nuite, puterile lor
miraculoase fiind puse pe
seama divinității. Poate de
aceea regăsim flori cu
nume de sfinți sau chiar cu
numele Maicii Domnului.
Vă vom prezenta, în con-
tinuare, doar câteva dintre
florile despre care se
spune că au fost binecu-
vântate de Sfânta Fecioară
Maria.

Lacrima Maicii 
Domnului

De o frumusețe și gingășie
aparte, despre această floare
se spune că produce mir în
mod natural, cu proprietăți
curative. Are flori lunguieţe
verzi-alburii, care se solidifică
şi devin bobiţe. Din  ele, cre -
dincioşii îşi fac metanii, fiind
percepute ca flori făcătoare
de minuni. 

În tradiția populară
Se crede că această floare

delicată o înfățișează pe Maica
Domnului, vărsând lacrimi de
durere la picioarele Fiului
răstignit pe cruce. Se spune că
Maica Domnului a mers apoi
în Grădina Ghetsimani, acolo
unde se ruga Iisus înainte de a
fi răstignit, închinând o rugă
fierbinte către Domnul, în
care-I cerea să fie iertați cei
care i-au omorât Fiul. Iar ca să
aibă un sem al ascultării rugă-
ciunii, Dumnezeu a făcut să
răsară mii de flori albe, care s-
au răspândit apoi în lume,
precum credința puternică.

Mâna Maicii 
Domnului (Salvia sau

Caprifoiul)
Plantă binecuvântată de

Fecioara Maria, cu flori albe și
delicate, care-și schimbă cu-
loarea după câteva zile în gal-
ben pal, are proprietăți
antibacteriene naturale şi an-
tiinflamatorii. Este folosită
pentru a trata febra şi a elim-
ina toxinele din corp. Cercetă-
torii afirmă că floarea de
caprifoi poate scădea tensiu -
nea arterială, ajută la toni-
fierea inimii şi reduce nivelul
colesterolului din sânge.
Poate calma crampele şi are
un efect benefic asupra ar-
tritei şi reumatismului. 

Legenda plantei
Ne spune că proprietăţile

ei vindecătoare se datoresc
Fecioarei Maria, care, fiind
urmărită de soldaţii regelui
Irod, fugea cu Pruncul Iisus în
braţe. Când Fecioara Maria a
cerut florilor de pe câmp să o
ascundă, prima care i-a sărit
în ajutor a fost Salvia (Capri-
foiul), care a adăpostit-o
printre bogăţia de frunze şi a
scăpat-o de urmăritori. Drept
mulţumire Maica Domnului a
binecuvântat-o zicându-i: ,,
De astăzi înainte şi până în
veşnicie, tu vei fi floarea
preferată a oamenilor. Îţi dau
puterea să vindeci oamenii
de toate bolile şi să-i salvezi
de la moarte, aşa cum ai făcut
tu pentru mine.” De atunci,
salvia înfloreşte în fiecare an
pentru salvarea şi ajutorarea
oamenilor, fiind ocrotită de
mâinile Sfintei Fecioare
Maria.

Recoltarea florilor
Se face primăvara sau la în-

ceputul verii, când floarea
este încă în stadiul de boboc.
Se usucă în încăperi bine
aerisite.

Medicina tradiţională
chineză

Ne spune că această plantă
acţionează asupra meridi-
anelor stomacului, plămâ -
nilor şi intestinului gros. De
aceea, decoctul din floarea de
caprifoi era indicat la tratarea
febrei acute, durerilor de gât,
durerilor de cap, dizenterie,
urinare dureroasă, tratarea
rănilor dureroase, abcese ma-
mare, abcese intestinale sau
tratarea ochilor umflaţi. Unii
experţi cred că floarea de
Caprifoi poate scădea tensi-
unea arterială, ajută la toni-
fierea inimii şi reduce nivelul
colesterolului din sânge. Nu
se recomandă folosirea de-
coctului în caz de răceală sau
tulburări digestive. 

Prepararea decoctului
Se folosesc 9-15 grame de

plante la 300 ml de apă. Se
pune la infuzat o ceașcă de
flori de caprifoi, într-un litru
de apă clocotită. După apro -
ximativ 10 minute, se stre-
coară și se consumă 2-3 căni
de ceai pe zi.

Pentru estomparea
pistruilor şi petelor 

de pe față
Este recomandată folosirea

infuziei reci din flori de Capri-
foi. La un litru de apă, se
adaugă o ceşcuţă de flori şi se
lasă apoi la macerat peste
noapte. A doua zi se strecoară,
iar cu loţiunea obţinută se dă

apoi pe faţă, decolteu sau alte
zone cu pistrui sau pete. 

Dorul Maicii Precista
Această plantă era folosită

în vechime pentru tratarea
tusei sau pentru întărirea
rădăcinii părului. I se mai
spune și Strașnic. Se face un
decoct din două linguri de
plantă la un litru de apă şi se
bea, de-a lungul zilei, în cazul
tusei vechi. Acest decoct se
poate folosi şi pentru spălarea
părului.

Poala Sfintei Marii
I se mai spune Mușețelului,

plantă cunoscută pentru cal-
itățile ei tămăduitoare. Are
proprietăţi antiinflamatoare,
activează circulaţia sângelui şi
ajută la eliminarea toxinelor.
Infuzia sau decoctul sunt utile
în afecţiunile gastrointestinale,
iar compresele alină rănile.

Lemnul Maicii 
Domnului

Crește spontan, are un
miros puternic și aromat. Este
util în afecţiunile gastrointesti-
nale (1-2 căni pe zi) sau anxi-
etate, o cană seara, înainte de
culcare.

Iarba Sfintei Marii
Are un parfum dulceag și

crește în locuri ferite. O cană
cu infuzie pe zi ajută la cal-
marea stărilor nervoase şi
alungă depresia.

Important!
Persoanele alergice sau

cele cu anumite afecțiuni
cronice, înainte de începe
aceste tratamente naturiste,
este bine să consulte medicul. 

www.eGradini.ro
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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.
• 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

Florile binecuvântate de
Maica Domnului
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Vineri, 16 august, ora 21,30

Vacanță cu surprize 
Chiar dacă sunt în prag de divorț, Doug și Abi pleacă îm-

preună cu cei trei copii ai lor câteva zile în Scoția, pentru o
reuniune de familie. Și cum tată lui Doug era grav bolnav, ei
hotărăsc să păstreze secretul. Ajunși acolo, ei constată că
nimic nu merge conform planului. În timp ce părinții sunt
preocupați de conflictele lor, copiii își însoțesc bunicul la plajă
într-o aventură care va avea consecințe dintre cele mai
neașteptate.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

H

O

R

O

S

C

O

P

În perioada următoare nu vor
fi evenimente deosebite, așa că
aveți suficient timp pentru voi.
Se conturează schimbări ma-
jore în viața voastră. La serviciu
este agitație și trebuie să ma -
nifestați prudență atunci când
vă implicați în prea multe tre-
buri.

Bugetul vostru începe să se re-
echilibreze și reușiți să faceți
cumpărăturile pe care le-ați tot
amânat. Veți avea întâlniri cu
oameni importanți, care își vor
lăsa amprenta asupra activ-
ității voastre. În plan sentimen-
tal, lucrurile nu merg așa cum
vă doriți.

Primiți informații noi legate de
munca voastră și căutați să le
valorificați pe cele mai bune. Se
prefigurează schimbări la ser-
viciu, iar salarizarea va fi mai
bună.Vă întâlniți cu persoanele
din anturajul apropiat, iar in-
formațiile primite vă ajută.

Urmează o perioadă impor-
tantă, în care schimbările care
vor avea loc vă vor ajuta. Vă
faceți remarcați la locul de
muncă, iar ideile voastre sunt
puse în practică. Este posibil să
vă schimbați planurile, dar
acest lucru va fi de bun augur. 

Este o perioadă benefică pentru
voi, în care veți analiza cu
atenție tot ce vă ajută și ceea ce
trebuie eliminat din munca
voastră. S-ar putea să aveți dis-
cuții legate de veniturile voas-
tre și, tocmai de aceea, vă
gândiți să căutați un job mai
profitabil. 

Aveți posibilitatea să cunoașteți
cu adevărat oamenii din jurul
vostru și să analizați cu atenție
fiecare mișcare a lor. Numai
așa le veți cunoaște intențiile,
bune sau rele. Vă evidențiați în
plan profesional, iar veniturile
voastre pot crește simțitor.

La serviciu lucrurile merg bine,
dar sunteți foarte obosiți. Toc-
mai de aceea, este posibil să de-
cideți retragerea voastră din
anumite activități și să vă axați
doar pe cele legate strict de
munca voastră. Procedați cu
tact și nu forțați nota!

În familie vor avea loc mo-
mente importante, care pot
aduce schimbări majore în ac-
tivitatea voastră. Aveți discuții
cu un frate sau văr, legate de o
moștenire. Fiți prevăzători în
tot ce întreprindeți și pentru
orice schimbare, consultați un
specialist.

Energia de care dispuneți vă
ajută să rezolvați toate pro -
blemele care s-au aglomerat în
ultima vreme. Veți avea cheltu-
ieli neprevăzute și trebuie să le
faceți față necondiționat. Spre
sfârșitul intervalului, primiți in-
vitații la anumite evenimente,
pe care le veți onora.

Imaginea publică este foarte
importantă pentru voi și veți
căuta să vă comportați ire-
proșabil. Evenimentele la care
participați au rolul de a vă
schimba percepția față de anu-
mite situații. Tocmai de aceea,
este bine să vă gândiți serios la
voi și la planurile de viitor.

Perioada următoare este defi -
nitorie în plan profesional, în-
trucât se conturează schimbări
majore, de lungă durată. Veți
trata problemele diferit, iar
munca voastră este ceva mai
dificilă. Nu vă faceți probleme,
pentru că veți intra în ritm
destul de repede.

Ar fi de dorit să vă detașați de
trecut și să priviți cu obiectivi-
tate la situațiile în care sunteți
implicați. Amplificarea con-
flictelor între generații vă pot
da bătăi de cap, dacă nu le ges-
tionați cu atenție. Vă pregătiți
pentru o nouă etapă în cariera
voastră.

PRO TV

• Discuție între doi prieteni
- Se pare că maică-mea are șanse mari să

ajungă președintele României, spune unul
dintre ei.

- De ce? – întreabă celălalt.
- Păi azi noapte mă plictiseam, așa că am

făcut un sondaj telefonic. Am sunat la câteva
sute de numere de telefon și am întrebat cu
cine ar vrea să voteze în noiembrie. Mai mult
de jumătate mi-au răspuns:

- Cu mă-ta!

• După pâine
- Iubite, du-te și ia pâine!
- Pe căldura asta nici câinele nu-l scoți

afară din casă!
- Ți-am zis eu să iei și câinele ?!

• Discuție între soți
- Dragul meu, cu ce o să mă surprinzi la

aniversarea a 20 de ani de căsnicie?
- Te duc în Thailanda !
- Iooai ce fain! Și la ăia de 30?
- O să vin după tine!

• Împrumutul
Gheorghe:
– Ce ai vecine de ești supărat?
Costel :
– L-am împrumutat pe Ion cu 100.000$ să-

și facă operație estetică!
Gheorghe
– Și, nu-ți mai dă banii?
Costel:
– Nu-l mai recunosc!

Joi, 15 august, Antena 1, ora 14,00

Valurile vieţii 
Primul episod al serialului va fi difuzat

pe data de 15 august, de la ora 15, urmând
ca din 19 august să fie difuzate două
episoade, de luni până vineri, de la ora
14.00. Serialul spune povestea lui Evren
Ergüven, care are o familie aparent fericită
cu Yıldız, mama celor doi copii ai săi. Dar,
din cauza unor probleme financiare, Evren
intră în faliment cu afacerile. Familia este
nevoită să se mute la Bodrum. Aici sunt
scoase la iveală multe secrete din viața lui
Evren. Acesta avea o viață dublă, iar soția
lui, Yıldız, este dorită de un fost iubit din
tinereţe, Faryali.

SERIALE NOI:



Într-o zi, am întâlnit pe
stradă  un bătrânel cu
un căruț cu fier vechi,

îmbrăcăminte veche, o
pereche de bocanci și o
plasă cu pâine, iar la
urma căruțului era Tri-
colorul. L-am salutat i-am
dat 10 lei și am schimbat
câteva cuvinte cu
bătrânelul.

”Taică, au plecat din țară
10 milioane de locuitori.
Ăștia aduc acum în țară, indi-
eni, pachistanezi, sirieni și
chiar din Africa, să lucreze în
construcții la noi. Dar ăștia
nu o să mai plece de aici. În
10 ani, fac 2-3 rânduri de
copii și gata, 8-10 milioane
de imigranți. Împreună cu ți-
ganii din România, albii
devin minoritari. Și uite așa,
nu ne mai plângem de
nimic”. Dar de ce purtați ,,Tri-
colorul"? Mă privește cu
ochii în lacrimi și îmi spune,
arătându-mi cu degetul spre
căruț: ”Vezi căruțul?” Da!
,,Atât a mai rămas din Româ-
nia, restul au furat și vândut
tot!"

Sporuri, diurne și bani
pentru vacanță

Spor de condiții vătămă-
toare 15-20% (spor pentru
radiațiile de la telefon și
tabletă). Toate sporurile
ajung 30%. La un salariu de
6000 lei, +1800 lei sporuri +
diurne la două deplasări/
lună -  1200 lei, bani pentru
vacanță 1500 lei și alte veni-
turi. Ce fac acești oameni
pentru acești bani, când
statul  plătește  salarii și pen-
sii 75% din venituri? Și
atunci, putem spune că
statul a devenit mafiot doar

pentru el și acoliții lui? Ma-
joritatea banilor trebuie să
provină de la mediul privat,
respectiv investitorii auto-
htoni. Dar statul nu
colectează, ci jecmănește.
Oamenii de afaceri autohtoni
au devenit cobaii statului.
Statul se împrumută lună de
lună pentru acești oameni,
nu pentru săraci sau oameni
bătrâni și bolnavi.

Dosare la comandă

Din ce în ce mai mulţi oa-
meni de afaceri reclamă fap-
tul că nu se simt în siguranţă
ei, familia și chiar afacerile
domniilor lor, în contextul în
care, în orice clipă, pot fi ,,at-
acaţi"chiar de instituţiile
statului, cuprinse de o sete
nebună de a colecta ceva, să
poată primi salarii și pensii
exorbitante, de a scoate bani
din orice, chiar şi de unde nu
sunt. Un bun prieten, aflat
într-o funcție publică, îmi
spunea că și el se miră cât
câștigă lunar. În loc ca relația
între oamenii de afaceri să
fie una corectă cu statul, se
observă că statul trece rapid
la somații, blocări de conturi,
sechestre și amenințări cu
dosare. De fapt, la noi se fac
dosare nu pe corect, ci cum
dictează ,,boierii inculți".
Dacă afacerea prosperă, sunt
amenințați cu fel de fel de
tertipuri, iar familiile lor stau
cu frică în fiecare zi, că se
trezesc la ușă cu mascații.
Este posibil orice în Româ-
nia, unde statul nu se mai
poate controla nici pe el. Am
un prieten, om de afaceri,
care îmi spunea că în fiecare
zi așteaptă să apară cine știe

de unde, câte o citație. Am
mers pe urma problemelor
lui și am observat că de fapt,
era mai mult o ,,hărțuire"
decât o faptă gravă făcută de
el. 

Oamenii de afaceri simt o
presiune neîntâlnită, iar
aceasta se observă la nivel
mare, chiar şi atunci când,
întâmplător, întrebi un om
de afaceri, indiferent de
domeniul în care activează,
cum merg lucrurile în econo-
mia ţării sale. O să-ți
răspundă imediat că ar dori
să spună stop, că nu mai vrea
să continue. Că și-a vinde
afacerea dar nu are cui, chiar
dacă, prețul afacerii nu este
cel dorit, doar ca să scape de
stresul pe care-l produc pre-
siunile autorităţilor asupra
mediului de afaceri, dar şi in-
stabilitatea economică. 

Țara merge într-o 
direcție greșită!

La această oră, nu vede ni-
meni că țara este blocată.
Conducătorii noștri au o altă
viziune, ca și cum economia
merge de duduie. Țara
merge într-o direcție greșită
sau intenționat este lăsată
așa. Președintele, nici el nu
înțelege ce se petrece în țară,
având timp de răfuieli, zi de
zi cu PSD , iar când și-a făcut
lansarea, a vorbit 50 de
minute, de nu a înțeles ni-
meni nimic. Am așteptat să
spună lucruri interesante,
dar cred că se gândea să
plece undeva în străinătate.
Viorica Dăncilă nu are ce
căuta nici ca Președinte PSD
și nici Candidat la Președ-
inție. A dus partidul în pră-

pastie, iar economia mai are
un pic și intră în colaps. 

Ați dat pensii speciale,
sporuri, de îmi este rușine să
pronunț numele, salarii ex-
orbitante, alte facilități pen-
tru voturi, fără niciun fel de
raționament economic.
Doamna Dăncilă, vă rog să
plecați, să vina cineva pri-
ceput să redreseze, dacă se
mai poate redresa ceva. Nu
am crezut că PSD poate să
conducă țara atât de slab. Nu
ați făcut nimic! Nici PNL nu
va face nimic cu Orban, Țur-
can etc. Închiderea firmelor,
amenințarea oamenilor de
afaceri autohtoni să dea stat-
ului bani cât se poate de
mulți, ca să poată da la ca-
marilă promisiunile, duce
țara la dezastru.

Nu mai e de mirare nici să
te trezeşti dimineaţa cu mai
mulţi mascaţi în curte decât
la monstrul din Caracal, pen-
tru că, adesea, oamenii de
afaceri sunt priviţi, din start,
ca nişte infractori.

Cine mai este corect 
în țara asta? 

Nici nu mai are sens să
pomenim de criza forţei de
muncă, necalificată sau cali-
ficată. Locurile de muncă
sunt pur şi simplu inexis-
tente pe piaţă. La această
oră, majoritatea patronilor
au restrâns afacerile sau au
început să se bazeze exclusiv
pe membrii propriilor familii
pentru a mai lungi, o vreme,
această agonie. Și atunci,
aduc oameni de pe alte con-
tinente, cum spuneam la în-
ceputul articolului. E o stare
pe care statul o încurajează
şi o susţine vizibil, pentru a
nu face nimic concret în
această țară. 

Vorbim despre un stat
care poate fi numit mai de-
grabă stat de nedrept. Iar
atunci, în condiţiile în care
mediul de afaceri strigă din
răsputeri că nu mai poate în-
dura ceea ce i se pune în
cârcă, nimeni nu are urechi
să audă, la ce-am mai putea
noi spera?! O resetare din
temelii a statului roman tre-
buie făcută cu alte fețe de oa-
meni noi, și nu cu cele
expirate, care nu au făcut ni -
mic pentru poporul român. 

După mine, situația po po -
rului roman este foarte
gravă. Am ajuns să fim o fab-
rică de produs borfași, curve,
hoți, unde interlopii au ajuns
mari oameni de afaceri, con-
tracte cu statul destul de

bănoase. Așa cum toți vedem
legăturile dintre mafioții
statului și borfași. 

Am văzut  legăturile stat-
ului cu lumea interlopă, cu
rețele întregi de prostituție,
rețele întregi de vânzări de
copii, rețele de droguri și
multe altele. Și, mă întreb, ca
orice om de bună credință,
care este deosebirea dintre
statul și statul paralel?
Vedem implicați oameni din
justiție, procurori, judecă-
tori, polițiști de toate gra -
dele, oameni din servicii,
politicieni și alții. 

Ce caută acești indivizi să
facă parte din statul român.
Văd, mai nou, un precedent
periculos. Ca să mușamal-
izeze cazurile, toate dosarele
grele merg la București. Am
ajuns să fim prostiți și ma-
nipulați prin tot ce se poate.
Noi pentru ce ținem acolo
acești oameni fără scrupule?
Văd ca mulți dintre ei fug la
pensie, că de, au muncit
enorm de mult. Hoții își aleg
hoții, iar hoțișorii sunt în
eșaloanele 2-3-4, care acum
fac cursurile de furat.

P.S. Am primit 102 scrisori
cu multe probleme ale oame-
nilor din județ. Cu ajutorul
,,Accent Media" le vom
răspunde la fiecare, iar cei
care mi-au trimis număr de
telefon, le răspund telefonic.
Pentru Dl ,,Anonim "din Deva,
cu plic la redacție, vă pot
spune că aveți dreptate. Ger-
mania, Franța și altele nu au
plătit nimic (inclusiv ce reiese
din proba dv.) la Bruxelles și
au luat fonduri. La noi este in-
vers: plătim și nu luăm. Nu
sunt membru al niciunui par-
tid politic și nici ,,cumetrii "nu
am. Vă mulțumesc că aveți în-
credere în noi și citiți cu
atenție articolele, așteptând
scrisori la redacție. 

Al dumneavoastră același 
Prof Ioan Romeo Mânzală
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Mod de preparare:
Ficatul se spală și se taie

în bucățele, iar ceapa se
curăță și se mărunțește. Se
pregătește o tigaie cu ulei, în
care se prăjește ceapa, până
devine sticloasă. Se adaugă
apoi ficatul, iar după ce s-a
prăjit ușor, totul se ase-

zonează cu sare și piper.
Separat, se mărunțește us-

turoiul și verdeața, roșiile se
taie în cubulețe iar cașca -
valul se dă pe răzătoare.

Ficatul prăjit și ceapa se
pun într-o formă de copt,
deasupra se presară ustu -
roiul și verdeața. Pe toată
suprafața vasului se așază
roșiile, iar deasupra lor se
presară cașcavalul ras. Vasul
se dă la cuptorul preîncălzit
timp de 10-15 minute, până
se topește cașcavalul.

https://bucatarul.eu
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Mod de preparare:
Aripioarele se spală și se

curăță, apoi se pun la fiert în
3-4 litri de apă cu sare. Când
apa începe să fiarbă se ia
spuma, până rămâne supa
limpede. Între timp, legumele

se curăță, se spală și se taie
cubulețe. Cartofii și zarza-
vatul mărunțit se adaugă la
supă, lăsându-se pe foc până
se înmoaie aripioarele și
cartofii. Se adaugă apoi
cubulețele de roșii, baby
spanacul, opărit înainte și
ciorba se potrivește de sare.
După aproximativ zece
minute se adaugă fideaua, iar
după alte 5-10 minute, se
stinge focul. Deasupra se pre-
sară verdeața tocată, apoi
ciorba se drege cu ou și
smântână. Cine dorește,
poate adăuga în farfurie și
suc de lămâie.

https://www.gustos.ro

Mod de preparare:
Pentru început, untul se

taie bucățele și se pune în
tava în care se va coace prăji-
tura. Tava se introduce în
cuptorul preîncălzit, ținându-
se până se topește untul
(untul se poate topi și pe
ochiul de aragaz).

Între timp, se scot fructele
din conservă și se usucă cu

ajutorul prosoapelor de hâr-
tie. Vișinele au rol de decor,
de aceea nu este obligatoriu
să fie folosite. Când untul s-a
topit, se adaugă zahărul brun,
amestecându-se până la to -
pirea lui. Compoziția rezul-
tată se răspândește pe toată
suprafața tăvii. Peste com-
poziția rezultată se aranjază
feliile de ananas, în mijlocul

lor punându-se câte o vișină.
Pentru pregătirea aluatu-

lui, se amestecă făina cernută
cu sarea și praful de copt.
Untul moale, zahărul, extrac-
tul de vanilie și ouăle se mi -

xează până se obține o com-
poziție cremoasă și pufoasă. 

Treptat se adaugă laptele,
apoi făina și praful de copt,
amestecându-se până la
omogenizare. Aluatul obținut

se toarnă peste fructe,
răspândindu-se uniform pe
toată suprafața tăvii. Prăjitura
se va introduce în cuptorul
preîncălzit, pentru 65-75 de
minute (depinde de cuptor).
Dacă după 30-40 de minute
de coacere suprafața prăji-
turii se rumenește, se va
acoperi cu hârtie de copt, ca
să nu se ardă. După ce se
scoate din cuptor, se lăsă să se
răcorească zece minute. Cu
ajutorul unui cuțit se vor des -
prinde marginile, apoi prăji-
tura se răstoarnă pe un
platou. După ce se răcește, se
poate porționa.

www.facebook.com

pRăjITuRă RăsTuRNaTă cu aNaNas

INGREDIENTE

Ingrediente pentru topping: 75 g de unt, 225 g de
zahăr brun, 9 rondele de ananas conservat, 9 vișine
conservate (opțional).

pentru aluat: 115 g de unt, 200 g de zahăr, 2 ouă, o
linguriță de extract de vanilie, 250 g făină, praf de
copt, puțină sare, 175 ml de lapte.

cIoRbă DE aRIpIoaRE cu spaNac 

INGREDIENTE

600 g de ficat, 250 g
de roșii, 170 g ceapă, 4
căței de usturoi, 170 g
cașcaval tare, verdeață,
sare și piper.

FIcaT cu RoșII la cupToR 

INGREDIENTE

opt aripioare de pui,
un morcov, un pătrunjel,
o țelină, o ceapă roșie, 2-
3 cartofi, baby spanac,
pătrunjel verde, un ou,
fidea, un ardei roșu, 4-5
linguri de cubulețe roșii
în bulion, suc de lămâie.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

M - B - PESO - MIM - CERB - NEA - AT - R - S - B - B - CORD - TRI - T - AEROPORT - AICI - VIRA - SUBTIA - AREICA - GIN - HALO

- AFIN - RT - PILOT - MACH - TREN - ALAIURI - MIA - AO - R - MDA - JEEP - TC - VRAF - UNI - K - TI - E - ISON - U - STEWARDESA

- ASIN - CLUB - UNT - TRAFIC 



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 sau schimb apartament 2

camere Deva, cu amenajări, et.1, zonă
liniștită, cu o casă la periferia Devei,
de prin anii 60-70, neamenajată.
Poate fi și fără gaz, dar nu pe dea, să
aibă curte, cu loc drept, cu grajd pen-
tru animale. Telefon: 0737.813.361.

l Vând casă în Deva, zona parc, 2
camere, baie, bucătărie plus anexe,
teren 800 mp, apă, canal, loc drept,
liniștit. Preț: 65.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând urgent și ieftin casă în
Sâncrai, trei camere, din care două
mobilate, cu teracotă, două bucătării
vechi, grajd, șură, fântână potabilă,
grădină mare, 1910 mp, curte, la
drum asfaltat, pomi fructiferi și viță
de vie. Preț: 25.000 euro, telefon:
0760.193.089, 0254.730.209.

l Vând apartament 4 camere,
Deva, zona parc, etaj 2, decomandat, 2
băi, termopan, garaj sub bloc, 88 mp,
plus 15 mp garajul. Preț: 77.000 euro,
telefon: 0722.564.004.

l Vând garsonieră, Dorobanți, 
27 mp, etaj 3, cu balcon, CT, termopan,
mobilată. Preț: 24.000 euro, telefon:
0725.452.888.

l Vând apartament 3 camere,
Deva, Bd.Iuliu Maniu, decomandat, 
78 mp, CT,. termopan, mobilat, etaj 
intermediar. Preț: 45.000 euro, 
telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament două camere
Deva, zona Piaţa Centrală, etaj 1,
suprafaţă 52 mp, centrală termică,
izolat exterior, balcon. Preţ: 39.900
euro. Tel. 0721.055.313. 

l Vând apartament două camere,
Deva, zona Eminescu, bloc cu un sin-
gur nivel, parter, CT, termopan, curte
interioară, beci la demisol, posibilități
construcție garaj în curte. Preț nego-
ciabil, telefon: 0729.231.522.

l Vând casă în sat Râpaș, comuna
Turdaș, 2 camere, baie, hol, bucătărie,
șură, teren 2800 mp, gaz, apă, curent,
drum asfaltat. Preț: 25.000 euro, tele-
fon: 0725.147.370.

l Vând casă, duplex, în Șoimuș,
nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi,
bucătărie mare, beci, încălzire cen-
trală pe gaz, apă curentă, garaj, grăd-
ină 500 mp și anexe. Preț: 110.000
euro, telefon: 0723.784.821,
0721.479.233.

l Vând apartament 3 camere,
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj.2,
gresie, faianță, parchet, ușă metalică.
Nu sunt agent imobiliar. Preț:34.000
euro, telefon: 0738.246.138.,
0769.213.866.

l Vând casă,  2 camere, hol,
bucătărie de vară, grajd plus atelier,
curte, grădină, toate utilitățile,
Chișcădaga. Preț: 70.000 lei, 
telefon: 0725.452.888.

l Vând apartament 3 camere,
Aleea Crișului, termopan, CT, etaj 2,
ușă metalică, parchet.  Preț: 34.000
euro, telefon: 0738.246.138,
0769.213.866.

l Vând apartament 3 camere, 2
băi, et.2, 70 mp, decomandat, CT, bal-
con, boxă, zona piață, renovat. Preț:
57.000 euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând casă, dependințe, teren 10
ari, pomi fructiferi, apă curentă,zonă
bună, nepoluată, la stradă. Casa are și
beci, curte separată pentru animale.
Preț: 21.000 euro, tel. 0748.557.794.

l Vând apartament 3 camere,
zona IRE, et 1, decomandat, două băi,
CT, termopan, aer condiționat, mo -
dern, mobilat modern. Preț: 60.000
euro, telefon: 0725.452.888.

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 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, Bejan, decomandat, cu ter-
mopan, mobilat, centrală electrică.
Preț: 16.000 euro, tel. 0725.475.211.

l Vând casă în comuna Zam, re -
novată, două camere, balcon închis,
căsuță de vară, fântână, cablu TV,
pomi fructiferi, teren arabil 2900 mp.
Preț: 15.000 euro, tel. 0733.832.559.

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

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 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 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.

SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
l Schimb apartament 2 camere,

et.1, din cărămidă, izolat termic, în
zonă centrală, Hunedoara, cu asemă -
nător în Deva sau Simeria. Suport
diferen ța de preț. Tel. 0727.288.460.

ÎNCHIRIeRI
l Ofer locuinţă la curte, Deva,

zona spital, unui student, sau per-
soană (femeie sau bărbat) încadrată
în muncă sau la pensie, pentru ajutor
gospodăresc. Tel. 0724.451.762.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, etaj 1, zonă centrală,
decomandat, CT, termopan, mobilat și
utilat modern, Deva. Chirie: 250
euro/lună, plus garanție, pentru fam-
ilie cu serviciu. Tel.0725.452.888.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, 52 mp, decomandat,
balcon, CT, termopan, mobilat și uti-
lat modern, zona piață, Deva. Chirie:
280 euro/lună, plus garanție. Telefon:
0745.202.448.

l Ofer pentru închiriere spaţiu
hală 100 mp, vad comercial, pentru
producţie, depozitare, acces auto
bun. Dispune de toate facilităţile
posibile. Deva, cartier Oituz, str. Flo-
rilor. Preţ negociabil. Tel.
0735/837.114, 0722/634.552.

l Ofer pentru închiriat casă în
Deva, P+1, 5 camere, 4 băi, bucătărie,
garaj, depozit, CT, mobilată și uti-
lată. Chirie: 500 euro/lună. Telefon:
0733.345.459.

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

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

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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TERENURI

l Vând teren în Simeria, str. Bis-
caria, 11.619 mp, FS 40 m, curent,
zonă pentru construit case. Preț: 6
euro/mp, telefon: 0725.452.888.

l Vând în localitatea Crișcior-
Brad, teren arabil, plus pășune și pă-
dure, total 5,2 hectare, întabulat, cu
proiect. Preț: 21.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând teren arabil, 38 ari, în
Lunca Crișului, întabulat. Preț nego-
ciabil, telefon: 0735.195.269,
0254.211.687.

l Vând teren Archia, 2,2 hectare,
utilități, parcelabil. Preț: 16 euro/mp,
telefon: 0722.564.004.

l Vând teren intravilan în zona
de agrement Valea Căoiului –Vețel,
1457,05 mp, FS 70 m, șosea asfaltată.
Preț: 7 euro/mp, telefon:
0748.143.489.

l Vând teren intravilan, în Bejan
- Şoimuş, supraf. 2880 mp, FS - 33m,
curent, apă, gaz, proiect topo. Preţ:
13.000 euro, neg. Tel. 0725/452.888.

l Vând loc casă în Haţeg, str. Râu
Mare Retezat, supraf. 5700 mp, FS -
31 m, posibilităţi apă, curent,
canalizare, gaz. Se vinde şi în-
jumătăţit. Preţ 
12 euro/mp. Tel. 0747/179.190.

l Vând teren extravilan în Haţeg,
7200 mp din care 5000 mp livadă
pruni+2200 mp fâneţe, în Câmpul
Mare. Preţ 15.000 euro. Tel.
0747/179.190.

l Vând teren în Popești, 3600 mp,
cu front stradal 17 m, la șosea, 800 m
intravilan. Preț: 6 euro/mp, telefon:
0738.246.138.

l Vând teren intravilan, 550 mp,
Deva, str. Vulturilor (prelungirea Vul-
can).Telefon: 0732.139.547.

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

AUTO

l Vând Ford Escort, din Austria,
preț: 1000 euro,  Alfa Romeo 3500
euro, VW Passat, acte la zi, 1200 euro,
Dacia combi, pe injecție, acte la zi.
Telefon: 0742.695.238.

l Vând autoutilitară N, Mercedes
Benz Sprinter, 413 CD, 14025, ITP,
până în anul 2020. Preț: 5500 euro,
negociabil, telefon:0734.080.115.

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 Vând Ford Escort Turnier, AF
1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re-
cent, valabil – martie 2020, cu multi-
ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte
bună. Preț: 1250 euro, telefon:
0767.510.260.

l Ocazie! Vând Nissan E 11, 
benzină, 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 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 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.

OFERTE DE SERVICIU

l SC MEGA FOX SRL Simeria  an-

gajază: gestionar depozit produse ali-

mentare cu sau fără permis auto;

șofer distribuitor marfă pentru

autoutilitară de 3,5 tone. Informații la

tel. 0722335157.

l Se caută meseriași pricepuți

pentru a repara cărucioare electrice

(partea electronică) pentru persoane

cu handicap. Telefon: 0784.585.454.

l Societatea comercială  ANDRIS

– ALEXIOU CONSULTING SRL anga-

jază îngrijitoare. Cerințe minime

obligatorii: studii medii și

cunoașterea limbii engleze. CV-ul se

va trimite la următoarea adresa 

de  e-mail: pandris@aktor.gr.

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

l Pensionară, din Deva, doresc să

ajut la curățenie pe o doamnă sau

domn, de preferință la curățenie casă,

curte, grădină, în Deva sau împre-

jurimi, două zile pe săptămână. Rog

seriozitate. Telefon: 0771.139.136.

l Caut femeie pentru a îngriji o

persoană vârstnică (bolnavă), în

Deva. Informații la telefon:

0723.056.710.

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

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

MATRIMONIALE

l Bărbat singur, din Deva, fără
obligații, înălțimea 178/96, ortodox,
pensionar, 62 de ani, doresc să cunosc
o doamnă de vârstă apropiată pentru
prietenie-căsătorie. Rog seriozitate!
Telefon: 0720.151.348.

l Văduvă, 60 de ani, caut un
văduv serios, fără minciuni și laude,
pentru alungarea singurătății. 
Dacă este posibil, să aibă carnet de
conducere. (Nu vei regreta!). 
Telefon: 0745.290.933.

l Domn, 60 de ani, cu afacere
proprie prosperă, autoturism, casă,
doresc o relație cu o doamnă serioasă,
pentru căsătorie și o viață de vis îm-
preună. Să fie fără vicii și pioasă. Rog
seriozitate! Telefon: 0727.405.753.

l Tânără, ardeleancă, simpatică,
serioasă, sinceră, gospodină, doresc să
cunosc un tânăr serios, pentru priete-
nie-căsătorie. Rog seriozitate! Telefon:
0744.818.223.

l Tânăr, 38 de ani, 1,63, 67 kg,
Brad,  serios, fără vicii, fără copii, ne-
fumător, caut o relație serioasă de pri-
etenie/căsătorie. Poate avea copii.
Telefon: 0733.155.451.

l Văduv, 77/170/70, doresc să
cunosc o doamnă de 60-68 de ani,
pentru prietenie-căsătorie. Telefon:
0758.413.149.

l Domn singur, 61 ani, 1,72/80 kg

din Deva, cu proprietate personală,

doresc o relație adevărată cu o doamnă

de maxim 60 de ani. Domiciliul îl va 

decide femeia. Tel. 0720.366.434.

l Doamnă, 54 de ani, doresc o re-

lație de prietenie, bazată pe respect,

cu un domn de vârstă apropiată, fără

obligații. Prefer să dețină mașină.

Rog seriozitate: 0749.198.130.

l Sunt singur, divorțat, fără obli -

gații, situație materială OK, 51/178/70,

agreabil, comunicativ, cu bun simț,

doresc să cunosc o doamnă într-o

situație asemănătoare și, sigur, îm-

preună vom alunga singurătatea. Rog

seriozitate! Telefon: 0730.350.889.

l Domn singur, catolic, fără vicii,
de vârsta a treia, doresc să cunosc o
doamnă fără vicii, de vârsta a treia,
care să fie alături de mine la bine și
la rău, să luptăm împreună împotriva
singurătății. Rog seriozitate. Telefon:
0254.211.731.

l Pensionar, 80 de ani, doresc să
cunosc o doamnă de vârstă apropiată
pentru prietenie sau căsătorie. Tele-
fon: 0787.649.226.

l Domn de 64 de ani, 170/83,

doresc să cunosc o doamnă de vârstă

apropiată, fără vicii, pentru căsătorie.

Rog seriozitate! Tel. 0734.076.624.

l Domn din Brad, distins, 63 de
ani, caut o doamnă de vârstă apropi-
ată pentru prietenie – căsătorie. 
Telefon: 0742.695.238.

DIVERSE

l Vând palton de Astrahan, blană
neagră, talia 54-56. Paltonul este nou,
elegant. Preț: 1900 euro, negociabil,
telefon:  0737.813.361.

l Vând 50 l țuică de prune, 40
grade, preț negociabil. Tel. 0752.027.049.

l Vând parfumuri originale
Chanel, Versace, Giorgio Armani, flacon
de 100 ml. Telefon: 0737.813.361.

l Vând două locuri de veci, tip
cavou, cu cruce, în cimitirul Bejan,
Deva. Preț negociabil, tel. 0766.355.721.

l Vând rolator masiv, nou, ajutor
la mers, Deva. Telefon: 0737.813.361.

l Vând zece lăzi pentru albine în
stare foarte bună, cu câte zece rame,
fără ceară, 0 magazii superioare, cu
câte zece rame. Preț 100 lei/bucată, ne-
gociabil, telefon: 0760.193.089,
0254.730.209.

l Vând bocanci de munte-iarnă,
solizi, nr.37, marca Landrover. 
Preț: 50 lei, telefon: 0743.137.888.

l Vând pătul de porumb știuleți,
din metal, sobă emailată de încălzit, la
gaz sau butelie, plăci de teracotă, din
demolări, scaun auto pentru copii. Preț
negociabil, tel. 0744.633.217.

l Vând masă pliabilă cu șase
scaune și bicicletă semicursieră. Preț
negociabil, telefon: 0735.195.269,
0254.211.687.
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Geoagiu – Ca în fiecare an
în perioada sărbătorii creş-
tine a Sfintei Marii, au-
torităţile locale din oraşul
Geoagiu organizează o nouă
ediţie a Zilelor oraşului. Pro-
gramul manifestărilor se de-
schide joi, 15 august, la ora

15,00, cu un Mare Maslu ce
este oficiat de un sobor de
preoţi la Biserica Ortodoxă
cu hramul „Adormirea Maicii
Domnului”, din Geoagiu. De
altfel, Sf-Maria este şi protec-
torul spiritual al acesti local-
ităţi.

Apoi, de la ora 18,00, va
avea loc un spectacol fol-
cloric de ţinută, în care vor
evolua artişti cunoscuţi ai
muzicii populare româneşti
între care îi veţi recunoaşte
pe Bogdan Toma, Florica To-
moioagă şi Cosmin Marta.
Seara se va încheia cu un im-
presionant foc de artificii.

Zilele oraşului Geoagiu
continuă vineri, de la ora
15,00, cu un concurs de dans
intitulat „Dance Together”,
iar de la ora 19,00 va fi rân-
dul iubitorilor muzicii
uşoare să se distreze cum
ştiu mai bine. Invitata spe-
cială a serii este Cristina
Vasiu.

Toate spectacolele progra-
mate cu ocazia Zilelor oraşu-
lui Geoagiu se vor desfăşura
în parcarea hotelului Ceres,
din staţiunea Geoagiu-Băi.
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Brad – Holograf, Ciprian
Roman, Lena Miclăuş, Cor-
nelia şi Lupu Rednic sunt
capetele de afiş ale Zilelor
municipiului Brad, mani-
festare ce va avea loc în pe-
rioada 16-18 august.
Momentele de voie bună vor
fi întreţinute de cuplul
Romică Ţociu-Cornel Palade.
Programul manifestărilor
este unul extrem de bogat,
aşa cum ne-au obişnuit, de
atâţia ani, organizatorii
evenimentului din partea
Primăriei Brad. Vineri seara
va avea loc un spectacol fol-
cloric în care îi veţi putea ur-
mări, printre alţii, pe Ciprian
Roman, Ovidiu Olari, Bogdan
Toma, Lena Miclăuş, Cristian
Fodor. Sâmbătă seara este
rândul muzicii uşoare, pe
scenă urmând să fie prezenţi
mai mulţi tineri talentaţi din
Brad, finalul fiind rezervat
legendarei trupei Holograf. 

Zilele municipiului Brad
se vor încheia duminică cu
turul ciclist „Drumul auru-
lui”, care va avea loc în cursul
dimineţii. Apoi, de la ora
18,30, este programat un
nou spectacol de folclor în

care vor fi prezenţi, printre
alţi interpreţi de valoare,
Cornelia şi Lupu Rednic. În
pauza spectacolului va fi or-
ganizat cel mai îndrăgit con-
curs al manifestării:
Devo ratorii de virşli. 

Holograf la Zilele municipiului Brad


