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Fondat de Cornel POENAR

PAg.3
O campanie de combatere
şi reducere a rozătoarelor a
fost demarată de 
Primăria Deva. În oraş 
vor fi plasate momeli 
pentru şoareci şi sobolani. 

exAmeNePAg. 2
Circa 60% dintre candidaţii
la obţinerea unui permis
auto nu reuşesc să treacă
proba practică de 
conducere în oraş. 

uLtimA ziPAg. 16

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

Ştrandul din Deva îşi
închide porţile. Anul viitor
municipalitatea promite
mult mai multe surprize
plăcute. 

Pag. 4 - CONCURS
Farmacia TACOMI

te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această  săptămână:

• Maria IVAN din Deva

• Paula CODRIN din Brad
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E-mail: accentmediahd@yahoo.com
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Anunţuri 
de mare şi mică 

publicitate
în ziare 
locale 

şi centrale

Râsu-plânsu: Necirculată,
autostrada Lugoj-Deva 

are fisuri!

Femeile se întâlnesc sâmbătă la o nouă
ediţie a paradei biciclistelor „SkirtBike”.
Vor fi premii, tombolă, muzică şi multă

bună dispoziţie. /pag.16
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Primăria cumpără 12 autobuze 
pentru parcul auto

Deva - Primăria Deva va cumpăra 12 autobuze second-
hand pentru parcul auto propriu, achiziţia fiind estimată la
2,1 milioane lei cu TVA, potrivit unei hotărâri adoptată marţi
de consilierii locali. Primarul municipiului Deva, Florin
Oancea, a explicat că administraţia locală are nevoie de aceste
autobuze pentru asigurarea transportului public de călători,
dar şi pentru a-şi crea propriul parc auto, deoarece acum
acestea sunt închiriate. În plus, a arătat edilul local, fără acest
parc auto primăria nu va îndeplini o condiţie dintr-un proiect
cu fonduri europene în valoare de 20 de milioane de euro
care prevede modernizarea transportului public şi dotarea
acestuia cu autobuze ecologice până în anul 2021.

Sediu nou pentru Permisele Auto
Deva - Serviciul de Permise Auto s-a mutat, din această

săptămână, într-un spaţiu nou, modernizat, deschis la etajul,
al doilea al complexului comercial Ulpia din Deva. Prefectul
judeţului Hunedoara, Fabius Kiszely, a declarat că spaţiul este
oferit gratuit în baza unui contract de comodat încheiat cu
proprietarul complexului comercial. 

60% nu reuşesc
Deva - Circa 60% dintre candidaţii la obţinerea unui per-

mis auto nu reuşesc să treacă proba practică de conducere în
oraş. Ei sunt nevoiţi să repete acest examen după aproape o
lună şi jumătate, cât trece de la o programare la alta, relevă
datele Serviciului Public Comunitar Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor Hunedoara. Situaţia este mai
bună în ceea ce priveşte rezultatele obţinute la proba teore -
tică, unde 65% dintre candidaţi reuşesc să treacă examenul
şi să se poată înscrie apoi la proba practică de condus în trafic. 

Teatru şi Poliţie
Petroşani - Poliţiştii din judeţul Hunedoara au început o

colaborare cu actorii teatrului din Petroşani, care au pus în
scenă o piesă al cărui subiect îl reprezintă, în principal, traficul
de persoane. Spectacolul dedicat tinerilor de liceu a fost deja
prezentat elevilor din Orăştie în cadrul acţiunilor de pre-
venire desfăşurate de Ministerul Afacerilor Interne (MAI).
Piesa de teatru se numeşte „Audiţia.ro” şi a fost scrisă de doi
tineri autori din Petroşani, la sugestia Compartimentului de
Prevenire din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ)
Hunedoara, a declarat comisarul şef de poliţie Andreea Fe -
raru.

Grădină urbană
Deva - Un proiect care vizează amenajarea unei grădini

urbane în zona Zamfirescu, din Deva, va fi dus la îndeplinire
graţie unui contract cu finanţare europeană în valoare de
peste 197.000 de euro. Din aceşti bani, cofinanţarea primăriei
se ridică la numai 23.000 de euro. „Prin realizarea investiției
se urmărește transformarea zonei Zamfirescu într-o grădină
urbană, cu acces liber pentru toți locuitorii orașului”, a infor-
mat Primăria Deva. Vor fi plantați arbori ornamentali, gazon,
flori, vegetație de talie mică și altele. De asemenea, va fi ame-
najat un loc de joacă pentru copii, se va schimba mobilierul
și sistemul de iluminat și va fi asigurat internet wireless în
spațiile publice. Proiectul va trebui să fie gata până în luna
iunie 2021. 
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Mai multe proiecte
importante se află
în derulare în co-

muna Crişcior, cu finanţare
atrasă de administraţia
publică.

Crişcior – Un amplu proiect
de asfaltare a început în co-
muna Crişcior, valoarea lu-
crărilor ridicându-se la un
milion de euro. Banii au fost
obţinuţi de administraţia lo-
cală graţie unui proiect depus
prin Agenţia de Finanţare a In-
vestiţiilor Rurale (AFIR). 

Potrivit primarului Ovidiu
Furdui, se execută lucrări de
asfaltare pe mai multe străzi
din satele Crişcior şi Zdrapţi.
Deoarece aceste drumuri sunt
amplasate în vecinătatea unor
cursuri de apă, proiectul
prevede ridicarea unor ziduri
de sprijin şi parapeți din beton. 

„Este o lucrare amplă, ce în-
sumează patru kilometri de

drumuri. Sper să finalizăm
acest proiect în cel mult trei
luni de zile. În prezent, sunt la
un stadiu de 80%, în care au
fost executate lucrările nece-
sare la infrastructură. De acum
vor urma lucrările de as-
faltare”, a explicat primarul
Ovidiu Furdui. 

În paralel au fost începute

lucrările de modernizate a in-
frastructurii rutiere printr-un
alt proiect, în valoare de
500.000 de euro, finanţat prin
PNDL. Acesta prevede as-
faltarea mai multor străzi din
Crișcior și satul Zdrapți. La fi-
nalizarea lucrărilor începute,
aproape 95 % din străzile co-
munei vor fi asfaltate. 

Crişcior: Infrastructura,
o prioritate pentru 
administraţia locală

Deva - Primăria municipiu-
lui Deva şi operatorul Serviciu-
lui de salubritate pentru
activitatea de dezinfecţie, dezin-
secţie, deratizare au început o

nouă campanie de deratizare a
zonelor verzi de pe raza oraşu-
lui. Acţiunea de deratizare a în-
ceput joi şi se va încheia
sâmbătă, 14 septembrie. 

Staţiile de intoxicare a roză-
toarelor, instalate în oraş (dis-
pozitive special create în acest
scop) vor fi alimentate cu mo-
meală specială. Șoarecii și
șobolanii consumă mult mai
rapid hrana respectivă în spații
acoperite, unde nu se simt
amenințați. 

Deratizarea este importantă
pentru reducerea populației de
șoareci și șobolani. Rozătoarele
produc pagube materiale dar
totodată, constituie un pericol
pentru sănătate. Ele transmit
boli infecto-contagioase de-
osebit de grave. 

Acţiunea de deratizare nu
pune în pericol sănătatea 
populaţiei, a informat Primăria
Deva.

Începe campania de deratizare la Deva



F
isură de 15 metri pe
lotul 2 al autostrăzii
Lugoj-Deva. Pro-

bleme ar fi şi la viaductul
peste Mureş.

Deva - Problemele nu se
mai termină pe lotul 3 al au-
tostrăzii Lugoj-Deva. Anu n -
ţată că va deveni funcţională
pe 15 august, porţiunea de
autostradă nu a fost recep -
ţionată de Compania Na -
ţiona lă de Administrare a
Infrastructurii Rutiere
(CNAIR), iar termenele de
amânare au început să curgă.
Iniţial, s-a stabilit o perioadă
de 10 zile, apoi termenul a
fost extins până la sfârşitul
lunii septembrie, în condiţiile
în care Ministerul Transpor-
turilor a reziliat contractul cu
antreprenorul spaniol care a
construit lotul 3. 

Noi informaţii despre acest
tronson au apărut în cursul
acestei săptămâni. Reprezen-
tanţii CNAIR au confirmat că
pe lotul 3 a apărut o fisură în
lungime de 15 metri, pe
banda de urgenţă şi banda 1,
chiar dacă pe acolo nu a circu-
lat încă nicio maşină în afara
celor ce au aparţinut con-
structorului! 

Probleme la viaductul
peste Mureş

Surse citate de site-ul eco-
nomica.net susţin însă că
acest aspect reprezintă doar o
parte din problemele identifi-
cate. "Ei (constructorii spa -
nioli – n.r.) au pus terasament
în albia majoră a râului Mureş
când trebuia făcut viaduct în
albia minoră", au explicat

sursele economica.net.
Altfel spus, viaductul ar fi

fost construit mai scurt decât
ar fi trebuit şi, în completare,
s-ar fi pus terasament până la
lungimea care ar fi trebuit să
fie. În plus, terasamentul ar fi
din pământ şi nu din piatră
spartă, care ar fi rezistat mai
mult. De asemenea, unele po -
deţe au fost construite sub
cotă, iar apa bălteşte acolo şi
se infiltrează în teresamentul
autostrăzii.

"Dacă nu va fi demolată
pentru reparaţii, va cădea ea
singură. Dacă ar mai fi şi trafic
cu vibraţii şi ar ploua, va fi o
chestiune de timp până va
cădea", avertizează sursele ci-
tate de site-ul specializat în
probleme economice.

Apariţia fisurilor, 
confirmată de 
ministrul Cuc

Prezent miercuri la dez-
baterea privind rezilierea
contractului cu spaniolii din
Comisia de Transporturi a
Camerei Deputaţilor, minis -
trul Transporturilor, Răzvan
Cuc, a confirmat apariţia
fisurilor pe lotul 3 al auto -
străzii Lugoj-Deva. 

"Ce a făcut CNAIR, eu
susţin 100%. Nu şi ce vor
anu mite ONG-uri, care pun
presiune să facem recepţia la
o autostradă unde, la nici trei
săptămâni după ce a fost
reziliat contractul, au apărut
primele fisuri", a spus minis -
trul Răzvan Cuc. 

O fisură de 15 metri lun -
gime şi un centimetru lăţime
a apărut pe lotul 3 al au-

tostrăzii Lugoj-Deva, la km
57+100, fiind vorba despre o
problemă de terasament, care
nu va putea fi rezolvată până
la finele lunii septembrie, au
anunţat reprezentanţii
CNAIR. Prin urmare, ter-
menul avansat în luna august
nu va putea fi respectat nici
acum, urmând ca şoferii să
circule tot pe vechiul drum
spre Timişoara.

Spaniolii spun că se
poate circula

Pe de altă parte, reprezen-
tanţii constructorului spaniol
au anunţat că proiectul con-
struirii lotului 3, în lungime
de 21,14 kilometri, după o co-
laborare "extrem de dificilă"
cu CNAIR, a fost finalizat şi se
aştepta recepţia lucrărilor şi
punerea în funcţiune.

Constructorul susţin că nu
există impedimente de ordin
tehnic sau contractual pentru
ca CNAIR să nu efectueze re-
cepţia proiectului şi punerea
sa în funcţiune, iar finisajele
actuale sunt în afara corpului
autostrăzii şi se pot executa
fără a încurca traficul, ceea ce
înseamnă că nu împiedicau
recepţia lucrării.

Lotul 3 are o lungime de
21,14 kilometri, iar lucrările
au fost atribuite la o valoare
de 579,92 milioane lei, fără
TVA unei asocieri de firme
spaniole. Din suma totală,
492,93 milioane lei, adică
85%, reprezintă Fonduri de
Coeziune, iar diferenţa de
86,98 milioane lei a fost asi -
gurată din fonduri ale Guver-
nului României.
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Paturi pentru spital

Deva - Consiliul Judeţean Hunedoara a alocat fonduri
în valoare de 109.000 lei pentru achiziția unui număr
de 65 de paturi de spitalizare pentru pacienții internaţi
la spitalul judeţean de urgenţă. Paturile sunt absolut
necesare pentru desfășurarea activității medicale în
condiții optime la secțiile Cardiologie, Psihiatrie și Der-
matologie.

Scade violenţa şcolară

Deva - Numărul şcolilor din judeţul Hunedoara care
sunt clasificate cu „grad ridicat de risc” a scăzut la jumă-
tate, după ce în zona acestora au acţionat patrule ale
Jandarmeriei. Astfel, dacă în anul școlar 2018-2019, un
număr de 36 de unități de învățământ din județul Hune-
doara erau catalogate „cu grad ridicat de risc”, acum
numărul lor s-a redus la 18. Şi în acest an ordinea pu -
blică în zona acestora va fi asigurată de jandarmi. Anul
trecut, jandarmii au aplicat măsurile legale pentru 250
de contravenții și 13 infracțiuni. 

Maşinile parcate ilegal se vor ridica

Deva - Municipalitatea din Deva face noi demersuri
pentru cumpărarea unei autospeciale ce va fi folosită la
ridicarea autoturismelor staționate sau oprite ilegal
prin oraș. Consilierii locali au aprobat un proiect de
hotărâre care vizează achiziționarea unei astfel de
mașini speciale, în regim second-hand. Maşina va fi
echipată complet cu macara și sistem hidraulic de ridi-
care, platformă, precum și dispozitivele specifice de
ridicare și asigurare a vehiculului pe perioada ridicării
şi transportului. 

Lipsa forţei de muncă

Deva - Lipsa forţei de muncă creează probleme în
derularea unor proiecte finanţate din fonduri neram-
bursabile europene sau guvernamentale. Autorităţile
au arătat că există deja cazuri în care firmele de con-
strucţii nu s-au prezentat la anumite licitaţii din cauză
că nu dispun de personalul calificat necesar. Problema
forţei de muncă este din ce în ce mai mare, iar trendul
este spre adâncirea acestui aspect, chiar dacă salariile
din sectorul construcţiilor au crescut prin efectul mă-
surilor legislative luate în ultima perioadă.

Apă în Pasul Vâlcan 

Vulcan - Zona turistică Pasul Vâlcan, din Valea Jiului,
va beneficia, în următorul an, de o reţea de apă potabilă
proprie în cadrul unui proiect derulat de Consiliul
Judeţean (CJ) Hunedoara. Proiectul este menit să dez-
volte serviciile de turism din partea de sud a judeţului.
Proiectul are o valoare de peste 1,82 milioane lei şi este
finanţat de CJ Hunedoara. Administratorul public al
judeţului Hunedoara, Costel Avram, a declarat că
proiectul a fost scos la licitaţie publică, datele fiind
disponibile în sistemul informatic de achiziţii publice
(SICAP). Durata de realizare a investiţiei este de 12 luni. 

ŞTIRI LOCALEAutostrada – muzeu mai
bifează „o performanţă”:

s-a fisurat înainte 
de a se circula pe ea

Autostrada – muzeu mai
bifează „o performanţă”:

s-a fisurat înainte 
de a se circula pe ea



I
storia întreprinderii
de material rulant de
la Simeria începe

odată cu demararea lu-
crarilor la tronsonul de
cale ferată Arad-Sime-
ria-Alba Iulia, când au-
torităţile îşi pun
problema amplasării
cât mai eficiente a ate-
lierelor de reparat ma-
terial rulant. Prima
opțiune a autorităţilor a
fost reşedinţa de judeţ
Deva, însă autoritățile
locale au refuzat cate-
goric, considerând că un
atelier de reparaţii
vagoane şi o colonie 
industrială vor afecta 
liniştea şi curăţenia
oraşului.

Tot în anul 1868 începe şi
construcţia Atelierelor de re -
parat locomotive şi vagoane
Simeria. Deşi construcţia a fost
finalizată în 1870, putem con-
sidera că “momentul zero” al
atelierelor este anul 1869 când
20 de muncitori încep repa -
raţiile de material rulant.

După 130 de ani, timp în
care a fost în patrimoniul a
două state, Imperiul Austro-
Ungar şi România, a “supra -
vieţuit” celor două războaie

mondiale, SC REVA SA se ală-
tură Grupului Grampet, care în
urma unei licitaţii publice,
ajunge să deţină 89,56% din
acţiunile companiei. 

Cea mai bună perioadă din
istoria societăţii a fost, fără
doar şi poate privatizarea şi in-
trarea în Grupul Grampet, ce a
marcat începutul unei pe-
rioade de creştere, investiţii în
modernizare şi dezvoltare de
noi tehnologii. Datorită acestei
susţineri constante, Reva Si -
meria a reuşit să devină prin-
cipalul reparator din Europa
Centrală şi de Est. “Faptul că
suntem astăzi aici şi avem
prilejul să sărbătorim 150 de
ani de la înfiinţare, vorbeşte de
la sine despre cei ce au fost şi
despre cei ce sunt.

Ceea ce a început ca o nece-
sitate a continuat datorită fap-
tului că, de-a lungul timpului
am căutat să ne adaptăm
cerin ţelor clienţilor noştri, ofe -
rindu-le soluţii personalizate
pliate pe nevoile lor.

150 de ani pentru unii
poate însemna mult şi sufi-
cient, pentru noi este doar o
bornă pe lungul drum pe care-
l avem în faţă. Ne propunem
asimilarea în fabricaţie şi a
altor tipuri de vagoane cis-

ternă, altele decât cel pe care îl
avem în prezent pe flux, de 
exemplu vagon cisternă de tip
Zacns. În paralel,  muncim să
introducem în fabricaţie şi
vagoane de marfă de tip Eaos
şi Eanos, vagoane platformă de
tip Rgs şi Rgns.” Alina Magdău,
Director General Reva S.A 

Vagoane fabricate la
REVA Simeria

Principala activitate a REVA
SA o constituie revizia şi
reparaţiile vagoanelor de
marfă, însă, pentru a putea

ţine pasul cu cerinţele pieţelor
pe care activează, s-a dezvoltat
şi ramura modernizării şi con-
struirii de material rulant. Iată
câteva exemple de construcţii
şi modernizări de vagoane re-
alizate la Simeria:

• Vagonul cisternă pe 4 osii,
tip Zacs, cu capacitatea totală
85 mc, este destinat trans-
portului pe calea ferată a pro-
duselor petroliere ușoare,
clasa 3 RID (benzină, motor-
ină, ulei mineral), precum și a
altor produse corespunză-
toare codului de cisternă L4
BH. Vagonul are o viteză max-
imă de circulație de 120
km/oră (gol) și de 100 km/oră
încărcat, o sarcină pe osie
maxim admisibilă de 20 de
tone și este omologat pentru
circulația în trafic interna -
țional;

• Vagonul cisternă de 60
mc, dotat cu instalație de
încălzire, la care s-a realizat
izolația termică cu rolul de a
limita pierderile de căldură pe
timpul transportului;

• Vagonul pentru transport
autoturisme Laadffoos, reali -
zat prin transformare cu mod-
ernizare a cuplului de vagoane
tip TD 452 în cuplu de vagoane

tip TDT 852 pe 8 osii. Moder -
nizarea acestui cuplu de va -
goane constă în echiparea cu
pereți laterali culisați din
prelată și acoperiș fix;

• Vagon seria Eaos, care a
constat în construirea unui
vagon cu șasiu și cutie noi și
echiparea cu celelalte compo-
nent reutilizate și aduse la
parametrii inițiali de funcțio -
nare;

• Vagon seria Uapps, prin
transformarea vagonului seria
Faccpps, care a constat în
transformarea și consolidarea
sașiului, modificarea insta-
lației de descărcare, modifi-
carea și consolidarea cutiei la
un volum mai mare, con-
fecționarea și montarea aco -
pe ri șului, a gurilor cu capace
pentru încărcare și montarea
de noi accesorii;

• Vagonul-şcoală, alcătuit
din două părţi: cisternă pentru
produsele lichide şi pentru
gaze lichefiate. Pe fiecare parte
sunt montate echipamentele
de siguranţă specific produ -
selor transportate; Vagonul
serveşte la efectuarea de exer-
ciţii practice de manevrare a
echipamentelor cât şi la fa mi -
lia rizarea cu acestea.
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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.

REVA - 150 de ani de la înfiinţare
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- Dle doctor, de ce aţi ales
să candidaţi la funcţia de pri-
mar al municipiului Brad?

- De ce candidez? Pentru că
îmi pasă! Scopul meu este de a
aduce Primăria municipiului
Brad mai aproape de cetățenii
săi și de a îmbunătăți acti -
vitățile de comunicare între
această instituție și brădeni.

Pregătirea mea profesio nală
și experiența administrativă de
peste 20 de ani în domeniul
sanitar îmi dau încredere că
pot gestiona activitățile mu-
nicipiului Brad. Datorită profe-
siei mele, m-am aflat mereu în
slujba oamenilor, ajungând, în
timp, să le cunosc nevoile,
necesitățile și problemele.

Din punct de vedere al expe-
rienței administrative, dovadă
stă Sanatoriul Brad care, la un
moment dat, avea un viitor in-
cert, existând riscul desființării
lui. În câțiva ani, însă, prin efor-
turi foarte mari, am reușit mai
multe transformări benefice
acestei unități sanitare, bene -
fice în primul rând pentru co-
munitatea bră deană. Prin
efor tul unei echipe admirabile
am reușit acreditarea unității.
Suntem o echipă de oameni de-
terminați și serioși, o echipă
pentru Consiliul Local al mu-

nicipiului Brad, hotărâți să
facem din acest oraș un „acasă”
și pentru tinerii care încearcă
să-și creeze un viitor stabil aici.

- Care sunt principalele
obiective pe care vi le pro -
puneţi_

- Eu și echipa noastră de
consilieri, sprijiniți de comuni-
tatea brădeană implicată în re-
lații sociale și economice,
do rim să redam Bradului
strălucirea de altădată și sa-l
repunem, ca oraș, în locul pe
care îl merită în context
județean, național. Dar această
transformare impune tranșant
o schimbare. Fără această
schimbare, orașul Brad va

rămâne mereu un oraș ce se va
impune doar printr-un Muzeu
al Aurului, un oraș din care
tinerii vor continua să plece.

Doresc să stopez declinul
economic și social, degradarea
calității vieții în municipiul
Brad. Bradul încă se confruntă
cu consecințele negative ale
închiderii minelor de la Barza
și Țebea, declinul demografic,
un fond locativ de tip comunist
degradat, cu o calitate a vieții
scăzută. Blocurile nu au cunos-
cut renovări substanțiale de la
darea în folosință, exemplu
Cartierul Micro I.

- Priorităţi în domeniul ad-
ministrativ?

Modernizarea infrastruc-
turii urbane, stradală și ilumi-
natul public, având în vedere
zonele periferice ale munici -
piului. 

Voi valorifica bunele practici
administrative naționale și eu-
ropene, adaptate specificului
local pe care îl cunosc foarte
bine.

Voi elimina factorii care

blochează inițiativele cu impact
pozitiv asupra dezvoltării mu-
nicipiului și voi elibera hotărâri
care să faciliteze procesul de
modernizare urbană, permi -
țând accesul cetățenilor la lu-
area deciziilor administrative,
voi aduce proiecte și programe
care să vizeze îmbu nătățirea
circulației carosabile și pie -
tonale. 

Reabilitare de străzi și trotu-
are: există peste 20 de străzi
care așteaptă să fie reabilitate
și asfaltate. Am în vedere nu
doar elaborarea de proiecte, ci
și identificarea surselor de fi-
nanțare, cu precădere fonduri
europene. Brădenii au nevoie
de servicii publice de calitate,
învățământ, sănătate etc.

Voi sprijini procesul de

dotare al spitalului municipal
Brad și voi acorda consultanță
pentru următorul proces de
acreditare. Serviciile medicale
oferite de către spital trebuie să
fie de cea mai bună calitate în
concordanță cu nevoile popu-
lației, ținând cont de structură
demografică.

- Bradul suferă din lipsa
locurilor de muncă. Cum vă
gândiţi să soluţionaţi această
problemă?

Reabilitarea fostului sediu al
minei Țebea și crearea unui
parc industrial care să gene -
reze locuri de muncă, în relație
cu specificul local și în funcție
de resursele umane și finan-
ciare disponibile.

Conversia clădirilor ar fi un
demers pentru recuperarea
acelor spații părăsite și trans-
formarea lor în centre de in-
teres pentru municipiul Brad.

Crescând în zonă și pro-
fesând apoi tot în Brad, cunosc
problemele acestui oraș, dar
mai ales cunosc brădenii de
care m-am simțit mereu alături
și în slujba cărora mi-am pus
cei 35 de ani de carieră profe-
sională, considerând că aici fi-
indu-mi rădăcinile, aici trebuie
să performez pentru a
schimba, în bine, fața munici -
piului Brad.

Dr. Ionel CIRCO: “Candidez la Primăria
Brad. Avem nevoie de servicii publice

şi o administraţie transparentă”

Ionel CIRCO - scurtă biografie 
• Născut în comuna Crișcior, județul Hunedoara.
• Școala generală din orașul Brad - Liceul „AVRAM IANCU”- Brad
• Urmează Facultatea de Medicină, la IMF Cluj-Napoca, secția Medicină Generală.
• La absolvire, în anul 1977, este repartizat medic de medicină generală, la  Dispensarul

medical Crișcior, județul Hunedoara, până în anul 1982, când este admis, prin concurs, ca
medic secundar la Institutul „Marius Nasta” din București, devenind medic specialist în boli
pulmonare, în 1985. Este încadrat ca medic primar, în anul 1992, în aceeași unitate sanitară.

• A ocupat funcția de director, director general și manager la Sanatoriul Brad, în perioada
1990-2016. A obținut competența în „Managementul serviciilor medicale” prin cursuri de
specialitate urmate la Universitatea „Vasile Blaga” Sibiu și Universitatea de Medicină Cluj-
Napoca. A participat la mai multe cursuri de formare profesională în țară și străinătate
(Barcelona, Viena, Paris, Florența).

Medicul primar pneumolog Ionel Circo şi-a anunţat
intenţia de a candida la funcţia de primar al mu-

nicipiului Brad. Cunoscut pentru performanţele sale în
ceea ce priveşte administrarea Sanatoriului TBC Brad, dr.
Circo are în plan să folosească în beneficiul comunităţii lo-
cale experienţa pe care a acumulat-o în peste 20 de ani de
activitate.

Servicii publice de calitate şi noi locuri de muncă sunt
doar două dintre obiectivele pe care şi le propune dr. Ionel
Circo dacă va ajunge primar.

Medicul Ionel CIRCO  
În îndelungata activitate medicală a acordat asistența

medicală unui număr de peste 100.000 de pacienți.
Pe linie administrativă, a desfășurat o activitate de orga-

nizare, amenajare, modernizare și dotare, dând Sanatoriu-
lui Brad o nouă perspectivă, aceasta devenind o certitudine
pentru pacienții din partea de vest a ţării.

Pentru meritele și serviciile aduse îmbunătățirii stării
de sănătate a populației și îngrijirea bolnavilor, i se conferă
„Ordinul Meritul Sanitar” în grad de Cavaler, în anul 2004.

Din anul 2005 este membru PNL.



L
a baza sportivă Arena
din Aninoasa s-au
desfășurat recent în-

trecerile  Campionatului
Național de Seniori şi 
Juniori de la Aninoasa la
categoriile Arc Olimpic,
Compound şi Barebow.

Au fost prezenți 120 de
sportivi, care au reprezentat 19
cluburi din țară: CS Şoimii de
Mureş, CSO Retezatul Haţeg, CS
Lamont Cluj, CS Citadel Arte -
mis Bucureşti, CSA Steaua  Bu-
cureşti, CS Besta Bucureşti,
CSM Sucea va, CSM Iaşi, CS Red-
point Oradea, CS Saga Bacău,
CSM Bacău, SCM Deva, CSO
Aninoasa, SC Pretorienii Deva,
CS Gloriosa Bucureşti, CS
Carpathian Archery Sibiu, CSS
Unirea Iaşi, CS Aktiv Bucureşti
şi CSS Rădăuţi.

Arcașii de la SCM Deva-
Minerul Aninoasa au avut din

nou o comportare bună și au
urcat  de mai multe ori pe
podiu mul de premiere. O
primă medalie de aur la aceste
întreceri a fost cucerită de către
Dacian Ranca în proba de arc
barebow la categoria seniori
iar la categoria arc olimpic se-
niori Ghenadie Iepuri s-a clasat
pe locul al doilea ca și colega lui
de club,Andreea Urițescu.                                

În întrecerea juniorilor,
Flavius Tănăsescu a ocupat
locul 2 urmat de Mario Țâmpu,
în timp ce la junioare Beatrice
Miklos s-a impus fără pro -
bleme, ea fiind de departe cea
mai valoroasă junioară a mo-
mentului.

Echipa de seniori care a re -
prezentat SCM Deva-Mine rul
Aninoasa alcătuită din Ghena -
die Iepuri, Mario Țâm pu și
Călin Daniel a câștigat medalia
de aur și titlul național la ediția

din acest an, iar cea de juniori
în formula Mario Țâmpu, Fla -
vius Tănăsescu, Denis Habian
s-a impus fără probleme și a
cucerit titlul național și meda -
lia de aur.

De altfel competițiile pe
echipe au fost dominate de
către arcașii din județul Hune-
doara, senioarele Beatrice Mik-
los, Andreea Uriţescu și
Luminița Boroş fiind și ele
medaliate cu aur și declarate
campioane naționale la ediția
in acest an.

Echipa de  junioare  alcătu-
ită din Beatrice Miklos, Ioana
Puşcă și Diana Hoca s-a clasat
pe locul secund ca și cea mixtă
de seniori ( în formula Beatrice
Miklos, Mario Tâmpu) dar o
medalie de aur a adus la pal-
maresul cluburilor reunite
echipa mixtă de juniori (Beat-
rice Miklos , Mario Tâmpu) cei

doi tineri fiind prezenți la am-
bele secțiuni, seniori, juniori.

În proba de arc Compound
Alexandru Rădoi s-a clasat pe
locul al treilea la seniori iar
echipa alcătuită din Radu Rădoi,
Alexandru Rădoi și Dacian
Ranca a ocupat locul secund în
clasamentul catego riei. 

La echipe, juniorii Miklos/
Judea/ Frai s-a situat pe locul al
treilea la fel ca și în proba de arc
olimpic juniori.

Delegația de la  SCM Deva  -
Minerul Aninoasa a acumulat

cele mai multe puncte, ocu -
pând locul I în clasamentul
general, urmată de CSA Steaua
şi CSS Rădăuţi.

Antrenorul Viorel Hăbian a
fost doar pe jumătate mulțu-
mit. El declarat că: "Sunt rezul-
tate care totuți încununează
munca de un an se zile. Sunt
mulţumit de cele 6 titluri de
campioni naţionali şi 6 titluri
de vicecampioni naţionali,  dar
am rămas cu un gust amar că 
s-au pierdut alte trei titluri,
unul la săgeata de baraj".

S
ala sporturilor
Olimpia din munici -
piul Ploiești a găz-

duit ediția 2019 a
Campionatelor naționale
open și a echipelor
reprezentative  de club,
competiție organizată de
către Fe derația Română
de Gimnastică în partene-
riat cu MTS și COSR.

De altfel, întrecerile de la
Ploiești au fost un util test de
verificare pentru sportivii din
loturile reprezentative, înai n -
te de Campionatele Mondiale
programate în luna octom -
brie la Stuttgart și unde gim-
naștii noștri caută să obțină
calificarea la Jocurile Olim -
pice de la Tokyo.

Concursul masculin des-
fășurat vineri a adus o pre-
mieră în sensul că întrecerea
pe echipe a fost tranșată în
favaoarea formației care a
reprezentat CSM Lugoj,care a
câștigat în premieră titlul
național, după mulți ani.
Echipa din Lugoj a totalizat
233.000 puncte și a fost alcă-
tuită din gimanaștii Rafael
Szabo, Odin Kalvo,Pietro Gi-
anchino,Stian Skjerahaug. În
clasamentul pe echipe pe
locul secund s-a clasat CS Di-
namo 232,200 puncte ur-
mată de .CSA Steaua 232,150
puncte. La individual s-a
impus Andrei Munteanu (CS

Dinamo) cu un total de
81,700 puncte urmat de Cris-
tian Bațagă (CSM Bistrița) cu
79.850 puncte și Pietro Gian -
chino (CSM Lugoj) cu 78.100
puncte.

Sâmbătă a fost rândul fe -
telor să evolueze în concursul
național de la Ploiești. Patru
echipe alcătuite din gimnaste
componente ale loturilor na -
ționale, dar și o echipă  care a
fost alcătuită din junioarele
din proiectul “Țară, țară vrem
campioane”, au fost prezente
în aceste întreceri. Testul a
fost trecut cu bine de majori-
tatea sportive lor iar cele din
echipa de senioare, formație
care va participa la mondi-
alele din Germania au avut
evoluții care confirmă crește -

rea de formă necesară pentru
competiția majoră din acest
an.

Echipa care a reprezentat
LPS Cetate Deva, alcătuită din
Denisa Golgotă,Carmen Ghi-
ciuc și Ioana Crișan s-a situat
la finalul întrecerilor pe locul
al doilea cu un total de 151,75
puncte, cu mențiunea că
Denisa Golgotă are în pre gă -
tire un exercițiu nou la para-
lele și mai are nevoie de cîteva
zile pentru a finisa elemente
din componența acestuia iar
Ioana Crișan a revenit după o
lungă recuperare medicală şi
este încrezătoare în șan sele
sale la mondiale. Noua echipă
cam pi oană este CS Farul Con-
stanța, care a totalizat
159,650 puncte  iar pe locul al

treilea s-a situat CSS Focșani.
La individual, noul titlu

național a revenit junioarei,
campioana europeană, Ioana
Stănciulescu cu 55,40 puncte
urmată de Silviana Sfiring
(ambele CS Farul Constanța)-
53,35 puncte și Ana Maria
Bărbosu (CSS Focșani) 53.30
puncte.

Denisa Golgotă a terminat
concursul de la individual
compus pe locul VI cu 51.40
puncte, urmată de Ioana
Crișan, care a totalizat 50,75
puncte.

În finalele pe aparate pen-
tru LPS Cetate Deva, doar
Denisa Golgotă a punctat  la
ediția din acest an,ea  fiind
prezentă în trei finale pe
aparate.  Deveanca și-a trecut

în palmares și  a adus pentru
clubul  LPS Cetate două
medalii de argint, cîte una la
sărituri și sol, a fost pe locul
cinci  în clasamentul de la
bârnă unde a avut multe ez-
itări , a ratat  și la paralele, dar
este cu moralul ridicat ea
fiind  una dintre gimnastele
pe care  antrenorii lotului
contează la mondiale.

Cealaltă gimnastă din
Deva, care este în echipa  pen-
tru mondiale, Ioana Crișan,
revenită după o lungă pe-
rioadă de recuperare a câști-
gat, îmbucurător pentru ea, o
medalie de bronz la sărituri
dar  este nesigură, cel puțin în
evoluția de la paralele  și
bârnă, unde  este necesar să
lucreze intens în perioda ur-
mătoare. Cea de a trei gim-
nastă de la Deva, Carmen
Chiciuc  a finalizat concursul
de la bârnă pe locul patru dar
cu mai multă atenție  ar fi
urcat pe podiumul de pre-
miere.

Mai este aproape o lună
pînă la debutul Campionatelor
mondiale din Germania, este
optimism temperat la nivelul
colectivelor tehnice, atât la
feminin cât și la masculin, în
ceea ce privește evoluțiile
sportivilor noștri  și mai ales
pentru calificarea la Jocurile
olimpice de la Tokyo.
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Gimnastică:  Campionatele naţionale
- test reuşit înainte de mondiale

Tir cu arcul: Arcașii hunedoreni,
medaliați la naționale



Începând din anii ’20
când Alexander 
Fleming descoperă

penicilina, corpul uman 
a avut un ajutor de năde-
jde în a lupta împotriva
unor boli care altfel 
ne-ar fi fost fatale. 

Există un motiv pentru
care antibioticele se elibe rea -
ză doar pe prescripție me -
dicală. Dacă abuzăm de aceste
tratamente, bacteriile dez-
voltă rezistență iar în viitor
vindecarea va interveni mult
mai greu. Mai mult, antibio-
ticele distrug flora intestinală,
provocând astfel o serie de
dezechilibre care culminează
cu slăbirea sistemului imuni-
tar. Astfel devenim chiar și
mai sensibili în fața infecțiilor.
Este un cerc vicios în care
putem intra foarte ușor dacă
ne tratăm după ureche. 

Într-o lume în care rezis-
tența față de antibiotice este
tot mai crescută este necesar
să ne îndreptăm privirea
către soluții naturale, în unele
cazuri nu la fel de eficiente,
dar mai puțin invazive. Deși
multe dintre antibioticele nat-
urale au obținut rezultate
bune în urma studiilor, încă
mai sunt necesare cercetări
pentru a avea o viziune com-
pletă asupra eficienței lor. 

Astăzi vom vorbi despre
ceea ce știința a observat
până acum în ceea ce privește
antibioticele naturale.

1. Usturoiul 
Usturoiul este recunoscut

de foarte mult timp pentru

proprietățile sale curative și
de prevenție. În urma studi-
ilor s-a observat că este efi-
cient împotriva multor forme
de bacterii cum sunt Salmo-
nella și E.Coli. De asemenea s-
au observat rezultate bune și
în lupta cu tuberculoza rezis-
tentă la medicamente. 

2. Mierea
Încă de pe vremea lui Aris-

totel, mierea a fost folosită
pentru curățarea rănilor, dar
și pentru prevenirea infecți-
ilor. Studiile de astăzi arată că
mierea poate inhiba aproxi-
mativ 60 de tipuri de bacterii.
Pe lângă proprietățile an-
tibacteriene, mierea este un
bun pansament pentru răni,
deoarece oferă protecție și
hidratare, care susțin vinde-
carea. 

3. Ghimbir
Un studiu publicat în 2017

arată că și ghimbirul are pro-
prietăți antibacteriene. Pe
lângă acestea, este un reme -
diu bun pentru greață și re-
duce nivelul de zahăr din
sânge.

4. Echinaceea
Nativii americani, dar și alți

vindecători tradiționai au fo -
losit Echinaceea pentru a
trata infecțiile. Cercetătorii
încep să înțeleagă de ce. Un
studiu publicat în Jurnalul de
Biomedicină și Biotehnologie
susține că Echinaceea este efi-
cientă împotriva unui număr
mare de bacterii, printre care
Streptococcus pyogenes.
Aces ta este responsabil pen-
tru boli precum amigdalită,
sindromul șocului toxic și fas-

ceită necrozantă. Este de
asemenea un antiinflamator
puternic.

5. Gențiana
Gențiana este consumată

de obicei sub formă de ceai
sau capsule. Conține un
alcaloid specific antibioticelor
naturale numit berberină. Nu
este recomandată copiilor, fe-
meilor însărcinate sau per-
soanelor care se află în timpul
unui tratament medicamen-
tos, deoarece poate interfera
cu alte substanțe. S-a observat
că gențiana este eficientă pen-
tru a trata infecții ale pielii,
probleme respiratorii și di-
gestive, diaree infecțioasă sau
probleme ale tractului urinar. 

6. Cuișoare
În mod tradițional cuișoa -

rele au fost folosite pentru a
ameliora afecțiuni dentare.
Recent s-a observat că sunt
un remediu eficient împotriva
diferitelor tipuri de bacterii,
printre care și E.Coli.

7. Ulei de oregano
Susține sistemul imunitar,

are efect antioxidant, antiin-
flamator și antibacterian. 

Doar pentru că este natural,
asta nu înseamnă că este și
sigur. Excesul poate duce la
complicații, de aceea este bine
să citiți cu atenție instrucțiunile
fiecărui produs și să consultați
medicul dumnea voastră îna -
inte de a începe tratamentul și
imediat ce experimentați
simptome neobișnuite. 

În cazul în care medicul v-
a prescris antibiotic, aveți

grijă să respectați dozajul și să
duceți tratamentul până la
capăt. Chiar dacă simptomele
au trecut, este posibil ca in-
fecția să nu se fi vindecat
complet. Întreruperea trata-
mentului poate duce la
revenirea simptomelor neplă-
cute. 

ATENȚIE! Nu luăm antibi-
otic, după ureche, atunci când
suntem răciți. Dacă boala este
cauzată de un virus, antibio-
ticele nu au niciun efect. An-
tibioticele luptă împotriva
in fecțiilor bacteriene. Mai
mult, fiecare tip de antibiotic
acționează asupra anumitor
tipuri de bacterii, un motiv în
plus să te testezi pentru a știi
exact cu ce ai de-a face și a nu
urma tratamente inutile care
îți vor slăbi și mai mult orga -
nismul și vor întârzia vinde-
carea.  

Multă sănătate!
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Cele mai bune antibiotice
naturale

Asociaţia Linişor este
o organizaţie negu-
vernamentală,

apolitică, al carei scop  
esenţial este de a milita
pentru asigurarea cadru-
lui social, cultural, edu-

caţional şi economic  nece-
sar pentru îmbunătă ţirea
condiţiilor de viaţă ale
populaţiei majoritare, cât
şi a etniilor din România,
fără deosebire  de stare so-
cială, apartenenţă reli-

gioasă sau sex şi de a reuni
interesele de grup într-un
interes majoritar, cât şi
participarea activă la
viaţa comunităţii în care
aceştia trăiesc, de a aplana
diferenţele între diferitele
categorii sociale, etnii şi
populaţia majoritară.

Asociaţia Linişor  a imple-
mentat în luna septembrie
2019, Proiectul   ,,CREŞTE REA
GRADULUI DE IMPLICARE A
TINERILOR HUNE DORENI ÎN
REZOLVAREA  PROBLE ME -
LOR  COMUNITĂŢII LOCALE”.  

Proiectul este finanţat de
către Consiliul Județean Hu -
nedoara cu suma de 8.000 lei,
domeniul tineret.

În cadrul proiectului au
fost:

- Distribuite 1.000 de pli-
ante către şcolile şi liceele din

Municipiul Hunedoara pri -
vind  rolul şi importanţa
volun tariatului      

- 500 de elevii, liceeni, ti -
neri, studenţi din municipiul
Hunedoara au obţinut infor-
maţii despre rolul şi impor-
tanţa voluntariatului în viaţa
comunităţii locale

- a fost publicat un articol

în mass-media hunedoreană
cu tematica rolul şi impor-
tanţa voluntarilor în societa -
tea românească

- De asemenea, implemen -
tarea proiectului a contribuit
la dezvoltarea simţului civic şi
a responsabilităţii sociale în
rândul tinerilor din munici -
piul Hunedoara.

Tinerii hunedoreni, voluntari în rezolvarea problemelor comunităţii locale

Ce este VOLUNTARIATUL?
Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşu-

rată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folo-
sul altora, fără a primi o contra-prestaţie materială;
activitatea de interes public este activitatea desfăşurată în
domenii cum sunt: asistenţa şi serviciile sociale, protecţia
drepturilo omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educa-
tiv, de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic,
sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar şi al-
tele asemenea. - din Legea Voluntariatului, 2006
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S
imbol al soarelui, cu
multiple calități cura-
tive, floarea soarelui

ne dăruiește cu generozi-
tate, în fiecare toamnă,
câte o parte din ființa ei –
semințele. Cu multiple în-
trebuințări în medicina
naturistă, atât semințele,
cât și celelalte părți ale
plantei, sunt adevărate
izvoare de sănătate pentru
organism. 

Calități terapeutice

Încă din cele mai vechi tim-
puri, semințele de floarea
soarelui făceau parte din
reţetele magice ale vindecăto-
rilor de odinioară, azi fiind
folosite ca ingrediente pentru
o serie de preparate naturiste.
De la floarea soarelui se recol-
tează totul, fiecare parte a sa
având proprietăți diferite de
celelalte. Pe lângă petalele
plantei, folosite sub formă de
tinctură, se întrebuinţează și
rădăcina, tulpina, frunzele,
semințele și pălăria. Din ele se
pot obține remedii naturiste
unice, utile pentru tratarea
sau vindecarea anumitor boli. 

Seminţele de floarea

soarelui 

Conţin energii uriaşe şi o
mulţime de substanţe bene -
fice organismului. Dar, terapia
cu seminţe nu pre su pune
consumul lor exclusiv, ci în
combinaţie cu un regim de
viaţă sănătos, bazat pe
legume şi fructe. Pentru a fi
eficiente terapeutic, seminţele
se consumă neprăjite. Din
semințele plantei se pot
prepara remedii sub formă de
pulberi, tincturi, uleiuri, de-
cocturi, cataplasme sau in-
fuzii.

Coaja seminţei

Este recomandată pentru
combaterea bolilor de rinichi,
de bila şi circulatorii. Coaja
uscată se dă prin râșnița de
cafea, iar la cinci lingurițe de
pudră se adaugă tot atâta apă.
Se amestecă bine, până se
obține o pastă, care se ține la
temperatura camerei. După
15 minute, se consumă toată,
pe nemâncate.

Uleiul de floarea
soarelui

Presat la rece şi filtrat, face
parte dintre cele mai bune
uleiuri pentru sănătate. Nu
prezintă riscuri asupra or-
ganismului, iar stabilirea
dozei pentru fiecare per-
soană, depinde de anumiţi
factori. În constipaţie, uleiul
de floarea-soarelui poate fi
folosit drept purgativ. Se ia
dimineaţa la trezire, pe sto -
macul gol, o lingură de ulei în
care se adaugă câteva picături
de zeamă de lămâie.

Pulberea de rădăcină

Se obține din rădăcinile
plantei, care se recoltează
toamna timpuriu, când încă
mai are vigoare. După ce se
dezgroapă, rădăcina se spală,
se taie în fâșii și se pune la
uscat. După uscare, se macină
cu râșnița de cafea, iar pul-
berea rezultată se cerne. Se
administrează pe stomacul
gol, câte o linguriță rasă de
pulbere, înainte de masă. Pul-
berea se ține 10 minute sub
limbă, apoi se înghite cu apă.

Tulpina și frunzele

Se folosesc numai verzi,
având acțiune expectorantă,
decongestivă pulmonară și
puternice efecte febrifuge.

Pălăria 

După îndepărtarea semin -
țelor, partea rămasă se taie în
bucăți mici, care se pun la
fiert pentru câteva minute,
într-un litru de apă. După ră-
cire, ceaiul obținut se fil-
trează. Se consumă câte două
căni pe zi.  În medicina popu-
lară, este un leac verificat
contra durerilor de cap, a in-
solaţiei şi a bolilor eruptive la
nivelul pielii. 

Petalele florii

Stimulează imunitatea, au
acțiune antitumorală și mă -
resc capacitatea de adaptare
a organismului. După ce se
culeg, se folosesc proaspete,
pentru tinctură, sau se usucă
în strat subţire. 

Mierea de floarea-

soarelui 

Este un puternic ener-
gizant, întrucât captează şi
multă energie solară, fiind
singura miere care conţine
lecitină în stare pură. Este re-
comandată în caz de anemie,
surmenaj, efort fizic şi int-
electual. Se consumă două-
trei linguriţe de miere, zilnic.

Important!
Părţile aeriene ale plantei,

dar şi rădăcinile, pot da
reacții alergice. De aceea, se
administrează cu prudență, la
început în cantități mici, o
zecime de doză. Dacă apar
tulburări respiratorii, diaree,
curgerea nasului si a ochilor,
senzația de arsură la nivelul
pielii, administrarea va fi în-
treruptă.

www.sanatate.ro
www.click.ro

Floarea soarelui- plantă minune,
cu multiple calităţi terapeutice

Floarea soarelui- plantă minune,
cu multiple calităţi terapeutice

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…................................…......…..

Beneficiile semințelor de floarea soarelui
• Sunt bogate în vitamina E, un antioxidant care previne

apariţia bolilor de inimă. Totodată, reduc pofta de nicotină,
iar infuziile fortifică vasele de sânge şi nervii, amortizând
impactul renunţării la tutun.

• Controlează deteriorarea celulară, jucând astfel un rol
important în prevenirea cancerului, ele fiind o bună sursă
de seleniu, inamic dovedit al cancerului.

• Mineralele din conţinutul lor sunt benefice pentru sănă-
tatea oaselor.

• Dau strălucire pielii  şi calmează orice afecţiune care
este, prin natura ei, inflamatorie, precum durerile de articu-
laţii, ulcerele gastrice, erupțiile de piele, astmul. Magneziul
din conţinutul lor calmează nervii, micşorând stresul, mi-
grenele.

• Un sfert de cană de seminţe de floarea-soarelui pe zi,
ţine departe problemele inimii. Ele nu permit colesterolului
“rau” să se lipească de pereţii arterelor, prevenind  infarctul.



Prăznuită în fiecare an
la 14 septembrie,
Înălțării Sfintei Cruci

este una din cele mai vechi
și mai importante sărbă-
tori ortodoxe,  închinate
cinstirii Crucii Domnului
nostru Iisus Hristos. Se cin-
stește prin post, pentru că
aduce aminte de patimile şi
moartea Mântuitorului pe
Golgotă. 

De Ziua Crucii
Sunt marcate două eveni-

mente importante: aflarea
Crucii pe care a fost răstignit
Mântuitorul, înălţarea ei în
faţa poporului de către epis-
copul Macarie al Ierusalimu-
lui, în ziua de 14 septembrie,
din anul 335 şi aducerea Sfin-
tei Cruci de la perşi, în 629, în
vremea împăratului bizantin
Heraclius, care a aşezat-o în
Biserica Sfântului Mormânt
din Ierusalim.

CRUCEA – simbol al 
victoriei asupra morţii

şi păcatului 
Închinându-ne cu semnul

crucii, îl cinstim  pe Mântuitor,
aducând în sufletele noastre
dragostea pentru Cel care s-a
jertfit pentru izbăvirea pă-
catelor noastre, trecând pe
cruce, din viață spre moarte.

Semnul Crucii
Marchează cele patru di-

recții ale Crucii de pe Golgota.
El arată și iubirea lui Dum-
nezeu de către om cu toată
inima, cu tot sufletul, mintea și
cu toată puterea sa. Semnul
crucii se face cu respect și cu-
viință. Se vor împreuna
primele trei degete de la mâna
dreaptă, fiind simbolul Sfânta
Treimi, iar cele două degete
mici, lipite strâns de podul
palmei, simbolizează pe Adam

şi Eva. Se duce apoi mâna la
frunte şi se spune: „În numele
Tatălui“, şi al Fiului“ - la pân-
tece, şi al Sfântului Duh“ - la cei
doi umeri. Lăsând mâna în jos,
spunem apoi: „Amin!“. 

Sfinţii Părinţi spun că frun-
tea imaginează cerul, pieptul -
pământul, iar umerii - locul şi
semnul puterii.  

Întâiul împărat al
Creștinilor

Constantin cel Mare, se afla
la Roma, în război cu inamicul
său, Maxenţiu. În ajunul luptei,
împăratul Constantin a avut o
viziune: în plină zi, pe cer, a
apărut o cruce formată din
stele, cu inscripţia „Prin acest
semn vei învinge”. Noaptea,
Iisus i-a apărut în vis cerându-
i să însemne cu o cruce toate
steagurile şi scuturile ostaşilor
săi. Marcat de acest vis, Con-
stantin cel Mare a făcut întoc-
mai precum în vis, însemnând
cu o cruce steagurile și scu-
turile ostașilor săi. A poruncit
apoi să se facă o cruce de aur,
identică cu cea din vis, crucea
fiind purtată în faţa oştenilor.
În urma luptei, armata lui a
ieșit biruitoare. Văzând pu -
terea Sfintei Cruci, împăratul,
care ulterior s-a creştinat, a
trimis-o pe mama sa, Elena, să
găsească la Ierusalim, Crucea
pe care a fost răstignit Iisus,
spun Scrierile Sfinte.

Crucea dătătoare 
de viață

Împărăteasa Elena por -
nește spre Ierusalim, iar Con-
stantin cel Mare îi trimite o
scrisoare Patriarhului Maca -
rie, prin care îi cere să o ajute
pe mama sa, Elena să găsească
acele locuri sfinte. Cercetând
multe locuri fără nici un rezul-
tat, la un moment dat Elena în-
tâlnește un bătrân evreu, pe

nume Iuda, care îi spune că
Sfânta Cruce este îngropată în
spatele templului Venus. Se
demolează templul, se fac
săpături în acel loc, iar după
puțin timp a fost găsit Mor-
mântul Domnului, la Golgotă
și trei cruci. Pentru a afla care
a fost crucea pe care a fost
răstignit Mântuitorul și care
sunt crucile tâlharilor răstig-
niți odată cu El, patriarhul
Macarie a poruncit să se at-
ingă, pe rând, crucile de o fe-
meie moarta. Femeia a înviat
în momentul în care a fost
atinsă de cea de-a treia cruce,
cea pe care a fost răstignit
Hristos. 

Vestea s-a răspândit ca ful-
gerul, iar biserica a devenit
neîncăpătoare pentru credin-
cioşii care soseau să vadă
Sfânta Cruce. În anul 335 după
Hristos, Patriarhul a înălţat-o
să fie văzută de tot poporul şi
de atunci în fiecare an, la 14
septembrie, se sărbătoreşte
acest eveniment.

Tradiții și obiceiuri de
Ziua Crucii

• În tradiția populară, Ziua
Crucii vestește sfârșitul verii și
venirea toamnei. Începând cu
această zi se închide pămân-
tul, care ia cu sine insectele,
reptilele și plantele ce au ieșit
la lumină în primăvară.

• Tot începând cu această zi
se culeg viile, și se ţin slujbe
speciale de binecuvântare a
rodului şi a butoaielor pentru
vin. La cules, se lasă păsărilor
ultimul buştean al viei consi -
derat „strugurele lui Dum-
nezeu“.

• Se crede că monedele
sfințite în aceasta zi, păstrate
în portofel, alături de o cruciu -
liță, aduc belșug și spor în
muncă.

• În această zi, nu se
mănâncă nimic din ce are

f o r m a
c r u c i i ,
cum ar fi
usturoi,
n u c i ,
pru ne sau
peşte. Nu
se lucrează
pe câmp sau în
casă, pentru a nu
atrage primejdiile. În
schimb, cei care ţin post negru,
însoţit de rugăciune din suflet,
se vindecă de multe boli grele. 

• Există credința că, cine lu-
crează de Ziua Crucii, se va îm-
bolnăvi de boală grea. 

• Busuiocul, sfinţit de Ziua
Crucii se pune în vasele de apă
ale păsărilor, pentru a le feri de
boli, în scăldătoarea fetelor,

pen-
tru a nu

le cădea pă -
rul şi la streşinile caselor, pen-
tru a le feri de rele, în special
de trăsnete.

• De asemenea, este reco-
mandat să se țină post negru,
aspru, pentru vindecarea su-
fletului și a trupului.

www.libertatea.ro
www.crestinortodox.ro
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Rugăciunea Sfintei Cruci

”Bucură-te, preacinstită şi de viaţă 
făcătoare Crucea Domnului, care goneşti
demonii cu puterea Celui ce S-a răstignit

pe tine, a Domnului şi Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, care S-a pogorât la

iad, şi a călcat puterea diavolului,
şi te-a dăruit nouă pe tine, 

cinstită Crucea Sa, spre izgonirea 
a tot vrăjmaşul”.

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

Înălţarea Sfintei Cruci
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Ştiaţi că...?

Sâmbătă, 14 septembrie, ora 20,00

Departe de ea 
Laureat al mai multor premii internaționale, filmul aduce în

prim-plan pe Fiona și Grang, un cuplu căsătorit de peste 40 de
ani. Viața lor a fost una normală, cu necazuri, bucurii și obsta-
cole. Cu toate acestea, ei n-au fost separați nici măcar o zi. Dar,
în pragul bătrâneții, lucrurile au luat o altă turnură. Fiona află
că este bolnavă de Alzheimer, iar cei doi decid ca ea să se in-
terneze. Și cum boala necruțătoare șterge rapid toată memoria
Fionei, Grand încearcă, disperat, să-și facă soția să-și am-
intească ceva din anii petrecuți împreună. Dar Fiona se înde-
părtează total de trecut, găsindu-și liniștea într-un alt mod.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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La capitolul bani nu stați prea
bine, iar acest lucru vă pune pe
gânduri. Nu vă faceți proble -
me, s-ar putea să primiți,
curând, o sumă de bani. Evitați
investițiile de anvergură și in-
formați-vă din surse sigure
atunci când aveți de semnat
documente importante.

Apar schimbări importante în
viața voastră, la care trebuie
să le faceți față. Fie că este
vorba de renunțarea la o co-
laborare sau desprinderea de
o persoană apropiată vouă.
Dacă începeți un capitol nou în
viață, acționați după cum vă
dictează conștiința.

Se conturează schimbări la
locul de muncă. Tocmai de
aceea, priviţi cu atenție și
serio zitate la tot ce se petrece
în preajma voastră și evitați să
luați decizii pripite. Apar
noutăți atât în viața sentimen-
tală, cât și într-o relație de co-
laborare profesională.

La serviciu aveți foarte mult de
lucru în această perioadă. Este
posibil să rămâneți și peste pro-
gram, iar acest lucru vă
epuizează. Nu vă neglijați sănă-
tatea, mai ales în a doua parte
a intervalului. În plan senti-
mental, pot avea loc schimbări
la care nu vă așteptați.

Ar fi de dorit să vă orientați efor-
turile spre latura profesională,
întrucât schimbările care vor
avea loc în perioada următoare
vă pot afecta în mod direct. Ca
să nu vă prindă nepregătiți,
încercați să vă adaptați din
mers. Latura sentimentală este
în atenția voastră.

Veți avea discuții și întâlniri cu
persoanele din anturajul
apropiat. Este bine să rețineți
informațiile vehiculate în
preajma voastră. Deciziile im-
portante sau asumarea unor
chestiuni personale lăsați-le pe
mai târziu. În familie vă impli-
cați serios în toate.

Veți renunța la o colaborare
importantă și vă veți orienta
spre alte surse de venit. Mare
prudență vizavi de bani,
deoarece sunt posibile multe
încurcături. Verificați fiecare
document care vă atestă drep-
turile salariale. Persoane
apropiate vă dau o veste bună.

O persoană importantă din
viața voastră vă ajută să fina -
lizați treburi restante. Veți lua
hotărâri legate de viitorul
vostru profesional. În a doua
parte a intervalului veți face
cheltuieli mari, dar primiți și
bani în plus.

Primiți informații prețioase, pe
căi neobișnuite, privitoare la
segmentul partenerial. Toate
acestea vă pot determina să vă
desprindeți de unii dintre
partenerii de afaceri. Sunt
șanse mari de progres și de
schimbarea unor planuri în
plan profesional.

Dispuneți de multă energie iar
relațiile socio-profesionale
sunt la cote înalte. Veți avea
discuții cu șefii sau reprezen-
tanții unor instituții oficiale.
Mare prudență, întrucât inter-
vin multe necunoscute în acti -
vitatea voastră.

Planurile voastre de viitor pot
fi interpretate greșit de cei din
anturajul vostru. La locul de
muncă se poate finaliza o
etapă de lucru.  Apar activități
profesionale de anvergură, în
care veți fi implicați, chiar
dacă nu vă doriți. Noutățile
sunt frecvente și de bun augur.

Faceți schimbări importante
în această săptămână. Vă veți
orienta spre lucruri noi, re-
laționați cu oameni valoroși și
experimentați. Este posibil să
călătoriți, pe distanțe scurte, în
interes de afaceri. Mare
atenție atunci când semnați
documente! 

TVR 2

• Discuție între soți
- Dacă mai slăbești câteva kilograme… ești

perfectă !
- Serios ! Dar ce-ai făcut să meriți o femeie

perfectă ?!

• O blondă …
Ajunge la serviciu plângând în hohote, iar

șeful o întreabă ce a pățit. Azi dimineață am
primit telefon și am aflat că mama a murit. 

Impresionat, șeful îi propune să meargă
acasă și să se odihnească. Aceasta refuză
spunând că dacă lucrează, mai uită de necaz.
După două ore, șeful trece din nou pe lângă ea,
iar aceasta iarăși plângea în hohote. Întrebând-
o ce s-a mai întâmplat, aceasta-i spune:

- Tocmai a sunat sora mea și mi-a zis că și
mama ei a murit !

• Într-un restaurant
Chelnerul aleargă disperat la masa unui

client și- spune:
- Va rog frumos, mâncați mai repede peștele

pe care l-ați comandat.
- De ce să-l mănânc mai repede? întreabă

clientul foarte surprins.
- A venit inspecția sanitară în control...

• Întâmplare
Azi în lift, una cu sânii mari îmi zice să apăs

pe unu. Și-am apăsat! Mi-a spart doi dinți, in-
stant. Nu mă mai urc în lift în viața mea!

• Două blonde 
Priveau cu interes la o pereche de mănuși

din cauciuc, într-o vitrină.
– La ce or fi bune mănușile astea?
– Eh, cum la ce?! Te poți spăla pe mâini fără

să te uzi!

• Așteaptă al doilea copil
Îndrăgitul cuplu Berguzar Korel și Halit

Ergenc (Suleiman Magnificul și ”1001 de
nopți” așteaptă venirea pe lume al celui de-
al doilea copil al lor. Cei doi mai au împre-
ună un băiat, Ali, iar acum își doresc o
fetiță. Ultimuyl proiect al celor doi actori a
fost serialul” Patria mea ești tu”.

• Au angajat o firmă de PR

Îngrijorați de criticile venite din partea
opiniei publice din Marea Britanie, prințul
Harry și Meghan Markle ar fi angajat o
firmă de PR, pentru a le îmbunătăți imag-
inea publică, scrie Daily Mail. Ultima con-
troversă legată de cuplu a fost faptul că ei,
activiști ecologiști, au călătorit cu avionul
privat al lui Elton John.

• Împreună, într-un nou serial
Actiorii Gabriekl Soto și Irina Baeva

formează un cuplu de la începutul acestui
an. După o vacanță exotică pe plajele din
Mexic, cei doi  vor face pereche într-o
comedie romantic, ce va avea premiera la
începutul lunii octombrie.   

SE SPUNE CĂ:



În fiecare zi ne trezim în
aceeași cameră și
urmăm aceeași cale, să

trăim fiecare zi ca pe cea de
ieri. Cu toate acestea,
fiecare zi a fost o nouă
aventură. Pe parcurs, ceva
s-a schimbat. Înainte, zilele
noastre erau atemporale,
acum sunt programate.
Asta înseamnă a fi adult? A
fi liber? Dar suntem cu
adevărat liberi?

Avem nevoie de câteva ele -
mente: alimente, apă, pă mânt,
pentru a supraviețui. Toate
acestea sunt deținute de cor-
porații. Dacă aceste corporații
se retrag, noi suntem ai
nimănui, murim de foame,
pentru că nimic nu mai este al
nostru. Nu avem hrană pentru
noi în copaci, nici apă
proaspătă în izvoare, nici
teren pentru a construi o casă.
Dacă încerci să iei ceea ce îți
oferă Pământul, vei fi închis.
Deci, ne supunem regulilor
jocurilor globaliste. 

De ce trebuie să trăim
la mâna altora? 

Lumea o descoperim  prin -
tr-un manual. Acum poți fi ori-
unde, făcând ceva. În schimb,
stai singur în fața unui ecran.
Deci, ce ne oprește să facem ce
vrem. Să fim acolo unde vrem
să fim. De ani de zile stăm ca
să se facă diverse testări pe
noi. Testați și clasificați, ca
subiecții într-un laborator.
Crescuți să nu facem nicio
diferență în această lume,
crescuți pentru a nu fi diferiți.
Suficient de deștepți pentru a
ne face treaba, dar nu pentru
a pune întrebări de ce o facem.
Deci, lucrăm și lucrăm, nu mai
avem timp pentru a ne trăi
viața pentru care lucrăm. Până
când va veni o zi când suntem
prea bătrâni ca să ne facem
treaba. Atunci suntem lăsați să
murim. 

Copiii noștri ne iau locul în
joc. Profesorii la școală predau
aceleași lecții și aceleași ma-
terii, zeci de ani, până devin
bătrâni și merg în pensie. Pre-
oții țin aceleași și aceleași ri -
tualuri în biserici, dar am
văzut că în ultimii ani s-au
moderni zat și ei, au devenit
bisnismani. Nu trebuie să
venim cu argumente că ar fi
rușinos, am umple mii de
pagini. Pușcăriașii s-au pla-
fonat și ei, stau la mititica cât
stau, prada o pun în bănci.
Când termină sunt patroni și

ar fi multe exemple de spus.
Calea noastră este unică,

dar împreună nu suntem
nimic altceva decât com-
bustibil. Combustibilul care al-
imentează elita. Elita care se
ascunde în spatele logoului
corporațiilor. Aceasta este
lumea lor. Iar resursele lor
cele mai valoroase nu sunt în
pământ. Noi suntem.

Construim orașele lor, con-
ducem mașinile, luptăm în
răz boaiele lor. La urma urmei,
banii nu sunt ceea ce îi con-
duce. Este puterea. Banii sunt
pur și simplu instrumentul pe
care îl folosesc pentru a ne
controla. Hârtii lipsite de
valoa re, de care depindem
pentru a ne hrăni, a ne mișca,
a ne distra. Suntem ca o boală
care zdrobește pământul, dis-
trugând chiar mediul care ne
permite să trăim. Noi suntem
ființele care, tot ce vedem tre-
buie vândut. Dar ce se va în-
tâmpla când am poluat
ultimul râu, când poluam ul-
tima suflare de aer, când nu
mai avem combustibil să
aducem mâncarea, atunci
vom realiza că banii nu pot fi
mâncați și nici valoare nu au.

Ne-au dat bani și, 
în schimb, le-am dat

lumea

Acolo unde erau copaci
care curățau aerul nostru,
acum sunt fabrici care ne
otrăvesc. Acolo unde era apă
de băut, sunt deșeuri toxice
care put. Am dat apa
francezilor. Acolo unde erau
animale libere, sunt ferme de
producție, în care acestea sunt
născute și sacrificate fără
sfârșit, pentru satisfacția
noastră. Merg tiruri si garni-
turi de tren cu carne în țările
arabe. Peste un miliard de oa-
meni suferă de foame, în ciuda
faptului că avem suficientă
mâncare pentru toată lumea.
Totul trebuie să meargă la bo-
gați. Unde merge totul? 70%
din grânele pe care le cultivăm
sunt folosite pentru a îngrășa
animalele pe care le con-
sumam  pentru cină. De ce
ajutați foametea? Nu puteți
profita din ea.

Noi nu distrugem planeta.
Distrugem toată viața de pe
ea. În fiecare an mii de specii
dispar. Și timpul se scurge.
Dacă locuiți în America, există
o șansă de 41% să faceți can-
cer. Boala de inimă va ucide

unul din trei americani. Luăm
medicamente prescrise pen-
tru a face față acestor pro -
bleme, dar îngrijirea medicală
este a treia cauză principală
de deces după cancer și bolile
de inimă. Ni se spune că totul
poate fi rezolvat prin arun-
carea de bani la oamenii de
știință, astfel încât ei să poată
descoperi o pastilă pentru a
face ca problemele noastre să
dispară. Dar companiile de
medicamente și societățile de
cancer se bazează pe suferința
noastră, pentru a face un
profit. Credem că fugim pen-
tru un tratament, dar într-
adevăr, fugim de cauză. 

Corpul nostru este un pro-
dus a ceea ce consumăm și
mâncarea pe care o con-
sumăm este destinată exclusiv
profitului. Ne hrănim singuri
cu substanțe chimice toxice.
Cu corpurile animalelor infes-
tate cu droguri și boli. Dar nu
vedem asta. Grupul mic de
corporații care dețin media,
nu vrea să facem asta. Ne în-
conjoară cu o fantezie despre
care ni s-a spus că este reali-
tatea. Ne comportam ca ființe
care știm totul, dar nu conști-
entizăm că multe nu le putem
vedea. Mergem pe stradă ig-
norând lucrurile mărunte,
ochii care ne privesc, povestir-
ile pe care le împărtășesc,
văzând totul ca un fundal pen-
tru ,,EU".

Este amuzant să credem că
oamenii își imaginau odată că
pământul era centrul univer-
sului. Dar, din nou, acum ne
vedem pe noi înșine ca centrul
planetei. Ne arătăm tehnolo-
gia noastră și spunem că sun-
tem cei mai deștepți. Dar
computerele, mașinile și fabri-
cile ilustrează cu adevărat cât
de inteligenți suntem? Sau
arată cât de leneși am devenit?
Am pus această mască de “ci -
vilizat”. Dar când renunțați la
asta, ce suntem noi?

Ne este frica că nu suntem
singuri. Că facem parte dintr-
o imagine mult mai mare. Dar
nu reușim să facem conexi-
unea. Suntem în regulă omo -
rând porci, vaci, pui din țări
străine? Dar nu vecinii noștri,
nu câinii noștri, pisicile noas-
tre, cele pe care am ajuns să le
iubim și să le înțelegem. Noi
numim alte creaturi proaste,
dar arătăm spre ele pentru a
ne justifica acțiunile. Dar uci-
dem pur și simplu pentru că
putem, pentru că întotdeauna

am făcut, facem dreptate? Sau
arătăm cât de puțin am în-
vățat. Că vom continua să
acționăm mai degrabă din
agresiunea primară decât din
gândire și compasiune. Dacă
ne uitam la dorința noastră in-
terioara, vom vedea că visele
noastre nu sunt diferite.
Obiectivul comun este Feri-
cirea. În interiorul nostru nu
ne uitam, dar distrugem
lumea. Cei mai fericiți sunt oa-
menii care au cel mai puțin.
Dar când trăim în lux, avem
bani mulți, mașini vile, credeți
că suntem fericiți?

Într-o zi, această senzație
pe care o numim viață ne va
părăsi. Corpurile noastre vor
putrezi, valorile noastre vor fi
recolectate. Acțiunile de ieri
rămân. Moartea ne înconjoară
constant, totuși pare atât de
îndepărtată de realitatea
noastră de zi cu zi. Trăim într-
o lume în pragul colapsului.
Războaiele de mâine nu vor
avea câștigători. Căci violența
nu va fi niciodată răspunsul;
va distruge orice soluție posi-
bilă.

Nu mai suntem 
conectați la realitate

Idolatrizăm persoane pe
care nu le-am întâlnit nicio-
dată. Așteptăm ca cineva să
aducă schimbări fără să ne
gândim vreodată să ne schim-
băm pe noi înșine.

Alegerile prezidențiale ar
putea fi, de asemenea, o
mone dă aruncată, dar sunt
momeli sau praf în ochi pen-
tru fraieri. Sunt două fețe ale
aceleiași monede. Alegem ce
parte ne dorim și iluzia
alegerii, a schimbării este cre-
ată. Dar lumea rămâne ace -
eași. Nu reușim să înțelegem
că politicienii nu ne servesc; ei
servesc pe cei care îi pun la
putere. Am stăpânit actul de a
ne ucide, haideți să stăpânim
bucuria de a trai.

Avem nevoie de lideri, nu
de politicieni. Dar în această
lume de urmăritori, am uitat
să ne conducem pe noi înșine.
Opriți așteptarea schimbării și
fiți schimbarea pe care doriți
să o vedeți. Nu am ajuns la
acest punct stând pe loc. Rasa
umană a supraviețuit nu pen-
tru că suntem mai rapizi sau
cei mai puternici, ci pentru că
am lucrat împreună.

Salvarea Planetei nu o
facem noi. Planeta va fi aici in-

diferent dacă noi suntem sau
nu. Pământul a fost aici de mil-
iarde de ani, fiecare dintre noi
va fi norocos să trăiască
optzeci de ani. Suntem un ful-
ger în timp, dar impactul nos-
tru este pentru totdeauna.

Realizez ca există un motiv
pentru care acesta este unicul
timp în care vreau să fiu în
viață. Pentru că, aici astăzi
avem o ocazie pe care nu am
mai avut-o niciodată până
acum. Internetul ne dă put-
erea de a împărtăși un mesaj
și de a uni milioane de oameni
din întreaga lume. Cât timp
mai avem, putem să folosim
ecranele pentru a ne apropia,
nu pentru a ne despărți.

Pentru mai bine sau mai
rău, generația noastră va de-
termina viitorul vieții de pe
această planetă. Putem să con-
tinuăm să slujim acestui sis-
tem de distrugere până când
nu mai rămâne nicio amintire
a existenței noastre. Sau ne
putem trezi. Realizați că nu
mergem în sus, ci mai degrabă
cădem … avem doar ecrane în
fața noastră, astfel încât nu
vedem încotro ne îndreptăm.
Viața bate filmul, dar nu este
un film. Scenariul nu este încă
scris. Noi suntem scriitorii.
Povestea ta, a lor, a noastră, tot
o poveste rămâne, totul de-
pinde de noi.

Prezentul este ceea ce a dus
la fiecare pas, fiecare respi-
rație și fiecare moarte. Noi
suntem chipurile tuturor celor
care au venit înaintea noastră.
Acum este rândul nostru.
Puteți alege să vă sculptați
propria cale sau să urmați
drumul pe care nenumărați
alții l-au făcut deja. În con-
cluzie, suntem ca niște roboți
care venim și plecăm pe acest
pământ, fără să știm de ce
trăim atâta timp cât trăim cu o
realitate deformata (iluzia) și
minciuna la tot pasul.   

Al dumneavoastră 
Prof.Ioan Romeo Mânzală
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Iluzia şi minciuna fac parte
din viaţa noastră!



mod de preparare:
Portocala și lămâia se taie

în felii subțiri, fără sâmburi.
Prunele se desfac în două

și se curăță de sâmburi. Într-

o oală cu fundul gros sau din
teflon se pun 50 ml apă,
prunele, citricele, batonul de
scorțișoară, iar zahărul se
toarnă deasupra. Ingredien-
tele se amestecă ușor, apoi
cratița se pune la foc mic,
amestecându-se din când în
când. Când începe să fiarbă,
dulceața va face o spumă roz.
Din acel moment se mai lasă
la  foc aproximativ 25 de
minute. 

După acest interval, se
adaugă nucile și stafidele, se
amestecă ușor și totul se mai
lasă la fiert 1-2 minute.

În borcanele spălate și
sterilizate în cuptor se așază
dulceața. Borcanele se cap -
sează, se pun cu capacul în
jos ca să se facă vid, apoi se
lasă între pături până a doua
zi. 

Se păstrează în loc răcoros
și aerisit.
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mod de preparare:
Legumele alese se spală şi

se pregătesc după cum
urmează: vinetele se curăţă
de coajă cu un cuţit inoxi -
dabil, lăsând şuviţe în lung de
2 cm necurăţate. Se taie apoi
în rondele groase de 2-3 cm,
care, la rândul lor, se taie în
sferturi sau în jumătăţi, apoi
se pun în apă cu sare (o jumă-
tate de lingură cu sare la un
litru de apă ), lăsându-le până
când se termină celelalte
legume de pregătit. 

Gogoşarii se taie în sferturi
sau în şase, în funcţie de
mărimea lor. Roşiile se
opăresc, se introduc imediat
în apă rece şi se îndepărtează
pieliţa, după care se taie în
rondele de 2-3 cm. Usturoiul

curăţat se taie în lungime în
2-3 părţi. 

Legumele astfel pregătite
se stratifică într-o cratiţă de
4-5 litri capacitate, astfel: la
fundul vasului se toarnă
puţin ulei şi se aranjează
gogoşarii, urmează bucăţile
de vinete limpezite cu apă
rece, foarte bine scurse şi
stoarse între palme, iar dea-
supra se pun feliile de roşii. În
timpul aranjării se dozează în
aşa fel încât să fie cam 2-3 cm
straturi de fiecare legumă. 

Se pune uleiul, condi-

mentele şi se dă vasul la cup-
tor la un foc mai iute la în-
ceput şi după 30-40 minute,
focul se moderează. Zacusca
se ţine la cuptor aproape 2
ore. Se repartizează uniform
în borcane bine spălate, us-
cate şi încălzite. 

Deasupra se scurge uleiul
rămas, iar borcanele se şterg
foarte bine la gură, se şi se
sterilizează în două etape, la
diferenţă de 12 ore, câte 30-
45 minute, în funcţie de
mărimea borcanelor.

mod de preparare:
După ce se curăță de  co-

toare, gogoșarii se taie felii.
Se pregătește apoi o cratiță

mai mare, în care se pune la
fiert uleiul, împreună cu oțe-

tul, zahărul, muștarul, tur-
menicul, foile de dafin. Ingre-
dientele se vor fierbe
aproximativ cinci minute,
până ce se obține o pastă
omogenă, ușor îngroșată. La
compoziție se adaugă apoi
gogoșarii și sarea, ameste -
cându-se bine. 

Cratița se acoperă cu un
capac și totul se fierbe la foc
mediu, amestecându-se din
când în când. 

Când gogoșarii scad, iar

sosul aproape că-i acoperă,
cratița se ia de pe foc, iar
sosul  se va turna în bor-
canele sterilizate. 

După înfiletare, borcanele
se vor întoarce invers, să stea
pe capac, și se vor lăsa așa
zece minute, ca să se facă vid. 

După acest interval, bor-
canele se acoperă cu o pătură
și se lasă până a doua zi. Se
păstrează la loc răcoros.

www.sfaturiculinare.ro

GoGoșaRI îN sos DE mușTaR 

INGREDIENTE

2,5 kg gogoșari, 250 gr muștar, 250 ml oțet,  250 ml
ulei, 250 gr zahăr, 1/2 linguriță turmeric (optional,
pentru culoare), 3 foi dafin o linguriță boabe de piper
negru, două linguri sare pentru murături.

Zacuscă bulGăREască

DulcEață DE pRuNE cu sTafIDE șI NucI 

INGREDIENTE

2 kg roşii, 2 kg vinete, 2 kg gogoşari, 500 ml ulei, o
căpăţână mare de usturoi, boabe de piper negru, sare,
foi de dafin.

INGREDIENTE

1 kg prune tari, 500 gr
zahăr, un baton scorți -
șoară, o portocală, o
jumătate de lămâie, 150
gr stafide, 150 gr nuci.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

C - O - ERA - H - CEA - A - C - DOCAR - VRAJA - POLO - OAC - SIAMEZA - NEO - HOL - IDOL - LIFTIERA - PIN - EO - FIERAR - BS - RETEA - LAIC - RISIPIT - RA - TAINA - CEC - CA - E - AA

- TUP - EROI - AN - IM - H - DI - O - AC - IN - ALA - AT - PI - NI - ATINE - VOAL - ACOLO   - SALAR - AO - Z - A - ESEC - STRAIE - NEG - TU - T - INS - OF - P - B - MIR - R - AR - ITA - AVIATII -

AIA - EST - CARNET - CREDIT - RAT - SORA - IONI - LI - A - U - RIALI - ARAR - CONT - SCOLI - ADES - PLOI - IO - TARI - APRIG - TA - SUPARATOR - IENICER - RING - VOIOS - CARIA



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 casă în comuna Zam,

Valea Zamului, 2 camere, parchet, uși
noi, cablu TV, balcon închis, renovată
nou, căsuță de vară, fântână betonată,
pomi fructiferi, teren arabil 2900 mp.
Preț: 15.000 euro, telefon:
0733.832.559.

l Vând apartament 3 camere plus
garaj și boxă, CT, termopan, 2 bal-
coane, Deva, Cuza Vodă. Preț: 72.000
euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând două case în Șoimuș, una

cu etaj, în roșu, cealaltă cu două

camere, bucătărie, baie, gaz, apă,

canal, grădină. Casele sunt una lângă

cealaltă. Preț: 75.000 euro, telefon:

0727.389.999.

l Vând urgent casă, trei camere,

baie, etc. anexe, teren: 3556 mp., la

șosea, în Brad. Preț negociabil, telefon:

0729.423.035.

l Vând casă în Deva, 2 camere,

hol, baie, bucătărie, cămară, anexe,

gaz, apă, canal, curte, două grădini,

fântână, cuptor, anexe, ST 800 mp.

Preț: 70.000 euro, telefon:

0726.220.569.

l Vând casă  mare cu grădină

mare și pomi fructiferi în Sântandrei,

nr.100, aproape de Deva. Preț: 79.000

euro, telefon: 0728.170.702.

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 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 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 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 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 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, dependințe, teren

3556 m, în Brad. Preț negociabil, tele-

fon: 0729.423.035.

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 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.

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 pentru închiriere, la preț

foarte mic, locuință mobilată, în Deva,

la curte, în zonă centrală, unei per-

soane încadrată în muncă, student sau

elev. Rog seriozitate. Telefon:

0724.451.762.

l Ofer închiriere casă, Deva, 2

camere, baie, bucătărie, CT, termopan,

curte, mobilată, utilată. Chirie: 300

euro/lună, plus garanție, pentru per-

soane cu serviciu. Telefon:

0721.055.313.

l Ofer pentru închiriere aparta-

ment două camere, zona piață, Deva,

60 mp, mobilat modern, totul nou,

pentru două persoane serioase, cu ser-

viciu. Preț: 350 euro/lună, plus

garanție. Telefon: 0745.202.448.

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.

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 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 utilată.
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.

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 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 Execut amenajări interioare, ex-
terioare etc. Calitate la preţuri bune.
Doar în Deva. Tel. 0761.200.609.

l Fac curăţenie la apartamente,
case, birouri etc. în Deva. Preţuri bune.
Tel. 0761.200.609.

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 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 Pensionară, execut costume 
populare pentru copii. Telefon
0753.128.090.

MATRIMONIALE

l Domn  serios, 28 de ani, șaten
1,70/80 kg., doresc să cunosc o fată de
vârstă apropiată, să formăm o familie
și să lucrăm împreună în Cehia, unde
eu muncesc în prezent, cu contract
legal de muncă. Doresc și ofer seriozi-
tate. Telefon: 0747.337.061.

l Doamnă, 35 de ani, 1,65/80 kg,
șatenă, singură, doresc să cunosc un
domn serios, cu apartament, pentru
căsătorie. Rog sinceritate și seriozi-
tate! Telefon: 0730.882.897.

l Doamnă, 64 de ani, doresc să
cunosc o persoană serioasă, pentru o
relație bazată pe respect. Dacă vă în-
cadrați vă rog să sunați la:
0730.326.281, 0730.326.281.

l Bărbat singur, necăsătorit,
creștin evanghelic, doresc să cunosc o
domnișoară creștină, vârstă, peste 50
de ani, pentru prietenie-căsătorie.
Adresa e-mail:cristi53@yahoo.com

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

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 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 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 80 kg de miere zaharisită.
Preț negociabil, telefon: 0771.582.747.

l Vând goblenul ”Maica Domnu-
lui rugându-se”, înrămat, dimensiuni:
16x21 cm. Preț: 480 lei, negociabil.
Telefon: 0725.483.189.

l Vând frigider ”Arctic”, 2 uși, con-
gelator cu 3 sertare, stare foarte bună,
1,70/54,5, 175 litri, preț: 900 lei, nego-
ciabil și covor+carpetă identică, bej cu
vișiniu, 250/1,60, carpetă 50/80 cm,
preț 300 lei, negociabil. Telefon:
0726.426.011.

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

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

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
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Parada biciclistelor în 
parcul de la poalele Cetăţii

Deva – Doamnele şi dom-
nişoarele amatoare de miş-
care pe două roţi sunt invitate
sâmbătă, 14 septembrie, la
ora 17,00, în Parcul Cetăţii
din Deva, la o nouă ediţie a
paradei “SkirtBike Deva” or-
ganizeaza parada “SkirtBike”,
editia a VII-a – Neon.

„Este vorba despre un
marş biciclistic urban, desti-
nat cu precădere femeilor.
Anul asta ne-am propus să
colorăm oraşul, cum nu am
mai făcut-o până acum, îm-
brăcate şi accesorizate în cu-
lori neon, răspândind bucurie
şi bună dispoziţie celor care
vor avea posibilitatea să ne
admire pe străzile oraşului”,
spune Ramona Miţă, unul
dintre organizatorii acţiunii.

La Deva, evenimentul din
acest an va cuprinde, pe lângă
Parada biciclistelor, care va
începe la ora 17.45,  şi nu-
meroase premii oferite atât la
tombolă, atît pentru felul în

care participantele au
raspuns dress-codului pro-
pus, dar şi pentru decorarea
bicicletei.

Parada se va desfăşura pe
următorul traseu: Parcul
Cetăţii (intrare) - strada
Avram Iancu- B-dul Decebal
(până la sensul giratoriu din
Dorobanţi) - B-dul 22 Decem-
brie - Bld. 1 Decembrie 1918-
Str. 1 Decembrie 1918 (până
la intrarea în Parcul Cetăţii).
Muzica bună oferită de trupa

Quas şi de copiii de la The
Story vor încăzi atmosfera. 

Nu vor lipsi un candy bar
cu dulciuri homemade oferite
de Ritual by Ioana Bogdan,
vata pe băţ, baloane uriaşe de
săpun şi oamenii pe pi-
cioroange, aduşi de trupa de
actori Hocus Pocus Trulala
din Sibiu, Photo Corner
(Oglinda magică), starter kit
pentru primele 120 de partic-
ipante înscrise şi multe alte
surprize.

Duminică, 15 septem-
brie, este ultima zi
în care Ştrandul Mu-

nicipal Deva va fi deschis
în acest an.

Deva - Cei care doresc să
se mai bucure de apa limpede
din bazine şi de soare mai au
la dispoziţie încă t eizile. Du-
minică, la ora 20:00, baza de
agrement îşi  închide porţile
în acest sezon estival.

Clienții ştrandului au avut
la dispoziție în acest an trei
bazine cu apă, dușuri, cabine
de schimb, terase şi puncte de
alimentație publică, terenuri
de volei, fotbal, zonă de fit-
ness.

În incinta ştrandului a

funcţio nat ,,Biblioteca de
vară”, un punct de închiriere
cărţi al Bibliotecii Judeţene
„Ovid Densuşianu", un punct
de prim-ajutor de la Crucea
Roșie și un punct de salva-
mari. 

Ştrandul a fost gazda unor
competiţii sportive dar şi a pe-
trecerilor pregătite de Primăria
Municipiului Deva şi de Servi-
ciul Public de Întreţinere şi
Gospodărire Municipală Deva
care admi nistrează baza de
agrement. Administratorii le
mulţu mesc celor care au tre-
cut pragul ştrandului în acest
an şi le promit clienţilor că îi
vor aştepta şi anul viitor cu
multe surprize.

Ultima zi de ştrand la Deva

Deva - Devenii şi turiştii
care vor vizita capitala judeţu-
lui în perioada 20–22 septem-
brie 2019 vor fi martorii unor
reprezentații inedite, oferite
de Ordinul Cavalerilor Lup,
Lăncierii Cetăţii Ardud, Stră-
jerii Cetăţii Neamţu’, Ordinul
Cavalerilor de Hunedoara,
Garda Cetăţii Deva, Cimpoierii
din Transilvania și Ansamblul
de dans medieval ”Renais-
sance” Deva. 

Războinici din cinci oraşe
vor reînvia epoca medievală,
timp de trei zile, la Deva, în
cadrul unui eveniment care
debutează vineri, 20 septem-

brie, sub genericul „Întâlnirea
de taină a Cavalerilor în
Cetatea Deva”.

Atelierele de prezentare a
istoriei medievale, spectacolele
cu foc, dansurile medievale şi
ritualice, schim bu rile de gardă,
prezentarea armelor me-
dievale, şcolile de mânuire a
sabiei, suliţei şi biciului,
jocurile medievale, luptele
corp la corp, farsele populare
și Şcoala Stegarilor și a
Lupoaicelor de Foc sunt doar
câteva dintre atracţiile eveni-
mentului care va recrea o at-
mosferă de zile mari între
zidurile Cetății stăpânite, de-a

lungul veacurilor, de voievozi,
principi, conți și ducese. 

Oștenii își vor instala
taberele în zona Platformelor
Artilerie, unde se vor des-
fășura și atelierele medievale. 

„Întâlnirea de taină a Cava-
lerilor” va debuta cu Rondul
Cetății. Garda Cetății Deva va
parcurge un traseu care va
avea ca punct de pornire Plat-
forma Artilerie Vest și va in-
clude Podul de lemn, Poarta
Cezarului, Drumul de strajă,
Bastionul Bethlen, Cuptoarele
de pâine, precum și alte obiec-
tive ale fortăreței care domină
Valea Mureșului.

Întâlnirea de taină a Cavalerilor 
în Cetatea Deva


