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Un album fotografic de 
excepţie despre comuna
Luncoiu de Jos va fi lansat
sâmbătă, la Căminul 
Cultural din localitate.
Autor este cunoscutul 
publicist Nicu Jianu.

ANivErSArEPAg. 5
Eurosport DHS a sărbătorit
20 de ani de activitate
neîntreruptă în judeţ. 
Bicicletele produse aici
clasează România  în primii
patru exportatori de profil
din Europa.

SĂNĂTATEPAg. 8-9

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

Surse importante de 
vitamine si minerale, 
castanele fac parte din
deliciile toamnei. Pe lângă
aromă și gust rafinat, cas-
tanele sunt de un real folos
pentru sănătatea noastră.

Pag. 4 - CONCURS
Farmacia TACOMI

te face mai frumoasă!
Câştigătoarele din această  săptămână:

• BORDEA NICOLETA din Almaşu Mic

• BISORCA MARIA CORINA 

din Timişoara

/p.3

Deva, 22 Decembrie, 37A •

Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

Anunţuri 
de mare şi mică 

publicitate
în ziare 
locale 

şi centrale

Amenzi drastice pentru
şoferii care folosesc 

mobilul la volan

Duminică, în comuna Veţel, pe platoul
Amfiteatrului Roman va avea loc Festivalul

de reconstituire istorică
“Micia Rediviva”./pag. 16

GRATUIT
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Luncoiu de Jos – Un album
fotografic de excepţie despre
comuna Luncoiu de Jos va fi
lansat sâmbără, 21 septem-
brie, la căminul cultural din lo-
calitate, manifestarea fiind
programată să înceapă la ora
17.00. 

Intitulat „Oameni și locuri.
Comuna Luncoiu de Jos”, albu-
mul este rodul muncii cunos-
cutului publicist şi pasionat de
fotografie Nicu Jianu, apreciat
pentru fapătul că de peste
patru decenii promovează fru-
musețile naturale comorile et-
nofolclorice ale judeţului
Hunedoara.

„Albumul marchează îm-
plinirea a 580 de ani de ates -
tare docmunetară a comunei

Luncoiu de Jos. El este un bun
prilej prin care putem face
cunoscute frumuseţile locu -
rilor acestora, dar şi oamenii
minunaţi care trăiesc aici. Ne
bucurăm enorm că am reuşit
să aducem în faţa oamenilor
acest album de fotografie pen-
tru că el va arăta lumii întregi
bogaţia reală a acestor me-
leaguri: oamenii”, a declarat
primarul comunei Luncoiu de
Jos, Călin Dud.

La rândul său, Nicu Jianu,
autorul albumului, scrie un
bine documentat cuvânt
înainte în care face o trecere în
revistă a istoriei comunei Lun-
coiu de Jos, cu accent pe latura
spirituală a vieții locuitorilor
săi. 

Autorul ne prezintă fo-
tografii vechi de soldați care au
luptat în războaie, momente în
care elevii își înconjoară cu
drag dascălii, femei care
plămădesc pâinea cu mâinile
lor trudite, preoți care aduc
cuvântul Domnului. Nu lipsesc
sătenii în zilele de mare sărbă-
toare creștinească sau la nunți,
troițe bătrâne, meșteșugari ce
încă mai aduc la lumină
obiecte frumos alcătuite, oieri
și apicultori, tâmplari și țesă-
toare, toate alcătuind o carte
de vizită în imagini a comunei
Luncoiu de Jos, se arată într-o
descriere a Bibliotecii Jude -
ţene „Ovid Densuşianu” Hune-
doara-Deva.

Despre comuna Luncoiu
de Jos, într-un album

foto de excepţie Reprezentanţii com-
paniei publice de apă
susţin că subiectul

este exploatat excesiv în
scopuri electorale.

Deva – Operatorul regional
de apă şi canalizare SC Apa
Prod SA Deva, aflat în subor-
dinea Consiliului Judeţean
Hunedoara, vine cu precizări
în ceea ce priveşte majorarea
tarifelor la apă rece şi
canalizare. Creşterea de preţ a
fost aprobată de consilierii
judeţeni în luna august, con-
silierii PNL solicitând atunci şi
explicaţii referitoare la mo-
tivele economice prin care s-a
luat decizia creşterii de
preţuri. 

Reprezentanţii Apa Prod SA
Deva susţin că subiectul „a
ajuns să fie exploatat excesiv
în scopuri electorale, rosto-
golindu-se în spațiul public
afirmații nefondate și date 
inexacte”.

Cât costă acum apa
rece şi canalizarea

„La data de 23 august 2019,
prețul apei potabile a crescut
de la 3,81 la 4,11 lei/mc. La
canalizare, tariful a crescut de
la 2,5 la 3,65 lei/mc, aceasta
fiind singura majorare de tari -
fe în ultimii 4 ani. Raportându-
ne la perioada de timp
similară (2011-2015), când
majorarea prețului la apă
potabilă s-a făcut de la 2,67 la
3,81 lei/mc (mai mult cu 1,14
lei), iar la canalizare de la 1,11
la 2,5 lei/mc (mai mult cu 1,39
de lei) rezultă că ajustările
ope rate în 2019 sunt mult mai
mici decât cele din 1 decem-
brie 2015. Cu alte cuvinte, ac-
tuala creștere este de 1,45
lei/mc (apă + canalizare), față
de 2,53 lei/mc (apă+ canali -
zare) în 2015.

Mai mult, conform celui

mai recent studiu de speciali-
tate, consumul mediu lunar de
apă potabilă/persoană, în
Deva, este de 2,7 mc/persoană
(în restul ariei de operare este
2 mc/persoană) iar, la
canalizare, de 2,16 mc/per-
soană. În condițiile în care
prețul apei potabile a crescut
cu 0,30 de lei/mc, iar la
canalizare cu 1,15 lei/mc, o
persoană va plăti în plus cu 3
lei și 42 de bani. Așadar, orice
speculații privind costurile
unui consum mai mare sau
mai mic sunt irelevante”, spun
cei de la Apa Prod SA Deva.

În paralel, susţin reprezen-
tanţii companiei de apă, deși
majorările de tarife sunt mai
mici față de perioada 2011-
2015, aria de operare al anga-
jaţilor acesteia este mult mai
mare. 

Momentul electoral
În ceea ce priveşte subiec-

tul majorărilor de tarife,
reprezentanţii SC Apa Prod SA
Deva afirmă că acesta a ajuns
unul de interes electoral, dată
fiind apropierea alegerilor
prezidenţiale şi apoi a celor lo-
cale, de anul viitor.

„Vă asigurăm că interesul
nostru este să furnizăm o apă
de calitate, servicii de dis-
tribuție a apei și de canalizare
la standarde occidentale, iar
rețelele să fie sigure din punct
de vedere tehnic. SC Apa Prod
SA nu va mai reacționa la nicio
speculație politică apărută în
spațiul public referitoare la ac-
tivitatea societății noastre. În
schimb, vom răspunde întot-
deauna, punctual, tuturor
celor care vor dori informații
corecte, asigurându-i pe hune-
doreni de toată deschiderea
noastră pentru o comunicare
transparentă”, se mai arată
într-un comunicat al SC Apa
Prod Deva.

A N U N Ţ
COMUNA RIBIȚA    titular al proiectului „AMENAJAMENT PASTORAL PENTRU PA-

JISTILE  ȘI /SAU DEȚINĂTORILOR  LEGALI  AI MUNICIPIULUI BRAD”, ce urmează a
se realiza în COMUNA RIBIȚA și satele  aparținătoare  comunei, aduce la cunoştinţă
publicului faptul că decizia etapei de încadrare, luată în cadrul procedurii de re-
glementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fără aviz
de mediu.

Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite în scris, în termen de
10 zile calendaristice, la sediul A.P.M. Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25.

Apa Prod vine cu argumente
la creșterea tarifelor pentru

apă rece și canalizare



A
menzile pentru cei
care nu respectă
legea pot ajunge

până la 1.160 de lei şi
chiar la ridicarea per-
misului de conducere.

Deva - Din luna octombrie
legislaţia prevede amenzi
mult mai mari pentru şoferii
care sunt surprinşi că scriu
mesaje, transmit live, fil -
mează sau vorbesc la telefon
în timpul condusului. Modifi-
carea cadrului legal a fost o
necesitate, spun poliţiştii,
dacă este să ne raportăm
doar la cazurile din ultimul an
în care pe şoselele din ţară
sau din străinătate şoferii
români au fost autorii unor
accidente cumplite, pentru că
în acel moment vorbeau la
telefon sau făceau „live” pe
Facebook.

Prin urmare, Guvernul
României a adoptat, la 12 au-
gust, Ordonanța nr. 11 pentru
modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Gu-
vernului nr. 195/2002 pri -

vind circulația pe drumurile
publice.

„Spre deosebire de cadrul
legal anterior, care viza exclu-
siv folosirea telefonului mo -
bil, prin noile reglementări a
fost interzisă ținerea în mână
sau folosirea cu mâinile în
orice mod atât a telefonului
mobil, cât și a oricărui dispo -
zitiv mobil prevăzut cu
funcția de înregistrare ori
redare text, foto sau video, de
către conducător, în timpul
conducerii vehiculului aflat în
mișcare”, spune purtătorul de
cuvânt al Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Hunedoara,
Bogdan Niţu.

Nerespectarea acestei nor -
me este sancționată cu 6 până
la 8 puncte-amendă (în pre -
zent valoarea fiind de la 870
de lei la 1.160 de lei) și cu
aplicarea sancțiunii comple-
mentare de 4 puncte de pe-
nalizare.

Sancţiunile sunt mai mari
în situaţia în care şoferul care
ţine în mână sau foloseşte un

telefon mobil încalcă şi
normele de circulaţie. Fapta
constituie contravenție și se
sancționează cu amenda pre-
văzută în clasa a II-a de
sancțiuni, de la 4 la 5 puncte-
amendă (de la 580 de lei la
725 de lei), și cu aplicarea
sancțiunii complementare a
suspendării exercitării drep-
tului de a conduce pentru 30
de zile.

De exemplu, la acest capi-
tol se încadrează, printre al-
tele, depășirea cu 10-20
km/h a vitezei maxime ad-
mise pe sectorul de drum res -
pectiv, circulația pe un sector
de drum pe care accesul este
interzis, nerespectarea obli -
ga ției de a folosi luminile de
întâlnire și pe timpul zilei ori
a luminilor pentru circulația
diurnă, pe autostrăzi, dru-
muri expres și pe drumuri
naționale europene (E) şi
multe altele.

Noile reglementări vor
intra în vigoare la data de 12
octombrie 2019.
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Anchetă la Bretea Română

Bretea Română - Doi bărbaţi au fost reţinuţi preven-
tiv de către poliţişti, fiind suspectați de comitrerea unui
furt, pe raza localității Bretea Română. Aceștia au furat
bunuri de aproximativ 10.000 de lei, din gospodăria unui
localnic. Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Haţeg au
efectuat trei percheziții domiciliare pe raza municipiului
Petroșani, în locuinţele celor doi suspecţi. În urma
percheziţiilor, prejudiciul a fost recuperat în proporţie
de 90%. Cei doi vor fi prezentaţi magistraţilor Judecăto-
riei Haţeg, în vederea luării măsurilor preventive.

Bani pentru calamităţi

Deva - Guvernul României a aprobat alocarea sumei
de peste 164 de milioane de lei, din Fondul de intervenție
la dispoziţia Guvernului, pentru efectuarea unor lucrări
de refacere a infrastructurii locale afectate de inundații
și alunecări de teren, în anul 2019. Suma repartizată
județului Hunedoara se ridică la 3,8 milioane lei. Banii
vor fi utilizaţi pentru refacerea unui pod în comuna
Buceș, refacerea drumului județean și a unui pod în co-
muna Răchitova. De asemenea, vor fi refăcute străzi, po-
duri, podețe și punți pietonale în 14 localităţi, printre
care Deva, Haţeg și Certeju de Sus.

Modificări la “Prima casă”

Bucureşti - Senatul a adoptat proiectul de lege pentru
modificarea programului “Prima Casă”. Propunerea mi -
nistrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, prevede redu -
cerea cu un punct procentual a ratei dobânzii creditului
garantat pentru familiile cu doi sau mai mulți copii. Ast-
fel, acest program devine unul social, care se aplică doar
în cazul familiilor cu venituri reduse. Pentru a fi puse în
aplicare, modificările aduse proiectului au nevoie și de
votul Camerei Deputaților.

Lucrări la conducta de gaze

Brad - Lucrările la magistrala de gaz metan Mintia -
Brad avansează. Șantierul conductei de transport gaze
naturale a ajuns aproape de limita cu comuna Luncoiu de
Jos. Începute în primăvara lui 2019, lucrările la magistrala
de gaz metan, cu o lungime de circa 35 de kilometri, tra-
versează teritoriile mai multor localități, cum sunt Veţel,
Şoimuş, Băiţa, Vălişoara, Luncoiu de Jos, Ribiţa şi Brad. Lu-
crarea este finanțată de Transgaz România, şi are o valoare
de 22,4 milioane de lei, fără TVA. Termenul de finalizare
al investiţiei este primul trimestru al anului viitor.

ŞTIRI LOCALESancţiuni dure pentru
şoferii care folosesc 

telefonul mobil, la volan

Sancţiuni dure pentru
şoferii care folosesc 

telefonul mobil, la volan

Deva – Deşi o vorbă din
popor spune altceva, se pare
că lucrurile au stat exact in-
vers în cazul unei femei care
îşi oferea serviciile sexuale
pe DN 7, în municipiul Deva.
Un tânăr din judeţul Galaţi
este cercetat şi arestat pre-

ventiv pentru tâlhărie, după
ce a furat poşeta cu bani şi
telefonul mobil al unei femei
căreia i-a propus, iniţial, să
întreţină relaţii intime cu el
într-o clădire dezafectată de
pe strada Dorobanţilor. 

„Profitând de adăpostul

întunericului, individul a lo -
vit-o pe femeie și a depose-
dat-o de poșeta în care avea
230 de lei și telefonul mobil.
În cauză, poliţiştii au în-
tocmit dosar penal sub as-
pectul comiterii infracțiunii
de tâlhărie calificată. În urma

cercetărilor, poliţiştii Birou -
lui  de Investigații Criminale
Deva au identificat prezum-
tivul autor al faptei recla-
mate”, se arată într-un
co  mu nicat al IPJ Hunedoara

Tânărul a fost reţinut pre-
ventiv şi prezentat magis-

traţilor Judecătoriei Deva,
care au dispus arestarea pre-
ventivă a acestuia, pe o pe-
rioadă de 30 de zile. 

Poliţiştii continuă cercetă -
rile în vederea documentării
întregii sale activităţi infrac -
ţionale. 

O prostituată a fost jefuită de un potenţial client



L
ipsa de energie
este o problemă cu
care se confruntă

omul modern din cauza
sedentarismului, a
nerespectării orelor de
somn și alimentației
haotice. Suntem
obișnuiți să plusăm
porțiile zilnice de cafea,
dar acest obicei ne
poate dăuna. Iată câteva
rețete simple, pe care le
poți prepara acasă!

1. Go green
Legumele verzi și frunzele

sunt bogate în clorofilă, care
oxigenează sângele. Dacă
sângele este bine oxige nat,

atunci nivelul de energie și
acuitatea minții cresc! Efectul
este asemănător cu felul în
care ne simțim după o plim-
bare la munte. 

Sugestie: se poate prepara
sub formă de smoothie sau cu
ajutorul unui aparat de stors
fructe. 

Ingrediente: 2 castraveți,
o tulpină de țelină, ¼ cană de
spanac și/sau frunze de kale,
o lingură de pătrunjel, suc
proaspăt de lime și o linguriță
de pudră verde - poate fi 
pulbere de orz verde sau de
lucernă (aceste produse se
găsesc în magazinele natu -
riste și nu au un preț ridicat)

2. Sfeclă roșie, 
morcov și măr

Sfecla este bogată în ni-
trați. Aceștia contribuie la re-
ducerea cantității de oxigen
necesară vaselor de sânge și
mușchilor pentru a funcționa.
Nitrații sunt convertiți în oxid
nitric în corp, în timp ce con-
tribuie la reducerea presiunii
sanguine prin lărgirea vase -
lor de sânge. Astfel se permite
un flux de oxigen mai mare.
Morcovii au puţine calorii și
conțin betacaroten, care
devine în organism vitamina
A (efect anti-îmbătrânire).
Merele sunt bogate în
quercitină, un energizant
natu ral care optimizează con-

sumul de energie din orga -
nism.

Sugestie: Se poate pre -
para sub formă de smoo  thie
sau de suc proaspăt stors. 

Ingrediente: sucul a ju -
mă tate de lămâie, 250g sfeclă
roșie, 250g morcovi, mie re
după gust, 2 mere și o porto-
cală. 

3. Banana Coco milk shake
Bananele și laptele de

cocos conțin cantități impor-
tante de potasiu. Potasiul re-
glează și menține  sănătatea
celulelor și stimulează pro-
ducția de energie în mod na -
tural.

Sugestie: Amestecă ½

cană lapte de cocos și ½ ba-
nană.

4. Ceai verde cu semințe
de quia

Epigallocatechinele gallate
(EGCG) din ceaiul verde ajută
la moderarea pierderilor de
energie pe parcusul unei zile.
S-a constatat că la persoanele
care au consumat în mod
constant ceai verde, a crescut
nivelul de energie care ar
putea fi consumat pe par -
cursul a 24 de ore. Chia este
bogată în proteine și acizi
omega-3 sănătoși, furnizând
energie pe termen lung.

Sugestie: Amestecă 1 cană
de ceai verde, 1 lingură de
semințe de chia și 1 linguriță
de miere.

5. Cătină
Produsele pe bază de că -

tină au fost utilizate şi în ali-
mentaţia cosmonauţilor,
da   to  rită efectului energizant
şi echilibrant, dar şi de mărire
a rezistenţei organismului.

Sugestie: ceai sau sirop
(produsele pot fi găsite la
magazinele naturiste)

4 - sĂNĂTATE 20 - 26 sEpTEmbRIE 2019

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.

Cinci ENERGIZANTE naturale
pe care le poţi prepara acasă
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U
na din primele trei
fabrici de biciclete
din sud-estul Eu-

ropei, care clasează Româ-
nia în primii patru
exportatori de biciclete din
Europa, Eurosport DHS, a
împlinit 20 de ani de acti -
vitate neîntreruptă în
județul Hunedoara. 

Momentul a fost marcat cu
o mică petrecere dată de către
conducerea companiei, Preşe -
dintele consiliului de admin-
istraţie Niu Guanghui, soţia
dumnealui, Managerul gene -
ral Yang Xi, sufletul acestei
companii și fiul lor, Yang
Tianqi, Director al companiei.
Au fost premiați cei mai fideli
angajați, care şi-au adus un
aport deosebit în dezvoltarea
companiei. Evenimentul a fost
organizat în colaborare cu o
firmă specializată în domeniu,
astfel nu a lipsit niciun detaliu,
fiind chiar şi elemente ale cul-
turii chineze, prezente pe
toate mesajele transmise. Încă
de la intrarea în sala de eveni-
mente invitații au fost „în-
tâmpinați” de două biciclete,
una albă, alta neagră, sim-
bolizând Yin și Yang, concepte
fundamentale în filozofia și
cultura chineză. De asemenea,
cifra zero, din componența lui
20, care se afla pe banner-ul
aniversar, este simbolul
chinezesc Shou, care reprez-
intă longevitatea.

O aniversare de vis, 20
de ani de Eurosport

DHS, într-un cadru de
basm, Domeniile

Streiului – Mercurean
„Un vis s-a împlinit se naște

un alt vis!” Acesta a fost
motto-ul sub care DHS a săr-
bătorit cele două veacuri de
existență. 

În 1996, Niu Guanghui și
soția sa Yang Xi s-au stabilit în
România și au început o
afacere cu biciclete. Prima
fabrică a fost deschisă la
Petroșani, în 1999, unde cei
doi oameni de afaceri au dez-
voltat afacerea timp de cinci
ani. După această perioadă,
cei doi soți au decis să mute
afacerea la Sântuhalm, în ime-
diata apropierea a municipiu-
lui Deva, unde se află și acum,
după 20 de ani. Au fost ani
frumoși, cu vise împlinite,
reușite, dar și multe provo -
cări. Din 2006, grupului Eu-
rosport DHS i s-a alăturat un
important acționar german,

Prophete, la eveniment fiind
prezent și proprietarul com-
paniei, Lönne Severine. „Îi
cunosc pe acești oameni de 13
ani, când am vizitat pentru
prima oară fabrica, împreună
cu tatăl meu, la Petroșani.
Această afacere cu biciclete
este unică și nu mai prea
găsești astfel de afaceri de
familie. E o afacere deosebită
și aș vrea să le spun anga-
jaților că nu este doar plăcut
să fii fiul sau fiica patronilor,
este și foarte dificil, pentru că
așteptările sunt mari”, a pre-
cizat Lönne Severine, făcând
referire la fiul celor doi soți,
care este director al com-
paniei din 2015. Aceasta le-a
mai spus celor prezenți la
eveniment că, din punctul său
de vedere „viața este precum
mersul pe bicicletă. Trebuie să
te menții în echilibru că să
mergi mai departe”.

Un alt moment important
al evenimentului a fost
predarea simbolică a ștafetei
la conducerea companiei de
către Niu Guanghui, fiului său,
Yang Tianqi. „Am dedicat cei
mai frumoși ani din viață
acestui proiect. Cariera mea
se încheie aici. Viitorul apar -
ține tinerilor și vă rog să con-
tinuați să susțineți această
companie și să pășiți împre-
ună spre un viitor mai frumos.
Vă mulțumesc tuturor pentru
munca pe care ați depus-o în
această companie!”, a fost
mesajul emoționant al fonda-
torului Eurosport DHS, Niu
Guanghui. 

Sufletulacesteicompanii,
managerul general Yang Xi, a
povestit cum în urmă cu opt
ani, în 2011, a fost la un pas să
renunțe la afacere, după ce
soțul său s-a îmbolnăvit. „Am
rămas singură să conduc
această companie și mi-a fost

extrem de greu. Erau multe
lucruri legate de management
pe care nu le cunoșteam, iar
soțul meu era bolnav. Atunci
m-am gândit serios să renunț
la tot. Însă, nu era vorba doar
de mine, ci și de sutele de oa-
meni care muncesc aici.
Acesta a fost unul dintre mo-
tivele pentru care am ales să
merg mai departe, cu orice
preț. Astfel, am ajuns să citesc
peste 500 de cărți de specia -
litate pentru a putea continua
această afacere. Astăzi, după
20 de ani de urcușuri și cobo -
râșuri, vreau să vă mulțumesc
tuturor pentru munca depusă
și să vă asigur că <visul> con-
tinuă”, a declarat, emoționată,
Yang XI. 

Reprezentanții DHS au
apre ciat că în decursul celor
20 de ani de activitate au avut
parte de întreaga susținere a
autorităților locale și jude -
țene, cărora le-au înmânat
plachete aniversare. „Am înțe-
les că în afaceri este vorba de-
spre oameni și mentalități. Ați
reușit un lucru fantastic, în
România, și anume, crearea
unei culturi organizaționale
altfel decât am fost noi în-
vățați. Ați creat o gândire de
familie într-un spațiu care nu
este dedicat acestui lucru, dar
care a reușit să producă val-
ori”, a fost mesajul prefectului
județului Hunedoara, Fabius
Tiberiu Kiszely.

„A fost o onoare pentru
mine să mă aflu la sărbă-
torirea a 20 de ani de activi-
tate în județul Hunedoara a
companiei Eurosport DHS,
unul dintre cei mai importanți
investitori străini din mu-
nicipiul Deva, dar și investi-
torul care clasează România
în primii patru exportatori de
biciclete din Europa. Ca pri-
mar al municipiului Deva,

apreciez, de asemenea, și spri-
jinul pe care managerul Eu-
rosport DHS, doamna Yang Xi,
îl oferă administrației locale,
inclusiv în atragerea de noi in-
vestitori – un singur exemplu:
producătorul chinez de mo-
bilier pentru birouri UE Fur-
niture, care va deschide la
Deva prima sa fabrică din
România. Felicit întreaga
echipă care se află în spatele
acestei povești de succes! La
mulți ani, Eurosport DHS, și
succes în continuare!”, a trans-
mis primarul municipiului
Deva, Florin Nicolae Oancea.
Și reprezentanții cotidianului
Servus Hunedoara, care au o
strânsă colaborare cu această
companie încă de la lansarea
pe piață a primei ediții, în
urmă cu 15 ani, urează marii
familii DHS viață lungă și mult
succes. 

Nici munca angajaților nu a
rămas nerăsplătită. Cei mai fi-
deli şi implicaţi angajați ai
companiei au fost recompen-
sați pentru munca depusă. Un
alt moment de excepție al
serii a fost duetul pregătit de
cunoscutul interpret de orig-
ine chineză, Fang Shuang,
concurent la emisiunea
„Românii au talent”, care a
reușit să cucerească inimile
publicului cu binecunoscuta
melodie „Copacul”, interpre-
tată de regretatul Aurelian
Andreescu, și îndrăgitul inter-
pret hunedorean de muzică
populară Ovidiu Olari. Cei doi
au interpretat, în duet, piesa
„Ană, zorile se varsă”. Publicul
a recompensat cu ropote de
aplauze prestația celor doi,
care au făcut să sune într-un
mod aparte această piesă. 

După 20 de ani de activi-
tate în județ și după 15 ani de
când a deschis, la Deva, una
dintre cele mai mari  fabrici

de biciclete din Sud-Estul Eu-
ropei, Eurosport DHS se poate
mândri cu locul întâi la cate-
goria industrie, la nivel na -
țional, o cifră de afaceri de 60
de milioane de euro, o in-
vestiție, la Deva, de 25 de mili -
oane de euro, peste 500 de
dealeri în 24 de țări din Eu-
ropa și peste 350 de angajați. 

În plus, compania este im-
plicata în numeroase proiecte,
cum ar fi:

- Dezvoltarea învăţământu-
lui dual în Deva

- Educaţie rutieră şi în-
demânare pe biciclete – CUPA
DHS, care a sărbatorit in acest
an a-X-a ediţie

- Susţinerea ciclismului de
performanţă în România, prin
parteneriatul cu Universitatea
de Vest din Timişoara

- Susţinerea ciclismului
ama  tor, în familie, chiar şi
pentru cei cu probleme de
sănătate… “Da şi eu pot”

- Promovarea ţarii noastre
pe bicicletă prin proiectul „Bi-
ciclism prin România”, alături
de actori ca Alexandru Pop
alias Varu Săndel şi Alin Panc

- Implicare în partea artis-
tică prin filmul comedie:
„Pup-o mă!; Artă şi pictură
prin proiectul Inter Art

- Implicare socială pentru
copii nevoiaşi, prin proiectul:
„ Grădiniţa Micii Aricei –
Trifeşti”

- Promovarea mişcării in-
diferent de sport, loc şi job:
„Inspiră prin propriul exem-
plu” şi „Libertate prin miş-
care”

- Promovarea în domeniul
culturii, prin proiectul „China
cea de taină”, lansarea de carte
a doamnei Marina Almăşan,
atăt în România alături de
doamna Ambasador a Chinei,
cât şi la Beijing

- Promovarea unui stil de
viaţă sănătos prin proiectul
TV  “Caravana Naţiunii”.

Gelu Fona – Director 
general dhsfitness

O aniversare de vis,
20 de ani de Eurosport DHS



S
ala Sporturilor
„Transilvania” din
municipiul Sibiu a

fost gazda unei noi ediții
a tradiționalei competiții
înternaționale de judo
pentru juniori, cadeți și
seniori “Cupa Temerarul”,
la ediția din acest an fiind
prezenți peste 150 de
sportivi din 5 țări.

Au participat la aceste în-
treceri și judoka  de la LPS
Cetate Deva, pregătiți de  prof.
Daniel Victor Garbovan iar la
final ei au obținut o serie de
rezultate remarcabile.

Andreea Hojda s-a clasat
pe locul III  în competiția ju-
nioarelor  2 de la categoria +
70 și ea și-a făcut un frumos
cadou cu ocazia zilei de
naștere, fiind medaliată cu
bronz la Turneul Interna-

tional Sibiu.
Larisa Alina Cadar  a

cucerit o medalie de aur
clasându-se pe locul I în con-
cursul junioarelor 2 la  cate-
goria  63 kg iar  Raluca Cadar
loc II la aceeași categorie.
Alexandru Ilie s-a clasat pe
locul III în întrecerile de la ju-
niori I/seniori la categoria
100 kg., Ionut Ilie loc 5 la ju-
niori II  categoria  66 kg., Ana
Maria Cișmaș  loc 5 la ju-
nioare II -52 kg iar Sergiu
Vancea locul VII la  juniori II
cat. 60 KG

Această competiție a fost
și un bun test de verificare
înainte de  finala  pe țară a
echipelor de  juniori I  și a
Campionaul naţional de lupte
la sol, întreceri care se vor
desfășura la Deva în prima
parte a lunii octombrie.

R
ecent  la Târgoviște
s-au desfășurat în-
trecerile Campio -

natului Național de Lupte
Libere  unde au fost
prezenţi peste 200 dintre
cei mai valoroşi juniori 
ai momentului.

Sportivii din județ au fost
din nou în centrul atenției.
Sportiva Denisa Fodor
(antrenor Suraj Moravan),
elevă a Liceului cu Program
Sportiv „Cetate“ Deva şi com-
ponentă a Lotului Naţional
de lupte FW, a câştigat titlul

de campioană naţională la
aceste întreceri finale. În cele
trei tururi  pe care le-a dis-
putat la Târgoviște deveanca
a trecut de  Patricia Buibar
(CSA Steaua București) pe
care a învins-o cu 5-0,de
Elena Lungu(CSM Onești) pe
care învins-o cu 3-0 și tuș  iar
în finală a trecut de Cristina
Ungureanu (CSM Craiova) cu
2-0 și tuș.

Mădălina Pusok legiti-
mată la  CS Inter Petrila,
pregătită de  antrenorul Ma -
rian Lukacs a câștigat meda -

lia de bronz în cadrul cate-
goriei 72 kg iar Alexandra
Chiș legitimată la CSS
Petroșani, unde se pregă -
tește cu antrenorul Gheor -
ghe Răducu, a cucerit
me  da lia de bronz la catego-
ria 68 de kg.  

La aceeași competiție au
ocupat în finală locul IV Dalia
Anca la categoria 55 kg
Mirabela Văcărașu locul la
categoria 62 kg(ambele de la
LPS Cetate Deva iar  Sebast-
ian Borbely (CSS Petroșani)
la categoria 65 kg.

P
regătirile pentru
Jocurile Naționale Spe-
cial Olympics  care se

vor desfășura la Deva și la
Hundoara au intrat în linie
dreaptă.

Jocurile Naționale Special
Olympics (JNSO), este cel mai
mare eveniment pentru per-
soanele cu dizabilități intelec-
tuale din România și reunește la
această ediție peste 300 de
sportivi din întreaga țară.

Ziua de vineri este rezervată
primirii delegațiilor de sportivi
din țară, dar și competițiilor pre-
liminare la atletism, înot,
baschet și fotbal pentru partici-
panții din județul Hunedoara.

Sâmbătă competiția va con-
tinua cu întrecerile preliminare
pentru participanții din întreaga
țară. În intervalul 17.30 – 18.00
vom desfășura Cursa Flăcării
Speranței, ce va fi purtată pe
traseul care începe din fața
Primăriei Deva – Piața Unirii -
Bulveardul Iuliu Maniu - Bule-

vardul Decebal – strada Mărăști
– Sala Sporturilor Deva iar de la
18,30 va avea loc primirea invi-
taților. De la 19.00 - 21.00 va
avea loc Defilarea delegațiilor

sportive din țară și Ceremonia
de Deschidere.

Duminică vor avea loc com-
petițiile finale si premierea
sportivilor. Competițiile sportive

se vor desfășura pe terenurile de
sport ale Colegiului Național De-
cebal Deva, Colegiului Național
Pedagogic Regina Maria Deva și
la Bazinul de Înot Hunedoara.
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Special Olympics în
judeţul Hunedoara

Medalii pentru luptătorii din județ

Campionatele

mondiale de

karate WKF

I
onuț Ipate, Miruna
Mălăuță  și Andreea
Polifronie, multipli

campioni naționali și
evidențiați  la eu-
ropene, componenți ai
lotului național, toți le-
gitimați la CSM Jiul
Petroșani, însoțiți de
prof. Radu Polifronie,
au făcut recent de-
plasarea la Kuala
Lumpur, în Malaezia,
unde vor participa la în-
trecerile ediţiei din
acest an a Campio na -
telor Mondiale de
karate modern. 

Ionuț Ipate va fi prezent
în întrecerile individuale
de seniori iar cele două
sportive vor  evolua atât la
tineret  cât și în întrecerea
senioarelor. Menționăm că
aceste întreceri mondiale
sunt o bună șansă de a
acumula punctele nece-
sare de calificare la
Jocurile Olimpice de la
Tokyo din 2020.

Judo: Sportivi deveni,
medaliați la Sibiu



Cupa Satelor, com-
petiție cu finalizare la
nivel național, orga-

nizată de Federația
Română de Fotbal cu spri-
jinul Agenției pentru Fi-
nanțarea Investițiilor
Rurale, dedicată tinerilor
practicanți ai fotbalului
din mediul rural, revine în
programul asociațiilor
județene.

Echipele participante re -
pre zintă satele și comunele
din România și vor fi alcătuite
din copii născuți după
01.01.2007 – U13). O comună
poate participa cu mai multe
echipe iar primăriile care
doresc să participe în Cupa
Satelor la Fotbal sunt obligate
să solicite în scris AJF- ului
competent teritorial înscrie -
rea în competiție care va ver-
ifica îndeplinirea condițiilor

de participare și transmite ul-
terior, către FRF, tabelele cu
echipele participante.

Ca și la prima ediție
echipele participante sunt
obli gate să respecte în totali-
tate următoarele prevederi:

• Jucătorii trebuie sa aibă
domiciliul în localitatea care
se înscrie în competiție.

• Înscrierea se face numai

pe baza formularului de în-
scriere , vizat de primărie și la
care vor fi atașate copii după
certificatele de naștere ale
jucătorilor înscriși care au
obligația prezentării vizei de
apt medical pentru efort.

• Jucătorii vor trebui să
prezinte în ziua meciului car-
netul de elev vizat la zi

Prin această competiție se
dorește promovarea fotbalu-
lui în mediul rural și creșterea
atractivității acestuia în satele
și comunele din România, ca
și descoperirea tinerelor ta -
lente fotbalistice din zone ru-
rale și  creșterea numărului
de practicanți ai fotbalului
prin implicarea copiilor din
mediul rural într-o competiție
națională.

Termen limită de înscriere
la această ediție este - 11 oc-
tombrie 2019

ACtUALItAte - 720 - 26 SeptembrIe 2019

De la AJF: Cupa Satelor
la fotbal ediţia a II-a

Este toamnă. Natura clo-
cotește de viață.
Clopoțelul toamnei a

zvonit marele acord al unui
nou început de an școlar.
Elevii din orașul de pe Cerna
vor încerca cu optimism să
umple cupa sufletului
părinților cu nectarul
mulțumirii și bucuriei,
păstrându-și puritatea su-
fletului, puterea minții și
cugetul codrului veșnic
tânăr.

Pe acest fond am stat de
vorbă cu prof. Maria CRISTEA,
Director, Liceul Tehnologic „Con-
stantin Bursan” Hunedoara și
care ne-a declarat în exclusivi-
tate:

– Asemenea unui grădinar
care îşi cultivă pământul, având
grijă să nu fie năpădit de bu-
ruieni, plantând flori şi fructe, tot
aşa colectivul de cadre didactice
de la Liceul Tehnologic „Con-
stantin Bursan” din Hunedoara
cultivă mintea tuturor elevilor
care îi calcă pragul, eliminând
toate neajunsurile, gândurile ne-
folositoare, impure şi cultivând
valori morale, aptitudini și com-
petențe profesionale.

Liceul Tehnologic „Constantin
Bursan” – adaugă valoare fie -
cărui elev al său, indiferent de
ruta de pregătire aleasă: liceu zi,
seral sau frecvență redusă,
școală profesională sau învăță -
mânt dual sau școală postliceală
și de maiștri. Scopul nostru este

ca fiecare elev  să aibă șansa de a
învăța și de a-și îmbogăți cunoș -
tințele, iar pentru a eficientiza
acest proces, trebuie să asigurăm
condiții potrivite. Școala noastră
dispune de dotări moderne: la -
boratoare de fizică, chimie, biolo-
gie, informatică, limbi moderne
– cu echipament specific; ateliere
cu echipamente specifice fiecărei
meserii. Prin intermediul proiec-
tul PNDL 2 s-au realizat investiții
în laboratoarele de informatică
și de Electronică, iar prin apli-
carea EDU Networks 2019  - Bit
Defender se oferă programe de
formare și perfecționare atât
pentru profesori, cât și pentru
elevi.

Înființat în 1977, liceul a con-
tinuat să se dezvolte de-a lungul
timpului, acreditându-se și actu-
alizându-și oferta educațională
în funcție de necesitățile pieței
muncii, astfel încât să dea socie -
tății oameni de valoare, calificați
în meserii actuale. Dorim să con-
tribuim activ la dezvoltarea
socie tății moderne prin contu-
rarea dezvoltării elevilor în ti-
pare propice progresului.

Astfel, oferta educațională a
instituției cuprinde specializări
și calificări diferite, de nivel 3, 4
și 5, din domeniul tehnic și ser-
vicii, după cum urmează: tehni-
cian ecolog și protecția calității
mediului, tehnician mecatronist,
electromecanic utilaje și insta-
lații industriale, sudor, sculer-
matrițer, constructor montator

de confecții metalice, fierar-be-
tonist montator prefabricate,
frizer-coafor-manichiurist-
pedichiurist, tehnician infra-
structură rețele de telecomuni-
cații, tehnician devize și măsură-
tori în construcții, tehnician la -
borant pentru protecția
me diului și maistru instalator în
construcții.

Având în vedere paleta largă
de calificări, doresc să-i asigur pe
elevii noștri și părinții acestora,
că au făcut alegerea corectă,
deoarece toate aceste calificări le
vor oferi siguranța locului de
muncă la finalizarea studiilor, da-
torită parteneriatelor solide cu
agenții economici din Hune-
doara, companiile DRAEXL-
MAIER, ASSA ABLOY, RECOM

SID, MACON și SALONUL NOB-
BLESSE.

Înțelegem progresul și cău -
tăm să îl atingem, urmând mo -
dele de bune practici în
în vățământ de la școli de pres-
tigiu din Vest. În acest sens, în
liceu s-au derulat numeroase
activități școlare și extrașcolare
precum și proiecte europene,
care au dus la obținerea titlului
de Școală Europeană de 3 ori
până în prezent. În aceste
proiecte Europene derulate,
peste 200 de elevi au avut parte
de experiențe unice, participând
la mobilități internaționale și be -
ne ficiind de stagii de pregătire
practică în străinătate. Rezul-
tatele proiectelor au contribuit
la dezvoltarea personală și pro-
fesională în primul rând a
elevilor, apoi a profesorilor, a
școlii și ale comunităților locale
precum și internaționale. Dar
cum pentru a educa elevii este
nevoie și de profesori bine
pregătiți, s-au implementat și
proiecte Erasmus+ pentru pro-
fesori, în care 15 profesori de
diferite specializări, și-au dez-
voltat tehnicile de predare cu
tehnici moderne, inovatoare, de
educație nonformală, centrate
pe elev. Ca rezultat de învățare al
proiectelor Erasmus derulate 
s-a realizat o broșură, cu care în
aprilie 2019, am obținut menți-
une la faza națională a con -
cursului național „Made for
Europe”.

Acest lucru se observă și în
rezultatele obținute la concur-
surile școlare: în domeniul de
specializare protecția mediului
elevii noștri au obținut în anul
școlar 2018-2019 numeroase
premii și mențiuni, cele mai im-
portante fiind: Premiul I–Vințan
Răzvan, cls. a XI-a, faza județeană
a Olimpiadei de discipline
tehnice, premiul II la Sesiunea de
comunicări științifice și menți-
une la Simpozionul național stu-
dențesc „Geocologia”; în califi-
  ca rea frizer-coafor-manichiurist-
pedichiurist, elevele Butoi An-
dreea și Ciutrilă Delia au obținut
premiul III și respectiv mențiune
la Concursul pe meserii - faza
județeană.

În perspectivă, Liceul Tehno-
logic „Constantin Bursan” are în
vedere derularea unor strategii
de pregătire practică cu scopul
de a îmbunătăți competențele
profesionale ale elevilor. Aceste
strategii se pot realiza în con-
sorțiu cu alte licee tehnologice
din județ, în parteneriat cu Liceul
Tehnologic Luxemburg, re giu -
nea Belfart din Franța. Un alt
parteneriat care va aduce rezul-
tate fructuoase este cel cu un
centru de formare din Italia, care
facilitează participarea a 7 elevi
la stagii de pregătire practică de
2 săptămâni, cu ajutorul Pri -
măriei Hunedoara.

Au consemnat: 
Ioan Vlad și 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Karate modern:  Medalii pentru
sportivii din Valea Jiului

O noua generație de tineri practicanți ai artelor marțiale
de la secția de karate WKF a CSM Jiul Petrosani s-a lansat în
competițiile internaționale.

Tinerii sportivi pregătiți de Alina și Radu Polifronie au par-
ticipat în premieră la Open Karate Budapest, o competiție la
care  au fost prezenți circa 1800 de sportivi din 30 de ţări! O
medalie importantă, una de bronz a fost cucerită la competiția
din Ungaria,  de Victor Igărelu în proba de kumite 8-9 ani la
categoria +32 kg iar Sebastina Breazu s-a clasat pe locul VII
în proba de kumite 8-9 ani dar la categoria – 32 kg. A fost o
competiție buna și pentru ceilalți șapte sportivi din Valea Jiului
–care au câștigat cel puțin un meci  la aceste întreceri. Îi
menționăm aici pe Cristian Ostafie și Rareș Velcu  la categoria
-32 kg 8-9 ani , Luca Burlec (categoria -35 kg) și Răzvan Sore-
ață( -40 kg) la  10-11 ani, Diana Ghiura (-42 kg) 12-13 ani,
cadeții Anisia Stancioiu (+54 kg) și Alexandru Tofan (+70 kg)

***

Judoca Robert Trufaș - medalie
de argint în Euro League

După trei etape desfășurate în competiția europeană de
judo Euro League, tânărul judoka din Deva, Robert Trufaș,
pregătit de Liviu Cosmescu  s-a clasat pe un excelent loc II  și
a fost recompensat cu Cupa de argint pentru rezultatele în-
registrate pe parcursul acestor etape. Robert Trufaș a ocupat
în competiția Euro League locul I la Arad, un loc VII la Szeged
iar în ultima etapă, cea de la Subotica locul al treilea cu care el
s-a clasat pe locul secund în clasamentul competiției. Feli -
citări!

CONTURAREA DEZVOLTĂRII ELEVILOR ÎN TIPARE PROPICE PROGRESULUI
Dialog cu prof. Maria CRISTEA, Director, Liceul Tehnologic „Constantin Bursan” Hunedoara
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Surse importante de vi-
tamine si minerale,
castanele fac parte din

deliciile toamnei. Pe lângă
aromă și gust rafinat, cas-
tanele sunt de un real folos
pentru sănătatea noastră,
vindecând sau ameliorând
suferințele provocate de
unele afecțiuni.

Recoltarea și păstrarea
castanelor

Alimente complexe din
punct de vedere nutrițional,
castanele se recoltează când
fructul este verde închis, în-
cepând cu ultima perioadă a
lunii septembrie, până la în-
ceputul lunii noiembrie. Se vor
alege doar castanele sănă-
toase, care se curăță de coajă și
se pun la uscat, în strat subțire,
într-o încăpere bine aerisită.
Se pot usca și în cuptorul
aragazului, la foc mic, ținându-
se acolo până devin sfărâmi-
cioase. Castanele se pot păstra
proaspete o lungă perioadă, cu
condiţia să fie ţinute într-un

vas cu apă rece timp de 24 de
ore, imediat după recoltare,
după care să fie aşezate în cutii
de lemn, în straturi acoperite
de nisip uscat.

Valoarea terapeutică 
a castanelor

Este dată, în primul rând, de
compoziţia lor. Supuse anali -
zelor de laborator, cercetătorii
au ajuns la concluzia că aceste
fructe conțin o complexitate de
substanțe vindecătoare, fiind
un adjuvant real în cazul aste-
niei fizice și intelectuale,
conva les cenţei, febrei, tusei
convulsive sau leziunilor va -
selor de sânge.

Terapii naturiste pe 
bază de castane

Cunoscute încă din antichi-
tate pentru calitățile lor de-
osebite, remediile pe bază de
castane au fost recomandate de
Hipocrate în reţetele sale
străvechi. Castanele au apărut și
pe lista celor peste 600 de

plante şi fructe cu puteri vin-
decătoare a grecului Dioscoride.

Cu o mulțime de calități ter-
apeutice, atât castanele co-
mestibile, cât și cele sălbatice
constituie remedii eficiente în
combaterea mai multor boli. În
cele ce urmează vă vom
prezenta doar câteva dintre
afecțiunile care pot fi tratate
sau ameliorate folosindu-se
produsele obținute din cas-
tane.

Utile în afecțiunile 
cardiovasculare

Fiind lipsite de colesterol şi
sodiu, castanele sunt o alegere
bună pentru cardiaci, care tre-
buie să le consume coapte în
cuptor, fără sare. Un consum
de trei castane coapte pe zi, re-
duce cu 20% riscurile de in-
farct miocardic, susțin
spe  cia liștii. În plus, fiind bo-
gate în fibre şi, datorită com-
plexului de vitamine B şi
magneziului din compoziţie,
acestea acţionează ca un
medicament cu efect asemă -

nător antidepresivelor, combat
oboseala, stresul şi anxietatea.
Piureul de castane îndulcit cu
miere și consumat înainte de
micul dejun sau cină, timp de
câteva săptămâni, este un bun
remediu pentru bolnavii cu
astfel de afecțiuni.

Ameliorează durerile
de cap

Pulberea de castane are
efecte vizibile asupra organis-
mului, mai ales în cazul
durerilor de cap. Se prepară
din castanele bine uscate, apoi
măcinate. Pulberea se păs -
trează în recipiente închise la
culoare. Se va lua dimineața,
pe stomacul gol, câte o lin-
guriță de pulbere, care se ține
sub limbă trei minute, apoi se
înghite cu apă. 

În caz de răceli sau
stări gripale

Decoctul  pe bază de cas-
tane este binevenit.  Reduce
febra și revitalizează organis-
mul, mai ales în perioada de

convalescenţă. Pentru obține -
rea lui se vor folosi două lin-
guri de castane uscate și
mărunțite, la o cană de 250 g
apă. Preparatul se fierbe timp
de 15 minute, se strecoară și se
depozitează în sticluţe închise
ermetic. Se administrează câte
15-20 picături pe zi.

În cazul degerăturilor
sau durerilor 

reumatice
Se realizează un decoct din

trei-patru castane comestibile
mărunţite, la o cană cu apă.
Acestea se fierb cinci minute,
după care, se acoperă timp de
15-20 de minute. Decoctul
obținut se aplică pe locurile
afectate, ținându-se 15-20 de
minute, sau cu el se pot face
băi locale.

În tratamentul 
trombozei 

Tinctura de castane este de-
osebit de eficientă.  Se  prepară
din 250 g de castane cu coajă
și un litru de alcool de 40

Castanele – în bucătăria sănătăţiiCastanele – în bucătăria sănătăţii

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.



grade. Se lasă la macerat timp
de 14 zile, apoi se strecoară și
se păstrează într-o sticlă în-
chisă la culoare. Se consumă
10-15 picături pe zi. Extern, se
aplică în afecţiuni hemo roi -
dale, varice şi flebite şi sub
formă de frecţii contra ar -
trozelor la nivelul încheie-
turilor de la mâini şi de la
picioare.

În caz de varice sau
flebită 

Se fac cataplasme din patru
linguri de făină de castane
amestecată cu patru linguri de
iaurt. Preparatul se aplică pe
zona afectată, după care se
acoperă cu o folie și se leagă,
fără a se strânge. Se lasă timp
de una-două ore. Procedeul se
repetă zilnic sau o dată la două
zile.

Tonifică venele
O dietă pe bază de castane

tonifică venele şi capilarele, re-
ducând fragilitatea acestora.
De asemenea, consumul de
castane asigură un nivel con-
stant al acidului hialuronic din
piele şi normalizează secreţia
glandelor sebacee, susțin spe-
cialiștii. 

Pentru întărirea 
sistemului imunitar
Castanele pot fi consumate

atât coapte, cât şi sub formă de
piure. Pentru fortificarea sis-
temului imunitar, cura cu piure
se face patru săptămâni, timp
în care se consumă zilnic câte
şase linguri de piure de cas-
tane.

Piureul de castane
Gustos și cu o aromă fină,

piureul de castane se poate
prepara din 500 de grame de
castane, 300 mililitri de lapte
degresat, vanilie şi trei linguri
cu ulei de măsline. Castanele se
fierb, iar miezul lor se trece
prin maşina de măcinat. Pasta
obţinută se adaugă la celelalte

ingrediente şi se amestecă
până ce compoziţia se omoge-
nizează. Separat, se prepară un
sirop din 40 de grame de
zahăr, 75 de mililitri de apă şi
două linguriţe cu rom. Ingredi-
entele se fierb la foc mic, până
se îngroaşă siropul, iar după ce
se răceşte, se adaugă la pasta
de castane. Cine dorește pune
și scorțișoară. Pentru întărirea
sistemului imunitar, cura tre-
buie urmată patru săptămâni,
timp în care se consumă zilnic
câte şase linguri cu piure.
Amestecat cu brânză de vaci, la
care se adaugă puțină miere,
piureul de castane este un pro-
dus sănătos, ușor digerabil și
energizant.

Pentru tratarea
varicelor

Piureul de castane, îndulcit
cu miere, este foarte util. Se va
consuma înainte de micul
dejun şi de cină, timp de câteva
săptămâni. Tot în astfel de situ-
ații, se poate prepara un
unguent din frunze de castane,
util și în caz de hemoroizi. Pen-
tru obținerea lui se folosește o
cană cu frunze verzi de castan,
care se vor lăsa la macerat în
100 ml de alcool, timp de 24 de
ore, apoi se strecoară. La ma -
cerat se adaugă 200 g de unt
topit și margarină, apoi se va
ține, timp de două ore, pe baie
de abur. După răcire, unguen-
tul se va turna în cutii de plas-
tic, iar cu el se va unge locul
afectat. 

Pasta contra pietrelor
la rinichi

Este foarte utilă, stimulând
activitatea rinichilor şi pre-
venirea formării pietrelor. În
astfel de situații, castanele se
spală, se pun în apă clocotită şi
se lasă să fiarbă 45 de minute.
Se decojesc şi se zdrobesc bine
cu o furculiţă. Se consumă câte
o farfurie de piure înainte de
fiecare masă, în cure de mini-
mum 2 săptămâni.

Siropul de 
castane

Se prepară din 500 ml de-
coct de castane, amestecat cu
500 g zahăr sau miere.
Amestecul se încălzește ușor,
până se dizolvă zahărul, iar
siropul se omogenizează. După
răcire, se toarnă în sticle în-
chise la culoare și se păstrează
la rece. Este indicat mai ales
copiilor și se administrează
câte o linguriță pe zi la copii,
iar adulții pot lua câte două lin-
gurițe. 

Făina din castane 
Se obține prin măcinarea

castanelor coapte cu râşniţa de
cafea. Se administrează câte
două lingurițe la o cană de
lapte, fiind un meniu hrănitor
și revigorant pentru copiii ane-
mici sau cei aflați în perioada
de creștere.

Sâmburii de 
castanelor sălbatice
Au efecte benefice în cazul

herniei de disc, spondiloză, sci-
atică sau sechele după fracturi.
Sunt indicați și pentru plăgi in-
fectate. 

Castanele - folosite în
cosmetică

Decoctul din castane
proaspete, folosit sub formă de
comprese, este foarte util în
cazul tenului sensibil, predis-
pus la cuperoză. Se prepară din
5-6 castane mari, curăţate de
coaja verde, care se vor fierbe
timp de 15 minute, apoi se lasă
să se răcească. Compresele căl-
duțe se aplică pe față, timp de
15-20 de minute, dimineața și
seara, timp de 2-3 săptămâni.

Masca pentru tenul
gras

Are la bază proprietăţile
tonifiante şi astringente ale

principiilor active din castane,
care reglează activitatea glan-
delor sebacee. Pentru pre pa -
rarea ei, sunt necesare patru
castane, curăţate de coajă şi
date prin răzătoarea mică,
amestecate cu două linguriţe
de miere de albine. Pasta ob -
ținută se aplică pe tenul curat.
Se ţine 10 minute, după care
fața se spală cu ceai de
muşeţel.

Atenție !
Castanele prăjite și sărate

sunt contraindicate cardiacilor
şi hipertensivilor. De aseme-
nea, castanele comestibile sunt
contraindicate diabeticilor şi
persoanelor obeze, datorită
cantităţii ridicate de zaharuri.
Ele nu trebuie combinate cu
medicamente anticoagulante
(de subţiere a sângelui), fi-
indcă le pot amplifica efectul.

www.doctorulzilei.ro

www.clicksanatate.ro

www.sanatate.ro

SĂNĂTATE - 920 - 26 SEPTEMBRIE 2019 

• 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
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Ştiaţi că...?
Vineri, 20 septembrie, TVR 2, ora 23,10

Fără limite
Filmul ne redă povestea a trei

tineri talentați, care se întâlnesc
la universitate, în Madrid, în pe-
rioada anilor 1920. O vreme ei
formează un nucleu artistic in-
tens, după care, fiecare se va des -
prinde pentru a marca, în felul
său, arta secolului XX: pictorul
Salvador Dali, poetul Federico
Garcia Lorca şi cineastul Luis
Bunuel. După ce Luis pleacă la
Paris, Federico și Salvador petrec sărbătorile împreună, de-
venind din ce în ce mai apropiați. Federico refuză avansurile
amoroase ale  prietenei sale, simțindu-se atras de Salvador,
care, la rândul său, este fascinat de Lorca.

Sâmbătă, 21 septembrie, TVR 2, ora 20,20

Eu, Tina Turner
Filmul surprinde aproape întreaga viață a celebrei cân-

tărețe Tina Turner. Pe vremea când era o necunoscută, ea a
fost descoperită de  muzicianul
Ike Turner, cu care s-a și căsă-
torit. Chiar dacă din punct de
vedere muzical lucrurile stăteau
din ce în ce mai bine, pe plan
personal Tina era foarte neferi -
cită. Soțul ei era violent, instabil
și dependent de droguri, deseori
ea ajungea la spital. Mai târziu,
ea a făcut eforturi pentru a scă-
pat de sub influența  lui nefastă.

TV - FILMELE  SĂPTĂMÂNII

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Planurile voastre de viitor vor
prinde contur și găsiți moda -
lități noi de a le duce la bun
sfârșit. Beneficiați de influența
astrelor și trebuie să profitați
de acest lucru. Toate schim-
bările care se petrec în viața
voastră vă vor ajuta să faceți
un salt evolutiv.

Vă străduiți să obțineți  mai
mulți bani din colaborări, în
afara serviciului. Ar fi de dorit să
evitați situațiile conflictuale la
locul de muncă și să căutați să
vă încadrați în termen atunci
când vi se dă un proiect în lucru.
Partenerul de cuplu are nevoie
de susținerea voastră.

Vor apare situații cu totul de-
osebite în plan financiar, la care
veți face față cu succes. In-
tenționați să călătoriți și să vă
vizitați rudele apropiate, pe
care nu le-ați mai văzut de
multă vreme. Descoperiți pri-
eteni noi, care vă aduc infor-
mații benefice legate de muncă.

Doriți să fiți în atenția celor din
jur, să le atrageți simpatia și să
obțineți lucruri frumoase. Pen-
tru asta este nevoie de diplo-
mație și, mai ales, să nu luați în
seamă micile răutăți. Pre-
ocupările legate de munca
voastră sunt normale, dar nu
trebuie nici să exagerați.

Chiar dacă vă preocupă bună -
starea familie, nu trebuie să vă
asumați obligații care presupun
cheltuieli mari. Aveți grijă de
economiile voastre și nu le risip-
iți pe lucruri care nu vă aduc
avantaje. Evitați compromisu -
rile și nu semnați acte impor-
tante în această perioadă.

Prietenii vă sunt alături pe tot
parcursul intervalului și vă
susțin într-un proiect de anver-
gură. Dar, succesul vostru
poate atrage invidia colegilor,
care nu privesc cu ochi buni o
posibilă ascensiune profesio -
nală. Partenerul de cuplu vă
sprijină necondiționat.

Căutați să vă susțineți ideile la
locul de muncă, mai ales dacă
sunt anumite persoane care
caută să vă pună bețe în roate.
Intențiile voastre nu sunt întot-
deauna bine primite, dar cei
din jur vă acordă sprijin. Re-
lația de cuplu trece printr-un
impas.

În perioada următoare, se
anunță schimbări la locul de
muncă. Nu sunteți direct vizați,
dar se vor simți unele influențe.
Nu este exclus să semnați un
contract cu o altă firmă. Tre-
buie să luați în calcul toate
riscurile și să nu acționați la
primul impuls. 

S-ar putea să plecați în călă-
torii scurte, în interes de servi-
ciu, unde veți cunoaște
persoane care vă pot sprijini în
munca voastră. Nu este exclus
să primiți o sumă de bani dintr-
o moștenire. Rudele apropiate
nu văd cu ochi buni acest lucru. 

La locul de muncă ar trebui să
profitați de relațiile bune pe
care le aveți cu superiorii și să
obțineți noi beneficii. În familie
este o perioadă propice pentru
a clarifica unele situații deli-
cate, care au creat tensiuni
între rude sau pierderi finan-
ciare.

Vă implicați în prea multe ac-
tivități şi există riscul să le
neglijați pe cele mai impor-
tante. La locul de muncă inter-
vin schimbări și trebuie să le
faceți față. Discuțiile cu par -
tenerul de cuplu se vor aplana
și reușiți să ajungeți la un nu-
mitor comun. 

Apar multe noutăți în plan pro-
fesional și veți avea de studiat
documente interesante. Dacă
nu vă planificați cu atenție ac-
tivitățile profesionale, există
riscul să intrați în criză de timp
și să faceți unele greșeli. În cea
de-a doua parte a intervalului
lucrurile încep să se așeze.

• Într-un sat din Ardeal
Sosește un turist, care-l întreabă pe un

sătean:
- Auzi bade, în satul acesta, unde fierbeți voi

pălinca?!
- D’apăi, domnule dragă, vezi dumneata bise -

rica aia?
- Da!
- No, numa acolo nu!

• Discuție între soți
Unde-ai fost cu mașina, iubito?
- La supermarket.
- Si ce-ai luat?
- Doar un stâlpișor de beton, cu aripa

dreaptă, spate!

• Motiv de divorț
Soţia:
- Eu vreau divorţul. Soţul, fără acordul meu,

a vândut toată vesela din casă, iar banii obţinuţi
i-a băut.

Soţul:
- Şi eu vreau divorţul. Soţia a observat dispa -

riţia veselei după câteva zile!

• Blonda vine de la medic
- Ce ți-a zis doctorul?- întreabă soțul ei.
- A zis: trei sute de lei.
- Nu, voiam să te întreb ce ai?
- Aveam două sute.
- Nu, voiam să te întreb ce problemă ai?
- Problema era că îmi lipsea o suta de lei.

• Soacra, panicată, își sună ginerele:
– Mihăiță dragă, nu știu ce să fac. A căzut

curentul și din bucătărie vine un miros puternic
de gaz!

– Calmează-te, ar trebui să verifici. Aprinde o
lumânare și intră în bucătărie? Hai, că stau la
telefon !

Duminică, 22 septembrie, PRO 2, ora
21,00

Fiicele doamnei
Fazilet

În central poveștii se află doamna
Fazilet, o văduvă, care duce o viață mo -
destă, alături de fiicele sale. Ca să se îm-
bogățească, ea este dispusă să facă orice.
În timp ce Ece o susține, Hazan, fiica cea
mare, încă suferă după tatăl său, decedat
devenind un obstacol pentru cele două.

SERIALE NOI:



„Nimic nu este mai periculos
pentru un stat ce voiește a se

reorganiza, decât a da frânele
guvernului în mâinile par-

veniților” -  Nicolae Filimon
Derbedeu, conform

dicționarului, este omul fără
ocupație, care toată ziua umblă
de colo, colo, fără să facă nimic.
Se mai definește omul cerșetor,
zdrențuros, care nu are pre-
ocupări serioase, pe românește
spus, se numește secătură. Nu
intră în categorie acești derbe-
dei ai zilelor noastre, care, ca și
golanii, s-au emancipat. Ei au
treabă sau se fac că au treabă,
fac politică, fac averi și prea
puțin îi interesează binele țării.
Prioritar pentru ei este să le fie
lor bine și interlopilor din a
cărui clan fac parte. Am vorbit
în trecut despre obrăznicie, de-
spre tupeu, dar parcă am avut o
jenă să vorbesc despre golănie
și golani. Și aceasta din cauză că
apelativul de „golan”, atribuit
indivizilor cu un comporta-
ment stânjenitor pentru oa-
menii cu bun simț, avea în
vremurile trecute o mare grav-
itate. Acum, optica s-a schim-
bat. Numărul unor astfel de
indivizi, cu un astfel de compor-
tament, a crescut simțitor.
Mereu stau și mă gândesc prea
mult la unele lucruri: oare de ce
am ajuns în aceste vremuri să
scriu un articol despre derbe-
dei? Oare chiar avem prea mulți
derbedei în țara asta? Se pare
ca da! Țara este plină de golani,
escroci care, însumând, tot
derbedei se numesc.

Golan a mai fost numit și
manifestantul anticomunist
care a participat la fenomenul
Piața Universității, unde Marian
Munteanu era cel care con-
ducea studenții, iar noi nu
înțelegeam nimic. Suntem o
țară de derbedei, care au uitat
de unde au plecat și s-au insta-
lat pe niște scaune mari și
negre. Astăzi, un român de
bună credință spune că acei
derbedei conduc țara după
bunul lor plac sau a acoliților
lor. Bine ar fi ca țara noastră să
nu-și piardă identitatea.

Privind din punct de 
vedere istoric

Avem motive să ne simţim
mândri că aparţinem acestui
popor, care şi-a păstrat identi-
tatea sub cele mai cumplite
urgii, a dat lumii personalităţi
ştiinţifice şi artistice de primă
mărime, distinși profesionişti
în toate domeniile și s-a remar-
cat printr-un bun simț de ex-

cepție. Acest dar a fost atribuit
cu prisosință în această lume,
fiind acea putere de a judeca și
a distinge ce este adevărat de
ceea ce este fals. Și poate nu
pentru că unii au o judecată
mult mai bună decât alții, ci da-
torită faptului că existând căi
diferite de gândire, se alege
calea cea bună. Căci, „nu este de
ajuns să ai un creier bun; prin-
cipalul este să te servești bine
de el”, după cum nu este de
ajuns să ai o simțire bună, dacă
nu se relevă prin fapte. De su-
fletul poporului român, acea
parte nevăzută și luminată, s-au
interesat mulți cronicari, psi-
hologi, filozofi, istorici. Nici la
bucurie, nici la durere, nu-şi
pierde firea. 

Cu toate aceste frumoase
considerații, școala româneas -
că nu și-a mai făcut datoria în
ultima vreme, ignorând edu-
cația, iar influenţa extrem de
nocivă a sistemului comunist
și-a pus vizibil amprenta
asupra unei părți a tineretului
de atunci. Constantin Noica
scria despre tineri, în acel timp,
întrebându-se ce simt ei pentru
țara lor și spunând: „Nu știu
câți sunt… au rafinamentul in-
divizilor crescuți în culturi
decadente – și dezgustul lor
doare, umilește și place”, con-
cluzând că nimic nu se poate
clădi cu indiferența tinerilor. A
fost o etapă cu tineri blazați, de-
zorientați. Au fost și unii care s-
au orientat rapid și au profitat
de „originile lor sănătoase”,
dobândind funcții și diplome.
Fenomenul a continuat și după
căderea comunismului. S-au
distribuit o mulțime de
diplome prin intermediul uni-
versităților particulare, de stat,
și mii de doctorate s-au obținut,
cele mai multe fără dăruire, os-
teneală și merit din partea școl-
iților, calități necesare și
cunoscute în vremurile de de-
mult. S-a instituit, de asemenea,
șmecheria, furtul intelectual,
dar și cel material, cu alte cu-
vinte, golănia, care întruchi -
pează cele mai perverse
metode în acțiune și comporta-
ment. 

Lipsa de omenie - atribut 
indispensabil golăniei

Golănia s-a născut, s-a culti-
vat și s-a dezvoltat precum ciu-
percile în familiile comuniștilor
și securiștilor, adică a celor care
dețineau puterea și, din familii
și școli, a trecut în sferele insti-
tuţionalizate ale statului, acolo
unde totul se subordona

politicului. Imoralitatea, josni-
cia, mitocănia, mârlănia, impos-
tura, hoția, chiar şi prostia
mascată de şmecherie, au for-
mat un buchet de trăsături ale
caracterului. Avansarea în ier-
arhia publică, de cele mai multe
ori cerea și cere și în prezent,
lipsă de omenie, atribut indis-
pensabil golăniei

Astăzi, golănia o întâlnim
mai peste tot, în expuneri pub-
lice, dar și în cele private; lim-
bajul folosit în vorbire dar și în
scris este de multe ori  golă-
nesc, de mahala, după mediul
în care se trăiește. Manifestările
de golănie au devenit frecvente
în viaţa cotidiană și mai
dureros este că ele trec drept
normale. Statul roman se face
ca nu aude si nu vede. Pentru
că, unele persoane care ne con-
duc, fac parte din această rasă
numită derbedei. Că acestea
lezează bunul simțul al oame-
nilor corecți și cinstiți, nu in-
teresează. Nimeni nu se ocupă
de admonestarea manifestă -
rilor de golănie, în opinia unora
ele chiar dau „culoare vieții”.
Bășcălia, jignirea și șmecheria
triumfă, devine contagioasă și
considerată model de viețuire
și de lansare. Atât vorbele cât și
faptele îi oripilează pe cei cu
bun simț. Ei, și? îi auzi pe unii
răspunzând. De câte ori nu
rămânem perplecși în fața unor
expresii sau a unor făptuiri? Ei,
și?… Atitudini de acest fel sunt
considerate cheia succesului şi
se cer copiate rapid, fără nici un
filtru al rațiunii, de către toţi
acei care ajung să vadă în josni-
cie modul de a ajunge în top, la
bunăstare. Ei, și? Mi se fâlfâie!
Și atunci, ne întrebăm: de ce oa-
menii de valoare, educați și cu
bun simț se dau la o parte? Fi-
indcă la vorbele înțelepte ale
unuia, sare șleahta de golani
și… mușcă! Se poate trăi într-o
astfel de societate? Nu suntem
singurii pe glob, mentalitatea
golănească a pătruns în multe
societăți. 

Cine este de vină?! 

Tot oamenii societății care
nu au intervenit și nu intervin,
pentru a nu se ajunge la dis-
trugerea sufletelor celor cin-
stiți. Biblia ne învață: „Cum e
cârmuitorul, așa-i sunt și câr-
muiții”. Adică, după cârmuitorii
pe care i-am avut. Mulți spun că
Occidentul a dat României tot
ce a avut rău, dar și nouă ne
place să aducem toate gunoa -
iele Occidentului în România.
Când vine luna august, în

România parcă vin oamenii nu
din Occident, ci din Africa. Golă-
nia se regăsește în toate ra-
murile societății și statului.
Derbedeii au acaparat funcții
publice, unii au și grade, sunt
infiltrați în justiție, biserică, iar
cei mai mulți au devenit politi-
cieni. Ei fac și desfac numai și
numai pentru binele lor și pen-
tru a se îmbogăți peste noapte.
Nici în trecut nu s-a întâmplat
ce se întâmplă în zilele noastre!
Cred că e timpul să tragem linie
și să privim puțin înapoi. E tim-
pul să luăm decizii mai bune și
să trăim mai frumos.

Scriind aceste rânduri, mă
gândeam la scriitorul Nicolae
Filimon. Ce putem face pentru
această țară? Cum ne putem
implica, fiecare dintre noi, pen-
tru această schimbare? Cum să
trăim, din nou, în această stare
de unitate, acest cuvânt magic,
parcă uitat, ,,ÎMPREUNĂ". De ce
ne-am pierdut unul de celalalt?
De ce? Din cauza unor golănii
făcute de semenii noștri de
acolo de sus, în cei 30 ani.
Astăzi, cerșim de la străini ceea
ce, în fond, este al nostru. Noi
stăm pe un tezaur propriu. Noi
nu suntem concurenții nimă -
nui, suntem același neam și
același sânge. Străbunii noștri,
Pelasgo-Geții, au fost singurul
Neam de pe Pământ care au in-
terzis ,,SCLAVIA". 

Am devenit sclavii banilor! 

Sclavii moravurilor impuse,
sclavii convingerilor altora,
suntem manevrați, fără rușine,
din toate părțile. Trăim în
lumea colorată de niște oameni,
atât de colorată, încât unii nici
nu vor să se mai trezească la re-
alitate. Trăim intr-o lume artifi-
cială, ca să nu vedem realitatea.

La începutul secolului XIX,
perioadă care a marcat serios
viața țărilor române – sfârșitul
domniei fanariote și revenirea
la domnii pământeni -, cel care
a căutat, după propriile-i măr-
turisiri, oameni cu simțăminte
nobile și cu inima de adevărați
români, sperând că vor putea
face mult bine patriei lor, Nico-
lae Filimon spunea; „Acolo
unde credeam că voi găsi
toiagul, am găsit ignoranța în-
tronată, invidia, mândria, lăco-
mia și alte păcate mortale…” și
mai amintea: „Cu două mii de
ani înainte de a lua scriitorii
pana în mână, Platon spunea:
ca un om să poată deveni
cetățean onest, mai întâi de
toate trebuie să fie bine crescut,
cu frică de Dumnezeu și toată

viața să trăiască înconjurat de
oameni virtuoși și drepți”. În
capitolul „Ce dai să te fac is-
pravnic” specifica: „Să spunem
că în timpii aceia, ca în toți
timpii, jafurile și mâncătoriile
nu se făceau așa de-a dreptul.
De la domn până la zapciu, toți
pe atunci furau cu mijloace del-
icate și cu o iscusință atât de
mare, încât hoțul își asigura in-
violabilitatea și nu se expunea
la umilire”. Toți slujbașii mari și
mici își aveau „prepelicarii” lor
(a se înțelege rasa de câini de
vânătoare de talie mare,
folosită pentru vânat mic) care
căutau vânatul și-l aduceau
înaintea vânătorului ca să-l „ju-
mulească”. Și de aici începea fil-
iera… 

Într-un articol recent, publi-
cat în prețiosul ziar Deutsche
Welle, se afirmă: „România nu e
de azi de ieri o ţară agresată şi
cotropită de mârlani. Şi nu e
singura. Iar Occidentul, care nu-
i doar un spaţiu al libertăţii, ci
şi al legilor şi regulilor con-
simţite şi împărtăşite, în faţa
cărora sunt toţi egali n-are cum
să rămână indiferent. Atâta
doar că are tot mai multă tre-
abă să facă faţă oştirilor de
ţopârlani de te miri unde, care
consideră că Uniunea Euro-
peană e destul de slabă şi de
abulică spre a fi şmecherită de
nişte coate-goale, luată cu asalt
şi pusă pe butuci de nişte maţe-
fripte”. 

Să înțeleagă tot omul! 

E prea târziu să mai putem
îndrepta ceva în acest an, dar
putem îndrepta pe viitor, pen-
tru că, mereu ne rămâne câte
ceva de schimbat. Am pierdut,
am sperat că va fi mai bine pen-
tru mine și semenii mei. Dacă în
fruntea statului nu vin oameni
corecți și patrioți, iar preoții or
sta doar în Biserici și nu se vor
implica să ajute și să le explice
oamenilor rolul bisericii, de-
spre Biblie, despre credință,
având un rol primordial în fața
enoriașului, atunci pot spune că
,,speranța moare ultima". 

Al dumneavoastră același 
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Derbedeul modern 
al timpurilor noastre



Mod de preparare:
Ardeii dulci se spală, apoi

se curăță de semințe și
codițe. Se taie în bucăți medii

și se pun într-o cratiță
încăpătoare, cu fundul gros.

Roșiile se spală, li se înde-
părtează cotoarele, apoi se

taie în bucăți. Se pasează cu
ajutorul blenderului, mașinii
de tocat sau storcătorului de
fructe, apoi cantitatea de

roșii obținută se toarnă peste
bucățile de ardei. La compo -
ziție se adaugă ardeiul iute,
tăiat rondele, zahărul sarea
și uleiul, apoi totul se
amestecă. 

Cantitatea de sare și ardei
iute se poate ajusta, după
gust. Cratița se pune la fiert,
la foc moderat, până se aduce
la punctul de fierbere, după
care, flacăra se reduce. To-
cana se fierbe 25 de minute,
amestecându-se con ti nuu.

Între timp, se pregătește us-
turoiul, care se toacă mărunt,
care se adaugă la compoziție,
împreună cu oțetul. 

Cine dorește, poate adău -
ga verdeața preferată. Tocana
fierbinte se transferă în bor-
canele sterilizate, închise er-
metic, care se vor întoarce cu
capacele în jos. Borcanele se
învelesc într-o pătură și se
lasă până la răcire.

https://retete-usoare.info
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Mod de preparare:
Roșiile se spală (decojirea

este opțională), se taie felii și
se așază în borcanele sterili -
zate. Borcanele se umplu,
fără să se preseze prea tare,
doar cât să fie pline de
conținut, dar să nu rămână
bule de aer printre roșii.

Deasupra roșiilor din fiecare
borcan se vor pune câte 2-3
căței de usturoi și câteva
frunze de busuioc proaspăt.
Se pregătește apoi o cratiță
mare, în care se pune un
prosop sau o cârpă, după
care, în ea se așază borcanele
cu roșii. Se adaugă apoi apă

până la nivelul capacelor și
cratița se pune la fiert. 

Din momentul în care apa
începe să fiarbă, se mai lasă
15-20 de minute, după care,
se oprește focul. Cratița se
acoperă apoi cu o folie de
aluminiu sau un capac, iar
borcanele se lasă în apă
fierbinte până a doua zi. Bor-
canele se șterg, se de-
pozitează în cămară și se
păstrează în locuri aerisite.
www.gustos.ro/retete-

culinare

Mod de preparare:
Se aleg fructele mai mari,

nu prea coapte, de aceeași
mărime, care se spală, se lasă
să se zvânte. După ce li se
scot sâmburii,  se pun într-un
tifon, apoi se țin în apă clo-
cotită 2-3 minute, pentru a
se mai pierde din acreală.
După ce au fost opărite, coar-
nele se răcesc cu apă rece şi
se zvântă. 

Astfel pregătite, fructele
se pun direct în siropul clo-
cotit, care se fier be până se
leagă. 

Fructele se mai pot lăsa şi
stratificate cu zahăr şi stro-
pite cu apă, pentru 2-3 ore,
după care se pun la fiert,
întâi la un foc slab şi apoi la
unul iute. Dulceaţă se leagă
destul de repede, deoarece
fructele sânt bogate în pec -

tină. Dar, se poate prinde mai
uşor de fundul vasului, de
aceea vasul se agită des în

timpul fierberii. Între timp se
spumează. 

Când dulceaţa este aproa -

pe gata, se adaugă sarea de
lămâie dizolvată în puţină
apă călduţă.

DulcEață DE coaRNE

INGREDIENTE

700 g coarne, 1,5 kg zahăr, 3 pahare de apă, ½ lin-
guriţă sare de lămâie.

RoșII coNsERvaTE pENTRu IaRNa

TocaNă DE aRDEI DulcI

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

2300 g. de ardei dulci roșii (sunt de preferat ardeii
grași, suculenți și bine copți, care se cântăresc după
curățire), 1,5 l de roșii pasate, un ardei iute, mic, 120
g zahăr, 50 g sare, 90 ml de ulei rafinat de floarea
soarelui (fără miros)50 ml oțet de 9%, 80 g de usturoi
(sau după gust), verdeață, după gust.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

V - G - V - P - ZARE - LICEU - CON - NEON - SATE - BD - NC - NOR - EB - H - STRA - UCISI - A - L - ASIA - ADIA - B - D - A - C - ATE - S - EE -

VACANTA DE VARA - GIRANTA - AUL - RA - IDO - ABC - ARAC - PROROC - D - ERATA - ATELIER - PALA - NR - BA - ELE - FINA - EI  - PA - PAPAIA

- AE - UITAT - I - BICEPS - FACULTATE - SARLE - ATAT - VAD - BRIC - DETALIA - AG - F - IDE - ASTEA - LEMN - CA - IT - PREA



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 apartament 2 camere

Deva, et.1, semidecomandat, 36 mp,
balcon, CT, termopan, parchet, gresie,
faianță. Preț: 24.000 euro, telefon:
0745.202.448.

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 garsonieră, Dorobanți, 

27 mp, etaj 3, cu balcon, CT, termopan,

mobilată. Preț: 24.000 euro, telefon:

0725.452.888.

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 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 casă, duplex, în Șoimuș,

nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi,

bucătărie mare, beci, încălzire cen-

trală pe gaz, apă curentă, garaj, grăd-

ină 500 mp și anexe. Preț: 110.000

euro, telefon: 0723.784.821,

0721.479.233.

l Vând apartament 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,  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 fa -

milie cu serviciu. Tel.0725.452.888.

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

l Ofer pentru închiriere spaţiu
hală 100 mp, vad comercial, pentru
producţie, depozitare, acces auto bun.
Dispune de toate facilităţile posibile.
Deva, cartier Oituz, str. Florilor. 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 înjumătăţit. 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, 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 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 Doamnă singură, doresc să
cunosc un domn de 77-80 de ani, să
fie lângă mine, la bine și la rău, să
luptăm împreună împotriva sin-
gurătății. Sunt pensionară și locuiesc
la bloc cu copiii. Telefon:
0770.234.260.

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

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

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

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

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

PIERDERI

l Pierdut certificat de naştere pe
numele de Andrioni Alin Constantin,
eliberat de Primăria Oraşului Haţeg.
Se declară nul. 

l Pierdut carte de identitate pe
numele de Andrioni Alin Constantin,
eliberată de SCPLEP Haţeg. Se declară
nulă.

l Pierdut permis de conducere
auto categoria B, pe numele de Andri-
oni Alin Constantin, eliberat de IPJ
Hunedoara-Deva. Se declară nul.

DIVERSE

l Vând sobă emailată, de încălzit
la gaz sau butelie 25/70/70, pătul pen-
tru porumb știuleți, din metal masă și
scaun alimentație pentru copii între 6
luni și 3 ani, scaun auto pentru copii.
Preț negociabil, tel. 0744.633.217.

l Vând vitrină și ladă frigorifică
(congelator). Telefon: 0754.391.915.

l Vând pătul și teren la 5 km de
Deva, cu toate utilitățile. Preț negocia-
bil, telefon: 0744.633.217.

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.
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Ghidaj gratuit, 
ateliere și bătălia
armatelor, principa -

lele puncte din program.

Vețel – Cea de-a treia
ediţia a Festivalului de re-
constituire istorică şi edu-
caţie pentru patrimoniu
"Micia Rediviva" va avea loc
duminică, 22 septembrie, în
comuna Veţel, pe platoul Am-
fiteatrului Roman din cadrul
sitului arheologic de la Micia. 

Evenimentul va fi organi-
zat de Muzeul Naţional de Is-

torie a României şi Muzeul
Civilizaţiei Dacice şi Romane,
Deva, în parteneriat cu

Primăria Comunei Veţel şi
Filiala Deva a Asociaţiei
"Terra Dacica Aeterna".

Cu această ocazie organi-
zatorii îşi propun să atragă
atenţia asupra unui patrimo-
niu arheologic deosebit de
valoros, dar şi să transmită
publicului interesat rezul-
tatele cercetărilor arheolo -
gice de aici. 

Evenimentul, o adevărată
"Zi a Porţilor Deschise" a
şantierului arheologic de la
Micia, se încadrează în cate-
goria manifestărilor dedicate
"Zilelor Europene ale Patri-
moniului" organizate de in-
stituţiile partenere.

Desfășurat sâmbătă
14 septembrie
2019,  de către 

Asociaţia Social Culturală
Sălăşana din comuna
Sălaşu de Sus, în partene -
riat cu Consiliul Judeţean
Hunedoara, Primăria şi
Consiliul Local Sălaşu de
Sus, FESTIVALUL CETĂŢII
MĂLĂIEŞTI ,,ISTORIE ŞI
TRADIŢII,, ediţia a II-a, 
a fost un real succes.

Cadrul natural deosebit în
care este amplasată cetatea,
programul artistic, surprizele
momentului oferite de către
organizatori, timpul admira -
bil de toamnă, la care s-a mai
adaugat participarea unui
număr mare de săteni şi invi-
taţi au conferit manifestării o
haină de sărbatoare aparte,
prin care s-au evocat mo-

mente  din trecutul istoric al
Cetăţii Mălăieşti.

Artiști de renume din
zona, formaţia artistică de
dansuri populare din locali-
tate, la care s-a mai adăugat
un spectacol  de lumină şi cu-
loare, au conferit sărbatorii
de sâmbătă un specific apar -
te, în care, pe parcursul mai
multor ore, oaspeții cetății au
trăit momente de emoţie şi
bună dispozitie.

,,De anul viitor festivalul
cetăţii se va extinde pe par-
cursul a două zile”,  avea să ne
destăinuie, cu bucurie, pri-
marul comunei,   Ioan Vlad.
Asta pentru că, cei prezenti la
mani festare să poată parti -
cipa în număr cât mai mare,
iar programul artistic să nu
fie unul maraton.

FESTIVALUL CETĂŢII
MĂLĂIEŞTI – 

UN REAL SUCCES!

Hunedoara - Primăria mu-
nicipiului Hunedoara se în-
scrie în rândul instituțiilor
partenere în cadrul proiectu-
lui „Ziua Națională de Curățe-
nie 2019” organizat de „Let’s
Do It, Romania!”. Anul acesta
proiectul se va realiza și în
context global în 169 de țări,
sub numele "World Cleanup
Day". 

Astfel, pe 21 septembrie
2019, reprezentanții „Let’s Do
It, Romania!” își propun să
mobilizeze 5% din populația
planetei pentru a curăța de -
șeu rile de pe toată suprafața
Pământului într-o singură zi.
În România, acest obiectiv se
traduce prin mobilizarea unui
milion de cetățeni, partici-
panți în cadrul proiectului.

La nivelul municipiului
Hunedoara, evenimentul se va
desfășura sâmbătă, 21 sep-
tembrie, în Pădurea Chizid.
Cei interesați să participe sunt
așteptați, începând cu ora
09:00, în fața Restaurantului
Ciuperca. Primăria munici -
piului Hunedoara pune la dis-
poziția celor prezenți saci
menajeri și mănuși.

Ziua Naţională de Curăţenie la 
Pădurea Chizid, din Hunedoara

Programul activităţilor:
12,00 - Deschiderea oficială
12,30 - Deschiderea taberelor militare şi a atelierelor

(gastronomie, jocuri romane, meşteşuguri)
13,00 - Ghidaj în situl arheologic Micia
14,00 - Concurs "SOLDATUL MICIEI - MILES MICIENSIS"
15,00 - Reconstituirea unui ritual antic
16,00 - Dansuri antice cu trupa de dansatoare "Eurytmia"
16,30 - Prezentarea taberelor militare
17,00 - Confruntarea armatelor.

Veţel: Festivalul de
reconstituire istorică

„Micia Rediviva”


