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iluminAt mOdern

Fondat de Cornel POENAR

PAg.2
Primăria comunei Bucureşci
a câştigat un proiect de 
6,7 milioane lei, prin care
iluminatul public din cele
cinci sate va fi modernizat
complet. 

trAdiţiiPAg. 4
Zeci de elevi au luat parte
la ediţia din acest an a
„Şcolii de meşteşuguri 
în Ţara Zarandului”, 
ce a promovat tradiţiile
populare locale. 

evenimentPAg. 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

Liceul “Avram Iancu” din
Brad a sărbătorit 150 de
ani de activitate. Momen-
tul aniversar a fost onorat
de prezenţa profesorilor şi
elevilor care au învăţat aici. 

Pag. 4 - CONCURS
Farmacia TACOMI

te face mai frumoasă!

Câştigătoarele din această  săptămână:

• BALAJ VIORICA din Deva

• MACIU ROMELIA din Brad

/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

O femeie, victima ursului!

Peste 130 de edituri vor fi prezente la 
Salonul Hunedorean al Cărţii, ce va avea
loc săptămâna viitoare, la Deva. /pag3

GRATUIT
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A
dministraţia locală a
câştigat un proiect cu
finanţare neram-

bursabilă pentru schim-
barea iluminatului public în
toate satele.

Bucureşci – Iluminatul pu -
blic din cele cinci sate ale co-
munei Bucureşci va fi schimbat,
în totalitate, graţie unui proiect
cu finanţare nerambursabilă
câştigat de administraţia locală
din Fondul de Dezvoltare şi In-
vestiţii (FDI). Valoarea contrac-
tului de finanţare se ridică la 6,7
milioane lei, unul dintre meri -
te le celor din comuna Bu-
cureşci este că au reuşit să se
numere printre cele cinci
primării din judeţul Hunedoara

ale căror proiecte au fost accep-
tate.

„În câteva zile vom semna
contractul de finanţare, iar apoi
vom începe procedura de achi -
ziţie publică. Este un proiect
amplu pe care ne propunem să-
l finalizăm cât mai repede posi-
bil pentru că este nevoie de o
modernizare a iluminatului
public din comuna Bucureşci.
Principalele operaţiuni pre-
văzute în acest proiect se referă
la modernizarea sistemului,
folosirea unor lămpi economice
pe bază de LED-uri. De aseme-
nea, acolo unde va fi nevoie, vor
fi schimbaţi stâlpii de susţinere
ai corpurilor de iluminat”, a de-
clarat primarul comunei Bu-

cureşci, Mircea Ghilean.
Potrivit acestuia, în situaţia

în care toate procedurile biro-
cratice se vor derula în condiţii
normale şi în termenele legale,
primele lucrări în acest proiect
vor începe anul viitor, urmând
ca în luna mai cel puţin două
sate să aibă schimbat sistemul
de iluminat public. 

„Este un proiect pe care oa-
menii din comună şi-l doresc.
De aceea, remarc efortul
funcţionarilor din Primăria Bu-
cureşci în pregătirea tuturor
actelor şi documentelor nece-
sare pentru depunerea acestuia
la timp şi în condiţii de succes.
S-a dovedit că acolo unde se
munceşte serios, şansele de
reuşită sunt mari. Le mulţu -
mesc public tuturor celor care
au muncit şi ne-au ajutat să
scriem şi să câştigăm acest
proiect de investiţii”, a spus pri-
marul Mircea Ghilean. 

În România au fost depuse
464 de proiecte pentru fi-
nanţare din Fondul de Dez-
voltare şi Investiţii.

Sistem de iluminat
public modern în 
comuna Bucureşci

Asociația AD Expresul CFR 

agenția Deva 

acordă împrumuturi pentru
nevoi personale 

cu dobândă avantajoasă, 

fără garanții materiale.

Informații la tel. 0773387246  sau la

sediul din Deva, 

str. Duiliu Zamfirescu, bl. Q2, sc. 1, ap. 2.

Program de lucru cu publicul: luni,

miercuri și joi între orele  16.00 – 18.00. 

Pui: 70 de familii au fost 
premiate la Nunta de Aur

Pui – Un eveniment cu o
mare încărcătură emoţională a
avut loc în comuna Pui, unde
administraţia locală a continuat
tradiţia începută în anul 2004
şi a premiat cuplurile care au
împlinit 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă. 

În sala căminului cultural
din Pui s-au strâns, la invitaţia
autorităţilor locale, 70 de cu-
pluri din satele comunei, pen-
tru care jumătatea de veac
petrecută împreună a trecut de
parcă nici n-ar fi fost. Oameni
cu mult bun simţ, cu respon -
sabilitatea vorbelor rostite, in-
vitaţii au fost unanimi de acord
că reuşita unei căsnicii perfecte
stă în înţelegere şi dialog. „Nu
păţăşti nimic dacă mai laşi de la
tine”, spunea soţia unuia dintre
sărbătoriţi.

Chiar dacă unii dintre sărbă-
toriţi nu mai pot spune că au o
stare de sănătate aşa cum ar
dori, cu toţii se bucură atunci
când copiii vin şi le cer sfaturi
sau atunci când nepoţii îi caută
pentru că „bunicii rămân
bunici”, după cum a apreciat,
zâm bind, unul dintre cei
prezenţi.

„Am fost onorat şi bucuros
să mă aflu în faţa acestor oa-
meni minunaţi, să putem vorbi
împreună, să le răsplătim efor-
turile pe care le-au făcut, de-o
viaţă. Sunt oameni care nu au
dus-o uşor, ei ne-au educat, ei

ne-au oferit exemplul lor. Da-
torită lor am ajuns departe, din
punct de vedere profesional,
mulţi dintre noi. Sunt fericit că
am putut citi bucuria de pe
feţele celor prezenţi şi le
mulţumesc, încă o dată, pentru
că au acceptat invitaţia de a fi
prezenţi la această manifestare
de suflet. Le doresc, tuturor,
multă sănătate şi bucurii”, a
spus primarul comunei Pui,
Victor Stoica.

Sărbătoriţii care au luat
parte la evenimentul de la
căminul cultural din Pui au
primit din partea Consiliului
Local, Primăriei şi primarului
Victor Stoica diplome de fideli-
tate, flori, o plachetă pentru a
marca acest moment impor-
tant, şi, nu în cele din urmă, un
premiu în bani din care îşi vor
putea cumpăra cele necesare. 

Deva - Noile prevederi
legale referitoare la utilizarea
telefonului mobil la volan vor
intra în vigoare în data de 12
octombrie. Cei care scriu
mesaje, transmit live, filmează
sau vorbesc la telefon în tim-
pul condusului unei maşini
vor fi sancţionaţi dur. Prin
noile reglementări a fost in-

terzisă ținerea în mână sau
folosirea cu mâinile în orice
mod atât a telefonului mobil,
cât și a oricărui dispozitiv
mobil prevăzut cu funcția de
înregistrare ori redare text,
foto sau video, de către con-
ducător, în timpul conducerii
vehiculului aflat în mișcare.
Nerespectarea acestei norme

de către conducătorul de au-
tovehicul, tractor agricol sau
forestier ori tramvai, consti-
tuie contravenție și este
sancționată cu amenda de la 6
la 8 puncte-amendă (în pre -
zent de la 870 de lei la 1.160
de lei), și cu aplicarea sancțiu-
nii complementare de 4
puncte de penalizare.

Reamintim: Din 12 octombrie, amenzi mari
pentru folosirea telefoanelor mobile în trafic



O
amenii susţin că ani-
malele sălbatice le
distrug recoltele şi

gospodăriile
Petroşani – Un caz mai

puţin obişnuit a avut loc, în
această săptămână, în satul
Ohaba-Ponor, unde o femeie
de 50 de ani a fost atacată de
un urs. Victima s-a ales cu răni
grave la mâna şi piciorul
stâng, pentru salvarea sa fiind
necesară o intervenţie chirugi -
cală în spitalul din Petroşani.

Conform celor spuse de
rudele femeii, ursul a atacat în
momentul în care aceasta se
afla cu vacile, la nici 200 de
metri de casele locuite. Ani-
malul sălbatic a ieşit din pă-
durea învecinată şi a venit
spre femeie, care nu a mai
avut ce face. 

Pentru salvarea victimei,
un echipaj SMURD de la subu -
nitatea ISU din comuna Baru
a intervenit la faţa locului,
paramedicii fiind nevoiţi să
parcurgă o parte din distanţă
cu un autovehicul cu tracţiune
integrală şi apoi pe jos.

„Echipajul de prim ajutor i-
a acordat femeii îngrijirile
medicale care s-au impus, iar
după ce victima a fost stabi-
lizată şi sângerarea a fost
oprită, a fost transportată
până la o ambulanţă cu medic,
care a preluat-o pentru a fi

transportată la spitalul din
Petroşani”, a declarat purtă-
torul de cuvânt al ISU Hune-
doara, Anemona Doda.

„Pacienta prezintă plăgi
muşcate la nivelul membrului
superior stâng şi membrului
inferior stâng, plăgi muşcate
de către urs. Este stabilă,
conştientă, dar şocată din
cauză că ursul a atacat-o. Sunt
foarte grave aceste trauma-
tisme pentru că pot avea con-
secinţe drastice ce pot ajunge
chiar la amputaţii”, a apreciat
unul dintre medicii care a pre-
luat victima la spitalul din
Petroşani. 

Una dintre rudele femeii
susţine că animalele sălbatice
fac prăpăd în gospodăriile
sătenilor, în lipsa unor măsuri
care să-i ajute pe oameni. 

„Pe noi ne mănâncă ani-
malele, că vin prin grădina
casei. Avem copii, se sperie.

Nu mai ştim ce să mai facem.
Nu s-a întâmplat departe de
casele locuite, la circa 200 de
metri. Suntem distruşi”, a
spus ruda victimei.

Pe de altă parte, activiştii
de mediu afirmă că animalele
sălbatice nu atacă omul, decât
dacă sunt provocate. Aşa că
rămâne, cel puţin pentru mo-
ment, o necunoscută motivul
pentru care ursul a sărit di-
rect la femeie, fapt care a dus
la petrecerea acestui incident
nefericit. 

Cert este că toate au-
torităţile, nu numai cele din
zona incidentului, trebuie să
analizeze la rece şi să ia mă-
suri pentru protejarea săte-
nilor din zonele de munte
care sunt nevoiţi să facă faţă
atacului ursului la stânele de
oi sau în grajdurile cu ani-
male. Asta, până nu e prea
târziu. 
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Victimele depresiei

Deva - Peste 2.000 de persoane din judeţul Hune-
doara au avut nevoie de îngrijiri medicale din cauza de-
presiei. Numărul bolnavilor este însă în scădere ușoară,
relevă datele publicate de către Direcţia de Sănătate Pub-
lică (DSP) Hunedoara cu ocazia Zilei Europene Anti-De-
presie. În România, prevalenţa depresiei este estimată la
circa 5% din numărul total de locuitori, în timp ce la nivel
mondial boala afectează 4,4% din populaţie. 

Poliţişti noi în judeţ

Deva - Forțe proaspete în prevenirea si combaterea
infracționalității: 63 de  tineri poliţişti, absolvenţi ai şco-
lilor de agenţi de la Câmpina şi Cluj-Napoca, au fost în-
cadraţi, din această lună în structurile Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Hunedoara. Promoţia septembrie 2019
a adus în județul Hunedoara doar polițiști care au ab-
solvit şcoala de agenți cu medii de peste 9.00. Aceştia au
fost repartizaţi la structurile operative ale Inspectoratu-
lui, majoritatea la ordine publică, poliție rutieră și inves-
tigarea criminalității economice, atât în mediul urban,
cat și în mediul rural. Timp de 6 luni, fiecare dintre noii
poliţişti se va afla sub îndrumarea unui tutore, un poliţist
cu experienţă.

Modificări la fişele medicale

Deva - Serviciul Permise de Conducere și Înmatricu-
lare a Vehiculelor Hunedoara anunță că a fost modificat
modelul și termenul de valabilitate al fișelor medicale
pentru solicitanţii permisului de conducere auto. De
asemenea, a fost modificat termenul de valabilitate şi
pentru șoferii care solicită reînnoirea permisului de con-
ducere auto. Astfel, valabilitatea fișei medicale prevăzute
este de 1 an de la data emiterii acesteia de către unitatea
medicală autorizată.

Reparaţii pe drumul spre Transalpina

Deva - Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timi -
șoara a început lucrările de reparații pe DN7A
Petroșani/Voineasa, porțiunea din judeţul Hunedoara
care duce la domeniul schiabil Transalpina. Până acum
s-au executat reparaţii în zonele cu gropi în asfalt. În-
trucât există și o zonă a drumului fără asfalt, aici au fost
făcute lucrări de reprofilare cu autogrederul și va fi adău-
gat și aport de piatră. În vederea creșterii siguranței dru-
mului, în curbele periculoase vor fi instalate parapete din
beton. Pe timp de iarnă, drumul va fi întreţinut în bune
condiţii, susţin reprezentanţii Direcţiei Regionale de Dru-
muri.

Târgul colecţionarilor 

Deva - Zeci de colecţionari din judeţul Hunedoara şi
din ţară vor participa, sâmbătă, 12 octombrie, între orele
7:00-13:00, la Târgul Colecţionarilor, care va avea loc la
Centrul Cultural „Drăgan Muntean” din Deva, în holul in-
trării principale. Evenimentul reuneşte pasionaţi de
filatelie, cartofilie, numismatică, bibliofilie, insigne,
obiecte de artă, cartele telefonice şi alte domenii de
colecţie. Târgul Colecţionarilor este organizat de Hobby
Club „Decebal” Deva. Intrarea publicului la eveniment
este liberă.

ŞTIRI LOCALEUrsul a atacat o femeie

la Ohaba-Ponor

B
iblioteca Județeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva, cu

sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara și în
parteneriat cu Complexul
Deva Mall, organizează,
cea de-a XX-a ediție a Sa-
lonului Hunedorean al
Cărții. 

Deva – Peste 130 de edi-
turi din ţară şi din judeţ vor
lua parte, în perioada 16 – 19
octombrie, la Deva, la Salonul
Hunedorean al Cărții. Eveni-
mentul cultural este organi-
zat de Biblioteca Județeană cu
mult profesionalism, cu drag
și respect față de cititorii fi-
deli, față de toți prietenii
cărții. Salonul va fi accesibil
publicului zilnic între orele
10,00 și 20,00, intrarea fiind
gratuită.   

„Anul acesta, ideea care
ne-a călăuzit în organizarea
Salonului ne-a fost inspirată
de minunatul vers arghezian
„Carte frumoasă, cinste cui te-

a scris”, de aceea, acest eveni-
ment cultural va fi un semn
de respect și prețuire față de
editurile românești, edituri
care contribuie semnificativ
la dezvoltarea culturii noastre
naționale”, a declarat mana -
gerul instituţiei de cultură,
Sebastian Bara.

Editurile hunedorene, în -
tre care şi Accent Media, vor
fi prezente şi vor organiza
lansările unor scriitori cu -
noscuți sau care își vor lansa
volumele de debut. 

Așteptat cu nerăbdare de
miile de iubitori de lectură
care îi vor trece pragul, Sa-

lonul Hunedorean al Cărții va
prilejui întâlnirea cu person-
alități de marcă ale culturii
noastre care își vor lansa
cărțile la Deva. De asemenea,
editurile, distribuitorii de
carte și documente audio-
video, librarii și bibliotecarii
prezenți la Deva vor fi într-un
permanent dialog cu un pub-
lic avizat, care știe să apre-
cieze valoarea unei cărți. 

„Este o bucurie pentru noi
să constatăm că, deși ne aflăm
în era internetului, lectura
cărților în format tradițional,
pe hârtie, nu și-a spus încă ul-
timul cuvânt și plăcerea
cititu lui, a răsfoitului unei ast-
fel de cărți nu va dispărea
prea curând. Așteptăm, prin
urmare, același public nu-
meros, de toate vârstele și
ocupațiile, iubitorii de carte și
de lectură pentru care, an de
an, Salonul Hunedorean al
Cărții este o mare sărbătoare
a spiritului”, a conchis mana -
gerul Bi bliotecii Judeţene. 

Salonul Hunedorean al Cărţii- 
evenimentul cultural al toamnei



4 - eVeNiMeNt 11 - 17 octoMbrie 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.

„Ş
coala de
meşteşuguri în
Ţara Zarandu-

lui”      le-a arătat
elevilor arta populară
adevărată.

Buceş – Zeci de copii şi
profesori de la nouă şcoli ge -
nerale din judeţul Hunedoara
s-au întâlnit cu unii dintre cei
mai buni meşteri populari din
Ţara Zarandului pentru a
vedea, chiar în atelierele aces-
tora, cum se face o oală din
ceramică, un butoi din lemn
sau cum se alegea firul de aur
din nisipul adunat din râu. 

„Şcoala de meşteşuguri în

Ţara Zarandului”, desfăşurată
la sfârşitul săptămânii trecute,
în mai multe locuri din
Apuseni, le-a arătat copiilor
ceea ce înseamnă arta 
populară adevărată, cu oa-
meni care au trăit o viaţă din
prelucrarea lemnului sau din
modelajul lutului. 

„Au fost două zile extraor-
dinare, cu mari satisfacţii din
partea copiilor şi meşterilor
populari. Cu toţii au fost mulţu-
miţi de ceea ce au putut face în
acele două zile, iar minunaţii
meşteri populari s-au bucurat
că tinerii manifestă interes
pentru ceea ce fac ei”, a declarat
principalul organizator al acţi-

unii „Şcoala de  meşteşu guri în
Ţara Za  ran dului”, Georgeta
Dulgheru, preşedintele filialei
judeţene Hunedoara a Foru-
mului Montan din România.

Primu popas al copiilor a
fost la meşterul dulgher Cor-
nel Banciu, din satul Dobroş,
comuna Tomeşti, unde au
putut să vadă cum se con-
fecţionează un butoi din
lemn. Meşterul i-a primit pe
elevi şi le-a arătat cum se în-
doiesc doagele unui butoi şi
cum se ajunge la forma finală
a acestuia. Apoi, elevii au
mers la meşterul olar Petru
Borza, din Obârşa. În atelierul
lui moş Petru li s-a explicat

cum prinde lutul consistenţa
necesară pentru a forma apoi
un vas. 

„În ambele locuri, copiii au
pus întrebări, s-au uitat cu
mare atenţie. Au fost impre-
sionaţi de ceea ce au văzut.
Unii şi-au notat cele auzite,
iar alţii au desenat ceea ce au
văzut. Ziua s-a încheiat cu o
vizită la Mănăstirea Crişan”, a
menţionat Georgeta Dul-
gheru.

La casa căutătorului 
de aur

Duminică, elevii au avut o
primă întâlnire cu un
colecţionar de artă populară

din satul Curechiu. Viorel Tu-
doran a adunat acasă şi a
expus apoi o impresionantă
colecţie de artă populară, zeci
de costume populare, veselă şi
unelte folosite în gospo dă riile
ţăranilor ardeleni. Ziua s-a
încheiat la „Casa căutăto rului
de aur” din Stănija.

„Le-am explicat copiilor
povestea şaitrocului şi a auru-
lui pe care oamenii din aceste
locuri îl căutau, odinioară. Îm-
preună, am vizitat şi o
colecţie de flori de mină ce au
fost descoperite în exploa -
tările din Ţara Zarandului.
Cele două zile pot fi catalo-
gate ca o acţiune foarte bună
pentru ceea ce în seamnă pro-
movarea tradiţiilor noastre
populare din Ţara Zarandului.
Vom mai organiza şi altele
pentru că zona noastră are
foarte multe bogăţii de acest
fel, care merită promovate”, a
apreciat Georgeta Dulgheru,
preşedintele filialei judeţene
Hunedoara a Forumului Mon-
tan din România şi promo-
torul proiectului „Şcoala de
meşteşuguri în Ţara Zarandu-
lui”.

Intitulat „Şcoala de meşte -
şuguri în Ţara Zarandului”,
proiectul s-a derulat, în pe-
rioada 5-6 octombrie, de filiala
judeţeană a FMR Hu ne doara
şi Consiliul Judeţean Hune-
doara, scopul principal fiind
promovarea vechilor îndelet-
niciri ale zonei în rândurile
tinerei generaţii.

La acest proiect au fost an-
grenaţi reprezentanţi ai şcoli -
lor generale din Buceş,
Blăjeni, Bucureşci, Crişcior, Ri -
bi ţa, Luncoiu de Jos, Vălişoara,
Veţel şi Vaţa de Jos. 

Meşterii populari i-au încântat 
pe copii cu măiestria lor
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La Unitatea de Primiri
Urgențe a Spitalului
din orașul de pe

Cerna zilnic se desfășoară
o activitate susținută pen-
tru a se asigura sănătatea
semenilor prin acordarea
unui ajutor concret, efi-
cient și la timp pentru
locuitorii celui mai mare
oraș al județului, dar și
pentru zonele limitrofe
ale acestuia.

Începând din data de 1 oc-
tombrie 2019, în cadrul
echipei medicale de aici, ac-
tivează un medic nou, bun
profesionist și atașat mese -
riei alese. Este vorba despre
medicul primar Petru Ovidiu
ZAMFIROIU (foto), venit prin
transfer de la C.P.U. Brad.

Această „achiziție” aco -
peră însă doar parțial defici-
tul de medici urgentiști care

se înregistra aici, alte 2 pos-
turi de medic vor fi scoase la
concurs în perioada imediat
următoare, așa cum ne-au
declarat managerul Spitalu-
lui (ec. Radu Ion BUDAE) și
șeful U.P.U. (Dr. Horia
TALFEȘ).

Au consemnat: 
Ioan Vlad și Georgeta-

Ileana Cizmaș

SPITALUL MUNICIPAL 
„DR. ALEXANDRU SIMIONESCU”

HUNEDOARA CAUTĂ MEDICI PENTRU
UNITATEA DE PRIMIRI URGENŢE

Măsurarea 
convențională a

tensiunii arteriale la
cabinetul medical

Dispozitivele cu care se mă-
soară tensiunea arterială trebuie
să fie validate conform normelor
și protocoalelor standardizate.
Tensiunea arterială trebuie mă-
surată inițial la ambele brațe,
folosind o manșetă cu mărime
adaptată la circumferința brațu-
lui. O diferență persistentă și
semnificativă a tensiunii arteri-
ale sistolice (adică peste 15
mmHg) între brațe se asociază
cu un risc cardiovascular crescut,
cel mai probabil datorită
aterosclerozei. Dacă există o
diferență a tensiunii arteriale
între brațe, ideal stabilită prin
măsurători simultane, brațul cu
valorile tensionale mai mari va fi
utilizat pentru toate celelalte mă-
surători ulterioare. La per-
soanele vârstnice, la diabetici și
la alte categorii de persoane cu
posibile cauze de hipotensiune
arterială ortostatică, tensiunea
arterială trebuie să fie măsurată
atât în clinostatism (culcat) cât și
la 1 și la 3 minute după trecerea
în ortostatism (după ridicare în
picioare). Hipotensiunea orto-
statică este definită ca o reducere
a TA sistolice cu peste 20 mmHg
sau a TA diastolice cu peste 10
mmHg în primele 3 minute de
ortostatism și este asociată cu un
risc crescut de mortalitate și
evenimente cardiovasculare. Și
frecvența cardiacă ar trebui de-
terminată atunci când se mă-
soară tensiunea arterială,
întrucât frecvența cardiacă în
repaus este un predictor inde-
pendent al morbidității cardio-
vasculare și al evenimentelor
fatale.

Înainte de a măsura tensi-
unea arterială, pacientul trebuie

să stea confortabil, într-un
mediu liniștit, pentru 5 minute.
Conform recomandărilor ghidu-
lui pentru managementul
hipertensiunii arteriale al Soci-
etății Europene de Cardiologie,
trei măsurători ale tensiunii ar-
teriale ar trebui efectuate la 1-2
minute distanță și dacă primele
2 măsurători diferă cu peste 10
mmHg se vor efectua măsurători
adiționale. Tensiunea arterială se
determină ca media ultimelor
două citiri ale valorilor TA.
Manșeta tensiometrului trebuie
poziționată la nivelul inimii,
spatele și brațul trebuie
susținute pentru a evita înregis-
trarea de valori crescute depen-
dente de contractura musculară
sau de efortul izometric.

Măsurarea 
nesupravegheată a ten-
siunii arteriale în cabi-

netul medical
Măsurarea tensiunii arteriale

la cabinetul medical atunci când
pacientul este singur și neobser-
vat reduce substanțial sau chiar
elimină tensiunea „de halat alb”.
Mai mult, valorile TA sunt mai
mici decât cele obținute prin mă-
surarea convențională a TA și
similare cu, sau chiar mai mici
decât cele oferite de monitor-
izarea ambulatorie a tensiunii
arteriale (MATA) pe timpul zilei
sau de monitorizarea la domi-
ciliu a tensiunii arteriale (MDTA).

Măsurarea tensiunii 
arteriale în afara cabi-

netului medical 
Măsurarea tensiunii arteriale

în afara cabinetului medical se
referă fie la utilizarea MDTA, fie
a MATA, aceasta din urmă de
obicei pe o perioadă de 24 de
ore. Metoda oferă un număr mai
mare de măsurători ale TA decât

măsurarea în cabinetul medical,
măsurători efectuate în condiții
reprezentative pentru viața de zi
cu zi.

Monitorizarea la 
domiciliu a tensiunii ar-

teriale (MDTA)
Tensiunea arterială la domi-

ciliu este media tuturor deter-
minărilor TA, efectuate timp de
cel puțin 3 zile (preferabil pentru
6-7 zile consecutive înaintea
fiecărei vizite la medic), cu citiri
dimineața și seara, măsurătorile
fiind efectuate într-o cameră li -
niștită, după 5 minute de odihnă,
pacientul fiind așezat, cu spatele
și brațul sprijinite. La fiecare se-
siune de măsurare a TA, două
citiri ar trebui efectuate, la 1-2
minute distanță. Comparativ cu
tensiunea arterială măsurată în
cabinetul medical, valorile obți -
nute prin MDTA sunt de obicei
mai scăzute, astfel că hipertensi-
unea arterială se diagnosti -
chează atunci când TA≥135/85
la domiciliu (echiva lent cu
≥140/90 la cabinetul medical),
luându-se în considerare media
valorilor TA la domiciliu pe 3-6
zile. 

Monitorizarea ambu-
latorie a tensiunii arte-

riale (MATA)
(impropriu numită

Holter tensional, prin
analogie cu monitori -
zarea Holter a electro-

cardiogramei)
Monitorizarea ambulatorie a

TA furnizează media citirilor TA
pe o perioadă definită, de obicei
de 24 de ore. Aparatul se pro-
gramează să înregistreze TA la
intervale de 15-30 minute, valo-
rile medii ale TA fiind de obicei
furnizate pe timpul zilei, pe tim-
pul nopții și pe 24 de ore. Un

minim de 70% de înregistrări
corecte, utilizabile este necesar
pentru o sesiune MATA valabilă.
Valorile la măsurarea ambulato-
rie a tensiunii arteriale sunt, în
medie, mai scăzute decât valorile
TA la cabinetul medical,
hipertensiunea arterială diag-
nosticându-se la ≥130/80
mmHg ca medie pe 24 de ore,
≥135/85 pentru media din tim-
pul zilei și ≥120/70 pentru
media pe timpul nopții (toate
echivalente cu TA în cabinetul
medical  ≥140/90 mmHg). Ten-
siunea arterială scade în mod
normal în timpul somnului. Ab-
sența scăderii tensiunii arteriale
în timpul nopții poate fi cauzată
de tulburările de somn, sindro-
mul de apnee în somn, obezitate,
aport ridicat de sare, disfuncție
vegetativă, hipotensiune arteri-
ală ortostatică, boală cronică de
rinichi, neuropatie diabetică,
vârstă înaintată. La cei la care nu
există o reducere a tensiunii ar-
teriale în timpul nopții sau care
au media tensiunii arteriale din
timpul nopții mai mare decât
media tensiunii arteriale din tim-
pul zilei există o creștere sub-
stanțială a riscului cardio-
vascular.

Hipertensiunea „de halat alb”
se referă la starea netratată în
care tensiunea arterială este
crescută în cabinetul medical,
dar este normală când este mă-
surată prin MATA, MDTA sau
ambele. În schimb, hipertensi-
unea mascată se referă la pa-
cienții netratați, la care tensiunea
arterială este normală în cabine-
tul medical, dar este crescută
când este măsurată prin MDTA
sau MATA. 

Screening-ul pentru detecția
hipertensiunii arteriale. Hi per -
tensiunea arterială este predo -
minant o patologie asimpto-

 matică, detectată cel mai bine
prin programe de screening
populațional sau prin măsurarea
ocazională a tensiunii arteriale. 

Desfășurarea unor programe
structurate de screening 
populațional a dus la desco -
perirea unui număr alarmant de
persoane (peste 50%) care nu
știau că au hipertensiune arteri-
ală. Toți adulții ar trebui să aibă
valoarea tensiunii arteriale în-
registrată în fișa medicală, să
cunoască valoarea acesteia și, ul-
terior, să fie supuși unui screen-
ing la intervale regulate,
frec  vența stabilindu-se în funcție
de nivelul tensiunii arteriale. La
subiecții sănătoși, cu o valoare
optimă a tensiunii arteriale mă-
surată în cabinetul medical (sub
120/80 mmHg), determinarea
valorilor tensionale ar trebui să
se realizeze la cel puțin 5 ani și
mai frecvent dacă apare ocazia.
La persoanele cu o tensiune ar-
terială normală (120-129/80-84
mmHg) determinarea tensiunii
arteriale ar trebui să se facă la in-
terval de cel puțin 3 ani. Per-
soanelor cu tensiune arterială
normal-înaltă (130-139/85-89
mmHg) ar trebui să li se deter-
mine TA anual datorită ratei
mari de progresie către hiper -
tensiune.  Această frecvență este
recomandată și pentru pacienții
cu HTA mascată.

Au consemnat: Ioan Vlad și
Georgeta-Ileana Cizmaș

SFATUL MEDICULUI - dr. Alexandru SOMEȘAN, medic primar - șef secție cardiologie

MĂSURAREA TENSIUNII  ARTERIALE
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D
a, câteodată tre-
buie să vorbim și
despre lucruri ne-

plăcute. Astăzi vreau să
înțelegem care sunt
cauzele mahmurelii și ce
putem face ca să ne
simțim mai bine. 

Cauzele mahmurelii nu
sunt greu de intuit. Este
vorba despre deshidratare,
dezechilibre ale sistemului
digestiv, rinichilor sau fica -
tului și pierderea unor mine -
rale esențiale pentru starea

de bine.

Mituri despre 
mahmureală

Deși în conștiința colec-
tivă se vehiculează anumite
leacuri care sunt considerate
benefice, realitatea științifică
este alta.

1. “Cui pe cui se scoate”.
Se spune că încă un pahar
băut a doua zi dimineață s-ar
putea să-ți vindece simp-
tomele. Această metodă nu
va duce nicidecum la vinde-

carea mahmurelii, ci poate-
doar la întârzierea instalării
ei.  

2. Zeama de varză. Chiar
dacă murăturile par să aibă
un efect răcoritor, în realitate
zeama de varză deshidra -
tează și mai mult organis-
mul. 

3. Cafeaua. Deși cafeaua
te trezește de obicei, asta nu
e valabil și dacă ești mahmur.
Cafeaua deshidratează și mai
mult organismul, având efect
diuretic. 

Remedii împotriva
mahmurelii

1. Cel mai bun remediu
este apa. Deshidratarea este
cea care afectează cel mai
mult organismul

2. Miere și lămâie.
Amestecul de miere, apă
caldă și puțină lămâie te va
ajuta să te simti mai bine.
Mierea contine fructoza care
ajuta la metabolizarea al-
coolului si previne schimbar-
ile rapide ale nivelului de
alcool din organism, care
poate duce la dureri de cap.

3. Bananele. Ajută la re-
echilibrarea nivelului de

potasiu, foarte important
pentru starea de bine.

4. Ceaiul de ghimbir. A
fost folosit înca din cele mai
vechi timpuri pentru aten-
uarea răului de mare. Este un
remediu bun, care alungă
greața. 

5. Mic dejun cu spanac,
ouă și roșii. Spanacul este
bogat în potasiu și va reduce
durerile musculare. Ouăle
conțin 2 aminoacizi care
elimină toxinele. Taurina
stimulează funcția ficatului
iar cisteina descompune ace -
taldehida, o substanță care
provoacă durerea de cap.
Roșiile sunt bogate în li-
copen, un antioxidant care
reduce inflamația. 

Ce putem găsi la 
farmacie? 

1. Săruri de rehidratare
orală. Consumul acestora
este o modalitate bună de a
înlocui lichidele, electroliții
și glucoza, pierdute ca ur-
mare a consumului excesiv
de alcool.

2. Antiinflamatoare. As-
pirină sau pilule pe bază de
ibuprofen. Evită paraceta-

molul, acesta poate avea
efecte nocive asupra ficatu-
lui. 

3. Vitaminele eferves-
cente, pilulele de vitamina
B, sau comprimatele cu
magneziu.

Desigur că atunci când
ieșim cu prietenii în oraș
poate fi greu să bem cu mo -
derație, dar pentru a
diminua efectele nocive
asupra organismului, al-
ternează paharul de băutură
pe bază de alcool, cu câte un
pahar cu apă. De efect sunt și
gustările, care îți vor ajuta
corpul să facă față alcoolului

Cum să te ajuţi 
dacă eşti MAHMUR

E
chipa feminină de
gimnastică artistică a
României a încheiat

concursul de calificare de
la Campionatele Mondi-
uale de gimnastică de la
Stuttgart pe locul 22 din
24 posibile, ratând astfel
calificarea pentru Jocurile
Olimpice de vară. 

Echipa, avându-le în com-
ponență pe Denisa Golgotă,
Ioana Crișan, Maria Holbură,
Carmen Ghiciuc, Ana Maria
Puiu și Maria Pană, a concurat
în prima zi  în calificările din
Germania și a totalizat
151.895 puncte, insuficient
pentru a obține biletele pen-
tru Jocurile Olimpice de la
Tokyo. Este pentru a doua
oară când se ratează acest
obiectiv, lucru care dovedește
că și această disciplină spor -
tivă trece printr-o situație di-
ficilă de mai mulți ani.

Menţionăm că alături de
echipele din Statele Unite ale
Americii, Rusia şi China, califi-

cate încă de anul trecut, li s-au
adăugat acum pe tabloul
olimpic Franța, Canada,
Olanda, Marea Britanie, Italia,
Germania, Belgia, Japonia și
Spania.

Ne putem consola cu faptul
că vom avea totuși o gimnastă
calificată individual la Olim -
pia da de la Tokio, grație
evoluției curate pe toate cele
4 aparate. Maria Holbură,
reprezentantă a clubului din
Constanța,  cea care îndeplinit
criteriile olimpice și astfel va
face parte la anul din dele-
gația  României.

Indiferent care sunt expli-
cațiile pentru acest nou eșec
al naționalei feminine care a
ratat din nou calificarea  la o
ediție a Jocurilor Olimpice
(lucru de altfel previzibil după
ediția din acest an a Campi-
onatelor Naționale, unde
gimnastele noastre au ratat la
elemente simple) credem că e
nevoie de o intervenție
imedia tă a forului de speciali-

tate pentru a se produce, cel
puțin, până se mai poate, o
schimbare a mentalității celor
care spun că… se poate și așa.
Sau că sistemul e de vină.

Eșecul de acum are în spate
multe  orgolii, multe situații în
care deciziile  luate la nivel de
federație nu au fost respectate
sau alte persoane implicate

doar când și când , în funcție
de buna dispoziție, au pus pe
jumătate umărul pentru a
acorda sprijinul necesar  la
depășirea acestui moment
critic  din gimnastică, moment
care vine din 2005 încoace.

Din nefericire, toți cei care
au activat în lumea bună a
gimnasticii românești, au o

parte din vină și nu vor putea
să se ferească de criticile celor
care  au iubit această disci-
plină sportivă pentru mi -
nunatele rezultate aduse la
palmaresul României. E vre-
mea să schimbăm… sistemul
și mentalitatea  celor impli-
cați.

 Gimnastică- Campionatul Mondial de la Stuttgart 

Echipa feminină a României  pe locul 22, băieții pe 24

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
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Federația Română de
judo a organizat la
Deva în parteneriat

cu LPS Cetate întrecerile
etapei finale pe echipe U
21, competiție la care au
fost  prezenți sportivi ju -
nior, cadeți și seniori de la
toate cluburile  din țară.

În întrecerea echipelor
feminine echipa de la SCM
Deva alcătuită din Ana Maria
Melnic (categoria 52 kg),Pa-
tricia Nistor (57 kg),Olga Se -
verin( 63 Kg), Andreea Stan
(70 Kg), Giorgiana Millel și
Alina Jorovlea (ambele la cat-
egoria + 70 kg) s-a clasat pe
locul I și a cucerit medalia de
aur la aceste întreceri iar cea
de a doua formație deveană
alcătuită din Anne Marie Bre-
binariu (cate goria 52 kg),
Bianca Marton (57 kg),
Paraschiva Șincari (63 kg),
Alexandra Baldan (63  kg),
Cătălina Topală  și Bianca
Prodan (ambele + 70 KG).

În clasamentul pe cluburi

locul secund a fost ocupat de
către  formația clubului din
Pitești iar echipa care a re -
prezentat Centru naţional de
pregătire de la Cluj Napoca 
s-a situat pe locul al treilea,
la egalitate cu echipa de-
veană.   În întrecerea individ-
uală sportivele din Deva au
cucerit alte trei medalii.
Giorgiana Miller  a fost de-
clarată campioană națională
la categoria - 63 kg, ea fiind

secondată de   Bianca Prodan
care s-a clasat pe locul doi , cu
o medalie de argint  iar Anne
Marie Brebinariu a câștigat o
medalie de bronz la 52 kg.
Este și meritul antre norilor
Ramona Enache, Mihaela
Tipa, Dumitrița Rus, Dan Gâr-
bovan, Doru  Bucătaru, Ga -
briel Vasiliu și Mugurel
Ciuș că, cu mențiunea că toate
aceste sportive sunt eleve ale
LPS Cetate Deva.

Campionatul Național de
Lupte seniori U23 etapa finală
s-a desfășurat recent în Co -
vasna ,iar sportivele secției de
lupte din cadrul L.P.S."Cetate"
Deva au obținut următoarele
rezultate: o medalie de argint
cucerită de către  Denisa Iu-
liana Fodor, locul II în între-
cerea de la categoria 59 kg și
o medalie de bronz  cucerită
de către Ioana Elena Anca , loc
III la categoria 62 kg.Ambele
sportive sunt pregătite de
către prof. Suraj Moravan.
Alte două sportive legitimate
la clubul devean, Dalia Anca și
Mirabela  Vacarașu au obți nut
rezultate care le-au situat în
apropiera podiumului de pre-
miere.

Ca urmare a acestor rezul-
tate, Liceul cu Program Spor tiv
Deva s-a clasat, în premieră, la
finalul competiției , pe un ono-
rant  loc III după C.S.Universi-
tatea Craiova și C.S Steaua
București

O altă performanță a fost
înregistrată de către sportiva
Alexandra Chiș, legitimată la
CSS Petroșani (antrenor
Gheor ghe Răducu) care a ocu-
pat locul IV în concursul de la
categoria  73 kg din cadrul
Campionatul Balcanic pentru
cadeți, competiție desfășurată
la Panagyurishte - Bulgaria.
Echipa feminină a României,
din care a făcut parte și
Alexandra Chiș, a ocupat locul
I pe națiuni.

Atletism  
Florentina 

Marincu Iusco,
ratează califi-
carea în finala

de la Doha!

Atleta  Florentina Iusco
Marincu, legitimată la LPS
Cetate Deva a ratat prezența
în finala probei de săritura în
lungime, la Campionatele
Modiale de atletism în aer
liber pentru seniori de la
Doha. Deveanca a avut trei
sărituri slabe, două fiind mă-
surate astfel: 6,22 m, 6,21 m
iar una depășită. În clasa-
mentul general, Florentina a
terminat pe poziția 29

Alina Rotaru, cealaltă
sportivă din România parti -
ci pantă la această probă în
calificări, s-a clasat pe locul
sașe la finalul competiției de
la Doha.

Rugby  Știința Petroșani, victorie
pe terenul campioanei

În etapa a doua a Diviziei Naționale de Seniori, echipa
din Valea Jiului, pregătită de Adrian Costache, a obținut o
victorie prețioasă, în deplasare, chiar pe terenul cam-
pioanei ediției trecute, CS Năvodari, cu scorul de 27 – 20.
Jucătorii de la Știința Petroșani au  reușit cinci eseuri și
bonusul ofensiv, prin Tudor, Dascălu, Donici, Negoescu și
Ivan dar și o transformare, care i-a aparținut lui Chiriac.

În urma succesului de la Năvodari, Știința Petroșani
este lideră în clasament, cu 10 puncte, urmată de trei
echipe cu câte 6 puncte fiecare, CS Năvodari, RC Bârlad și
Grivița București, și tot atâtea cu 4, respectiv Bucovina
Suceava, CSM Galași și CSUAV Arad, iar ultimul loc este
ocupat de RC Gura Humorului, care nu are niciun punct.

Etapa viitoare, sâmbătă, 12 octombrie, cu începere de
la 11.00, Știința Petroșani va juca acasă, cu CSUAV Arad,
și este mare favorită la câștigarea meciului, inclusiv cu
bonus ofensiv.

În perioada 30.09-
03.10.2019  patru 
arbitri din judeţul

Hunedoara, Andrei Fodor
, Leopold Herczeg , Raul
Bădărău Raul și Cătălin
Blîndu s-au aflat  pentru
câteva zile la București
acolo unde Comisia Cen-
trală a Arbitrilor a orga-
nizat o serie de cursuri de
perfectionare  teoretice și
teste fizice în cadrul pro-
gramului de dezvoltare
Cavalerii Viitorului.

Cursurile sunt organizate
de CCA la Bucureşti pe baza
de la Mogoșoaia, pentru pro-
movarea în lotul divizionar
din Liga 3 a unor arbitri
tineri și de perspectivă, pen-
tru județul Hunedoara fiind

un lucru pozitiv faptul că toți
cei patru arbitri au trecut
această a doua etapă de
pregătire cu note mari, atât
la teorie cât și la testele fizi -
ce.

Programului Cavalerii Vi-
itorului inițiat de către CCA  și
susținut de către FR Fotbal are
cinci etape, la finalul cărora,
cei care au reușit să treacă  ex-
amenele, vor fi desemnați ar-
bitrii  care vor activa în lotul
divizionar din Liga a treia. În
următoarea etapă, care este
programată în primăvara an-
ului viitor, cei patru  vor fi su-
pervizați de observatori
con sacrați la meciurile   junio-
rilor republicani și apoi la cele
de seniori din Liga a III-a.

Lupte libere:   Sportivele de la
LPS Cetate Deva pe podium

Judo: Medalii pentru
sportivele din Deva la

Campionatele Naţionale

Arbitrii hunedoreni în
vizorul FR Fotbal

Arbitrii hunedoreni în
vizorul FR Fotbal



Cunoscută sub numele
de Paraschiva, Sfânta
Cuvioasă Parascheva

este prăznuită de către 
Biserica Ortodoxă în
fiecare an, la 14 octombrie.
Cuvioasa este sărbătorită
nu doar de către Biserica
Ortodoxă, ci și de către alte
biserici de rit oriental.
Este, de asemenea, cunos-
cută ca fiind sfânta pa-
troană a Moldovei.

Sfânta Paraschieva
S-a născut în secolul al XI-

lea, în satul Epivata, (azi Boia-
dos) din Turcia. Părinții ei erau
creștini bogați, cu multe averi
şi au crescut-o în frica de Dum-
nezeu, îndemnând-o spre de-
prinderea faptelor bune, dar
mai ales a postului, rugăciunii
și milosteniei. Sfân ta Paras -
cheva și-a petrecut anii
copilăriei în casa părinților săi.
La vârsta de zece ani,  aflându-
se într-o biserică a Precistei" a
auzit citindu-se, la Sfânta
Liturghie, cuvântul Evanghe-
liei: "Oricine voiește să vină
după Mine, să se lepede de
sine, să-și ia crucea sa și să-Mi
urmeze Mie" (Marcu 8, 34).
Această chemare a Mântuito -
rului a sădit în inima ei dorul
de desăvârșire. Moștenind o
mare avere de la părinți,
tânăra Parascheva a dăruit
săracilor partea ce i se cuvenea
și, „părăsind frumusețea aces-
tei lumi”, s-a retras „în adâncul
pustiei”.

În pustiul Iordanului
Ajunge după ce, mai întâi

merge la Constantinopol,
unde se bucură de învățătura
unor călugări. La sfatul aces-
tora, se stabilește la mănăs -
tirea Maicii Domnului din
Heracleea, unde va sta cinci
ani. De aici, a plecat spre Țara
Sfântă. După ce a văzut Ieru -

salimul, s-a așezat într-o mă -
năstire de calugărițe în pus -
tiul Iordanului, unde s-a
ne voit cu postul și s-a înălțat
duhovnicește în rugăciune.

Îngerul din vis
I s-a arătat într-o noapte,

pe când avea 25 de ani,
spunându-i: "Să lași pustia și
la moșia ta să te întorci, că
acolo ți se cade să lași trupul
pământului și să treci din
această lume”. După acest vis,
Sfânta, fără de voie, lăsă pus-
tia și se întoarse în lume. Din
Constantinopol s-a îndreptat
spre Epivata, localitatea în
care văzuse lumina zilei, fără
să spună cuiva cine este și de
unde vine. "Acolo, spune mit-
ropolitul Varlaam, în post și
nedormire, se ruga: Doamne
Iisuse Hristoase, caută din lă-
cașul Tău cel sfânt; am lăsat
toate și după Tine am călă-
torit în toată viața mea. Și
acum, îndură-Te Doamne,
spune îngerului blând să ia cu
pace sufletul meu".

Trecerea în neființă
La vârsta de douăzeci și

șapte de ani, împăcată cu sine,
cu oa¬me-nii și cu Dumnezeu,
trece la cele veșnice. A fost în-
gropată ca o străină, aproape
de mare. După câțiva ani, val-
urile au adus la țărm trupul
neînsuflețit al unui marinar.
Un sihastru, care viețuia în
acele locuri, i-a rugat pe câțiva
creștini să-l îngroape. Aceștia,
în timp ce săpau, au de-
scoperit un trup neputrezit,
alături de care au așezat
trupul marinarului. În noap -
tea următoare, unuia dintre
creștinii care au săpat groapa,
cu numele Gheorghe, i s-a ară-
tat în vis o împărăteasă,
șezând pe un scaun luminat și
înconjurată de mulțime de în-
geri. Unul dintre îngeri l-a luat

de mână, l-a ridicat și i-a zis:
„Gheorghe, pentru ce n-ați so-
cotit trupul Sfintei Paras -
cheva? Nu știți că Dumnezeu
a iubit frumusețea ei și a vrut
să o proslăvească pe pă -
mânt?”. Iar împărăteasa pe
care o văzuse în vis și care nu
era alta decât Cuvioasa Paras -
cheva i-a poruncit să ia de-
grabă trupul ei și să-l așeze
undeva, într-un loc de cinste.
Aceeași vedenie a avut-o și o
femeie credincioasă, cu nu-
mele Eftimia, într-același chip
și în aceeași noapte, iar a doua
zi, amândoi au spus tuturor
minunata întâmplare. Auzind
visul celor doi, credincioșii de
acolo au înțeles că este un
semn dumnezeiesc. Au luat
trupul Cuvioasei din mor-
mânt și l-au adus cu mare bu-
curie, „cu lumini și cu tămâie”,
așezându-l în Biserica Sfinții
Apostoli din Epivata. 

Moaștele Sfintei
Parascheva 

După ce au fost în mai
multe locuri, au ajuns în țara
noastră la data de 13 iunie
1641, fiind așezate  în biserica
"Sfinții Trei Ierarhi" din Iași.
În anul 1884, când biserica
mănăstirii intra într-un pro-
ces de consolidare, sfintele
moaște ajung în paraclisul
mănăstirii, iar peste câțiva
ani, în Catedrala Mitropoli-
tană din Iași. În timpul ofen-
sivei sovietice din Moldova, pe
27 octombrie 1944, moaștele
sale au fost așezate lângă cele
ale Sfântului Dimitrie Basara -
bov, în catedrala din Bucu -
rești. Au fost readuse în
Ca tedrala Mitropolitană din
Iași pe 26 noiembrie 1944.

Minunile săvârșite de
Sfânta Cuvioasă

Paraschieva
Se spune că, în urma rugă-

ciunilor care se făceau lângă
cinstitele moaște, au avut loc
vindecări minune. Vestea des -
pre aceste minuni care se
săvârșeau aici s-a răspândit
repede în Tracia și în Penin-
sula Balcanică. Şi în zilele
noastre, Cuvioasa nu con-
teneşte a face minuni pentru
cei care cu credinţă aleargă la
ea, nu numai în Epivata, unde
casa părintească a fost trans-
formată în biserică închinată
ei, şi în Catedrala mitropoli-
tană de la Iaşi, ci în toată
lumea. Veșmintele Sfintei
ocrotitoare a Moldovei se
schimbă de cinci ori pe an și
se dăruiesc bisericilor care au
hramul Sfintei Paraschieva.

Tradiții și obiceiuri
• Potrivit tradiției popu-

lare, de ziua sfintei este in-
terzis să coși, să faci mâncare
sau alte treburi gospodărești. 

•O altă superstiție veche
spune că, printre bucatele
care sunt date de pomană nu
trebuie să fie poame cu cruce:
nuci, castraveți sau pepene
roșu. În schimb, este reco-
mandată împărțirea de must
și vin nou, dar și lipie sau
pâine.

• Și cum Sfânta se ruga
pentru femeile însărcinate, se
crede că în această zi este bine
să se împartă bucate și copi-
ilor sărmani. Astfel nașterea
va fi ușoară și lipsită de
dureri.

• Tot acum, se fac previziu-
nile vremii ținând cont și de
somnul oilor. Dacă oile dorm
înghesuite laolaltă în ziua de
14 octombrie, se crede că
iarna va fi lungă și grea. Dacă
oile dorm risipite, iarna va fi
domoală și blândă.
www.sfantaparascheva.com

www.crestinortodox.ro
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Sfânta Cuvioasă Paraschieva

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. Luncoiu de Jos - bucuria toamnei



Fructe preferate de zei,
cu un gust dulce-
acrișor și o aromă

greu de descifrat, gutuile
au prins în ele tot auriul și
aromele verii. Iar pentru
că-și definesc parfumul și
culoarea sub razele soare-
lui de octombrie, gutuile
sunt supranumite  ”merele
de aur ale toamnei”. Consu-
mate în stare proaspătă,
coapte, uscate sau fierte,
ele-și păstrează propri-
etățile, fiind adevărate
izvoare dătătoare de sănă-
tate.

În antichitate
Gutuile erau asociate cu fer-

tilitatea, jucând un rol impor-
tant în ceremoniile de nuntă.
Erau oferite miresei pentru a-
și înmiresma buzele pentru
soțul ei. Și astăzi există zone
unde obiceiurile de nuntă in-
clud gutuia proas pătă sau
preparată, ca semn al iubirii
sincere și fertilității.

Calități terapeutice
Recunoscute de  medicina

populară pentru calitățile lor
deosebite, aceste fructe sunt
apreciate mai ales pentru ben-
eficiile lor antiinflamatorii, an-
tispastice, analgezice, astrin-
 gente, emoliente, digestive,
diuretice şi tonice. De la gutui
se folosesc atât fructul, cât și
frunzele sau sâmburii. Gutuile
se pot consuma ca atare, sau
sub formă de ceaiuri (infuzie,
decoct), suc proaspăt, sirop,
dulceață, jeleu, compot. 

Remedii naturiste
Ceaiul din gutui

Îndulcit cu miere sau zahăr,
reprezintă un remediu eficient
în caz de gripă, tuse sau
răgușeli. Ceaiul din frunze de
gutui, în amestec cu flori de tei,
este indicat în caz de  amigda -
lită sau răceli. De asemenea,
ceaiul din frunze uscate  este
folosit ca adjuvant în caz de in-
suficiență cardiacă și în bolile
de ficat. 

În caz de tuse, răgușeli,
bronșită

Se prepară o infuzie dintr-o

linguriţă de seminţe de gutui
la o cană cu apă fierbinte.  Se
lasă la infuzat şi se consumă
câte 2 căni pe zi, una dimi -
neaţa şi una seara, înainte de
culcare, timp de o săptămână. 

În caz de enterocolite
sau diaree

Gutuia, necurățată de coajă,
se feliază și se fierbe într-un
litru de apă, până când volumul
amestecului scade la jumătate.
Decoctul se strecoară prin pre-
sare, se adaugă 50 g de zahăr și
se bea câte două căni pe zi,
timp de trei săptămâni.

În afecțiunile ficatului
sau pancreasului

Preparatele pe bază de
gutui sunt recomandate de
specialiști. Studiile recente au
arătat că gutuile conţin sub-
stanţe antivirale, cu rol benefic
și în hepatită.

Sub forma de decoct
Gutuile sunt foarte utile în

stări de greață sau dureri ar-
ticulare. În asemenea situații,

câteva bucăți de gutuie se
fierb, timp de cinci minute, în
250 ml de apă, la foc mic.
Preparatul se bea călduț, even-
tual îndulcit.

Sucul din gutuie 
Se prepară doar din fructele

bine coapte. Are proprietăți
fortifiante, antiseptice, hemo-
statice, astringente si diure -
tice. Este recomandat în caz de
anemii, boli cardiace,  bolna -
vilor de astm,  dar și în afecți-
uni ale cailor respiratorii și ale
tubului digestiv. Este bine să se
consume în doze de 100 ml, de
trei ori pe zi, cu 30 de minute
înaintea meselor.

Previn bolile inimii
Bogate în acid citric și pec -

tină, aceste fructe au efect
benefic asupra sistemului cir-
culator De asemenea, consu-
mate frecvent, gutuile reduc
nivelul colesterolului rău, care
pune în pericol sănătatea in-
imii, potasiul din compoziția
lor ajutând la men-  ți nerea
tensiunii optime.

În igiena orală 
Gargara cu suc de gutuie

ajută în tratamentul unor
afecţiuni bucale, cum sunt af-
tele, gingivitele şi ulcerul
bucal. De asemenea, cu pulpa
fructului se freacă dinții, în
locul periuței, după care, gu -
ra se clătește cu suc de gu-
tuie.

În cosmetică
Gutuia este folosită des,

întrucât are efect de reduc-
ere a ridurilor. Cojile de gutui
se lasă la macerat, timp de 15
zile și se aplică de două ori
pe săptămână, pe tenul
proaspăt. Maceratul astfel
obţinut se foloseşte pentru
loţiuni cosmetice. În cazul
tenului gras, este foarte util și
sucul din gutui. Tot din coji și
frunze se poate prepara o in-
fuzie care se utilizează, sub
formă de comprese tot pen-
tru reducerea ridurilor.

www.farmaciata.ro
www.clicksanatate.ro

de Toamnă - 911 - 17 oCTombrie 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

Gutuile –
”merele
de aur” 
ale
toamnei

Gutuile –
”merele
de aur” 
ale
toamnei
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Duminică, 13 octombrie, ora  22,10

ARȘIȚĂ ȘI COLB
Povestea filmului începe atunci când Anne descoperă niște

scrisori ale bunicului său către prima lui soție, Olivia. Drept
urmare, aceasta decide să investigheze viața mătușii ei,
Olivia, al cărei destin a fost tot timpul presărat cu scandaluri.
Ca urmare, ea decide să călătorească în India. Astfel că, cer -
cetarea o aduce în trecut, în 1920, când Olivia s-a măritat cu
Douglas, un servitor civil al administrației coloniale, și a ple-
cat să locuiască la el, în India. Acolo femeia trăiește o gamă
largă de experiențe. Dar India de acum, nu seamănă cu des -
crierile făcute în scrisorile bunicilor săi. Pe parcursul
cercetărilor, Anne realizează că ar trebui să-și reconsidere
propria ei viață.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Vă preocupă, în mod deosebit,
situația financiară sau unele
chestiuni legate de proprietate.
Relațiile parteneriale sunt la
cote înalte și aveți șanse să rea -
lizați lucruri deosebite. În plan
sentimental, trebuie să vă
hotărâți asupra unei probleme
sensibile.

În prima parte a intervalului,
sunteți nevoiți să vă ocupați de
achitarea unor facturi restante,
taxe sau impozite. Proiectele la
care lucrați s-ar putea să sufere
unele modificări, iar acest lucru
va duce la întârzieri. Dacă vă
mobilizați, s-ar putea să vă în-
cadrați în timp.

La serviciu este multă forfotă și
sunteți nevoiți să rezolvați totul
din mers. Se prefigurează o
etapă nouă vizavi de bani. Chiar
dacă veniturile voastre încep să
crească, nu uitați de economii!
Aveți șansa să achitați datorii
mai vechi sau să faceți demer-
suri legate de o moștenire.

Înregistrați progrese deosebite
în munca voastră, mai ales că
aveți proiecte pe termen lung.
Se prevăd multe oportunități și
sunteți sprijiniți de oameni cu
minte luminată. În viața senti-
mentală sunteți tentați să
cădeți pradă emoțiilor și să nu
mai analizați situația creată.

Ar fi de dorit să vă ocupați mai
mult de situația profesională și
să luați măsurile necesare. Nu
de altceva, dar se prefigurează
schimbări majore la locul de
muncă. Poate fi vorba de o re-
strângere de activitate, colegi
noi sau reconversie profesio -
nală. 

Apar noi oportunități de a vă
spori veniturile și nu știți ce să
alegeți. Calculați cu atenție
fiecare situație în parte și nu
luați măsuri pripite. Dia-
logurile, acțiunile comune vă
sunt de mare folos în luarea de-
ciziilor. Partenerul de cuplu vă
sprijină necondiționat. 

Eforturile voastre, în prima
parte a săptămânii, se axează
pe segmentul financiar. La ser-
viciu este posibil să existe o dis-
crepanță între așteptările
voastre și răsplata cuvenită.
Dar, la momentul potrivit, câș-
tigurile voastre vor spori. Pot
apare unele discuții în anturaj.

Energia pe care o aveți vă ajută
să vă ocupați, cu succes, atât de
treburile personale, cât și de
îndatoririle profesionale. Se con-
turează și unele schimbări de
venituri obținute din colaborări.
Se recomandă mai multă pru-
dență și atenție atunci când este
vorba de viața particulară.

Planurile voastre încep să
prindă contur, dar trebuie să
analizați situația prezentă și să
vă gândiți și la viitor. În relația
de cuplu sunt unele tensiuni,
care nu vă avantajează. Munca
la proiectele voastre comune
rămâne în urmă, iar rezul-
tatele nu vor fi cele scontate.

Activitatea  este susținută de per-
soanele din mediul profesional.
Se conturează schimbări bene -
fice la locul de muncă și ar fi de
dorit să manifestați mai multă
deschidere la nou. Sunt posibile
unele călătorii în interes de ser-
viciu. În plan sentimental, nu
sunt schimbări deosebite.

Participați, în perioada urmă-
toare, la reuniuni profesionale
sau întâlniri cu reprezentanții
unor instituții. Veți avea mai
mult de lucru la serviciu, dar
câștigurile vor fi pe măsură.
Aveți nevoie de mai multă odih -
nă și n-ar strica să vă luați
câteva zile libere.

Aveți proiecte îndrăznețe încă
de la începutul intervalului. Vă
gândiți la reevaluarea  obiec-
tivelor pe termen lung și studiați
fiecare oportunitate. Statutul
vostru socio-profesional se
poate modifica în bine. Finalul
săptămânii îl veți petrece ală-
turi de persoanele apropiate.

TVR 2
• Ion şi Gheorghe 
Cei doi stau de vorbă, iar  la un moment dat,

Ion spune:
- Mă Gheorghe, pe mine m-o lăsat nevasta...
- Păi bine măi Ioane, nu ziceai tu că-ţi ţii

nevasta numai în puf ?!
- Păi da... puf o palmă, puf un picior...

• La psihiatru
Domnule doctor, soţia mea mă consideră

nebun.
- De ce ?
- Fiindcă eu după ce beau cafeaua, mănânc

ceaşca.
- Cum, mănânci ceaşca cu totul ?
- Nu, rămâne doar toarta !
- Păi chiar eşti nebun! Toarta e cea mai gus-

toasă !

• Doi prieteni stau de vorbă 
Tu te-ai culcat cu logodnica ta, înainte de

căsătorie? – întreabă unul.
- Nu ! Ce fel de om crezi că sunt?! Dar tu?
- Eu da, m-am culcat, dar n-am ştiut că e lo-

godnica ta !

• La cârciumă
Vasile merge la cârciumă cu faţa plină de

vânătăi, iar prietenul său îl întreabă ?
- Cine te-a bătut în halul ăsta?
- Nevastă-mea, răspunde Vasile.
- Păi de ce, mă ?
- I-am zis... TU !
- Cum vine asta ?
- Păi ieri, când am ajuns acasă, ea mi-a re-

proşat că n-am mai făcut dragoste de o lună,
iar eu i-am răspuns:

- Poate TU !

Are probleme cu legea

Kivanc Tatlitug, protagonistul serialelor
”Iubire și răzbunare, ”Ezel” ”În dragoste și
în război”, este acuzat de evaziune fiscală.
Conform gazeteduvar.com.tr. acesta nu și-
ar fi plătit taxele către stat, în perioada
2012-2013. Fiind în plin proces, actorul
este încrezător în avocații săi, pledând
nevinovat. El dă vina pe contabilul său care
l-ar fi fraudat și ar fi fugit. De altfel, se pare
că el ar fi plătit deja o amendă destul de
mare.

Joacă într-un nou serial

Protagonista serialelor ”Puterea desti -
nului”, Mama”, Cansu Dere va juca într-un
nou serial, inspirat dintr-o legendă anato-
liană. Chiar dacă nu va fi protagonistă,
Cansu va interpreta un personaj cheie din
intriga serialului, pe Banu, soția lui Șirin.

SE SPUNE CĂ:



N
erespectarea legii,
într-o țară normală,
duce la o țară anor-

mală. Mai avem o Românie
reală?  De ce nu respectă
românii legea?

Într-un articol anterior, am
văzut de ce nu se lasă de furat.
O altă meteahnă, la care nu
putem renunța, este disprețul,
desconsiderarea față de lege.
Nu știu să fie român care să
aibă un respect deosebit față
de legi, în așa fel încât să-și
conducă viața cu gândul la re-
spectarea lor.

Nu numai oamenii obiș -
nuiți se arată dezinteresați de
ele, ci și cei care ar trebui să le
pună în aplicare, sau să veg-
heze la respectarea lor. Prin
contrast, alte state europene
au cetățeni mult mai disci-
plinați. La noi, nu respectă
legea cei care ar trebui să veg-
heze la respectarea legii, nu la
nerespectarea ei. Avem exem-
ple publice și reale, nu mai
trebuie probe. Hotărârile CCR
nu au fost respectate, unele
dintre ele, nici de către
Președintele Klaus Iohannis.
Cum să aibă rezultate acest
Guvern, când el este ob-
strucționat pe toate părțile?
Credeți că Ludovic Orban este
mai bun decât Dăncilă? Câți
kilometrii de autostradă a
făcut Ludovic Orban când era
ministrul transporturilor?
Știți câte probleme au fost cu
licitația de la Transalpina, cu
celebrul afacerist Nelu Ior-
dache, care era pe tronsonul
Pecica -Nădlac și multe altele.
Nici Viorica Dăncilă nu a făcut
nimic, decât s-a războit cu
Președintele. 

Dacă va veni la putere
,,Guvernul Meu"… 

Va curge lapte și miere, fă-
cută de doamna Turcanu, care
este atât de vocală, încât a
ajuns să creadă și domnia sa
ce spune. Așa de bine s-a con-
dus această țară, încât Președ-
intele a lăsat guvernul fără
miniștri, Parchetul General
fără Procuror-Șef, DNA fără
Procuror Șef, DIICOT fără
Procuror Șef și alții. Păi dacă
destructurezi intenționat
aceste instituții, ca să-ţi fie ție
bine, numai să cadă Guvernul,
avem o mare problemă. Ori
este făcut intenționat, ori din
prostie, iar asta nu este strate-
gie. 

Tu, ca individ, nu te joci cu
un popor și o țară, pentru a

face strategii ca să-ți fie ție
bine. Și atunci, cum vreți să
avem tot ce dorim, când ne
distrugem noi pe noi. De ce nu
avem o răspundere a magis-
traților ? La ora actuală, văd că
în justiție face toată lumea
cum o taie capul, iar asta
numai justiție nu este. Văd că
anticorupția s-a rezolvat atât
de bine, că și americanii au
venit la noi cu afaceri ,,cin-
stite"! Până mai ieri ne
dădeau lecții. Dar să vedem
cum se conduce țara. 

Țara nu o conducem
noi !

O conduc alții, prin repre -
zen tanții lor din Romania. În
primul rând, ei nu respectă
legile. Atunci cum să le re-
specte alții?

Dar, revenind la nere-
spectarea legii, la noi este
dezastru pentru că, din punct
de vedere economic, avem o
puternică economie subte -
rană necontrolată. Indiciul cel
mai sigur al acestei stări de lu-
cruri este economia subter-
ană. Nu știu la ce valori se
ridică sumele care circulă pe
ascuns. Specialiștii vorbesc
însă de valori mari, părți bune
din PIB (25-30%!).

Un alt indiciu este numărul
mare de procese în care, oa-
menii fără posibilități de a in-
fluența instanțele, mor cu
dreptatea în mână, în timp ce
unii vinovați clar, scapă ne-
pedepsiți. Poate veni un con-
ducător oricât de drastic în
acest sens, mentalitatea nu
poate fi schimbată cu forța. 

Legile sunt norme de con-
viețuire în comun. Respec -
tarea unor asemenea norme a
fost datoria transmisă de
Dumnezeu către poporul
evreu, prin decalog și scrierile
lui Moise. Însă, nici acesta nu
s-a arătat foarte vrednic în re-
spectarea lor. Iisus a venit și a
ridicat această datorie la alt
nivel. Nu prin lege se mântu-
iește omul, ci prin respectul și
iubirea față de semeni și de
Dumnezeu.

Aici este problema la noi.
Am reținut bine, că nu printr-
o lege a comportamentului in-
dividual vine mântuirea. Dar,
nu am mers suficient de de-
parte ca să descoperim im-
portanța iubirii față de ceilalți.
Mulți respectă oamenii după
poziția socială, după mulți -
mea averilor, după statutul și
puterea lor în lume. Acest tip

de respect, dublat de interesul
personal, este adesea mai
puternic decât dreptatea,
binele și meritul real al lor.
Ocolirea legii se vede la politi-
cienii din toate partidele, la
cei care trebuie să aplice
legea, inclusiv la cei care tre-
buie pusă în practică. Oare nu
cumva nu mai avem oameni
competenți de a aplica legea
și de a o respecta? 

Valorile din ziua de astăzi
stau ascunse pe undeva, de nu
se mai văd. Au apărut cei cu
studii la distanță și diplome la
kilogram, coro borat cu cei
care sunt calici, avari după
avere și când ajung în funcții
cheie, nu se mai pot controla.
Dorința de a ocoli legile nu
poate fi oprită. Se face în
echipă, cu avantaje reciproce
(la scară redusă), dar cu con-
secințe negative la scara în-
tregului neam.

Banii statului au de-
venit bătaia de joc a
celor care-i împart !

Fără nicio teamă ca vor fi
trași la răspundere. Bugetarii
au salarii mari, au de toate.
Unde plătești, poți cere cali-
tate. De aceea, și serviciile
funcționarilor, a medicilor,
profesorilor etc. pot fi pe mă-
sura veniturilor lunare. Și nu
suferă  din cauza contribua-
bililor care "se descurca" mult
mai greu în ziua de astăzi și
contribuie cu mai puțin, a
celor care gestionează banul
public incorect (aparat
supraîncărcat, achiziții dis-
cutabile, votanți plătiți ca asis-
tați social) sau a celor care nu
se simt responsabili față de
semeni, dacă sunt plătiți de
stat. 

Nimeni nu mai trage la
răspundere pe nimeni. Aflu că
într-o primărie, cu  un oraș de
50000 locuitori, sunt angajați
1200 de oameni și continuă
să angajeze. Oare ce fac acești
oameni? Pentru ce trebuie
atâția angajați? În Primăria
Iași, 53% dintre angajați sunt
cumetri, fini, nași, amante și
toate neamurile posibile. Sunt
asemenea încălcări flagrante
ale legii, pentru că ele nu sunt
respectate.

Daca legile se înscriu în
drumul comunității spre
Dumnezeu, au șanse să fie re-
spectate, însă situația nu este
prea roză. Căci până când nu
vom ajunge majoritatea la o
conștiință a interdependenței

suficient de puternică, va fi
greu de promovat respectul și
responsabilitatea în această
țară. Până când toată lumea
nu-și cunoaște rolul și locul,
nu poți avea pretenții de
schimbare. Observ că mulți
șmecherași doresc să fie
miniștri, alții care au făcut fac-
ultate la distanță doresc să fie
direct generali. La noi se
poate orice. Vă aduceți aminte
când unul cu liceu, fără ar-
mată, a ajuns colonel și alții
generali? Cum vreți să se re-
specte legea? Care lege? 

Ei fentează, noi 
fentăm, și așa ne

desființăm

Guvernul Dăncilă este hulit
pentru că a făcut niște greșeli
pe care numai începătorii le
comiteau. Schimbări aiurea
de miniștri, mers cu orice
acțiune ”la plesneală", fără a
avea ceva concret. Au mărit
salarii și pensii fără un suport
solid ca sursă de venituri.
Aproape că statul e falit, iar
relațiile "tovărășești" la furat,
între români, sunt mai puter-
nice. Cu fondurile europene 
s-a stagnat de mult timp! Pen-
tru că, de aici se fură mai greu,
spaga este mai vizibilă. 

Dar, avem și o economie
subterană, de unde s-au adus
puțini bani în economia reală.
Incompetența de a reduce
evaziunea, recunoscută prin
adoptarea acestei soluții pen-
tru ieșirea din criză, nu este
doar a guvernului. În primul
rând suntem vinovați noi,
care acceptăm mita și ilegal-
itățile, cei ce lovim tot în noi.
Victime ale economiei subter-
ane vor fi pensionarii și buge-
tarii, care vor avea prea
puține mijloace de subzis-
tență.

Probabil că nu ne simțim
responsabili de asta și
aruncăm toată murdăria în
curtea guvernului. Dar faptul
că asistăm la ilegalități, chiar
și când cumpărăm fără bon
fiscal, ne inculpă, ca partici-
panți indirecți la împuținarea
veniturilor semenilor.

Guvernul, daca ar vrea să
lupte, nu i s-ar opune criza, ci
tot noi, iar victime ar fi cei mai
slabi. Chiar dacă ar da legile
cele mai bune pentru eradi-
carea evaziunii, cine să le
pună în aplicare? Să pre-
supunem că funcționarul,
care trebuie să facă ordine,
trece la treabă. Nu cred că ar

face prea multe până când va
suna telefonul șefului, ai cărui
"prieteni" au fost afectați. Însă
șeful este primul care trebuie
să refuze influențele.

Dacă șeful cel mare al sta -
tului își verifică cinstit oa-
menii, dacă ei fac mai departe
acest lucru și nu intervine
atunci când se descoperă
nereguli ca să le mușamali -
zeze, ar fi șanse să se schimbe
ceva. Dar poate porni un sin-
gur om un asemenea proces?
De câți ar avea nevoie ca să
reușească? Unde sunt ei? Dar
cei din fruntea statului tre-
buie să se verifice pe ei, în
primul rând.  Cum oamenii
sunt pătați, rufele și înșelăci-
unile se spală  prin pre-
scripție. 

Nu există un torționar mai
bun pentru un popor decât
propria sa lașitate. Când este
vorba de strigat în fața
palatelor, suntem voinici (în
opoziție), dar când trebuie să
ne rupem de lumea aranja-
mentelor, majoritatea suntem
incapabili. Cerem insistent la
alții ceea ce nici noi nu putem.
Ca și cu preotul, mirenii îi cer
lui să fie sfânt, dar propria lor
neorânduială și necinste nici
nu o bagă în seamă. Dacă ei s-
ar sfinți, i-ar fi rușine și preo-
tului să facă greșeli.

Când legea va urmări să
slujească, cu adevărat cetățe-
nilor, nu intereselor, nu infrac-
torilor, când oamenii vor
înțelege că fără o rânduială
comună, nu există o viață îm-
preună, vor fi șanse de schim-
bare. Așa, fiecare pe cont
propriu, suntem sub legea se-
lecției naturale, nu a dragostei
și respectului pentru frații
noștri. Ca să trecem la respect,
e nevoie de o profundă schim-
bare de mentalitate. Suntem
capabili? Poate…

Dar oare vrem asta?

Al dumneavoastră același 
Prof.Ioan Romeo Mânzală
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Oare de ce nu se respectă
legea?!



Mod de preparare:
Conopida se rupe în

buchețele, se spală sub jet de
apă, se scurge și se pune la

fiert în apă cu sare, timp de 10
minute, până se înmoaie.

După de s-a fiert, se lasă la
scurs. Ciupercile se clătesc
sub jet de apă, se scurg se feli-
ază, apoi se călesc în ulei
încins. Se lasă la călit până ce
scade apa. Separat, într-o
crăticioară se topește untul, se
adaugă făina, amestecându-se
rapid. Se stinge cu puțin lapte,
amestecându-se continuu,
apoi sosul obținut se condi-
mentează cu sare, piper și se

lasă pe foc până capătă con-
sistență.

Se pregătește un vas ter-
morezistent, care se unge cu
unt, peste care se presară pes-
met. În el se aranjază, pe toată
suprafața, conopida, ciuper-
cile, apoi se toarnă sosul. Dea-
supra se presară cașcaval ras,
iar vasul se dă la cuptor, unde
sa lasă până ce compoziția se
rumenește frumos.
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Mod de preparare:
Zarzavaturile (morcovii,

pătrunjelul și țelina) se spală,
de curăță, se taie bucățele și
se pun la fiert în trei litri de
apă. Când apa începe să fiarbă
se ia spuma și, dacă este cazul,
se mai adaugă apă.

Ceapa se curăță și se
călește în ulei, apoi se adaugă

și usturoiul și se lasă pe foc
până se înmoaie. Roșia se
spală, se curăță de coajă și
semințe, se taie cubulețe apoi
se călește în tigaie, la foc mic,
împreună cu celelalte legume.
Cât timp legumele se află la
călit, se curăță cartofii, se
spală, se taie cubulețe și se
adaugă în supă, unde rădăci-

noasele sunt aproape fierte.
După două-trei clocote, se
adaugă în oală legumele
călite, se mai completează cu
apă caldă și se mai lasă oala
cu supă la fiert, la foc mediu,
să dea încă un clocot. 

Între timp, se fierb tăițeii,
conform recomandărilor de
pe ambalaj, în apă clocotită cu
sare, se clătesc, se scurg și se
adaugă în supă. După două-
trei minute, supa se condi-
mentează, după gust, cu sare
și piper. 

Oala se ia apoi de pe foc, se
presară pătrunjel tocat, se pune capacul și după 10-15 minute, supa se poate servi.

Mod de preparare:
Gutuile se rad, se ames -

tecă bine cu suc de lămâie și
cu 200 g zahăr.

Pentru pregătirea aluatu-
lui se încălzește uleiul, apoi
se adaugă untul, sarea, 100 g
zahar, care se amestecă bine
cu apa minerală și oul. La
final se adaugă făina și praful
de copt, în așa fel încât să
iasă o cocă nu foarte tare,
potrivită. Aluatul obținut se
împarte în două, din care se

întind două foi. Prima foaie
se așază în tava unsă și
tapetată cu făină, se adaugă
și puțin pesmet, apoi se pun
gutuile stoarse bine de suc.
Deasupra se presară scor -
țișoară, apoi se așază și cea
de a doua foaie, care se
înțeapă cu furculița. Prăji-
tura se dă la cuptor pentru
35 de minute, iar după ce se
rumenește, se stropește cu
sucul stors de la gutui.

www.gustos.ro/retete

plăcINTă cu GuTuI

coNopIDa cu cIupERcI la cupToR

INGREDIENTE

4-6 cartofi roz, 2 morcovi, 1 pătrunjel, o felie de
țelină, o ceapă galbenă medie, 5-6 căței de usturoi, o
roșie mare, ulei de floarea soarelui, o legătură de frunze
de pătrunjel, sare, piper, 100 grame de tăiței cu ou.

INGREDIENTE

400 gr conopidă, 300 gr ciuperci champignon, o lin-
gură ulei, 40 gr unt+pentru uns forma, o lingură cu
vârf făină, 400 ml lapte, 150 gr cașcaval ras,  sare, piper
negru măcinat, cimbru uscat, o lingură pesmet.

Supă DE caRTofI cu TăIțEI

INGREDIENTE

3 - 4 gutui (1,5 kg), 300 g zahar, 150 ml ulei+50g unt,
100 ml apă minerală sau sifon, 400 g făină, un ou,

un praf de sare, scorțișoară, coajă rasă de la o lămâie,
un plic cu praf de copt.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

T - AM - S - C - CARREY - LEVY - BATAI - SVAB - CUSAC - ALO - P - UP - B - AUL - R - MIA - PLUMMER - ERG - NS - PRE - STATE - AIA - RAT - YUAN -

GA - OL - A - RA - AGRARIANA - INTRETAIAT - IC - TO - FRASER - I - ION - II - ITA - A - GAG - C - T - T - NIMICITOR - ROL - PURUREA - NEAOSA -

SARAC - NIELSEN - RETUR - L - RN - SAT - TAIATA - KIWI - NA - AI - O - U - COTA - N - TRACTARI - OIERI - SUTHERLAND - ZAR - SA - TIARE - MIMI



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 4 camere,

Deva, Bdul Iuliu Maniu, L-uri, etaj 1,
decomandat,117 mp, CT, termopan, 2
băi, 3 balcoane. Preț: 89.000 euro,
telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament 3 camere
plus garaj sub bloc, etaj 1, decoman-
dat, CT, o baie plus balcon, Deva, zona
Cuza Vodă. Preț: 62.000 euro, telefon:
0721.055.313.

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, tel. 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 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, 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 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 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.

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 

persoane încadrată în muncă, student

sau elev. Rog seriozitate. 

Tel. 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. Tel.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.

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.

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

l Domn, 41 de ani, doresc o re-
lație discretă cu o doamnă fără
prejudecăți. Am loc de refugiu,
menționez, pentru petrecerea timpului
liber. Telefon: 0730.735.686. Aștept
SMS.

l Doamnă serioasă, fără oblig-
ații, 66 de ani, doresc să cunosc un
domn serios, de vârstă apropiată,
pentru a ne petrece și a merge 
împreună pe drumul vieții. 
Suntem la vârsta când seriozitatea 
ar trebui să ne caracterizeze. 
Telefon: 0728.783.254. 

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

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 fustă de piele, talia 32,
nouă, de culoare maro închis. 
Preț: 60 de lei, telefon: 0725.483.

l Vând țuică de prune, de 50-60
de grade, de foarte bună calitate, în
cantitate mai mare. Tel. 0729.529.137.

l Vând dulăpior alb, melaminat,
cu trei sertare, nou, 72x40x40 cm.
Telefon: 0745.750.705.

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

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

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

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.

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

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro

Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de  MICĂ PUBLICITATE, în con-

formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.

micA PUbLicitAte - 1511 - 17 octombrie 2019

Deva, 22 Decembrie, 37A •

Tel. 0726 871 728

www.accentmedia.ro

Anunţuri de mare şi 
mică  publicitate

în ziare locale şi centrale



11 - 17 octoMBrIe 2019

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL

Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, Judeţul Hunedoara - RO
Tel. 0354 102 250 • Fax/e-mail: 0354 780 256

ISSN 1842 - 9955

accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro                                               FORTES FORTUNA ADJUVAT!

Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar,
Cornelia Holinschi,  Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior   

Tehnoredactare: Codruţa Goţa

16 - ActuALItAte

Ziua de 10 octombrie
va rămâne înscrisă
cu litere de aur în is-

toria Liceului Teoretic
”Avram Iancu” din Brad.
În urmă cu 150 de ani,
aici și-a deschis porțile
primul gimnaziu român
greco-oriental, fiind
rezultatul conlucrării mai
multor membri marcanți
ai elitei  românești din
Transilvania secolului XIX
cu țăranii ortodocși și
greco-catolici din Țara
Zarandului.

De la înființare, până în
1918 a funcționat ca gim-
naziu inferior de patru clase,
iar din 1923 s-a trecut oficial
la Liceul Ortodox Român,,
Avram Iancu’’, fiind patronat
de Biserica Ortodoxă Româ -
nă – Mitropolia Ardealului.

Prin efortul cadrelor di-
dactice și ale autorităților, în
decursul timpului, liceul bră -
dean a devenit o unitate eta -
lon în învățământul
hune do rean, de aici  luându-
și zborul multe generații de
elită, care au devenit, în timp,
personalități marcante ale
vieții economico-sociale și
culturale românești.

Revenind la momentul de

vineri, 10 octombrie, cere-
monialul desfășurat cu oca -
zia aniversării a 150 de ani,
la Brad, a reunit oficialități
județene și locale, cadre di-
dactice, elevi, precum și nu-
meroși invitați, care au ținut
să împăr tășească cu actualii
elevi și dascăli clipe de
emoție și readuceri aminte.

Au fost adresate mesaje
de felicitare colectivului de
cadre didactice ale liceului și
elevilor, s-au înmânat diplo -
me de excelență, premii din
partea Inspectoratului Șco-
lar al Județului Hunedoara.
Evenimentul a fost întregit
de un program artistic susți -
nut de elevii liceului și de

lansarea unei monografii
aniversare. Și tot cu acest
prilej, a fost dezvelită o placă
comemorativă. La final, s-a
oficiat un parastas pentru cei
trecuți în neființă, cadre di-
dactice care și-au închinat
profesia unui scop nobil:
acela de a pregăti temeinic
pentru viață generațiile vi-
itoare.

Pentru că ne aflăm la un
moment aniversar, felicităm
corpul didactic al liceului
brădean, iar elevilor de aici
le dorim performanțe de ex-
cepție în activitatea școlară . 

La mulți ani !

Cornel Poenar 

150 de ani de la înființare 

Moment aniversar la Liceul

”Avram Iancu” din Brad 

Deva - Salvamontiştii reco-
mandă turiştilor care doresc să
urce la munte, la acest sfârşit
de săptămână, să abordeze cu
mare atenţie traseele de
creastă, în special în Masivul
Parâng, unde a nins mai mult.
În Masivul Retezat stratul de
zăpadă este foarte mic, dar
este foarte frig dimineaţa, şi se
poate aluneca foarte uşor pe
potecile îngheţate. 

„În Parâng a nins mai mult
şi atunci zona de creastă este
albă. Trebuie mare atenţie la
parcurgerea unui traseu de
creastă. În Retezat, stratul de
zăpadă este foarte mic, pote-
cile sunt în regulă. Sfatul nos-
tru este ca turiştii care se
aventurează pe creste să aibă
echipament adecvat pentru
munte şi să anunţe echipele
Salvamont atunci când plea că
pe trasee”, a precizat şeful Ser-
viciului Public Judeţean Salva-

mont Hunedoara, Ovidiu
Bodean.

Potrivit acestuia, turiştii
care se cazează la cabanele
din staţiunile montante Stra -
ja, Parâng sau Râuşor pot
parcurge trasee mai scurte,
cu precizarea că în Masivul
Parâng se recomandă ca
acestea să se oprească în
apropierea vârfului Parângul
Mic, pentru a evita oricare
pericol. 

Salvamont Hunedoara are
organizate cinci punte de per-
manenţă, la Râuşor, Alunii
Negri, Straja, Parâng şi Pietrele.
În această perioadă a anului,
bazele Salvamont de la Râuşor
şi Alunii Negri funcţionează pe
tot parcursul săptămânii, iar
cele din Straja, Parâng şi
Pietrele sunt disponibile în
week-end şi în cazul orga-
nizării unor concursuri sau
tabere. 

Prima zăpadă în Parâng 
şi Retezat

CASA DE INSOLVENȚĂ HUNEDOARA SPRL
în calitate de lichidator judiciar al

MONTAN CONS SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite

ANUNȚĂ VÂNZAREA INDIVIDUALĂ PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ 
A URMĂTOARELOR ACTIVE:

1. HIDRODEBAVURATOR, tip Cornet Mercury, acționat electric, tensiune 380V. Prețul de pornire
al licitației este de768,00lei, exclusiv TVA.

2. CASĂ DE VACANȚĂ compusă din:  parter, cu Sc=248,1mp, Su=190,3mp: casa scării, hol 1,
restaurant, hol 2, bucă tărie, bar, magazie alimente, grupuri sanitare, magazie lemn, centrala termică;
etaj 1, cu Sc=210,9mp, Su=173,5mp : casa scării, doua holuri, noua camere cu bai proprii si o sala;
etaj 2, cu Sc=155,2mp, Su=129,8mp : casa scării, hol, sapte camere cu bai proprii si o sala; mansarda,
cu Sc=140,2mp, Su=116,8mp : casa scării, hol si sapte camere cu bai proprii.Din cele 23 de camere,
3 camere sunt pentru personalul cabanei si 20 camere sunt pentru cazarea turistilor. Imobilul este
înscris în CF nr. 2151-Lupeni, situată în Lupeni, Masiv Straja, Trup II, Parcela nr. 32, Jud. Hunedoara.
Prețul de pornire al licitației este de 552.819 lei, exclusiv TVA.

Licitația va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar din Hunedoara, Str. George
Enescu, nr. 16, bl. 16, parter, Jud. Hunedoara, în data de 18.10.2019, orele 13.00 .

Persoanele interesate de achiziționarea activului prezentat mai sus sunt obligate să se prezinte
la sediul lichidatorului judiciar cu 24 de ore înainte de data licitației pentru achitarea garanția de
participare la licitație în cuantum de 10% din prețul de pornire a licitației, să achiziționeze caietul
de sarcini și să depună documentele solicitate de lichidatorul judiciar.

În caz de neadjudecare licitația se va relua în datele de 25.10.2019 și 01.11.2019.
Contact: Tel: 0354.880378, 0767438089, e-mail: office.cih@yahoo.com


