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În comuna Râu de Mori
continuă investiţiile în 
infrastructură. Sunt în
atenţie reţelele de
canalizare, dar şi 
drumurile importante 
pentru locuitori.

INvESTIţIIPAg. 3
Operatorul regional 
Activitatea Goscom a 
investit peste 320.000 de
euro în dotările necesare
pentru efectuarea unor
lucrări de calitate. 

SĂNĂTATEPAg. 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

Peste 10.000 de doze de
vaccin antigripal au ajuns
la medicii de familie din
judeţ. Diferenţa până la
31.000 de doze va sosi în
noiembrie. 

Pag. 8 - CONCURS
Farmacia TACOMI

te face mai frumoasă!

Câştigătoarele din această  săptămână:

• ALIONESCU MARIA din Deva

• KOVACI LUDMILA din Deva

/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

Trecem la ora de iarnă!/pag.8

GRATUIT

Invenţia unui inginer
din Deva, premiată 

la Salonul Auto
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R
ețelele de canalizare
şi mai multe dru-
muri- pe agenda

edililor locali din comună.
Râu de Mori – Adminis-

traţia locală din comuna Râu
de Mori continuă proiectele de
dezvoltare a infrastructurii în
toate satele aparţinătoare,
atenţia fiind îndreptată spre
reţelele de canalizare şi spre
mai multe drumuri de interes
pentru cetăţeni. 

„Proiectul vizează satele
Râu de Mori, Ostrovel, Brazi,
Valea Dâljii şi Unciuc. Am
reuşit să lucrăm bine la acest
obiectiv de investiţii, foarte im-

portant pentru comunitatea
locală. În prezent, investiţia
este realizată în proporţie de
40%”, a apreciat primarul co-
munei Râu de Mori, Niculiţă
Mang. 

Potrivit acestuia, după fi-
nalizarea lucrărilor la reţeaua
de canalizare din satul Valea
Dâljii, constructorul s-a mutat
în localitatea Brazi şi se con-
tinuă cu satul Ostrovel. 

Pe aceeaşi linie, primăria a
demarat procedurile pentru
un proiect care vizează reţeaua
de alimentare cu apă şi
canalizare din zona Râuşor.
Licitaţia este pe ultima sută de

metri, urmând să fie desemnat
câştigătorul acesteia şi să fie
emis, apoi, ordinul de începere
a lucrărilor. În aceeaşi zonă, se
află în execuţie o lucrare pen-
tru captarea şi tratarea apei
potabile pentru zona Râuşor şi
în comuna Râu de Mori. 

În ceea ce priveşte infra-
structura de drumuri, pri-
marul comunei Râu de Mori a
arătat că sunt vizate mai multe
drumuri de interes local.
Aproximativ 60% din acest
proiect este finalizat, în atenţie
fiind drumurile din zona Valea
Dâljii şi Ohaba Sibişel. 

Râu de Mori: Continuă
investiţiile importante

pentru comunitate

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. 

Luncoiu de Jos: Şcoala, 
elementul principal în

formarea oamenilor locului

Luncoiu de Jos – Educaţia
copiilor pe baza unor principii
sănătoase de viaţă reprezintă
un deziderat pe care adulţii şi-
l doresc, în permanenţă. De
aceea, implicarea comunităţii
locale şi, în special a adminis-
traţiei locale, în astfel de
proiecte reprezintă un exem-
plu demn de toată lauda.

Este şi cazul comunei Lun-
coiu de Jos, unde autorităţile în
colaborare cu Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă
Hunedoara au desfăşurat,
timp de două zile, acţiuni
demonstrative prin care au
arătat tehnica de luptă de care
dispune instituţia. 

Debutul programului a avut
loc la viaductul "Dealul Fetii",
cu o serie de acțiuni demon-
strative, continuând, a doua zi,
cu exerciții de prim ajutor.

„Elevii Școlii Gimnaziale
Luncoiu de Jos, alături de pro-
fesori s-au bucurat de o ade-
vărată lecție de profesionalism
oferită de personal specializat

în situații de urgență. Cred că
astfel de acţiuni sunt extrem
de importate pentru copii,
deoarece aşa vom reuşi să le
inducem acea responsabilitate
socială necesară pentru dez-
voltarea societăţii”, a declarat
primarul comunei Luncoiu de
Jos, Călin Dud.

Un alt eveniment despre
care comunitatea locală este
mândră se referă la albumul
fotografic intitulat „Oameni și
locuri. Comuna Luncoiu de
Jos”, un real succes. 

„Mulțumim tuturor celor
care au luat parte la acest
eveniment deosebit și tuturor
celor care și-au deschis su-
fletele și porțile caselor pentru
ca, binecunoscutul pasionat de
fotografie și iubitor de natură,
Nicu Jianu, să poată realiza
aceste fotografii minunate! Ne
bucurăm că am reușit să
aducem în fața lumii întregi
bogăția reală a acestor me-
leaguri: Oamenii”, a conchis
primarul Călin Dud.

Veţel - Căminul cultural
„Drăgan Muntean”, din satul
Leşnic a fost modernizat cu
fonduri de la Compania Naţio -
nală de Investiţii şi de la bugetul
local. Alte investiţii sunt deru-
late prin programele guverna-
mentale de dezvoltare locală şi
rurală. 

„Clădirea modernizată a fost
una veche, cu o structură din
cărămidă şi un planşeu din
lemn cu o deschidere de 9
metri. Era nevoie de inter-
venţii”, a declarat primarul co-
munei Veţel, Ioan Henţiu.

Căminul cultural din satul
Leşnic are o capacitate de 200
de locuri şi anexele necesare
pentru desfăşurarea activităţii.

„Clădirea a fost adusă la un
stadiu modern, care să cores -
pundă exigenţelor locuitorilor
din satul Leşnic, şi nu numai. E

o clădire cu spaţiile şi funcţio -
nalităţile necesare, specifice. Se
poate veni aici pentru eveni-
mente fericite, dar şi pentru al-
tele mai puţin fericite, pentru că
aici se pot organiza şi paras-
tase”, a menţionat primarul co-
munei Veţel.

Sunt mai multe investiţii pe

care primăria le face pentru
cetăţenii din satul Leşnic, între
acestea fiind cele pentru
reţelele de apă, canalizare, as-
faltări, investiţii realizate prin
finanţări atrase prin pro-
gramele guvernamentale
PNDL sau din sume alocate de
la bugetul local.

Veţel: Căminul cultural din satul Leşnic 
a fost modernizat



U
n inginer din Deva 
a inventat un
mecanism pentru

creşterea autonomiei
maşinilor electrice 
cu 30% 

Deva – La capătul a doi ani
de muncă, un inginer care lu-
crează la una dintre cele mai
cunoscute reprezentanţe auto
din Deva a reuşit să pună pe
hârtie o idee prin care autono-
mia maşinilor electrice creşte
cu circa 30%. 

Invenţia inginerului Ro meo
Cătălinoiu are la bază modifi-
carea unui mecanism de la
transmisia acestui gen de au-
tomobile, fapt care se reflectă
într-un consum de energie
mai mic al acestora şi, implicit,
în mărirea duratei în care
maşina poate fi folosită după o
singură încărcare.

“Invenţia se numeşte re-
ductor mecanic cu raport de
transmisie variabil autoadap-

tiv În stadiul actual se ştie că
transmisia automobilelor
propulsate de motoare elec-
trice este asigurată de un re-
ductor cu o singură treaptă,
ceea ce face ca motorul elec-
tric să lucreze pe o plajă destul
de largă de turaţii. Având un
consum destul de mare de 
energie, autonomia este rela-
tiv scăzută. Acest reductor are,
teoretic, o infinitate de ra -
poarte de transmisie cuprinse
între două valori constructiv
alese, ceea ce face ca motorul
electric să lucreze pe o plajă
restrânsă de turaţii, rezultând
un consum de energie mai mic
şi o autonomie mai mare”, a
declarat inginerul Romeo
Cătălinoiu.

Inventatorul a apreciat,
însă, că într-o variantă per-
fecţionată este posibilă o re-
ducere a consumului de
energie cu 45 %, ceea ce se va
reflecta, direct proporţional, şi

în autonomia automobilului
electric.

Cu această invenţie, Romeo
Cătălinoiu a reuşit să câştige
un premiu şi o bursă în va -
loare de 10.000 de lei la Sa-
lonul Auto Bucureşti (SAB),
premiul fiind acordat de Fun-

daţia Dan Voiculescu pentru
Dezvoltarea României şi de
SAB. 

Inginerul Romeo Cătălinoiu
a menţionat că va breveta in-
venţia, urmând ca anul viitor
să fie prezentată sub forma
unui prim produs la SAB.

„Împreună cu Fundaţia Dan
Voiculescu vom trece la pasul
doi, brevetarea ei şi realizarea
unui produs funcţional pe care
vrem să-l prezentăm anul vi-
itor la Salonul Auto”, a
menţionat inventatorul.

Invenţia a fost apreciată de
asistentul universitar Corneliu
Birtok Băneasă, cunoscut pen-
tru invenţiile sale din dome-
niul auto.

„Industria auto este un
domeniu în plină dezvoltare.
Este o idee ingenioasă care se
pliază foarte bine în contextul
actual al maşinilor electrice.
Eu sper să o vedem, în câţiva
ani, implementată la autove-
hiculele electrice. Din câte ştiu,

cel mai important aspect al
maşinilor electrice este au-
tonomia. Dacă avem o creştere
cu 30% a autonomiei este
foarte bine pentru conducă-
torii auto. Cred că invenţia are
şi o tentă ecologică deoarece
bateriile maşinilor se vor uza
mai puţin şi vor fi schimbate
mai rar”, a conchis Birtok
Băneasă. 

ActUALItAte - 325 - 31 octomBrIe 2019

Invenţia unui devean, marele 
premiu la Salonul Auto Bucureşti

Orăştie – Operatorul re-
gional de apă şi canalizare
Activitatea Goscom Orăştie a
desfăşurat, în acest an, un
amplu proces de dotări cu
utilaje şi echipamente mo -
derne, care să contribuie la
buna desfăşurare a activităţii
şi la creşterea calităţii lu-
crărilor executate. 

„Anul acesta am efectuat
investiţii în valoare de
320.000 de euro. Între aces-
tea se numără achiziţia unei
vidanje performate care a
cos tat 212.000 de euro. În

cadrul Programului Rabla am
reuşit să cumpărăm două
maşini: un Dacia Docker şi o
Dacia MCV pentru intervenţi-
ile pe care le efectuăm în te -
ritoriu”, a declarat directorul
Activitatea Goscom Orăştie,
Nicolae Timariu. 

Autovehiculul Dacia Do -
cker se foloseşte pentru dis-
pozitivul pe care îl folosim
pentru monitorizarea video,
pe interior, a reţelelor de
canalizare, un sistem extrem
de eficient atunci când este
vorba de intervenţii.

„Putem depista zona în
care trebuie intervenit,
atunci când pe reţea se
formează dopuri sau când
aceasta se sparge. Operaţiu-
nile de reparaţii decurg
foarte repede pentru că se
poate interveni exact în locul
în care este nevoie”, a pre-
cizat directorul companiei
Activitatea Goscom Orăştie.

Alte investiţii realizate în
acest an de către operatorul
regional de apă se înscriu pe
linia dotărilor necesare în
cazul intervenţiilor, cum ar fi

aparatele de sudură perfor-
mante, inclusiv cele pentru
sudura cap la cap a ţevilor de
polietilenă, dar şi alte echipa-
mente necesare muncitorilor.

În plus, societatea va
bene ficia de un sediu nou,
care a fost ridicat în curtea
interioară, pe o suprafaţă de

190 de mp, amprentă la sol,
clădirea având parter şi etaj.
Deja, clădirea este ridicată,
iar acum se lucrează la fin-
isajele interioare şi compar-
timentările necesare. Se
speră ca acest spaţiu să devi -
nă funcţional până la sfârşitul
anului. 

Activitatea Goscom Orăştie: 
Investiţii de 320.000 de euro 

în echipamentele necesare
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D
escendente din
bivolul sălbatic
african, aceste

bovine semidomesticite
sunt foarte ataşate de
stăpânii lor, iar
străinilor le aruncă
priviri ce-ţi produc fiori
pe şira spinării.

Weekend-ul trecut am
plecat spre satul hunedorean
Gânţaga, pentru a fotografia
câteva exemplare de bivoliţe
sau “biboarce” cum le zic oa-
menii locului, animale care
teoretic sunt îmblânzite, dar
practic încă au multe din obi-
ceiurile rudelor din sălbăti-
cia africană. Se simte în
privirea lor, se vede în com-
portament. Unele hoinăresc
departe de casă şi ogradă, pe
dealuri, pe câmpii şi în pă-
duri, în turme, nesuprave -
gheate de nimeni. Se întorc
spre casă doar când au chef
sau le forţează stăpânii lor,
pentru care nutresc o afec ţi -
u ne sinceră. Dar atât. Străinii
nu sunt toleraţi. E bine să
păstrezi distanţa.

Ca-n savană
Prima dată când am dat

faţă-n faţă cu ele mă priveau
sceptice de după un ţarc, iar
una s-a ascuns în vegetaţie.
S-au oprit din rumegat şi
încercau să înţeleagă ce fac
în preajma lor cu aparatul
foto. Nu am avut curajul să
mă apropii prea mult, îmi
par foarte imprevizibile, iar
ochii lor nu-mi dau deloc
senzaţia de linişte. Moş
Vălean, unul dintre păstorii
lor pare foarte relaxat pe
lângă ele, asta pentru că pe el
îl cunosc, dar eu mă simţeam
ca în savana Africii. Vălean
Neag din satul Gânţaga are

acasă două bivoliţe. De fapt,
omul are în ogradă o ade-
vărată menajerie: porci, vaci,
oi, câini, găini şi pisici cu ne-
miluita (la ce lapte delicios
furnizează bivoliţele nici nu-
i de mirare). Este unul dintre
puţinii crescători de vite care
mai deţin această rasă care
pare pe cale de dispariţie în
satele hunedorene. “Sunt
foarte mulţi oameni în satul
nostru care nu mai au nici
vaci. Înainte era plin de ele,
acum mai sunt doar câteva,
iar bivoliţe şi mai puţine. Or
să dispară şi vacile cât de
curând, oamenii nu mai ţin
animale, e mult de lucru cu
ele, multă bătaie de cap”. 

Bivoliţele sunt mai uşor
de îngrijit, zice moş Vălean,
iar laptele furnizat de ele
este superior celui al vacii
comune. Dacă la o vacă obiş-
nuită grăsimea laptelui este
de 3,5% la bivoliţe atinge
8%. Un exemplar furnizează
cam 7-8 litri de lapte pe zi şi
omul îşi face acasă toate pro-
dusele derivate din acesta.
Caşul şi smântâna din lapte
de bivoliţă sunt pur şi simplu
delicioase.

La plimbare prin Luncani
Şi dacă am avut şansa să

prindem bovinele lui moş
Vălean mai aproape de casă
să le facem poze, la cele ale
altui crescător ar fi trebuit să
luăm Luncaniul la pas.
Ajungem la casa lui Simonel
şi Mihaela Burtoi, tot din
Gânţaga, o familie care
deţine 8 bivoliţe, două
viţeluşe şi un taur fioros. Cât
de fioros e acesta ne spune
Mihaela Burtoi. “Taurului nu-
i mai dăm drumul la păşune,
îl ţinem în grajd. Împunge
bivoliţele, le răstoarnă, are

toane şi e greu de stăpânit.
Are şase ani ca vârstă. În
lumea lor, după cinci ani
încep să îmbătrânească şi
devin agresivi. Numai când e
şi soţul meu şi suntem doi în-
drăznim să-l scoatem în
câmp”. 

Bivoliţele nici nu sunt
acasă, au fost lăsate libere şi
au ajuns până în pădurile
Luncanilor. Îi întreb dacă nu
se tem că le-ar putea ataca
vreo sălbăticiune şi să
rămână fără ele. “Aici nu
avem urs carpatin care să le
atace. E cam singurul care le
poate prinde, în rest, la cât
sunt de masive, fac faţă
oricărui prădător” spune Si-
monel Burtoi. “Când vine pe-
rioada în care nu mai
colectăm lapte de la ele, le
lăsăm libere pe păşuni. Caută
mere pădureţe şi băltoace
unde se scaldă toată ziua. În
fiecare duminică le ducem
făină cu sare. Le găsim destul
de greu pentru că umblă
peste tot. Săptămâna trecută
de exemplu, ne-am trezit cu
ele pe la Vâlcele” (sat la
câţiva kilometri de Gânţaga
n. red.) spune Mihaela Bur-
toi.

O mică afacere
Creşterea “biboarcelor”

aduce şi satisfacţii. În fiecare

sâmbătă doamna Mihaela
merge în piaţa de la Hune-
doara cu produse din lapte.
Sunt doar doi producători
din toată piaţa care au
brânză, smântână şi lapte de
bivoliţă. “Din 10 litri de lapte
de bivoliţă producem cam 3
kilograme de brânză, pe
când de la o vacă obişnuită
facem doar un kilogram. Sin-
cer, doar o mică parte din
produse le vindem la piaţă,
pentru că în fiecare zi am
cumpărători şi multă marfă o
dăm de acasă. Chiar şi viţeii
sunt deja arvuniţi. Am avut
cumpărători şi de la Bu-
cureşti”. 

Fie că vorbim de o mică
afacere, fie că este pură pasi-

une, creşterea bivoliţelor a
devenit o activitate tot mai
rară în judeţul nostru. Lumea
satului se modernizează,
pământul nu se mai cultivă
ca odinioară şi creşterea ani -
malelor în general devine o
raritate în gospodăria oame-
nilor din zonele rurale. Oaze
de natură pură şi tradiţii
vechi încă mai găsim la Vâl-
cele şi Gânţaga, dar am sen-
zaţia că în curând astfel de
obiceiuri, precum creşterea
bivoliţelor, vor înceta odată
cu oamenii care au făcut din
asta o pasiune şi un mod de
viaţă. Până când “moder -
nismul” fermelor va ajunge şi
la noi, bivoliţele sunt libere
să cutreiere pădurile hune-
dorene.

Călin BICĂZAN

Ultimele bivoliţe din
judeţul Hunedoara

Curiozităţi
- puiul bivoliţei se numeşte malac.
- bivolul se tăvăleşte adesea prin noroi pentru a se ră-

cori şi a îndepărta paraziţii de pe piele.
- vânătoarea de bivoli este considerată foarte pericu-

loasă pentru că animalul este rezistent la gloanţe.
- bivolul mascul atinge 700 de kilograme în greutate.
- chiar dacă pare un animal greoi, bivolul poate alerga

cu 60 km/h.
- datorită pielii groase îşi permite să se ascundă în tu-

fişuri cu ţepi mari ca să scape de pericole.

Moş Vălean, 
păstorul de  bivoliţe

Bivoliţele se înţeleg de minune cu  vacile obişnuite

Nu, nu suntem în Africa, ci în satul
hunedorean Gânţaga, unde încă se
mai practică creşterea bivoliţelor
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C
entrul Cultural şi de
Creaţie al ora;ului
Simeria a organizat

în luna octombrie eveni-
mente culturale variate,
care au atras public de
toate vârstele.

Astfel, în data de 5 oc-
tombrie, la Parcul de Afaceri
Simeria, a avut loc evenimen-
tul PARFUM DE ROMANŢĂ, în
cadrul căruia publicul a avut
parte de un program de ro-
manţe, cântece de petrecere şi
şlagăre româneşti, în inter-
pretarea soliştilor: Răzvan
Furdui, Ciprian Roman şi
Gabriel Cândea (câştigătorul
Trofeului Tinereţii la Festi-
valul de la Amara – 2019 ). 

În data de 11 octombrie, a
avut loc evenimentul WE
WILL ROCK YOU! - BALUL
BOBOCILOR LICEULUI TEH -
NOLOGIC DE TRANSPORT
FEROVIAR ANGHEL SALIGNY,
care a avut ca temă perioada
anilor 60-70. În concurs s-au
înscris 21 de boboci, care au
luptat pentru titlurile de Miss
şi Mister Boboc. Aceştia au
pregătit, împreună cu copiii
de la Clubul Smart al Copiilor
Simeria, momente de dans, de
pantomimă, de teatru şi chiar
de interpretare muzicală. A
fost un eveniment dinamic,
plin de culoare şi de energie
pozitivă. 

În data de 21 octombrie, de
la ora 11, la Parcul de Afaceri
Simeria, pentru copiii înscrişi
la ciclul primar de în-
văţământ, a fost prezentată
piesa de teatru ADEVĂRATA
POVESTE A LUI HANSEL ŞI
GRETEL, cu participarea
Teatrului de Artă Deva. Sala s-
a dovedit a fi neîncăpătoare

pentru copiii bucuroşi să se
întâlnească cu personaje în-
drăgite din poveşti, cu care au
cântat şi au dansat.

Luna noiembrie debutează
cu FESTIVALUL TOAMNEI,
eveniment care se află deja la
ediţia cu numărul 5 şi care se
va desfăşura în data de 2
noiembrie, la Parcul de Afa -
ceri Simeria. În cadrul acestui
eveniment, dimineaţa, se vor
organiza ateliere de creaţie,
precum şi concursuri de de-
sene, de dovleci sculptaţi şi de
costume. Seara va avea loc un
spectacol la scenă, susţinut de
toate trupele de dans modern
şi de balet de la Clubul Smart
al Copiilor din Simeria.

În data de 18 noiembrie, de
la ora 13, va fi prezentată
elevilor de liceu comedia UN
BĂRBAT ŞI MAI MULTE FE -
MEI, cu participarea Teatrului
de Artă Deva. “Este absolut
necesar să încercăm să dez-
voltăm copiilor şi tinerilor din
comunitatea noastră dra -
gostea pentru cultură şi pen-
tru frumos, de aceea ne
planificăm astfel de specta-
cole la Simeria”, spunea ma -
nagerul Centrului Cultural şi
de Creaţie al oraşului Simeria,
Mihaela – Anca Albu.  

La finalul lunii noiembrie
va fi prezentată publicului co-
media CINA DE ADIO. Mihai
Călin, Gheorgeh Ifrim şi Ecate-

rina Ladin sunt cei trei actori
cunoscuţi publicului care vor
da viaţă personajelor din
piesa scrisă de multi-premi-
aţii Alexandre de la Patelliere
şi Matthieu Delaporte. Subiec-
tul piesei este inspirat de un
trend parizian al evoluţiei pri-
eteniilor, o cină de adio orga-
nizată pentru prietenii cu care
nu vrei să mai vorbeşti. Lu-
crurile scapă însă de sub con-
trol şi se transformă într-o

serie de dezvăluiri care vor
aduce hotote de râs.

Pentru luna decembrie, or-
ganizatorii pregătesc o serie
de evenimente variate, atât
pentru copii cât şi pentru
adulţi, dintre care amintim
doar câteva: un concert cu
Alexandra Uşurelu, o seară de
colinzi, un spectacol de teatru,
muzică şi dans cu copiii de la
Clubul Smart al Copiilor Sime-
ria.   

EVENIMENTE CULTURALE LA SIMERIA



Există două direcții
bine precizate pe
care se merge în

abordarea terapeutică a
pacientului hipertensiv:
modificarea stilului de
viață și tratamentul
medicamentos.

Modificarea stilului de viață
conduce, fără îndoială, la
scăderea valorilor tensiunii ar-
teriale, dar majoritatea pa-
cienților hipertensivi necesită
și tratament medicamentos.
Scăderea cu doar 10 mmHg a
TA sistolice sau cu 5 mmHg a
TA diastolice reduce eveni-
mentele cardiovasculare ma-
jore cu 20%, frecvența
accidentului vascular cerebral
cu până la 35%, a eveni-
mentelor coronariene cu 20%
și a insuficienței cardiace cu
40%. Un alt obiectiv important
al tratamentului antihiperten-
siv este acela de a reduce
apariția bolii cronice de rinichi,
încetinind degradarea funcției

renale. Schimbarea stilului de
viață modifică valorile tensiu-
nii arteriale și, în același timp,
determină scăderea riscului
cardiovascular. Se impune re-
ducerea sau sistarea medi -
cației care poate crește valorile
tensiunii arteriale (cum ar fi
antiinflamatoarele nesteroidi-
ene, corticosteroizii, contra-
ceptivele orale). Pacienților li
se recomandă să renunțe la
fumat, oferindu-li-se alterna-
tive eficiente (ex. substituție
nicotinică). 

Fumatul este un factor
major de risc pentru bolile car-
diovasculare și cancer. Atât
fumătorii normotensivi cât și
cei hipertensivi netratați au
valori zilnice ale TA mai mari
ca nefumătorii. Renunțarea la
fumat este cea mai eficientă
măsură de schimbare a stilului
de viață în prevenirea bolilor
cardiovasculare, incluzând ac-
cidentul vascular cerebral, in-
farctul miocardic acut și boala

arterială periferică. 
O dietă bogată în fructe și

legume (cel puțin 5 pe zi), bo-
gată în fibre și cu conținut
redus de grăsimi este eficientă
în reducerea riscului cardio-
vascular, reducând tensiunea
arterială cu 8-14 mmHg. O
dietă sănătoasă va conține, de
asemenea, lactate sărace în
grăsimi, pește, cereale inte-
grale, acizi grași nesaturați (în
special ulei de măsline). Va fi
evitat consumul exagerat de
carne roșie și grăsimi saturate. 

Dieta mediteraneană in-
clude multe dintre aceste ali-
mente, cu un consum moderat
de alcool, în principal vin, în
timpul mesei. Ea este asociată
cu o scădere a numărului de
evenimente cardiovasculare,
precum și cu scăderea morta -
lității globale. 

Reducerea aportului de
sare sub 6 g/zi, pe lângă
scăderea valorilor tensionale
cu 2-8 mmHg favorizează efec-

tul medica mentelor anti-
hipertensive. În cazul în care se
consumă alcool se recomandă
moderație, reducerea con-
sumului de alcool putând con-
duce la diminuarea valorilor
tensionale cu 2-4 mmHg. 

Bărbații hipertensivi care
consumă alcool sunt sfătuiți să
își limiteze consumul la 14
unități pe săptămână, iar fe-
meile la 8 unități pe săptă -
mână (o unitate este
echiva lentul a 125 ml de vin
sau 250 ml de bere). Sunt re-
comandate zile în care să nu se
consume alcool în timpul săp-
tămânii, precum și evitarea
consumului mare de alcool
într-o singură zi. Cofeina poate
crește temporar valorile tensi-
unii arteriale, astfel că se reco-
mandă evitarea consumului
excesiv al acesteia. 

Este importantă și menți -
nerea în limite normale a
greutății corporale (un indice
de masă corporală de 20-25

kg/m²). În cazul pacienților cu
exces ponderal,  se estimează
că la fiecare 10 kg pierdute
tensiunea arterială se reduce
cu 5-10 mmHg. Este recoman-
dată mișcarea în aer liber
(mers pe jos, jogging, ciclism)
timp de 30-60 de minute de 3-
5 ori pe săptămână. 

Activitatea fizică regulată
produce o scădere estimată a
tensiunii arteriale de circa 4-9
mmHg. 

Au consemnat Ioan Vlad
și Georgeta-Ileana Cizmaș
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Începând din anii ’20
când Alexander Fleming
descoperă penicilina,

corpul uman a avut un aju-
tor de nădejde în a lupta îm-
potriva unor boli care altfel
ne-ar fi fost fatale. 

Există un motiv pentru care
antibioticele se eliberează doar
pe prescripție medicală. Dacă
abuzăm de aceste tratamente,
bacteriile dezvoltă rezistență
iar în viitor vindecarea va inter-
veni mult mai greu. Mai mult,
antibioticele distrug flora in-
testinală, provocând astfel o
serie de dezechilibre care cul-
minează cu slăbirea sistemului
imunitar. Astfel devenim chiar
și mai sensibili în fața infecțiilor.
Este un cerc vicios în care
putem intra foarte ușor dacă ne
tratăm după ureche. 

Într-o lume în care rezis-
tența față de antibiotice este tot
mai crescută, este necesar să ne
îndreptăm privirea către soluții
naturale, în unele cazuri nu la
fel de eficiente, dar mai puțin
invazive. Deși multe dintre an-
tibioticele naturale au obținut
rezultate bune în urma studi-
ilor, încă mai sunt necesare
cercetări pentru a avea o viz-
iune completă asupra eficienței
lor. 

Astăzi vom vorbi despre
ceea ce știința a observat până
acum în ceea ce privește antibi-
oticele naturale.

1. Usturoiul 
Usturoiul este recunoscut de

foarte mult timp pentru propri-
etățile sale curative și de pre-
venție. În urma studiilor s-a
observat că este eficient îm-
potriva multor forme de bac-
terii cum sunt Salmonella și
E.Coli. De asemenea, s-au ob-
servat rezultate bune și în lupta
cu tuberculoza rezistentă la
medi camente. 

2. Mierea
Încă de pe vremea lui Aris-

totel, mierea a fost folosită pen-
tru curățarea rănilor, dar și
pentru prevenirea infecțiilor.
Studiile de astăzi arată că
mierea poate inhiba aproxima-
tiv 60 de tipuri de bacterii. Pe
lângă proprietățile antibacte-
riene, mierea este un bun
pansa ment pentru răni, deoa -
re ce oferă protecție și hidra -
tare, care susțin vindecarea. 

3. Ghimbir
Un studiu publicat în 2017

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

4. Echinaceea
Nativii americani, dar și alți

vindecători tradiționali au fo -
losit Echinaceea pentru a trata
infecțiile. Cercetătorii încep să
înțeleagă de ce. Un studiu pub-
licat în Jurnalul de Biomedicină
și Biotehnologie susține că
Echinaceea este eficientă îm-
potriva unui număr mare de
bacterii, printre care Strepto-
coccus pyogenes. Acesta este
responsabil pentru boli pre-
cum amigdalită, sindromul
șocului toxic și fasceită necro -
zantă. Este de asemenea un an-
tiinflamator puternic.

5. Gențiana
Gențiana este consumată de

obicei sub formă de ceai sau

capsule. Conține un alcaloid
specific antibioticelor naturale
numit berberină. Nu este reco-
mandată copiilor, femeilor în-
sărcinate sau persoanelor care
se află în timpul unui tratament
medicamentos, deoarece poate
interfera cu alte substanțe. S-a
observat că gențiana este efi-
cientă pentru a trata infecții ale
pielii, probleme respiratorii și
digestive, diaree infecțioasă sau
probleme ale tractului urinar. 

6. Cuișoare
În mod tradițional cuișoa -

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

7. Ulei de oregano
Susține sistemul imunitar,

are efect antioxidant, antiin-
flamator și antibacterian. 

Doar pentru că ceva este
natural, asta nu înseamnă că
este și sigur. Excesul poate duce
la complicații, de aceea este
bine să citiți cu atenție in-
strucțiunile fiecărui produs și
să consultați medicul dum-
neavoastră înainte de a începe
tratamentul și imediat ce ex-
perimentați simptome neobiș-
nuite. 

În cazul în care medicul v-a
prescris antibiotic, aveți grijă să
respectați dozajul și să duceți
tratamentul până la capăt.
Chiar dacă simptomele au tre-

cut, este posibil ca infecția să nu
se fi vindecat complet. Întreru-
perea tratamentului poate duce
la revenirea simptomelor ne-
plăcute. 

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

Cele mai bune antibiotice naturale

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

TRATAMENTUL HIPERTENSIUNII ARTERIALE (I)



În sala sporturilor de la
Medgidia s-au desfășurat
la sfârşitul săptămânii

trecute întrecerile etapei 
finale din cadrul  Campio -
natului Național de Lupte
pentru juniorii de categoria
a III-a și a IV-a, masculin și
feminin , cu participarea a
peste 500 de sportivi de la
secțiile din întrega țară.

Reprezentanții secției  de la
LPS Cetate Deva  s-au întors
acasă cu  cinci medalii de argint
și una de bronz, cucerite în
aceste întreceri, care au fost
foarte spectaculoase.

Noii vicecampioni naționali
sunt  Cristian Bezercu la 35
kg,Laurentiu Logojan la 53 kg,
Rareș Drăgan la 100 kg, Denisa
Obrejan la 26 kg și Mihaela
Szabo la 32 de kg.

Medalia de bronz  a revenit
sportivului Alexandru Varga, cel
care a urcat pe podiumul  de la
categoria 35 de kg.

Luptătorii deveni sunt
pregătiți la centrul de la poalele
Cetății de către prof. Suraj
Moravan și colegii săi Cosmin
Văcărașu și Matei Partenie.

Reprezentanții  secției de la
Inter Petrila, pregătiți de  Mari -
an Lukacs au  obținut și ei rezul-
tate remarcabile la aceste
în treceri naționale.   Denis Lu-
cacs  este noul campion na-
tional la  categoria 72 de kg iar
Moise Cocolan  la  29 kg și

Alexandru Bordaș la 50 kg au
cucerit  medaliile de bronz.

Revenind la aceste întreceri,
precizăm că și sportivii de la
CSM Petroșani au obținut rezul-
tate remarcabile la această
ediție.

În clasamentele individuale
la diferitele categorii  , au cucerit
medalii de aur devenind campi-
oni naționali :  Iulia Dornic ( ca -
tegoria de greutate 65 kg),
Florentina Manțog (52 kg) și
Claudia Manțog (44 kg). Medalii
de argint au cucerit Andreea
Chiriac (40 kg), Georgiana Bîți
(37 kg), Iunia Sas (32 kg) și
Maria Ciobanu (40kg-junioare
mari), iar medalii de bronz au
adus la Petroșani Ianis Monete
( 29 kg),Denis Ungureanu(78
kg) și Dragoș Grosu (66 kg)

La finalul competiției. în
clasamentul pe cluburi, spor -
tivii pregătiți de Gheorghe Ră-
ducu  s-au situat pe locul I la
nivelul  junioare mici U 13 și pe
locul II  la junioare mici U 11.
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În perioada 18 – 20 oc-
tombrie 2019 a avut
loc Campionatul

Național Individual de
gimnastică artistică femi-
nină al junioarelor, unde
la categoria Junioare II,
nivel 4 au participat si
gimnastele de la Deva din
cadrul proiectului "Țară,
țară, vrem campioane!",
sponsorizat de OMV
Petrom.

La individual compus, gim-
nasta Ioana Danciu  a urcat pe
podiumul de premiere,unde a
ocupat  locul 3 și a cucerit
medalia de bronz la indivi -
dual compus, iar colegele ei
Amalia Ghighoarță - locul 5,
Adina Crișan - locul 6 şi
Luana Șerbănescu - locul 8.

Ioana Danciu a câștigat o
medalie de aur în finala de la
bârnă,aparat la care Luana
Serbănescu s-a clasat pe locul
7, iar Adina Crişan pe locul 8.
Ioana Danciu și-a mai trecut
în palmares și o medalie de
bronz la paralele.

Amalia Ghigoarță  a reuşit
să urce pe podium în finala de
la paralele, unde a ocupat
locul 2 și a primit medalia de
argint,  aparat la care colegele
ei s-au situat astfel: Timea
Kriz bai - locul 6, iar Adina
Crisan - locul 8

În finala de la sol, gim-

nastele de la Deva au ocupat
locurile 4 – Danciu Ioana, 5 -
Krizbai Timea și 6 - Serbă-
nescu Luana.

Menționăm că aceste
sportive fac parte din  proiec-
tul "Țară, țară, vrem cam-
pioane!", inițiat de antrenorii
emeriţi Mariana Bitang și Oc-
tavian Belu și sunt  pregătite
în centrul devean de un colec-
tiv coordonat de Lucian
Sandu, din care mai fac parte,
Gina Gogean, Groza, Raluca

Bugner, Cristian Micu, Cristi -
an Meran și Susan Mădălina
(coregraf).

Junioarele de la nivelul doi
de competiție au obținut
rezultate bune la aceaste în-
treceri. Bianca Dinu s-a clasat
pe locul  III  în finala de la
bârnă și pe locul patru la
paralele, iar Cristina Popescu
s-a clasat pe locul patru la
bârnă și pe locul V la paralele,
ele fiind pregătite de prof.
Adela Popa.

BOX

Tânărul sportiv hune-
dorean Cosmin Gîrleanu a
câștigat medalia de aur la
Campionatul Național de Se-
niori,  în finală, la categoria
52 de kilograme, competiţie
care s-a desfășurat la Târgu
Mureș. Hunedoreanul  l-a în-
vins în finală pe Gabriel
Șchiopu, de la Petrolul
Ploiești, cu 5 la 0. Este pen-
tru a 11-a oară când Cosmin
Gîrleanu devine campion
național.   Cosmin Gîrleanu
este legitimat la CS Hune-
doara unde se pregătește cu
maestrul Ilie Captari.

Atletism: CN DE CROS
Stațiunea Băile Felix  din județul Bihor a  găzduit finala

Campionatului Național de cros pentru seniori tineret și
juniori.La start au fost prezenți 132 de sportivi din în-
treaga țară, iar la finalul acestor întreceri au fost alcătuite
clasamente atât la individual, cât și la echipe.

Competiția a fost organizată de către Federația Română
de Atletism, cu sprijinul Direcției Județene de Tineret și
Sport Bihor și al Asociației Județene de Atletism Bihor.

În întrecerea juniorilor  care au avut de parcurs  mă-
surând 6000 m , atletul Raul Manuel Dan  legitimat la LPS
Cetate Deva) a terminat proba situându-se pe locul al
doilea și astfel el a intrat în posesia medaliei de argint la
această ediție a Campionatului naţional.

Multiplu medaliat la competițiile atletice interne și in-
ternaționale, Raul Manuel Dan  este pregătit la clubul de-
vean de către prof. Cornelia Juratoni.

La seniori s-au impus Adela Păulina Bălțoi (ACS Sportul
Feroviar) și Nicoale Alexandru Soare (CS Știința
Bacău/CSM Bacău).

Peste 150 de sportivi
au fost prezenți în
aceste zile la Arad, la

întrecerile Campionatului
Național de gimnastică aer-
obică, competiție organi-
zată de către Federația
Română de Gimnastcă în
parteneriat cu CSM Arad,
Direcția pentru Sport și
Tineret  a județului Arad,
cu sprijinul financiar al
Primăriei municipiului de
pe Mureș.

Competiția de la Arad s-a
desfășurat în Sala Polivalentă
din Cartierul Micălaca și a re-
unit la start cei mai valoroși
sportivi , gimnaști de la secțiile
de aerobică de la toate secțiile
din țară și componenții lotului
național de seniori, pentru
care concursul de la Arad a
constituit un util test de veri-
ficare înainte de deplasarea la
concursul internațional de la
Plovdiv-Bulgaria.

În prima zi a întrecerilor
sportivii de la cele două secții
de performnță din județul
Hunedoara au avut evoluții

bune și au reușit să câștige trei
medalii.

Echipa de gimnaști legiti-
mați la LPS Cetate Deva, par ti -
ci panți la întrecerea grupu  rilor
de la categoria  a II-a, alcătuit
din Bianca Cîmpan, Claudia
Barna, Daniel Anton, Darius Ir-
imie și  Raluca Bocșer, au câști-
gat  medalia de aur  și titlul de
campioni naționali. Noii cam-
pioni naționali sunt pregătiți de
prof. Mădălina Susan și Geor-
geta Cosma.

O altă gimnastă de la clubul
devean, Daria Mihaiu, a câști-
gat medalia de bronz la indi-
vidual în întrecerile de la
categoria I de concurs.

Cea de a treia medalie a
revenit gimnaștilor de la CSS
Petroșani care au alcătuit
echipa de trio cu care au par-
ticipat la competiția de la cate -
goria a III-a. Au câștigat
medalia de argint  Adina Elena
Istrate, Andra Maria Csiki şi
Teodora Maria Cîrlicioiu,
sportive antrenate de Elena
Becze și Karina Imling.

Lupte libere:  Sportivii hunedoreni,
medaliați la naționaleGimnastică aerobică

Campionatul Național de 
gimnastică aerobică



Se va face în noaptea de
26 spre 27 octombrie,
când vom da ceasurile

înapoi cu o oră. Astfel că,
ora 4,00 va deveni ora
3,00, iar duminica 
din 27 octombrie va fi cea
mai lungă zi din an, având
25 de ore. În ultima pe-
rioadă au existat discuții
legate de trecerea la ora de
iarnă, hotărându-se 
renunțarea la acest 
sistem, dar nu se va 
realiza imediat.

Comisia Europeană
A propus să se renunțe la

schimbarea sezonieră a orei
în Europa, oferind statelor
membre libertatea de a de-
cide dacă doresc să aplice în
mod permanent ora de vară
sau de iarnă. În astfel de
condiții, ar urma ca, începând
din anul 2021, să se renunţe
la schimbarea orei de vară şi
de iarnă în Uniunea Euro-
peană. Țările care doresc să
rămână la ora de iarnă, vor
face trecerea în ultima du-
minică din octombrie 2021.
Dar, țările din Uniunea Euro-
peană trebuie să hotărască și
să anunțe Comisia Europeană,
până în aprilie 2020, dacă
aleg să facă pentru ultima
oară trecerea la ora de iarnă
sau la cea de vară. În România
nu s-a luat încă o decizie, dacă
va păstra ora de vară sau ora
de iarnă. 

Țara noastră
A aderat pentru prima dată

la ora de vară în anul 1932.
Mecanismul cunoscut prin
care se schimbă ora, atât
primăvara, cât și toamna, este
folosit de peste 100 de ani
vechime, în mai multe țări.
Dar, nu toate acestea au
aceeași perioadă stabilită
pentru schimbarea orelor.

Dincolo de ocean
Modificarea orei nu se va

face odată cu Europa. În
America de Sud, țări cum ar fi
Chile, schimbă ora în a doua
duminică a lunii octombrie,
modificarea făcându-se la ora
locală 0:00. Acest lucru face ca
diferența de fus orar între
România și Chile să fie de
șapte ore în cursul verii și
cinci ore în timpul iernii.

Ora de iarnă 
Nu a fost adoptată de toate

statele, multe țări care au ales
acest sistem, pe parcurs, au
decis să renunțe. Astfel că:

• 175 de țări nu au schim-
bat ora niciodată, în timp ce
68 au hotărât să renunțe la
schimbarea orei.

• Argentina a renunțat să
mai schimbe ora în anul 2010.

• Rusia în anul 2011
• Turcia în anul 2017

• Unele țări au regiuni care
au adoptat ora de iarnă, și au
alte regiuni care nu schimbă
ora, cum ar fi: Brazilia, Statele
Unite, Canada, Australia. 

• Cele mai multe țări care
trec la ora de iarnă sunt în Eu-
ropa, în număr de 49.

• Față de cele 142 de țări
care au optat inițial pentru
trecerea la ora de iarnă, în
prezent mai sunt 74 de țări
care aplică acest sistem. 

Înainte de 
schimbarea orei

În luna septembrie se în-
tâmplă și echinocțiul de
toamnă 2019. Atunci când
soarele traversează ecuatorul
ceresc și trece prin emisfera
sudică, are loc echinocțiul de
toamnă. În data de 23 sep-
tembrie, echinocțiul repre -
zintă, în mod oficial, sfârșitul
verii. După  această dată, zile -

le devin mai scurte și nopțile
mai lungi, iar asta se păs -
trează până în jurul datei de
22 decembrie, când începe
solstițiul de iarnă. 

Schimbarea orei 
Cel care s-a gândit prima

dată la posibilitatea introducerii
acestui tip de orar convențional
a fost un neo zee landez pe nu-
mele Hudson, în 1898.

Dar, susțin cercetătorii,
acest lucru poate perturba cea-
sul biologic și odată cu el pot
surveni dereglări hormonale.
În urma cercetărilor efectuate
s-a ajuns la concluzia că:

• Chiar dacă unele persoane
nu simt schimbarea orei de
iarnă, organismul se adaptează
mai greu. 

• Avem nevoie de aproxima-
tiv o săptămână pentru a ne
adapta. Pentru că, odată cu tre-
cerea la ora de iarnă, ne vom

schimba și ora de somn, fiind
nevoiți să adormim cu o oră
mai devreme.

• Trecerea la ora de iarnă
poate provoca stări de
oboseală și poate declanșa
scăderea vigilenței, creșterea
nivelului de stres, tulburări de
somn, perturbarea rutinei zil-
nice, instalarea asteniei de
toamnă. 

• Simptomele pot fi diferite
de la o persoană la alta,  spun
medicii, iar printre cele mai
frecvente sunt: dificultatea de
a ne trezi dimineața, stări de
rău, astenie și nervozitate ge -
nerală. 

• Dar, „cei mai mulţi dintre
noi îşi vor ajusta ceasul biologic
destul de rapid. După câteva
zile se vor obişnui cu noul pro-
gram”, spun specialiştii.

www.libertatea.ro
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Trecerea la ora de iarnă

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.



Afost un martir
creștin, făcător 
de minuni și tămă-

duitor, care și-a dat viața
pentru Hristos. Este sărbă-
torit de către credincioșii
ortodocși și catolici, în
fiecare an, la data de 26
octombrie. Este considerat
unul dintre cei mai
prețuiți sfinți din calen-
darul creștin. 

Viața Sfântului 
Dimitrie

Provenea din cele mai no-
bile familii ale Macedoniei și
era admirat de toți, nu doar
pentru noblețea și fru-
musețea lui exterioară, ci și
pentru virtuțile sale, pentru
înțelepciunea și bunătatea sa.

Fiu al voievodului cetății
Tesalonicului - Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie Izvorâtorul
de Mir a fost botezat în taină
de părinții săi, de frica crun-
telor prigoane împotriva
creștinilor. Încă din tinerețe a
devenit strateg și specialist în
arta militară. De aceea, în
ciuda vârstei, a fost numit
general al armatelor Tesaliei
și proconsul al Greciei de
către Maximian Galerius, Ce -
zarul Greciei și al Macedoniei.
Dar, toate aceste onoruri nu l-
au făcut pe Dimitrie să piardă
din vedere lucrurile cele mai
importante, și anume cele
legate de mântuirea sufletu-
lui.  Fără să se ascundă, el își
petrecea o bună parte a
fiecărei zile cu învățarea și in-
terpretarea învățăturii lui
Hristos, în public. Însușindu-
și învățăturile lui, mulți
păgâni din Tesalonic și din
regiune au trecut la creștin-
ism, în ciuda persecuțiilor
pornite de împărat împotriva

creștinilor. În acea perioadă,
Cezarul Galerius, biruitor
într-o luptă cu sciții, mergând
spre Roma, s-a oprit în Tesa-
lonic, pentru a fi aclamat.
Profitând de ocazie, câțiva
păgâni invidioși din oraș se
plâng împăratului și-l de-
nunță pe Dimitrie că este
creștin. Supărat, împăratul a
poruncit ca sfântul să fie pus
într-o temniță umedă din
subsolul unei băi publice,
până la încheierea jocurilor
în cinstea venirii sale. Îm-
păratul avea un soldat vestit,
pe nume Lie, pe care-l punea
să se lupte cei viteji din
cetate. Văzând cum acesta
ucidea soldații cetății, un
tânăr creștin pe nume Nestor,
a hotărât să se lupte cu el.
Dar, înaintea luptei, acesta s-
a dus la Sfântul din temniță,
cerându-i să se roage pentru
el și să-l binecuvânteze.
Însemnându-l cu semnul
crucii pe frunte, Sfântul i-a
zis: "Du-te și pe Lie vei birui
și pe Hristos vei mărturisi!"
Nestor a ieșit biruitor în
luptă. Dar, aflând cele întâm-
plate, împăratul a poruncit ca
Sfântul să fie străpuns cu
sulițe în temniță. Marele Dim-
itrie și-a dat sufletul în
mâinile lui Dumnezeu, con-
tinuând să facă minuni și
tămăduiri uimitoare, și după
moartea sa. Tot din porunca
împăratului, viteazului Nes -
tor i s-a tăiat capul. Pome -
nirea Sfântului Nestor se face,
în fiecare an la 27 octombrie.

Ocrotitorul orașului
Tesalonic

Patronul și ocrotitorul
orașului Tesalonic, Sfântul
Dumitru este menționat în

izvoare, printre altele, ca iu-
bitor și salvator al orașului.
Moaștele Sântului Dimitrie
se află în Biserica Sf. Dimitrie
din Salonic unde, marele
Mucenic Dimitrie este ven-
erat ca fiind unul dintre cei
mai mari „sfinți militari”.

La data de 26 octombrie,
aici se organizează pelerinaje
și procesiuni la sfintele sale
moaște. Dar, punctul culmi-
nant al sărbătorii îl constituie
deschiderea raclei în care
sunt păstrate cinstitele
moaște ale Sfântului Dimitrie.
Racla este așezată în partea
stângă a naosului, într-un mic
paraclis din marmură și îm-
podobit cu fresce din viața
s f â n t u l u i .
Epis-

c o p u l
care participă
la această sărbătoare se
roagă înaintea raclei, apoi
sfințește untdelemnul, pe
care-l toarnă peste mirul
izvorât din sfintele moaște.
Uleiul sfințit, unit cu mirul
izvorât în chip minunat, este
dăruit credincioșilor. 

Împărat Constantin 
cel Mare 

A acordat libertate crești -
nismului pe întreg cuprinsul
Imperiului Roman, iar la Sa-

lonic a fost
ridicată o ba -

zilică chiar dea-
supra mormântului

său. Această bazilică a devenit
mare centru de pelerinaj.

Tradiții și obiceiuri 
de Sfântul Dumitru
• Încă din ajunul sărbă-

torii, la sate se făceau focuri,
peste care săreau copiii, ca să
fie sănătoși tot anul. Căr-
bunele rezultat se arunca în
grădină, ca să fie rod bogat în
anul viitor.

• Se spune că din data de
26 octombrie se sfârșește
”vara păstorilor” începută la

23 aprilie, de ziua Sfântului
Gheorghe 26 octombrie. 

• Ziua Sfântului Dumitru
este o zi a soroacelor pentru
slujbe. Femeile duc mâncarea
la biserică și dau de pomană
pentru cei trecuți în neființă. 

• Se crede că, dacă de Sfân-
tul Dumitru este vreme
aspră, iarna va fi bună, iar de
va fi vreme bună, toamna va
fi lungă și frumoasă.

• În această zi, dacă luna va
fi plină și cerul acoperit de
nori, iarna va fi aspră, cu
zăpezi grele.

www.crestinortodox.ro
www.sfantuldumitru.com

https://locurisacre.ro
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“Mare mucenice Dimitrie,
Izvorâtorule de Mir, cel care ai

ruşinat păgânătatea, 
plecându-ne genunchii înaintea

ta, ne rugăm ţie cu umilinţă: 
Tu, cel care stai înaintea lui Hris-
tos, vindecă-ne prin rugăciunea

ta de patimile sufleteşti şi 
trupeşti care ne apasă!”

• 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

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie-
Izvorâtorul de Mir
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Sâmbătă, 26 octombrie, ora 22,15

Moulin Rouge 
”Moulin Rouge”este un film despre adevăr, frumusețe,

liber tate și, mai presus de toate, despre iubire, într-un cadru
strălucitor și fascinant: clubul de noapte Moulin Rouge și
Parisul de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Cele două personaje
centrale ale filmul sunt Christian, tânărul poet și Satine,
vedeta clubului Moulin Rouge și, totodată, cea mai celebră
curtezană din Paris. Cu sprijinul cunoscutului pictor
Toulouse-Lautrec, el devine scriitor oficial la Moulin Rouge,
dar și partenerul secret al lui Satine. Dar aceasta este nevoită
să aleagă între iubirea lui Christian și obligația față de omul
căruia îi datora tot ceea ce realizase în viață. De aceea, con-
flictul apare tot timpul, la fiecare nivel, însoțit de muzică,
gelozie și dramă. 

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Situația voastră financiară nu
este așa cum vă doriți, dar se va
redresa în cel mai scurt timp.
Ca să obțineți ceea ce v-ați pro-
pus, este cazul să renunțați la
proiectele costisitoare și să vă
gândiți la modalități mai prac-
tice de acțiune. Familia vă este
alături în tot ce faceți.

La serviciu vor fi unele schimbări,
care vă pot afecta direct. Nu vă
faceți probleme, pentru că totul
va fi bine, iar situația voastră fi-
nanciară se poate îmbunătăți
simțitor. Trebuie doar să fiți mai
atenți cu cei din jur, și, mai ales,
să nu le faceți reproșuri nefon-
date persoanelor apropiate.

O soluție ingenioasă legată de
activitatea voastră profesio -
nală, venită din partea voastră,
va fi de bun augur. Șefii vă vor
recunoaște meritele și nu este
exclus să primiți o recompensă
în bani. Ar fi de doriți să păs-
trați un echilibru în toate. 

În perioada următoare veți lua
o decizie importantă legată de
locul de muncă. Trebuie să vă
gândiți foarte bine atunci când
veți face alegerea pentru că, de
asta depinde viitorul vostru
profesional. Munca voastră va
fi răsplătită așa cum se cuvine.

Vă străduiți să vă achitați de
toate sarcinile primite la locul
de muncă, mai ales că urmează
o perioadă destul de agitată.
Veți lucra cu persoane impor-
tante, de la care aveți multe de
învățat. În plan sentimental, tre-
ceți printr-o perioadă mai deli-
cată, dar lucrurile se vor liniști.

Aveți multe de făcut, atât acasă,
cât și la serviciu, iar timpul
vostru liber este aproape inexis-
tent. Vă străduiți să le rezolvați
pe toate și, mai ales, să vă în-
cadrați în timp cu lucrările. Este
posibil să apară evenimente de-
osebite în viața voastră, care vă
aduc multe bucurii. 

Munciți mult la serviciu, dar efor-
turile voastre nu sunt răsplătite
pe măsura eforturilor depuse. E
momentul să discutați cu superi-
orii despre o mărire de salariu,
mai ales că sarcinile voastre de
serviciu au crescut. Dacă nu vă
sunt acceptate propunerile,
gândiți-vă la un alt loc de muncă.

Aveți o viață socială intensă.
Participați la reuniuni legate de
munca voastră, unde veți întâlni
persoane interesante. Astrele vă
favorizează, iar ideile  voastre
vor fi puse în practică în cel mai
scurt timp. Nu luați în seamă
obstacolele ivite, pentru că veți
reuși în tot ce vă propuneți.

La serviciu lucrurile încep să se
reașeze pe făgașul normal.
Reușiți să vă însușiți repede
toate noutățile legate de
munca voastră, ba chiar să vă
încadrați în timp. S-ar putea să
faceți o călătorie scurtă, în in-
teres de serviciu. Vor fi unele
discuții legate de o moștenire.

Proiectele la care ați participat
vă aduc satisfacții și nu este ex-
clusă o avansare. Traversați o
perioadă bună din punct de
vedere financiar și vă gândiți la
un concediu într-o locație ex-
otică, alături de partenerul
vostru de viață. Veți întâlni per-
soane deosebite.

Vă gândiți la o investiție impor-
tantă, dar fiți foarte atenți și nu
faceți împrumuturi de la per-
soane pe care nu le cunoașteți.
Mai bine limitați-vă la ce aveți
și păstrați-vă economiile pen-
tru atunci când se ivesc ocazii
deosebite. O veste de departe vă
pune pe gânduri.

Urmează surprize plăcute pen-
tru voi, mai ales că ați realizat un
proiect de anvergură. Banii pe
care-i așteptați vor veni, dar îi
veți cheltui foarte repede. Dacă
reușiți să gestionați situațiile
neprevăzute, lucrurile vor fi în
favoarea voastră. Nu vă bazați
pe sprijinul celor din jur.

PRO CINEMA
• Ai dreptul legal
Să parchezi pe locurile de handicapați

dacă te împaci cu fostul/fosta, de două ori la
rând…

• Discuție între soți
- Iubitule, ieri te-am văzut stând de vorbă

cu una în cârje!
- Era doar o prietenă…
- Draga mea, dar nu avea cârje.
- Ieri nu, dar azi, da!

• Discuție între prieteni
Nevastă-mea îmi cere în fiecare zi bani. Azi

600, ieri 800.
– Păi ce face cu atâția bani?
– Habar n-am, că nu i-am dat niciodată.

• La școală
Doamna învăţătoare, poate fi cineva

pedepsit pentru un lucru pe care nu l-a făcut?
– Nu.
– Atunci, vă rog, să nu mă pedepsiţi, fiindcă

nu mi-am scris tema pentru astăzi.

• Două blonde
– Auzi dragă, aseară am fost cu soțul meu

la o licitație!
– Da!? Si cat ai luat pe el?..

• Un polițist oprește o ambulanță care
gonea

- Domnule polițist, sunt medic primar!
Este o urgență, nu mă rețineți, vă rog!

- Vezi că nu te pricepi să minți... Deci, ia zi,
la ce idee rămâi, că ești medic sau primar?

Vineri, 25 octombrie
HAPPY CHANNEL, ora 20,00, Rolul vieții

TVR 1, ora 22,35, Capcanele minții

Sâmbătă, 26 octombrie
TVR 2, ora 20,10, Mămică de ocazie

ANTENA 1, ora 23,15, Rețeaua păianjen

Duminică, 27 octombrie
TVR 2, ora 20,10, Ultimul cartuș

KANAL D, ora 23,30, Momentul adevăru-

lui

Luni, 28 octombrie
FILM NOW, ora 20,00, Zâmbet de Mona

Lisa

TVR 2, ora 21,10, Dansează la nunta mea

Marți, 29 octombrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Spioni de elită

PRIMA, ora, 20,30, De-a șoarecele și pisica

Miercuri, 30 octombrie
NAȚIONAL TV, ora 20,00, Mărturie mor-

tală

PRO CINEMA, ora 20,30, O moarte sus-

pectă

Joi, 31 octombrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Solomon Kane

NAȚIONAL TV, ora 21,00, Cu foamea în gât

ALTE  RECOMANDĂRI:



S
e vorbește de integrarea
noastră în Uniunea Euro-
peană. Dar, după 12 ani,

noi încă ”bâjbâim” și nu vedem
adevărata față a Europei. Atâta
timp cât le vom spune prostitu-
atelor și analfabetelor ”vedete”,
hoților de stradă, proxeneților,
traficanților de droguri, ,,dias-
pora",  nu ne vom face bine.
Pentru că, nu vrem sau ne este
frică să facem distincție între
vedete și prostituate, între
nenorociți și diasporă, pentru
a nu deranja voturile politicie-
nilor. Noi nu putem să știm câți
votează, dacă nu știm ce popu-
lație mai avem la ora actuală.
De ce? Pentru că nu se mai
poate manipula, și atunci,
câștigă cine este numit, nu cine
este votat. Dar să vedem unde
se află răul cel mare.

Integrarea europeană

A scos în faţă, după propa-
gandiştii comunişti, alţi patrioţi,
desprinşi din filele unor anale is-
torice. Acești ,,patrioți" au făcut
mai mult rău României, decât
bine. Dar să încercăm să exempli-
ficăm. Cu nimic mai presus de ga-
leria turbulentă a unor cluburi
sportive implicate în afaceri du-
bioase, noii patrioţi se revendică
dintr-o direcţie absolut reproba-
bilă: aceea a banului. Patrioți care,
sub orice formă, devin politicieni
pe viață, fără să le mai pese de
nimic, uitând chiar să meargă la
pensie, dar nu și să-și primească
pensia. 

Oare mai avem nevoie în po li -
tică de Varujan Vozganian, Călin
Popescu Tăriceanu, Ludovic Or -
ban, Traian Băsescu, Vasile Blaga,
Mircea Hava și mulți alții? Cu si -
guranță, nu. Dar ei se lipesc de
scaune și nu vor să mai plece. Aici
se discută de lăcomie, calicism, de
multe altele, dar nu și de patriot-
ism. Patriotismul cuiva se poate
dovedi numai în paginile unei
monografii postume. În rest, la fel
ca sfinţenia, patriotismul şi repre -
zentarea intereselor generale
sunt dificultăţi demne de umerii
lui Atlas. 

Faptul că unii dintre cetăţeni
delapidează, obţin titluri pentru a
deveni administratori ai adevăru-
lui, apar la televizor pentru a mai
pune o cărămidă la diversiunea
deja generalizată, nu înseamnă că
fac toate acestea gratis. Ei sunt
retribuiţi regeşte, în timp ce, o
bună parte a poporului, primeşte
la trei luni, în cel mai bun caz,
salariul pe o lună. Cazul Alexan-
dru Cumpănașu, mare patriot,
mare familist, care a încasat pe
două broșurele 1000 000 lei. Să
nu credeți că Iohannis, Dăncilă,
Barna, Cioloș sunt patrioți. Nici
poveste! Ei au vorbele la purtător,

bani în conturi, luxul exagerat în
jurul lor și minciunile politice pe
limba fiecăruia. Dar, fiecare joacă
pentru echipe din afară, cu banii
românilor. Mai folosesc și de ei, să
meargă la vot, ca să aibă aco -
perire. Ce conducători cu idei de-
mocratice și ce mare demo crație
avem! 

Ce patrioți suntem?!

Că ne fura toți, iar noi
rămânem cu gândul la istorie și
granițele țarii. Aceştia sunt patri-
oţii, enumerați mai sus, constituiţi
deja într-o reţea cu aere inter-
naţionale, uitând că dincolo de
graniţele României, atât de secur-
izate, ei discută doar despre in-
teresele lor. Și nu mai știu cum să
le facă pe plac străinilor, unde este
o altă lume, indiscutabil mai bună.

E de la sine înţeles că nu peste
multă vreme, cam jumătate din
această ţară ar putea fi consider-
ată, dacă nu cumva acuzată pu -
blic, trădătoare. În perimetrul atât
de securizat al ţării noastre,
sârma ghimpată începe să treacă
prin ograda fiecărui român. Mo-
mentan ipotetic, dar peste puțin
timp, chiar real. 

Iată unde au dus politicienii
țara, începând de la consilierul co-
munal și până la cel mai înalt
scaun în statul român. Ogoarele în
paragină, oraşele respirând un
comunism mascat de reclame,
cartiere de vile mai lipsite de viaţă
decât abandonatele hale industri-
ale, televiziunile emiţând parcă
din buncăre, instituţiile pu blice
ajunse un fel de jucării ale inchi -
ziţiei instaurate ca un fapt istoric.
Toate acestea anunţă oameni
politici pe măsură. 

Pe străzile din faţa Palatului
Cotroceni sau din faţa Guvernului
poţi, dacă nu eşti teribil de perfor-
mant, să-ți rupi maşina în gropile
tradiţionale. Patrioţii stau resem-
naţi în ambuteiaje, ore şi ore în șir,
fără să crâcnească. Cei care se
radicalizează obţin un post la
Bruxelles, sau te miri unde. În
rest, pelicula despre România co-
tidiană, cu puţine juxtapuneri,
poate deveni automat un film
artistic pentru lumea normală,
premiabil la Cannes. Suntem un
popor care iubim nespus de mult
așa zișii patrioți, iar când ajung în
politică, obțin diplomele și statu-
tul de hoți. Dar patrioții și hoții îi
mai întâlnim și în alte domenii.
Pentru că, cel mai bine devii hoț,
acolo unde ai la îndemână banul
public.

Avem o burghezie pe
bani publici !

Care blochează orice proiect
posibil, care ține de relansare eco-
nomică. Această burghezie nu

face nimic, dar absolut nimic
benefic României și românului.
Doar suge banii poporului, în-
cepând cu primăriile, ocupate 
exagerat și terminând cu mi nis -
terele, unde nimeni nu lucrează
nimic. Doar născocesc fel de fel de
calcule, numai de ei știute și
cunoscute, ca să dea impresia că
sunt deștepți și lucrează pentru
popor. O burghezie infiltrată în
comisii şi comitete, trecând drept
ca fiind în slujba poporului. Toate
instituţiile au fost ocupate de
aceşti ”şobolani” administrativi,
care şi-au însuşit tot potenţialul
patrimonial. 

Guvernul actual, la fel ca ante-
rioarele, pare ocupat cu chestiuni
fără nicio legătură cu realitatea, în
loc să disloce acest miez al dicta-
turii. Parlamentul şi-a reintrat în
hibernarea sa constituţională, din
strategiile tipice corupţiei. 

O clasă politică ineptă 

Îşi pregăteşte supravieţuirea
electorală, patronată de un preşe -
dinte care se visează stăpân abso-
lut. Atât de stăpân absolut încât a
lăsat țara în derivă, fără nimeni și
nimic la conducere, și a plecat în
Japonia, că trebuia să-și mai
treacă în palmaresul turistic o
țară pe care nu o vizitase. Nu vi se
pare că plătim cam scump aceste
vizite ?! 

Mă gândeam că în vizita din
America, conducătorii Poloniei și
Ungariei au obținut să intre
popoarele lor fără vize în SUA. Iar
nouă, ni s-a dat șepcuța, tricoul
era la spălat, dar am venit cu și
multe obligații, plătite cu banii de
pe spinarea noastră. ”Conducă-
torii noștri” merg și stau cu capul
plecat la tot ce li se spune de către
cei din afară. Așa s-a întâmplat și
cu Franța, Germania este cam-
pioană, și, de ce nu, cu majoritatea
țărilor.

Patrioţii europeni, cu angaja-
mente de tipul celor ale Secu-
rităţii, defilează ameninţători
într-o ţară declarată liberă, in-
spirând cele mai nocive reacţii
sau adeziuni. 

Campania de susţinere a lui
Klaus Iohannis, Dan Barna, a ară-
tat care este nivelul oportunismu-
lui şi al mijloacelor democratice
ale României. Klaus Iohannis nici
nu mai face campanie ca orice
candidat, deoarece el este câștigă-
torul absolut. Și atunci, de ce mai
cheltuim bani pe campanie? Doar
ca să arătăm lumii cât de
democrați suntem ?! Oare nu pre-
domină, în ziua de astăzi tupeul,
și nu materia cenușie? 

Guvernul PNL-ist, care nu are
nicio legătură cu reformele, nu
are un program, nu are nimic
decât ,,gargara la purtător", fiind
foarte departe de realitatea cer-

ințelor poporului roman. Asta
arată o flexibilitate indusă de mul-
tele minusuri pe care nu vrea sub
niciun chip să le elimine (pensii
speciale, răspunderea magis-
traților, neimplicarea serviciilor în
politică, reducerea numărului de
bugetari etc.).  Cred că le va re-
zolva pe toate doamna Turcanu
care, zi de zi, este în lumina reflec-
toarelor la umărul lui Orban,
uitând că această doamnă, în
frunte cu PDL și gașca, a făcut cel
mai mare rău poporului român,
prin tăieri de pensii și salarii. Dar
romanii au uitat repede. Se va
vedea că lozincile patriotice nu
dau lapte şi miere, că protestul
public se va relansa mult mai
neiertător, când oamenii vor con-
stata că și de data asta au fost
mințiți. 

Alegerile viitoare

Nu vor aduce nicio noutate,
dacă arealul va fi cel de astăzi.
România se va adânci într-o criză
din care n-o va salva nimeni. Cu
Câțu la finanțe, Turcanu la nu știu
ce minister, Gorghiu, Orban și
mulți alții adunați de pe toate co-
claurile țării, nu o să vedem decât
că mergem din rău în mai rău. Să
ne aducem aminte ce au făcut ei
până acum pentru noi. Nici PSD
nu a făcut nimic, a fost cea mai
proastă guvernare după cea a lui
Emil Boc, care este campioana
prostiei. La PSD multă demagogie
fără niciun suport. Cu Dăncilă nu
merg lucrurile, trebuie schimbat
totul din temelii.

Preşedintele ,,patriot", după ce
a administrat și trimis  România
spre Triunghiul Bermudelor, SUA,
Franta, Germania, vrea să aducă
pe pământul patriei şi o flotilă
care nu mai este bună de nimic
prin uzajul ei ridicat. Aceasta nu
este achiziţionată pentru vreun
muzeu, ci pentru apărarea strate-
gică a ţării. La câte dramatice ac-
cidente au avut loc în domeniul
aviaţiei militare, un supliment
consistent de provizii pentru
moarte şi spoliere a finanţelor
publice, e tot ce le mai trebuie
românilor. 

De ce nu cumpărăm avioane
noi ? Le acceptăm pe cele folosite,
care stau apoi prin diverse par-
curi gata să plece la fier vechi. Blo-
carea noastră în acest moment și
lăsarea instituțiilor de izbeliște,
darea țării pe mâinile unuia ca Lu-
dovic Orban, reprezintă un aver-
tisment asupra calităţii relaţiilor
internaţionale pe care trebuie să
le aibă România, cât şi la statutul
de partener într-o alianţă. Cu
asemenea oameni se pot face
multe lucruri benefice pentru
alții. Iar dacă pentru noi sunt
proaste, asta nu mai contează.
România patrioţilor săi benefici-

ază de un dispreţ alarmant.

Experți în vânzări-cumpărări
de nivel mondial

Încă de pe vremea când ali-
mentarele din țară expuneau
doar câteva conserve în vitrină, şi
acelea butaforice, agenți sub toate
aspectele, acești aleși ai poporului
roman și a altor grupuri de in-
terese externe, merg la Bruxelles,
primesc directivele separat de
cele primite din USA, Germania,
Franța și trec la foc continuu să
execute ordinele. Ordinele se exe-
cută cu manipularea în masă a
poporului. Acum este la ordinea
zilei să ne spele creierii cu dis-
trugerea PSD-ului, pentru a face
din electorat o masă de manevră,
urmărind astfel federalizarea țării
și împărțirea ei. Vreau să văd și eu
un președinte patriot adevărat,
care este ales de popor și nu de
servicii, cu complicitatea altora,
un premier cu o capacitate
intelec tuală mare, gen Costin
Georgescu și mulți alții. Femei in-
teligente și frumoase, că așa sunt
româncele, nu urâte de închizi
televizorul, rele și analfabete.

Klaus Iohannis şi patrioţii, să
nu spun acoliții din jurul său, se
transformă pe zi ce trece într-un
veritabil führer al României,
reprezentant mai mult al străi -
nilor decât al românilor. Deli -
mitarea sa de interesele naţionale
se va accentua, pentru că fără o le-
gitimitate naturală, democratică,
viaţa politică se transformă foarte
uşor în dictatură. Cu toate 
ener vările dovedite, guvernul ac-
tual începe să plagieze un con-
sens inutil şi previzibil. 

Viaţa politică intră uşor, uşor la
apă, fiind distribuită după intere-
sele altora și nu a românilor, ca
acești acoliți să poată onora
promisiunile făcute americanilor,
nemților, francezilor lui Cioloș.
Dar, ulciorul nu merge de multe
ori la apă, așa că nici politica per-
fidă nu ține o veșnicie. 

Oare chiar suntem o “țară de 
idioți”, vorba lui Petre Țuțea? La
alegeri se vor vedea minusurile și
plusurile noastre ca români.
Așteptăm!!

Al dumneavoastră același 
Prof.Ioan Romeo Mânzală
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Patriotismul răuvoitorilor 
şi al nepricepuţilor!



Mod de preparare:
Se pregătește o cratiță în

care se toarnă puțin ulei.
După ce uleiul s-a încins
bine, se pun bucățile de
carne și se călesc pe o parte
și pe alta. După ce carnea s-a
rumenit ușor, se scoate pe o
farfurie, iar în grăsimea ră-
masă se călește ceapa împre-
ună cu ardeiul. Când ceapa
s-a rumenit, se adaugă boia,
după gust și se pun din nou
bucățile de carne, ameste -
cându-se continuu. Peste  ele

se toarnă două căni de apă,
se adaugă frunze de dafin,
piper boabe și cratița se
acoperă cu un capac. La
primul clocot, se pune și bu-
lionul. 

Totul se lasă să fiarbă
înăbușit, la foc mic. Dacă este

cazul, din când în când se
mai poate pune puțină apă.
Spre final, se adaugă ustur-
oiul zdrobit sau tăiat felii
subțiri și cimbru, după gust.
Se mai dau câteva clocote,
apoi se stinge focul.

www.petitchef.ro/retete
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Mod de preparare:
Într-o oală de patru litri se

pune apa rece, bucățile de
carne, puțină sare și se lasă
să fiarbă, la foc potrivit. Se
spumează de câte ori este
nevoie. Între timp, legumele
se curăță și se spală. Mor-
covii se taie în bucăți potrivi -
te, ceapa se crestează în
două, iar păstârnacul și
pătrunjelul se lasă întregi.

După ce s-a luat spuma, se
adaugă legumele și totul se
lasă la fiert, la foc potrivit.

Când legumele sunt
aproape fierte, se adaugă
ardeiul tăiat cubulețe,  roșiile
decojite și tăiate în cuburi.
Separat, se pune mazărea la
fiert în apă cu sare. Tăițeii se
pun și ei la fiert, în apă cu
sare, când sunt fierţi, se stre-
coară. După ce au fiert le gu -

mele și carnea, la ciorbă se
adaugă mazărea scursă și
tăițeii, se potrivește de sare

și se lasă să mai dea câteva
clocote. 

La final, se stinge focul iar

deasupra se presară pătrun-
jel verde.
www.bucataras.ro/retete

Mod de preparare:
Într-un castron, borșul se

amestecă bine cu drojdia
mărunțită. Se adaugă apoi
uleiul, sarea și totul se bate cu
telul, până la omogenizare.
Treptat, se adaugă făina, până
se obține un aluat consistent și
ușor de întins. Aluatul se
acope ră și se lasă la cald,
aproximativ o oră, până își
dublează volumul.

Între timp, dovleacul se
curăță de coajă, se scot sâm-
burii, apoi se dă pe răzătoarea

mare. Dovleacul ras, împreună
cu cele trei linguri de zahăr, se
pune într-o cratiță la foc mic,
până ce se înmoaie și scade
sucul. 

Când este gata, se lasă la
răcit, după care, se amestecă
bine cu nuca și scorțișoara.
Compoziția rezultată se îm-
parte în trei părți. 

Când aluatul a crescut, se
împarte în trei părți egale. Din
prima bucată  de aluat se
întinde o foaie subțire, peste
care se pune o parte din com-

poziția de dovleac și nucă, care
se întinde pe toată suprafața
foii. Foaia se rulează în formă
de sul, care se strânge la
capete. La fel se procedează și
cu celelalte două foi de aluat.
Se pregătește o tavă tapetată
cu hârtie de copt în care se pun
rulourile formate, fie întregi,
fie tăiate în bucăți. Tava se dă
la cuptorul preîncălzit pentru
aproximativ 50 de minute,
până ce rulourile se rumenesc
deasupra. 

Când sunt gata, rulourile se
scot din cuptor, se stropesc cu
puțină apă rece și se acoperă
cu un prosop, lăsându-se așa
timp de 10-15 minute, după
care, se pot tăia.
https://lecturisiarome.ro

PlaCINTa Cu DovlEaC șI NuCă

ToChITuRă DIN CaRNE DE PoRC

INGREDIENTE

bucăți din pui (osul de la un piept, aripioare etc.), 2
morcovi mari, o rădăcină de pătrunjel, un păstârnac,
o bucată de țelină, un ardei kapia roșu, 2-3 roșii bine
coapte, o cană mică de mazăre, sare după gust, tăiței
lați, pătrunjel verde.

INGREDIENTE

500 gr carne de porc, 1-2 cepe, 3-4 căței de usturoi,
un ardei, o lingură de bulion, 2 căni de apă sau supă,
ulei, piper boabe, foi de dafin, sare, cimbru, boia dulce
și iute.

CIoRbă DE PuI Cu TăIțEI

INGREDIENTE

Pentru aluat: 10 linguri de borș, 250 ml de ulei, un
sfert de linguriță de sare, 25 de grame de drojdie
proaspătă, 700 grame de făină.

Pentru umplutură: 200 grame de nucă măcinată, 1,5
kg de dovleac, scorțișoară, 3 linguri de zahăr.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

B - S - D - Z - A - R - BRETEA ROMANA - ATAT - ERA - AI - UNIT - PA - IR - O - IC - BALDOVIN - AS - ZEI - ER - N - B - B - B - CUIE - RC - CUB - BASARABASA -

BROTUNA - RARITA - ORNA - RE - DN - TATU - ICAR - ERG - PLAI - SE - AZIL - BOSOROD - T - BT - BE - A - AO - ALES - MA - ITARI - GRIZU - D - BO - DIAC -

UBICUA - BALATA - HRAM - AR - DURA - STAR - CA - IMBIATE - ARI - RIO - TVA - EA - ASA - CITAT - NEA - IADA - UNSE - IN - B - G - BA - ETOS - CAI - ALO -

GURU - TC - A - RAMPA - AB - LECTURA - TAIA - LB - A - DUCE - BIRTIN - RETORI - IESI - SALTARE - IZMA



tALoN De ANUNŢ GrAtUit PeNtrU PerSoANe FiZice

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând casă Hărău, mobilată și

utilată, 2 camere, baie, bucătărie, beci,
apă rețea, canalizare, grajd, CT pe
lemne, curte 385 mp, plus grădină 650
mp. Preț: 41.000 euro, negociabil, tele-
fon: 0745.202.448.

l Vând casă în Deva, central, 2

camere, baie, bucătărie, pivniță, teren

418 mp, apă, gaz, canal, sobe de tera-

cotă. Preț: 69.000 euro, telefon:

0725.452.888.

l Vând urgent și ieftin casă în

Sâncrai, cu trei camere, din care două

mobilate, sobă de teracotă, beci, două

bucătării vechi, grajd, șură, fântână cu

apă potabilă, curte 848 mp, grădină

1910 mp, pomi fructiferi. Preț: 25.000

euro, negociabil, telefon:

0254.730.209, 0760.193.089.

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 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  mare cu grădină
mare și pomi fructiferi în Sântandrei,
nr.100, aproape de Deva. Preț: 79.000
euro, telefon: 0728.170.702.

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 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 sau schimb apartament 2

camere Deva, cu amenajări, et.1, zonă

liniștită, cu o casă la periferia Devei,

de prin anii 60-70, neamenajată.

Poate fi și fără gaz, dar nu pe dea, să

aibă curte, cu loc drept, cu grajd pen-

tru animale. Telefon: 0737.813.361.

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

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

l Vând apartament două camere,

Deva, zona Eminescu, bloc cu un sin-

gur nivel, parter, CT, termopan, curte

interioară, beci la demisol, posibilități

construcție garaj în curte. Preț nego-

ciabil, telefon: 0729.231.522.

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

l Vând 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 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 de închiriat casă în Blăjeni,

cu trei camere, cotețe, grajd, fâneață

și pomi fructiferi, 5,2 ha, având și

grădină de legume, alimentare cu apă

de la izvor, acces auto cu redactor.

Preț: 500 euro/lună, telefon:

0733.122.852.

l Ofer pentru închiriere, la

preț foarte mic, locuință mobilată,

în Deva, la curte, în zonă centrală,

unei persoane încadrată în muncă. 

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.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-

tale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, 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.

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

l Vând teren 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 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 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 Caut urgent șofer, categoria A și
B, pentru diferite ocazii, de preferință
pensionar, din împrejurimile Rapoltu-
lui sau din Simeria. Rog seriozitate.
Rapoltu mare nr.110. Telefon:
0749.301.297.

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 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, execut costume 
populare pentru copii. Telefon
0753.128.090.

MATRIMONIALE

l Pensionar, doresc să găsesc o
doamnă de 75-80 de ani, pentru căsă-
torie. Telefon: 0783.070.968,
0787.649.226.

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 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.

PIERDERI

l Pierdut Certificat constatator
pentru firma LEMO DIO EXIM SRL din
Simeria, eliberat de Registrul 
Comerțului Hunedoara, sub 
nr. J20/749/1994, CUI 5742370. 
Se declară nul.

DIVERSE

l Vând piese mobilier nou pentru 
cabinet veterinar (vitrine, masă etc.).
Comuna Marga, jud. Caraş-Severin.
Preţ 2.500 lei, negociabil. 
Tel. 0744.646.221.

l Vând bocanci nr. 37, tip 
Landrover. Preț: 50 de lei, 
telefon: 0743.137.888.

l Vând convenabil un radiator
mare, pe gaz sau butelie, un aragaz de
voiaj cu 4 butelii adecvate, o butelie de
5 litri cu ceas și un radiator tip
aerotermă, pe cald sau rece. 
Telefon: 0724.451.762.

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.
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Mulțumim tuturor celor
care ne-au fost alături și 

l-au condus pe ultimul drum
pe cel care a fost 

CHIFOR VIOREL, 
din Deva, un tată și soț iubitor. 

Dumnezeu sa-l ierte și să-l 
odihnească în pace. 

Familia îndoliată

DECESE
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S
fârşitul de săptămână
aduce vreme caldă, cu
temperaturi specifice

verii. De luni, vremea se va
răci accentuat.

Deva - Valorile termice di-

urne vor caracteriza în con-
tinuare o vreme deosebit de
caldă pentru această perioadă
din an în cea mai mare parte
a teritoriului. Temperaturile
maxime se vor încadra între

16 și 26 de grade, cu cele mai
mari valori în sud-vest; min-
imele termice vor fi cuprinse
între -2...0 grade în depresiu-
nile din estul Transilvaniei și
14 grade în Dealurile de Vest.

Duminică, în cea mai mare
parte a țării, valorile termice
vor continua să se situeze
peste cele normale în această
perioadă din an. În special la
începutul zilei, în zonele joase
din est și din sud-est va fi neb-
ulozitate joasă și local ceață,
posibil asociate cu burniță.
Temperaturile maxime se vor
încadra în general între 18 și
26 de grade, iar cele minime
între 4 și 14 grade, ușor mai
mici în depresiunile Carpa -
ților Orientali.

În perioada 28 – 31 oc-
tombrie, vremea va intra într-
un proces de răcire ce se va
resimți în prima zi în în regiu-
nile nordice, apoi în toată țara.
Probabilitatea de ploaie va
crește în majoritatea zonelor.

Vremea se va răci, 
de săptămâna viitoare

O treime din vaccinul
antigripal a fost distribuit

medicilor de familie

Deva - Peste 10.400 de
doze de vaccin antigripal au
fost distribuite medicilor de
familie din judeţul Hune-
doara pentru vaccinarea gra-
tuită a persoanelor din
grupele de risc. Necesarul
pentru acest an va fi comple-
tat în luna noiembrie. 

„Important este ca per-
soanele din grupele de risc
să solicite şi să fie vaccinate
antigripal. Vaccinul este unul
cu patru tulpini de virus,
ceea ce este un lucru foarte
bun”, a precizat medicul şef
al DSP Hunedoara, Cecilia
Birău.

În baza cererilor venite de

la medicii de familie, DSP
Hunedoara a solicitat Minis-
terului Sănătăţii, pentru
acest sezon rece, 31.230 de
doze de vaccin antigripal, din
care în judeţ au ajuns, până
acum, 11.450 de vaccinuri. 

Dintre acestea, 10.410 au
fost distribuite medicilor de
familie pentru vaccinarea
persoanelor din grupele de
risc – medici, bolnavi cronici,
gravide şi oameni peste 65
de ani, iar diferenţa a fost
alocată pentru imunizarea
personalului medico-sanitar
din unităţile cu risc, cum ar fi
secţiile de ATI sau nou-năs-
cuţi.

D
eva - Cetatea Deva
va fi sâmbătă, 26 oc-
tombrie, gazda

evenimentului ,,Mişcare,
sănătate, orientare”.

Este vorba despre un con-
curs de orientare turistică or-
ganizat de Clubul Sportiv
Silver Fox Deva în parteneriat
cu Primăria Municipiului

Deva şi Serviciul Public de În-
treţinere şi Gospodărire Mu-
nicipală Deva. La concursul de
orientare turistică participă
membrii Clubului Sportiv Sil-
ver Fox Deva dar alături de ei
pot concura şi turiştii sau de-
venii care iubesc mişcarea. În-
scrierile  se fac între orele
11:00-11:30, la Poarta 1.

Startul concursului se va da
la ora 11:45 de la Poarta 1.

Participanţii vor parcurge
un traseu cu o lungime de 2
km, pe aleile din Cetate şi vor
avea 14 puncte de control am-
plasate în diferite locaţii, unde
îşi vor viza fişa de concurs.

Cei mai buni concurenţi
vor fi premiaţi!

Concurs de orientare turistică 
în Cetatea Deva!


