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ProTEST

Fondat de Cornel POENAR

PAg.2
Aproape o sută de mineri
protestează la minele
Paroşeni şi Uricani. Oamenii
cer prelungirea valabilităţii
ordonanţei care le asigură
venituri de completare, în
caz de disponibilizare. 

crizĂPAg. 3
Complexul Energetic Hune-
doara trece prin zile grele,
după ce instanţa de jude-
cată a respins cererea 
companiei, de intrare în 
insolvenţă, iar conturile pot
fi executate de creditori.

SĂNĂTATEPAg. 4

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

RMN-ul de la Spitalul
Judeţean de Urgenţă 
Deva a fost inaugurat. 
Investiţia face parte din
acordul cu Banca 
Mondială, semnat 
de Guvernul României. 

Pag. 8 - CONCURS
Farmacia TACOMI

te face mai frumoasă!

Câştigătoarele din această  săptămână:

• ROŞA MARIANA din Deva
• PAŞCA MARIANA din Brad
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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

Lucrările de restaurare ale Castelului
Corvinilor din Hunedoara se vor derula
fără ca vizitele turiştilor să fie afectate.
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GRATUIT

Încă un pas spre 
canonizarea părintelui

Arsenie Boca
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A
proape 100 de mineri
de la Paroşeni şi Uri-
cani au declanşat, 

la începutul săptămânii, 
un protest spontan. 
Soluţia crizei este la 
îndemâna guvernului.

Deva – Speriaţi de faptul că
de la 1 ianuarie 2020 vor
rămâne fără locuri de muncă,
fără să beneficieze de venituri
de completare, aşa cum s-a în-
tâmplat în cazul altor ortaci,
aproximativ 100 de mineri de
la Paroşeni şi Uricani au de-
clanşat, la începutul săptă mâ -
nii, un protest spontan.
Oa menii s-au autoblocat în
subteranul celor două exploa -
tări şi au anunţat că nu vor ieşi
afară până când revendicările
lor nu vor fi soluţionate. 

Aceştia cer o soluţie în ceea
ce priveşte acordarea venitu -
rilor de completare la disponi-
bilizare, pentru cei care mai au
puţin până la pensie, şi anga-
jarea în cadrul Complexului
Energetic Hunedoara (CEH)
pentru minerii care nu în-
deplinesc condiţiile de pen-
sionare.

În acest context, protes-
tatarii solicită prelungirea Or-
donanţei 36, care prevedea
plata unor sume compen-
satorii vechime în muncă pen-
tru maxim 22 de luni, în cazul
persoanelor disponibilizate,
sau elaborarea unui act nor-
mativ similar, ceea ce ar per-
mite celor care mai au puţin
până la pensie să poată pleca
fără probleme. 

Problema ţine de
guvern

Problema este una delicată
în contextul politic actual. Fap-
tul că guvernul a fost demis
prin moţiune de cenzură a
complicat lucrurile. Vechea or-
donanţă 36 a expirat pe 31 de-
cembrie 2018 şi, chiar dacă un
act normativ similar a fost
elaborat de către cei în drept,
documentul nu a ajuns pe
masa guvernului pentru a fi
aprobat. 

Sindicaliştii afirmă că actul
normativ s-ar fi blocat la Mi -
nisterul Finanţelor, care a dat
un aviz negativ. Este drept,

vechiul guvern Dăncilă ar fi
putut emite ordonanţa cerută
de mineri, într-o formulă
agreată şi de finanţişti, însă
acest lucru nu s-a mai întâm-
plat. Prin urmare, la final de an
oamenii s-au trezit că trebuie
să plece de la mină fără să
beneficieze de aceleaşi drep-
turi ca şi colegii lor care au fost
disponibilizaţi în trecut.

În ceea ce priveşte prelu-
area unor angajaţi la CEH,
problema a fost discutată după
ce prefectul judeţului Hune-
doara, Fabius Kiszely, a convo-
cat Comisia de Dialog Social.
Cu acest prilej s-a decis că vor
fi angajaţi 60 de oameni, iar joi
o parte dintre aceştia au fost
chemaşi la CEH. Din păcate, au
fost doar plimbaţi. „Oamenii
nu au mai fost angajaţi pe
motiv că la CEH nu a fost apro-
bată intrarea în insolvenţă”, a
menţionat liderul Sindicatului
„Huila”, Laszlo Domokos.

Convocaţi la Minis-
terul Energiei

„Protestul continuă. Am so-

Minerii s-au blocat în subteran;
soluţia ţine de guvern

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. 

Hidrocentrala
Râu Mare –

Retezat,
retehnologizată

anul viitor
Râu de Mori - Centrala hidro-

electrică (CHE) Râu Mare -
Retezat va fi retehnologizată total
în baza unei investiţii în valoare
de peste 80 de milioane de euro.
În urma acestei operaţiuni pu -
terea hidrocentralei va ajunge la
350 MW, a anunţat directorul
general al SC Hidroelectrica SA,
Bogdan Badea. Fondurile nece-
sare operaţiunii de retehnolo-
gizare vor fi asigurate din resurse
proprii ale societăţii Hidroelec-
trica.

„Ne dorim să fie principala
centrală pe servicii de sistem,
echilibrare şi asigurarea energiei
consumului în vârf”, a declarat di-
rectorul general al Hidroelectrica.

El a arătat că punerea în prac-
tică a proiectului de investiţii de-
pinde de timpul în care barajul
de la Gura Apelor, care ali-
mentează hidrocentrala, va
putea ajunge la nivelul normal de
retenţie, de 1.072 de metri. „Un-
deva în primăvara anului viitor
reluăm umplerea, pentru că în
perioada de iarnă suntem prin-
cipalul pilon al sistemului (ener-
getic, n.r.) şi în caz de nevoie
plecăm cu toate capacităţile. Asta
înseamnă că o să avem o desto-
care în perioada de iarnă, aşa se
întâmplă întotdeauna. Practic,
pregătim lacurile pentru prelu-
area viiturii de primăvară şi
odată cu această viitură de
primăvară să ajungem şi la cota
finală de 1.072, nivel normal de
retenţie”, a explicat Badea.

Barajul de la Gura Apelor, con-
struit în munte, pe Râul Mare,
este cel mai mare baraj de anro-
camente şi miez de argilă din Eu-
ropa. Construcţia barajului a
început în 1975 şi s-a încheiat în
anul 1986. Barajul are o înălţime
de 168 de metri şi 225 de mil-
ioane de metri cubi de apă în lacul
de acumulare.

Brad - Centrala termică din
Gura Barza, care alimentează
cu agent termic municipiul
Brad, a fost pusă în funcţiune
în cursul zilei de joi, 31 oc-
tombrie. În perioada imediat
următoare, după atingerea
parametrilor necesari, agentul
termic va fi distribuit prin
punctele termice la nivel de
condominii. 

Consumatorii sunt rugaţi să
verifice starea branşamentelor
pentru a evita probleme în
ceea ce priveşte asigurarea 
energiei termice în locuinţe.

„Sperăm să nu fie înregis-
trate avarii majore în această
perioadă, iar sistemul de dis-
tribuţie a agentului termic,
până la nivel de branşament,

va fi supravegheat de către SC
Termica Brad SA”, a informat
Primăria Brad.

Preţul energiei termice
furnizată populaţiei este ace-
laşi ca în sezonul rece prece-
dent, respectiv 223,60 lei
/Gcal cu TVA.

Până în acest moment, SC

Termica Brad SA şi adminis-
traţia publică locală a munici -
piului Brad au asigurate
resur sele pentru buna funcţio -
nare a sistemului de alimentare
cu energie termică a consuma-
torilor în sezonul rece
2019/2020, precizează au-
torităţile locale.

Brădenii vor avea căldură în case

licitat sprijinul Confederaţiei
Meridian pentru organizarea
unei întâlniri cât mai rapide cu
primul ministru, acesta fiind
singurul care mai poate re-
zolva problema noastră. În
cazul în care nu vom reuşi
până luni, atunci speranţa
noastră este ca noul Guvern să
treacă în Parlament. De aceea,
fac un apel la parlamentarii
din judeţul Hunedoara, ca luni,
la vot, să se gândească şi la
minerii de la societatea de
închideri mine. Să lase luptele
şi orgoliile de-o parte şi să se
gândească la aceşti oameni”, a
spus Domokos.

Conform liderului sindical,
minerii sunt obosiţi, iar starea
lor de sănătate este afectată de
faptul că se află în subteran de
trei zile. 

„Oamenii sunt foarte
obosiţi, mai ales psihic şi din
cauza stresului că protestul
are loc în subteran. Minerii
sunt decişi însă să protesteze
până la capăt, cu toate
riscurile, până se va soluţiona
problema cu veniturile de
completare”, a menţionat li -
derul sindical.

El a arătat că s-a primit o
adresă de la Ministerul 
Energiei în care administraţia
şi sindicatul sunt convocaţi la
Ministerul Energiei pentru a
găsi o soluţie în această criză
care se întinde de prea mult
timp. 

În paralel cu protestul din
subteran, minerii asigură şi in-
specţiile tehnice din galerii,
astfel încât acestea să se poată
menţine în normele de sigu-
ranţă.

Cele două exploatări fac
parte din Societatea de Închi -
deri Mine Valea Jiului, de unde
ar urma să fie disponibilizate
circa 280 de persoane, de la
începutul anului viitor. 



D
upă o săptămână în
care au fost nevoiţi
să se lupte cu două

incendii de pădure, pom-
pierii au sesizat Poliţia
pentru a stabili cine a pus
focul.

Deva – Două incendii de
litieră de pădure, care au dis-
trus circa 45 de hectare din
fondul forestier al judeţului,
i-au determinat pe pompierii
militari să sesizeze Poliţia,
deoarece există suspiciuni că
focul ar fi provenit dintr-o
zonă în care proprietarul
unui teren a ales să-l igien-
izeze folosind focul deschis. 

Unul dintre incendii a
avut loc în zona Buceş, aici
fiind distruse 30 de hectare
de litieră din rezervaţia nat-
urală Muntele Vulcan. Inter-
venţia a fost marcată de
terenul foarte accidentat,
vegetaţia uscată abundentă
şi vântul schimbător. 

Potrivit unui comunicat al
Inspectoratului pentru Situ-
aţii de Urgenţă Hunedoara, în
cazul incendiului din zona
Buceş, pompierii lucrează la
identificarea locului de unde
ar fi pornit focul, fiind sesizat
Inspectoratul de Poliţie Jude -
ţean Hunedoara. 

De asemenea, au fost
trans mise APIA coordonatele
GPS ale arderii şi locului din

care se presupune că ar fi fost
iniţiat incendiul, instituţia
fiind cea care poate deţine in-
formaţii despre posesorii de
terenuri şi păşuni.

În sud, în zona Valea Rea,
de pe raza localităţii Petros,
comuna Baru Mare, pom-
pierii, voluntarii şi lucrătorii
silvici au reuşit să limiteze
arderea la aproximativ 15

hectare de litieră de pădure
de foioase şi conifere.

„Pompierii şi lucrătorii sil-
vici au desfăşurat dispozitive
de stingere variate de la
înăbuşire la curăţarea solului
de vegetaţie inflamabilă şi
'foc contra foc' pentru re-
alizarea unor cordoane de
izolare a arderii. Din cauza
lipsei surselor de apă, acolo

unde incendiile persistau,
pompierii au cărat în munte
saci stingători cu apă”, se
arată în comunicatul ISU
Hunedoara.

Proprietarii de terenuri
trebuie să ştie că APIA poate
trece la suspendarea sub-
venţiilor dacă terenurile
sunt igienizate cu ajutorul
focului.
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Poliţia, sesizată în cazul 
a două incendii de pădure 

Deva – Vin zile grele pentru
Complexul Energetic Hune-
doara (CEH) după ce Tri-
bunalul Hunedoara a respins
joi cererea de intrare în insol-
venţă formulată de către ad-
ministraţia companiei. 

„Instanţa Tribunalului Hu-
 doara a respins cererea pentru
deschiderea procedurii gen-
erale de insolvenţă formulată
de debitorul SC Complexul En-
ergetic Hunedoara SA şi a res -
pins cererea de suspendare
provizorie a oricărei proceduri
de executare silită individuală
declanşată împotriva de bito -
rului CEH. Împotriva Hotărârii
Tribunalului Hunedoara se
poate formula apel în termen
de 7 zile de la comunicare”, a
declarat purtătorul de cuvânt
al Tribunalului Hunedoara,
Ildiko Glăman.

Într-un alt dosar, în care
mai mulţi creditori cereau in-

solvenţa CEH, instanţa a decis
soluţionarea cererilor la un
nou termen care a fost fixat pe
14 noiembrie. 

CEH se află acum într-o
situaţie economică extrem de
dificilă. 

„Toate încasările se vor duce
la creditori, iar plata furnizo-
rilor şi a viitoarelor salarii va
deveni o problemă. Nu avem
cum să strângem banii nece-
sari. Insolvenţa este necesară
pentru că, automat, se oprea
executarea conturilor. Fără
plata transportului cărbunelui
la CFR şi fără gaz, în calitate de
furnizori, există riscul opririi
termocentralelor”, a apreciat
preşe dintele Sindicatului „Soli -
da ritatea Hunedoara”, Cristian
Iştoc.

La rândul său, Darius Câm-
pean, liderul Sindicatului
„Muntele”, crede că intrarea în
insolvenţă a CEH ar putea fi

singura soluţie pentru ca
această societate să mai poată
funcţiona, iar minerii şi ener-
geticienii de la termocen-
tralele Mintia şi Paroşeni să-şi
poată lua salariile pe timpul
iernii care se apropie.

„Insolvenţa nu vine cu
probleme uşoare, cu cadouri.
Noi am mai avut greutăţi mari
în ceea ce priveşte insolvenţa,
însă, în ceea ce ne priveşte pe
noi, ne-am securizat în sensul
în care marea majoritate a
drepturilor din Contractul
Colectiv de Muncă le avem
trecute şi în contractele indi-
viduale de muncă. În mod clar,
în momentul de faţă, aşa cum
au fost discuţiile la Consiliul
de Administraţie, este, de fapt,
cam unica soluţie pentru a
putea funcţiona în continuare
şi să ne luăm drepturile salar-
iale”, a concluzionat Darius
Câmpean.

Zile grele pentru CEH: nu poate
intra în insolvenţă

Centrul 
vechi al 

municipiului
Deva va fi

reamenajat
Deva – Primăria Deva a

reuşit să obţină o finanţare
nerambursabilă în valoare de
peste 4,5 milioane de euro
pentru amenajarea centrului
istoric al municipiului. 

„A fost un efort de echipă,
încununat de succes, drept
pentru care le mulțumesc
public tuturor colegilor din
Primăria Deva care au parti -
cipat la realizarea proiectu-
lui”, a declarat primarul
Flo rin Oancea.

În cadrul proiectului se va
realiza un paviment general
unitar pentru zonele prepon-
derent pietonale, amenajări
peisagistice a spaţiilor verzi
existente şi nou propuse,
dotarea cu sistem de irigare a
spaţiilor verzi amenajate,
dotarea cu iluminat public
adecvat, soluţionarea colec-
tării apelor pluviale. 

Se va instala şi un sistem
de reducere a circulaţiei în
zona centrală pentru elim-
inarea traficului excedentar
în perimetrul proiectului.

În Piaţa Unirii se va re-
desena zona verde din
scuarul existent, acordându-
se atenţie arborilor protejaţi.

Perioada de implementare
a proiectului este octombrie
2019 – iunie 2022.
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Încep acest articol prin
a demonta poate cel
mai mare mit legat de

dietă și anume că “Nu
este bine să mănânci
seara.” Această afirmație
este falsă. 

Alimentația ta trebuiesă fie
variată și împărțită în cel puțin
trei mese principale și două
gustări, zilnic. Există însă câteva
reguli simple pe care dacă le vei
lua în considerare, te vei putea
bucura de cinele în familie, fără
să îți mai faci griji pentru
siluetă. 

1. La ce oră luăm 
masa de cină?

Nu există o oră ideală pentru
cină, specialiștii au părerile îm-
părțite. Cele mai multe voci
optează pentru intervalul orar
19:00 – 19:30. Dar ce trebuie tu
să iei în considerare este că cina
va fi servită cu 3 ore înainte de
a merge la culcare. Dacă nu ai
reușit să respecți această regulă
nu înseamnă că trebuie să te în-
fometezi. Mănâncă ceva ușor și
lasă măcar o oră înainte de a te
așeza în pat. Este important să
îi oferim organismului nostru
timpul necesar pentru digestie,
astfel evităm balo nările și alte

probleme digestive. Mai mult,
seara nevoia de energie a or-
ganismului scade, ceea ce în -
seamnă că surplusul provenit
din alimente va merge direct
spre celulele adipoase, deci, ne
vom îngrășa.

2. Ce ingrediente avem
voie să mâncăm la cină?

Alimentele permise se îm-
part în 4 categorii principale

a. Vegetale: salată, rucola,
roșii, ardei, castraveți spanac.

Încercați să alegeți legume de
sezon, preferabil cumpărate de
la micii producători locali.

b. Fructe proaspete. Îndem-
nul este același: pe cât posibil
fructe de sezon de la producă-
tori locali.

c. Grăsimi sănătoase. Avo-
cado, ulei de măsline, semințe
și nuci crude.

d. Proteine cu valoare înaltă.
Carne de curcan sau de pui,
pește (să nu fie prăjite), fructe de
mare, urdă, telemea de capră. 

3. Câte calorii poate să
conțină masa de cină?
Alege o masă care să conțină

între 450-550 de calorii. Dacă
vrei să slăbești, atunci rămâi
sub limita de 450, dacă vrei să-
ți menții greutatea actuală, poți
depăși 500 de calorii, în special
dacă te antrenezi.

4. Cantitatea de 
macronutrienți de care 

ai nevoie la cină
a. Carbohidrați. Da, poți să

servești carbohidrați și la cină.
Aceștia te vor ajuta să eviți
poftele nesănătoase care pot să
apară seara târziu. Ai grijă să nu
consumi o cantitate prea mare.
Recomandarea specialiștilor:
50-75g. Evită alimentele bogate
în zaharuri, precum sucurile de
fructe, produse de patiserie,
iaurt cu fructe, cartofi, pâine
albă. Carbohidrați sănătoși:
fructe și legume bogate în fibre,
cereale integrale (pâine din
făină integrală), lactate sărace
în grăsimi, leguminoase (fasole,
mazăre, linte).

b. Proteine. Ele sunt esențiale
pentru menținerea senzației de
sațietate. Reco man darea spe-
cialiștilor:25-35 g, reprezentând

20-25% din totalul caloric zilnic. 
c. Grăsimi sănătoase. O lin-

guriță de ulei de măsline în
salată, 4 nuci sau avocado. 

Am lăsat cea mai impor-
tantă regulă pentru final: dacă
vei respecta mesele principale,
dacă vei lua gustări ușoare între
mese și dacă te vei hidrata
cores punzător pe tot parcursul
zilei, atunci seara nu îți va veni
să dai buzna în frigider. Multă
sănătate!

Ce mănânci la cină? Ai grijă de siluetă
fără să te înfometezi!

Promisiunea făcută
de autoritățile
județene în

primăvara acestui an a
fost onorată!

Aparatul de imagistică
prin rezonanță magnetică nu-
cleară a fost instalat la Spi-
talul Județean din Deva și este
funcțional. În perioada ime-
diat următoare, aparatul
RMN va trece printr-o serie
de teste, obligatorii la pune -
rea în funcțiune.

Joi, 31 octombrie 2019, a
fost inaugurat aparatul de
imagistică prin rezonanță
magnetică nucleară (RMN)
din cadrul Spitalului Județean
de Urgență din Deva.

Aparatul RMN va funcțio -
na în spațiul situat la parterul
clădirii principale.Inițiativa
de a aduce la Spitalul Ju de -
țean de Urgență din Deva un
aparat RMN a aparținut fos-
tului președinte al Consi liului
Județean Hunedoara, Lau-
rențiu Nistor, care a început
în 2016 demersurile pentru
achiziția acestuia. Astfel,
aparatul RMN a fost achizi -
ționat de Guvernul României
prin Ministerul Sănătății în
baza unui acord încheiat cu
Banca Mondială. Valoarea

echipamentului care va func -
ționa la Deva este de
3.750.000 lei.

„Eu vă mărturisesc că am
emoții. În 2016, când eram
președintele Consiliului Ju de -
țean Hunedoara, domnul Bo -
bora era vicepreședinte,
vă zând ceea ce se întâmplă în
țară, văzând că spitalul din
Deva nu a avut RMN, cu mult
curaj, alături de medicul Ioan
Demeter, am venit cu ideea să
ne zbatem ca județul Hune-
doara să aibă această dotare.
Unii mă criticau, că Nistor vor-
bește utopii. Sunt convins că
toate cadrele medicale sunt
mândre cu ceea ce au acum în
spital. N-am căutat să-mi fac
palate, hoteluri sau să creez
facilități copiilor mei, ci am

căutat soluții pentru oameni",
a declarat Laurențiu Nistor,
deputat, fost preșe dinte al CJ
Hunedoara.

„Ce vedeți aici este un suc-
ces la care au contribuit cu
mare pondere Guvernul Ro -
mâniei și Consiliul Județean
Hunedoara, ca și coordonator
al activității Spitalului Jude -
țean de Urgență din Deva, care
s-a implicat pentru ca acest
aparat să funcționeze ire-
proșabil. Este o realizare de
excepție care va continua cu
Radioterapia, cu USTACC-ul,
cu reparațiile capitale. Vrem
să demonstrăm că SJU rămâne
ceea ce a fost și până acum, un
spital de referință nu numai
pentru județul Hunedoara", a
declarat Mir cea Flaviu Bo -

bora, președintele CJ Hune-
doara.

Prin realizarea acestei in-
vestiții, se crește semnificativ
nivelul actului medical, asig-
urând investigații de înaltă
performanță.

„Este o zi importantă, inau-
gurăm aparatul RMN. Apa -
ratul este unul de valoare și ne
va ajuta pentru stabilirea di-
agnosticelor", a declarat
Daniela Lidia Roșca, manager
interimar al SJU Deva.

Structura funcțională a
spațiului în care a fost instalat
aparatul RMN cuprinde: cab-
inet investigații RMN, cabină
de comandă, spațiu pentru

pregă tirea pacienților, spațiu
pentru pregătirea pacienților
minori (care cuprinde o în că -
pere pentru anestezie gener-
ală și pentru trezire), sală de
așteptare, grupuri sanitare,
vestiar, birou pentru person-
alul medical și un spațiu de
depozitare pentru produsele
farmaceutice.

Cabinetul de investigații a
fost amenajat de către furni-
zorul de echipamente cu ma-
teriale specifice care asigură
protecția electrostatică, lu-
crările executate fiind fi-
nanțate cu fonduri din bu ge tul
județului Hunedoara.

Aparatul RMN de la SJU Deva este funcţional



ACTUALiTATe - 51 - 7 noiembrie 2019 

Tehnicile de relaxare,
precum managemen-
tul stressului, medi-

tația, terapia cognitivă,
relaxarea musculară și
biofeedback-ul pot con-
tribui la scăderea valorilor
tensionale crescute. 

Modificarea stilului de viață
este recomandată atât la per-
soanele cu tensiune arterială
normal-înaltă (TA=130-139/
85-89 mmHg) cât și în hiper -
tensiunea arterială de gradul I
(TA= 140-159/90-99 mmHg),
de gradul II (TA= 160-179/
100-109 mmHg) și de gradul
III (TA ≥180/110 mmHg).

Tratamentul medicamen-
tos nu este necesar la per-
soanele cu tensiune arterială
normal-înaltă, dar poate fi
luat în considerare la pacienții
cu risc cardiovascular foarte
înalt și boală cardiovasculară
constituită (mai ales la cei cu
boală coronariană ischemică).

În hipertensiunea de gradul I,
tratamentul medicamentos va
fi instituit imediat la pacienții
cu risc cardiovascular înalt
sau foarte înalt, boală cardio-
vasculară, afectare renală sau
afectarea altor organe țintă.
La pacienții cu risc cardiovas-
cular moderat/scăzut, fără
boală cardiovasculară, afecta -
re renală sau a altor organe
țintă, tratamentul medica-
mentos se inițiază în situația
în care valorile tensiunii arte-
riale nu sunt controlate după
3-6 luni de schimbare reală a
stilului de viață. La pacienții
cu hipertensiune de gradul II
și III, tratamentul medica-
mentos va fi inițiat imediat în
toate cazurile, obiectivul
tratamentului fiind controlul
adecvat al tensiunii arteriale
în maxim 3 luni de la inițierea
acestuia. La pacienții vârstnici
hipertensivi cu o condiție fi -
zică bună (chiar la cei cu

vârste peste 80 de ani) trata-
mentul medicamentos anti-
hipertensiv și modificările
stilului de viață  sunt reco-
mandate când TA sistolică
≥160 mmHg. Dacă este bine
tolerat, tratamentul medica-
mentos este recomandat și la
pacienții cu vârsta cuprinsă
între 65 și 80 de ani, cu valori
ale TA sistolice de 140-159
mmHg.

Se recomandă ca principal
obiectiv al tratamentului anti-
hipertensiv o scădere a TA
sub 140/90 mmHg la toți pa-
cienții, iar dacă tratamentul
este bine tolerat, valorile țintă
ale TA ar trebui să fie în jur de
130/80 mmHg sau mai mici
la majoritatea pacienților. La
pacienții cu vârste sub 65 de
ani, care primesc tratament
antihipertensiv, se recomandă
ca TA sistolică să fie scăzută
până la un interval de 120-
129 mmHg la majoritatea pa-

cienților. 
La persoanele hipertensive

cu vârsta peste 65 de ani,
tratate medicamentos, TA sis-
tolică țintă este în intervalul
130-139 mmHg. Tensiunea
arterială diastolică țintă sub
80 mmHg ar trebui luată în
considerare pentru toți pa-
cienții hipertensivi.

În prezent există cinci clase
majore de medicamente reco-
mandate în tratamentul hi -
pertensiunii arteriale: inhibi-
torii enzimei de conversie a
angiotensinei, blocanții recep-
torilor de angiotensină, beta-
blocantele, blocantele cana lelor
de calciu și diureticele. Există
contraindicații posibile pentru
fiecare clasă medicamentoasă
și utilizări preferențiale ale
unor medi camente în anumite
condiții. Alte clase de medica-
mente au fost mai puțin studi-
ate sau sunt cunoscute a avea
un risc mai mare de efecte ad-

verse (alfa-blocante, agoniști
centrali, antagoniști de recep-
tori mineralo-corticoizi). 

Acestea din urmă reprez-
intă opțiuni utile la pacienții a
căror tensiune arterială nu
este controlată de combinați-
ile me dica mentelor din cele 
5 clase principale.

Pagină realizată de 
Ioan Vlad și 

Georgeta-Ileana Cizmaș

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

TRATAMENTUL HIPERTENSIUNII ARTERIALE (II)

Biserica ortodoxă din
localitatea Cinciș-
Cerna a găzduit un

număr mare de credin-
cioși înarmați cu credință
și nădejde în Dumnezeu,
veniți aici pentru a parti -
cipa la o slujbă specială
de pomenire și cinstire a
Elenei PRIESCU, fostă în-
vățătoare la Școala 
Primară din sat. 
Un respectuos omagiu cu
ocazia împlinirii celor 7
ani de la trecerea acesteia
în lumea nevăzută.

În fugara-i călătorie pe
oceanul vieții, trăită alături

de soț, copii și nepoți, învăță-
toarea Priescu dedica de fieca -
re dată lui Hristos toată șoapta
gândului și dorința inimii.

A fost un moment special
de rugăciune a preoților,
drept răspuns obiceiurilor
locului, în cadrul căruia celor
prezenți li s-a oferit crești -
nește și așa zisă „pomană”,
gândurile tuturor fiind con-
topite cu dorința ca învăță-
toarei trecută în „viața cea
fără de sfârșit„ să-i fie prilej
fericit de întâlnire cu Cre-
atorul, iar sufletul ei să nu fie
despărțit de Biserica Ce -
rească.

Recent, Inspecţia
Muncii Bucureşti în
colaborare cu Uni-

versitatea Petroșani şi
Insemex Petroșani - după
cum ne-a informat Sorin
Gabriel ISTRATE, Con-
silier CRP, Inspectoratul
Teritorial de Muncă
Hunedoara a organizat 
un simpozion dedicat
Săptămânii Europene
pentru securitate și 
sănătate în muncă.

Organizată în fiecare an în
luna octombrie, Săptămâna
Europeană pentru securitate și
sănătate în muncă reprezintă
un punct de atracție al fiecărei
campanii „Locuri de muncă
sigure și sănătoase”. Eveni-
mentul se desfăşoară anual
încă de acum 25 de ani.

Astfel la nivelul judeţului
Hunedoara acţiunea s-a des-
făşurat în perioada 16 - 18 oc-
tombrie, punctul culminant
fiind în data de 17 când, în Aula
Universităţii Petroșani au fost
prezentate mai multe materi-
ale de specialitate.

La eveniment au participat
inspectori de muncă din
cadrul mai multor inspec-
torate teritoriale: ITM Argeş,
ITM Caraş-Severin, ITM Dolj,
ITM Mehedinţi, ITM Sibiu, ITM
Teleorman, ITM Timiş, ITM
Vâlcea precum şi parteneri ex-
terni, Universitatea Petroşani,
Insemex Petroşani, reprezen-

tanţi ai angajatorilor şi anga-
jaţilor, precum şi ai serviciilor
externe autorizate de protecție
în domeniul sănătății și secu-
rității în muncă.

Din cadrul fiecărui inspec-
torat au participat un număr
de două persoane care au
prezentat fiecare câte o lucrare
axată pe diferite teme din
domeniul sănătăţii şi secu-
rităţii în muncă, fiind vizate în
primul rând studiile de caz.

Nu trebuie să uităm că la
aproape fiecare loc de muncă
există diferite substanţe care
afectează sănătatea şi securi-
tatea lucrătorilor. Trebuie să în-
văţăm să devenim mai
con ştienţi în utilizarea, depozi -
area, transportul şi ma nipularea

diferitelor echipamente tehnice
ce folosesc astfel de materiale.

Conform recomandărilor
Agenţiei Europene pentru Se-
curitate şi Sănătate în Muncă,
orice persoană fizică sau ju-
ridică se poate implica în acest
tip de activităţi putând deveni
astfel un partener oficial al
campaniei.

Săptămâna Europeană are
în centru tema campaniei și își
propune creșterea gradului de
sensibilizare privind impor-
tanța managementului activ și
participativ al sănătății și secu-
rității la locul de muncă, lu-
cruri care aduc beneficii
im portante atât angajatorilor
cât şi angajaţilor în egală mă-
sură.

LOCURI DE MUNCĂ SĂNĂTOASE PRIN 
MANAGEMENTUL SUBSTANȚELOR 

PERICULOASE

PRILEJ FERICIT DE ÎNTÂLNIRE
CU CREATORUL
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L
a sfârșitul acestei
săptămâni, arena de
popice "Siderurgica"

din Hunedoara va fi gazda
Campionatului Național
(CN) de popice pentru 
seniori - individual, femi-
nin și masculin.

Federația Română de Po -
pice și-a dat acceptul ca pentru
clubul gazdă, CS Side rurgica
Hunedoara să evolueze și par-
ticipanți mai tineri astfel că
hunedorenii vor avea opt
sportivi în competiție, fiind
vorba despre trei băieți și cinci
fete. Elevele pregătite la  CS
Hu nedoara de către  Mănel

Manea sunt în mare formă, în
ultima etapă disputată în
cadrul întrecerilor din campi-
onatul național  U23 ele de-
pășind clar, pe arena proprie,
cu 3050 pd - 2750 pd pe Rapid
București, sportivele din
Hunedoara având patru evo -
luții cu peste 500 de popice
doborâte, aceste rezultate
fiind înregistrate de Noemi
Budoi (553), Eliza Călin (531),
Melinda Kalli (511) și Ana
Corduneanu (506), iar cel mai
bun rezultat al oaspetelor l-a
avut Cristina Popescu (508).

Revenind la CN de seniori,
competiția va debuta vineri, 1

noiembrie, la ora 10.00, cu
proba de individual clasic
masculin, urmată de cea simi-
lară de la feminin. 

Sâmbătă, 2 noiembrie, se
vor desfășura întrecerile din
competiția de  tandem mas-
culin, apoi cel feminin, iar du-
minică, 3 noiembrie, sunt
programate întrecerile de la
sprint, întâi băieții și apoi fetele.
La această  competiție vor par-
ticipa și sportivii  de la CS Inter
Pe trila, pregătiți de antrenorul
principal al lotului național de
seniori al României, Marcel Do-
brică.

E
chipa de futsal ACS
West Deva, care
evoluează în cadrul

eșalonului secund al fot-
balului de sală din Româ-
nia  a fost una dintre cele
trei formații din acest
eșalon care a trebuit să
joace în turul prelimi-
naral Cupei României, cea
de-a patra fiind o cam-
pioană județeană, Unirea
Cristuru Secuiesc, singura
care s-a înscris în com-
petiție.

Evoluând acasă, la Sân-
tămăria Orlea, acolo unde
echipa de seniori a celor de la
ACS West își dispută meciu -
rile de pe teren propriu, de-

venii pregătiți de antrenorul
-jucător Sebastian Mateescu,
au obținut o victorie muncită,
dar meritată, cu scorul de 7-
6 (4-2), în fața colegei de
serie, dar și de eșalon, Junior
Corund  2010. 

Cu acest rezultat  echipa
deveană  s-a calificat în opti-
mile de finală, acolo unde, pe
lângă divizionarele secunde,
vor intra în competiție și
echipele din Liga 1. 

În celălalt joc din runda
preliminară, Unirea Cristurul
Secuiesc a învins, acasă, cu
14-2 (6-0), pe Luceafărul
Buzău, echipă din seria 1 a
Ligii 2de futsal.

L
egitimat la CS Aurul
Brad, în cadrul
secției de aeromo -

delism, Constantin Brîn-
zoi, a devenit campion
mondial în cadrul com-
petiției organizată în
acest an în California -
SUA. Sportivul brădean 
s-a întors acasă vineri, 
25 octombrie 2019, cu
trofeul și medalia cucerită
la competiția mondială. 

Trofeul câştigat la între-
cerile din Statele Unite este
transmisibil, acesta fiind con-
fecționat în anul 1950 și de
atunci se montează pe soclul
acestuia plăcuțe inscripțio -
nate cu numele câștigătorilor,
țara de proveniența a cam -
pio nilor mondiali și locul
unde s-a desfă șurat com-
petiția. Începând din anul
2019 va fi inscripționat pe
acest trofeu și numele Con-
stantin Brînzoi-România.

Aeromodelistii de la Aurul

Brad au obținut, de-a lungul
timpului, numeroase trofee la
competițiile interne și inter-
naționale iar acest ultim tro-
feu obținut încununează
munca depusă de tinerii bră-
deni în cadrul acestei secții
sportive.

Constantin Brînzoi a fost
transferat la Aurul Brad în
urmă cu 8 ani, de la Clubul
Sportul Studenţesc, este legi -
timat şi activează în cadrul
Clubului Aurul Brad, fiind se-
lectat în lotul național de
aeromodelism al României.

T
ânărulsportiv de-
vean, Mihai Marti-
nesc, pregătit de

către sensei Teodor Nico-
lae Gârbău a recidivat 
pozitiv și și-a trecut în 
palmaresul personal un
alt rezultatsportiv 
remarcabil.

Mihai Martinesc a partici-
pat la finalul săptămânii tre-
cute  la ediția cu numărul 11
a CampionatuluiEuropean de
karate WKUF, care s-a des-
fășurat la Oddense în Dane-
marca. La cei aproape 15 ani,

deveanul a reușit să cuce -
rească un nou titlu de cam-
pion european în proba de
kumite individual categoria
14-15 ani.

Iar ca această participare
europeană să fie completă,
sportivul care  a reprezentat
cu cinste România la aceste
întreceri a mai adăugat la titlu
european cucerit la indivi -
dual, alte două medalii de aur
și implicit titlurile de campion
european la întrecerile pe
Echipe Rotativ -14-15 ani și la
Echipe Sambon14-15 ani.

Popice: "Naţionalele"
de popice - seniori, 

la Hunedoara

ACS West merge mai departe
în Cupa României la futsal

Karate: Mihai Martinesc, încă
un titlu european la individual

AEROMODELISM: Constantin Brînzoi,
campion mondial



L
ewis Hamilton a câști-
gat Marele Premiu de
Formula 1 al Mexicului

pentru a doua oară în cari-
eră. Britanicul a trecut cu
bine peste două incidente
petrecute după start, 
în doar câteva secunde.

Mai intâi, pe linia de start-
sosire a fost blocat de Sebastian
Vettel  și  scos ușor în afara pistei,
iar la ieșirea din prima șicană a
fost lovit, pe partea dreaptă, de
Max Verstappen. După acel con-
tact, Hamilton a pierdut o bu-
cată din podeaua monopos tului.

Pilotul de la Mercedes a
preferat o strategie cu o singură
oprire la boxe, strategie care 
s-a dovedit câștigătoare. Hamil-
ton l-a învins cu o secundă și 7
zecimi pe Sebastian Vettel. Valt-
teri Bottas a completat podiu-
mul mexican și păstrează doar
șanse teoretice pentru titlul
mondial. Diferența dintre Ha -
milton și Bottas este de 74 de
puncte când mai sunt 78
disponibile. Următoarea etapă,
Marele Premiu al Statelor Unite,
se va desfașura în acest week-
end. (Sursa: digisport.ro)
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L
a finalul săptămânii
trecute pe Arena
Transilvania din Cluj

napoca s-au desfășurat
întrecerile Campionatului

național de probe necla-
sice pentru juniori, o 
competiție organizată de
către Federația Română
de Atletism  în colaborare

cu DJST Cluj.
Afost  o ultimă competiție

în aer liber din actualul
sezon  atletic intern  dar care
a adus pentru LPS Cetate
Deva confirmarea că la
aceas tă entitate  sportivă
acti vita tea de performanță
nu înceti nește niciodată.
Spunem acest lucru  susțin-
uți de performanța înregis-
trată sâmbătă de  o  tânără
sportivă juni oară legitimată
la clubul devean, Eva Alzner.

Atleta legitimată la LPS
Cetate, pregătită de prof.
Cornelia Juratoni a cucerit la
aceste întreceri o medalie de
aur  în proba de viteză, o alta
de argint la pentasalt și a fost
recompensată cu trofeul
oferit de către organizatori
pentru cel mai mare punc
înregistrat în concursul de la
Cluj Napoca. Aceste rezultate
vin după ce în acest an ju-
nioara din Deva a mai urcat
pe podiumul de premiere și
la Campionatele naționale
de atletism pentru juniori în
probele de viteză și săritura
în lungime. 

F
ostul tenismen Boris
Becker va face prima
mutare pe tabla de

şah la Superbet Rapid &
Blitz Chess, etapa a şasea
de la Bucureşti a celei mai
importante competiţii de
şah din lume.

Renumitul campion de
tenis este şi un jucător de şah
pasionat şi va participa pe 5
noiembrie, la invitaţia Fun-
daţiei Superbet, la deschi -
derea oficială a evenimentului
desfăşurat sub egida Grand
Chess Tour, de importanţă
strategică în stabilirea celui
mai bun jucător de şah al
lumii.

"Şahul se aseamănă mult
cu tenisul, mereu am crezut
asta. Ambele implică multă
strategie şi putere de concen-
trare, în ambele situaţii eşti
singur, faţă în faţă cu adver-
sarul. De când mi-am încheiat
cariera în tenis, am dedicat
mai mult timp sportului
minţii, o mare pasiunea a mea,
şi sunt încântat să particip la
etapa Superbet Rapid & Blitz
Chess de la Bucureşti unde am
ocazia să revăd unii dintre cei

mai buni jucători din lume", a
declarat Boris Becker, potrivit
unui comunicat remis Ager-
pres.

Ediţia din Bucureşti este
penultima confruntare a
şahiştilor de renume inter-
naţional şi va influenţa clasa-
mentul care va stabili cine va
participa la marea finală de la
Londra (Marea Britanie), din 2
decembrie. La Bucureşti vor
veni 10 dintre cei mai bine
clasaţi şahişti ai lumii pentru
etapa ce va avea loc la Stejarii
Country Club, între 6 şi 10
noiembrie, unde premiile dis-

putate sunt în valoare de
150.000 de dolari.

Superbet a fost fondată în
2008 de antreprenorul Sacha
Dragic şi şi-a lansat platforma
digitală în 2016, iar aplicaţia
mobilă în toamna lui 2018. În
2017, compania a lansat ofi-
cial operaţiuni şi pe piaţa din
Polonia, unde deţine licenţe de
operare atât în retail, cât şi în
online. Pe lângă operaţiunile
directe din Polonia, Superbet
are şi birouri deschise în Aus-
tria, Serbia, Croaţia, Malta şi
Marea Britanie. 

(Sursa: digisport.ro)

Lewis Hamilton a câștigat Marele

Premiu al Mexicului după

o cursă aproape perfectă

Boris Becker vine la Bucureşti pentru a deschide
etapa Superbet Rapid & Blitz Chess

Atletism: Deveanca
Eva Alzner, pe

podium la Cluj-Napoca



C
hiar dacă nu-l putem
atinge sau vedea,
aerul este vital tuturor

formelor de viață de pe
pământ. Dar și aerul este o
resursă limitată, iar noi, oa-
menii îi reducem calitatea
din ce în ce mai mult. Ca să
evităm acest lucru, trebuie
să știm  câte ceva despre
aerul pe care-l respirăm, in-
diferent unde ne aflăm. 

Oxigenul 
Este esențial pentru proce-

sul de ardere care are loc în
toate celulele corpului. Dar
acesta reprezintă numai o mică
parte a aerului, aproximativ
21% din total. 78% din aer este
format din azot, 1% din argon,
acestea fiind urmate de can-
tități mici de dioxid de carbon,
neon, heliu, kripton, dioxid de
sulf, metan, hidrogen și vapori
de apă.

O singură persoană 
Respiră aproximativ 16

kilograme de aer în fiecare zi.
Iar ca să facem o comparație,
oamenii consumă în medie
între 0,7-1 kg mâncare pe zi și
între 1.5-2.3 litri apă pe zi.

Aerul cald 
Poate reține mai multă apă

decât aerul rece. Ploaia apare
atunci când vaporii de apă din
aerul cald se adună până când
formează picături care devin
prea grele și încep să cadă sub
forma de ploaie.

Ploaia acidă 
Apare atunci când două

gaze, dioxidul de sulf sau oxid
de azot, se combină cu aerul,
care are o umiditate ridicată.

Poluarea naturală 
a aerului 

Are loc pe planeta noastră

de milioane de ani. Vulcanii
aflați în erupție, furtunile de
nisip și praf, dar și incendiile
naturale sunt toate surse ale
acestui tip de poluare. Dar,
efectele evidente ale poluării
au început să apară imediat
după ce oamenii au început să
utilizeze cărbunele

Calitatea aerului 
din casă

Are o importanță deosebită,
întrucât, aerul din interior este,
uneori, mai poluat decât cel de
afară. Poate fi poluat cu plumb,
care se găsește în praful din in-
terior sau chiar cu substanțele
chimice din parfumurile uti-
lizate în produsele de curățare.
De asemenea, poluanți din in-
terior pot sosi prin saltele, mo-
bilă, covoare sau chiar prin
vopselele de pe pereți. Par-
doseala încăperilor în care
locuim trebuie să fie curată, iar
aspiratul să se facă corespun-
zător. Nu avem nevoie decât de
apă, pentru a captura praful și
alergenii. Iar ca să ținem polu-
area afară, un preș la intrare re-
duce cantitatea de mizerie,
pesticide și alți poluanți care
pot intra în casă.

Mirosul natural 
Este cel mai sănătos, ae -

risirea locuinței având o mare
importanță. De asemenea, este
bine să alegem produsele de
curățenie, deter   genții sau de-
odorantele care nu au miros. 

O casă recent zugrăvită
Cu mobilier sau parchet

nou, ori o baie unde se simte
foarte puternic mirosul pro-
duselor de curățenie, pot
dăuna calității aerului pe care-
l respirăm. Chiar și banala
vopsea pe bază de diluant pen-
tru uși sau calorifere este mai
nocivă decât consumul zilnic

de alimente tip fast-food.

Nivelul umidității 
din încăperi

Trebuie să se încadreze
între valorile de 30-50% pen-
tru a ține alergenii sub control.
Un umidificator și un aer
condiționat în timpul lunilor de
vară ajută la reducerea umi -
dității din casă și controlează
eficient alergenii.

Fumul de țigară
Unul din cei mai importanți

poluanți, conține peste 4000
de chimicale. Studiile demon-
strează că fumatul pasiv în
cazul copiilor, crește riscul de
infecții respiratorii, astm sau
cancer.

Poluarea are efecte
negative și asupra

obiectelor
Nu numai asupra ființelor

vii. Un exemplu ar fi cauciu-
curile de la mașini, care se
crapă și devin poroase din
această cauză, susțin special-
iștii.

Locurile cu cel mai
curat aer din România

Ca să respirăm un aer
proas păt, nepoluat, putem
alege câteva locuri din țara
noastră, unde aerul proaspăt,
liniștea și frumusețea peisaju-
lui ne pot ajuta mult. Iată
câteva dintre ele:

Poiana Mărului
Care se află la aproximativ

150 km distanță de Timișoara.
Aici, calitatea aerului este
asigu rată de patru compo-
nente esenţiale: ozonul, ioniza -
rea negativă, aerosolii naturali
şi puritatea. În plus, cercetă-
torii francezi susţin că aerul din
Poiana Mărului este mai curat
ca cel din zona Cascadei Nia -
gara, adică ionizarea este de 10
ori mai mare, ea fiind benefică
pentru sănătate şi prevenind
anumite boli.

Băile Tuşnad
Se află la 650 de metri alti-

tudine. Este cel mai mic oraş
din ţară, fiind o adevărată oază
de linişte şi de sănătate. Asta
datorită lacurilor sărate, a nă-
molului şi a tratamentelor la

mofetă. Supranumit şi „Perla
Ardealului“, oraşul are o popu-
laţie de puţin peste 1.600 de
locuitori.

Municipiul Botoșani
Îndeplineşte normele eu-

ropene privind suprafaţa op-
timă de spaţiu verde. Cu
par curile şi insulele de verdeaţă
ale oraşului, Botoşaniul benefi-
ciază de cel mai curat aer din
România.

Municipiul Cluj-Napoca
Potrivit unui clasament în-

tocmit de Asociaţia Respire în
parteneriat cu revista ',,We De-
main'' şi realizat folosind baza
de date Airbase a Agenţiei Eu-
ropene de Mediu, în Cluj se
respiră cel mai curat aer din
Europa.

Orașul Breaza
Din judeţul Prahova este

staţiune balneo-climaterică din
anul 1928. Calitatea aerului lo-
calităţii se datorează ozonului
şi ionilor negativi, cu efect te -
rapeutic.

https://bunadimineata.ro
https://clicksanatate.ro
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Aerul pe care-l respirăm

Farmacia TACOMI te face mai frumoasă

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

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

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

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

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.



La fiecare început de
noiembrie, gândurile
noastre se îndreaptă

cu pioșenie, către cei dragi,
trecuți în neființă. Pentru
sufletul lor, în cimitire se
aprind lumânări, care să le
călăuzească drumul în
neant. Există credința că, în
această noapte de noiem-
brie se deschide Cerul, iar
cei plecați se întorc în
lumea celor vii, ca să-și
viziteze apropiații.

În amintirea celor 
dragi

Credincioșii se îndreaptă
spre cimitire unde curăță
mormintele, aduc flori și
aprind lumânări, fiecare mor-
mânt devenind un mic altar
de lumină. Este o zi de rugăci-
une, de reculegere și aduceri
aminte.  În memoria celor ple-
cați, în biserici se săvârşeşte
vecernia sau slujba de seară. 

Ziua Morților sau 
Luminația 

Celebrată în multe țări din
catolice din lume, Sărbătoarea
morților sau Luminația a fost
preluată și de Biserica Orto-
doxă. Încă din Evul Mediu, la
data de 1 Noiembrie, după
Sfânta Liturghie, oamenii își
petreceau după-amiaza în
cimitire, rugându-se pentru
sufletele celor plecați la ceruri.
Doar aşa se explică originea
consacrării primei zile din
Brumar drept zi de pomenire
a morţilor.

Tradiții și obiceiuri
• De Ziua Morților, în anu-

mite zone din țară, există obi-
ceiul de a se duce apă
proaspătă la cimitir, până la

răsăritul soarelui. Se spune că
morților li se face sete și tre-
buie să se dea apă de pomană,
pe lângă mâncare. 

• Lumânările sau candelele
din cimitire stau aprinse până
târziu în noapte. De aseme-
nea, se oficiază slujbe de
pomenire și se dau pomeni.

• Crizantemele, florile
specifice toamnei și acestei
sărbători, aduc un omagiu
celor plecați dintre noi.

• În credința populară, mai
există o noapte a celor morți,
cea din 29 spre 30 noiembrie,
cunoscută sub denumirea de
Noaptea Sfântului Andrei,
când cei vii încearcă să se
apere de strigoi prin ungerea
ușilor și a ferestrelor cu us-
turoi

• 1 Noiembrie este consid-
erată singura zi din an în care
oamenii glumesc în cimitir,
pentru că, bucuria reîntâlnirii
cu sufletele rudelor trecute în
Lumea de Dincolo depășește
tristețea comemorării.

Sărbătoarea 
Halloweenu-lui 

Este cea mai veche și mai
populară sărbătoare păgână.
Are origini celtice și este cele-
brată de milioane de oameni
din întreaga lume, în noaptea
de 31 octombrie, fiind cunos-
cută și sub numele de Sărbă-
toarea Tuturor Sfinților. Veselia
şi originalitatea ei au devenit
molipsitoare. Elementul cheie
al sărbătorii de Halloween este
dovleacul. De cu pat în diferite
forme, acesta era folosit, în tre-
cut, pentru alungarea spiri te -
lor rele. Există credința că
lumâ narea din interiorul do -
vleacului repre zenta un suflet
captiv în purgatoriu.

În această noapte 
Celții își părăseau casele,

îmbrăcau costume și măști în-
fricoșătoare, își decorau ca -
sele cât mai neplăcut, făcând
zgomote pentru a speria fan-
tomele celor morți. Iar pentru
ca spiritele să nu pătrundă în
case, lăsau în fața caselor vase
cu mâncare. Mai târziu, cei ce
ţineau sărbătoarea mergeau
de la o casă la alta purtând
costume de sfinţi, de îngeri
sau de diavoli.

Vampirii, vârcolacii și
vrăjitoarele 

Celții din antichitate aso-
ciau aceste creaturi cu lumea
spiritelor rele, iar ca să le îm-
buneze, foloseau dulciurile.
Mai târziu,  Biserica i-a încura-
jat pe cei ce ţineau Sărbă-
toarea Tuturor Sfinţilor să
meargă, în ajunul ei, de la o
casă la alta şi să ceară mân-

care în schimbul unei rugăci-
uni rostite pentru morţi. Aşa a
luat naştere formula tipică
Halloween-ului „ne daţi ori nu
ne daţi?“ 

Credințe și superstiţii
de Halloween 

- Există credința că, dacă se
ţine respiraţia în timp ce se
merge prin cimitir, spiritele
rele nu pot intra în corp. Iar
dacă totuşi se observă o stafie,
se va merge în jurul ei de două
ori, și va pleca.

- Cine merge pe întuneric
în această noapte, trebuie să
poarte în buzunar o bucată de
pâine, ca să o poată oferi fan-
tomelor întâlnite.

- Ca să fie alungate spiritele
rele, se face un nod la batistă.

- Pentru ca fantomele să nu
poată face rău, se vor ascunde
toate cuțitele din casă.

- În această noapte, nu este
bine să se trântească o ușă,

pentru că oricând poate fi o
fantomă pe lângă ea, care
poate bântui. 

- Se crede că, o lumânare
portocalie aprinsă la miezul
nopții de Halloween poate
aduce noroc, dacă este lăsată
aprinsă până la răsărit. 

-  Dacă o lumânare se
stinge singură în această
noapte, înseamnă că spiritele
rele sunt prin apropiere. 

- În Noaptea de Halloween,
fetele tinere pot folosi o
lampă, ca să-și vadă ursitul
într-o apă curgătoare.

- Dacă în a Noaptea de Hal-
loween se aud paşi, se crede
că ar putea fi un mort. Iar cel
care priveşte înapoi, îl poate
urma pe lumea cealaltă.

- Dacă se aud trei bătăi în
uşă şi nu se vede nimeni,
înseamnă că o persoană dragă
a murit.
http://traditii-superstitii.ro

www.crestinortodox.ro 
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• 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

1 Noiembrie – sărbătoarea 
celor plecaţi la ceruri
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Duminică, 3 noiembrie, ora 22,10

Jocul lacrimilor 
Filmul spune povestea lui Fergus, voluntar în Armata Re-

publicană Irlandeză. Acesta primește sarcina de a-l păzi pe
soldatul englez Jody, luat ostatic de către IRA. Încălcând or-
dinele superiorilor, Fergus se împrietenește cu prizonierul.
Îi ascultă poveștile despre Dil, iubita prizonierului, care
locuiește în Londra, și, în cele din urmă, îl ajută să evadeze.
Dar tentativa eșuează, Jody își pierde viața, iar Fergus este
urmărit de IRA. În cele din urmă reușește să scape și merge
la Londra, unde o caută pe Dil. Ascunzându-și adevărata iden-
titate, Fergus încearcă să se apropie de aceasta.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Perioada care urmează este
mult mai liniștită, iar proiectele
voastre revin în prim-plan. S-ar
putea să primiți o veste extra-
ordinară, care vă aduce liniște
și armonie în familie. Cei sin-
guri, au șanse să-și găsească
perechea potrivită, chiar dacă
la început sunt mai timizi.

Este o perioadă norocoasă și
bogată pentru voi. Astrele vă
favorizează proiectele com-
plexe și vor declanșa  eveni-
mente imprevizibile, care s-ar
putea să vă fie de folos în cari-
eră. În zilele următoare aveți
șanse să ajungeți la rezultate
foarte bune.

Vă plac schimbările și tocmai
de aceea vor fi câteva, benefice,
la care nu vă așteptați. Este
posibil să vă schimbați pla-
nurile și să mergeți înainte,
fără să țineți cont de alții, care
vă pot influența negativ. Vă
gândiți foarte serios la relația
cu partenerul de cuplu.

Sunteți liberi să faceți orice
schimbare posibilă, atât la ser-
viciu, cât și în viața personală,
pentru că va fi în favoarea voas-
tră. Energia de care dispuneți vă
ajută să puneți toate lucrurile la
punct și să mergeți mai departe.
Trebuie să fiți precauți în pri -
vința situației financiare.

Proiectele mai greu de realizat
le veți pune în practică la fi-
nalul intervalului. Inițiativele
voastre, bine calculate vă ajută
să folosiți economiile pentru in-
vestiții profitabile. Trebuie
doar să fiți mai atenți la detalii
și la obligațiile pe care vi le
asumați.

Astrele sunt de bun augur pen-
tru zodia voastră, mai ales în
ceea ce privește traiectoria cari-
erei. Șansele de promovare sunt
mai mari ca niciodată. Totul este
să știți ce vreți, să fiți pe fază
atunci când șefii vă prezintă
unele proiecte și să le puneți cât
mai repede în practică.

Situația voastră financiară în-
cepe să se îmbunătățească spre
sfârșitul intervalului. Reușiți să
obțineți câștiguri mai bune sau
un sprijin financiar din partea
unei rude. Trebuie doar să vă
stabiliți prioritățile, iar ideile
voastre se pot împlini.

Veți avea parte de niște zile fru-
moase, cu multă distracție și
veți fi în centrul atenției. Vă în-
tâlniți cu prietenii de care v-ați
despărțit de mult timp. Spre
sfârșitul intervalului, progra-
mul vostru se aglomerează, cu
activități interesante și poate
chiar profitabile.

Reușiți să găsiți soluții salva-
toare atunci când vă așteptați
mai puțin. Rezolvați, în cele din
urmă situațiile mai delicate din
viața voastră. Poate fi vorba de
o afacere profitabilă sau de un
loc de muncă mai avantajos. În
plan sentimental, nu sunt pro -
bleme deosebite.

Aveți motive să fiți optimiști,
pentru că astrele sunt de
partea voastră. Planurile voas-
tre se vor realiza, chiar dacă
unele persoane nu vă vor
susține. La serviciu aveți mult
de lucru, dar reușiți, până la
urmă, să vă încadrați în timp.

Încercați să profitați de oportu-
nitățile ivite și să mergeți mai
departe, fără să țineți cont de cei
care încearcă să vă tempereze.
Clarificați și o situație conflictu -
ală, care vă ajută să obțineți
unele avantaje la care nici nu
sperați. Este posibil să vă con-
fruntați cu situații neprevăzute.

Trebuie să profitați de șansele
care vi se oferă, chiar dacă unii
vă vor critica. Urmăriți-vă
obiectivele și căutați să re-
zolvați totul cu diplomație. Este
perioada în care puteți trece cu
bine toate obstacolele. Veți
primi vești bune de la persoane
din străinătate.

TVR 2

• La ieșirea dintr-un bar
Un bețiv trece pe lângă o mașina de teren.

Pe spatele ei scrie "4x4". Scoate un cuțit și
scrijelează "=16". A doua zi, proprietarul
vede semnul și duce mașina la vopsit. În a
doua noapte, faza se repetă. Proprietarul, în-
nebunit, se roagă de cel de la vopsitorie:

- Bă, e unul nebun care-mi tot strică
mașina. Pune și tu o plăcuță cu "=16" acolo,
s-o vadă nebunul și să mă lase în pace !

Zis și făcut. În a treia seară, iese bețivul din
bar, vede "4x4=16" și, mulțumit, scrijelează
cu un cuțit: "CORECT !"

• Soția îi spune soțului:
- Mai bine mă căsătoream cu dracul!
- Aiurea, scumpo! Căsătoria între rudele de

sânge e interzisă!

• La medic:
Medicul către pacient:
- Am să vă dau și o trimitere la reumatolog
- De ce? întreabă pacientul.
- Pentru că v-am tot spus să aduceți ade -

verință de la locul de muncă, dar văd că vă
doare-n cot.

• De la rachiu…
- Bărbate! Nu ți se face rău de la atâta

rachiu?!
- Măi nevastă, bunica a murit la 100 de ani

și avea toți dinții în gură… La  fel și mama…
- Datorită rachiului ?!
- Nuuu! Datorită faptului că-și vedeau de

treaba lor…

Vineri, 1 noiembrie
PRO CINEMA, ora 20,30,  Breaking

News
PRIMA, ora 22,00, Atac aerian

Sâmbătă, 2 noiembrie
HAPPY CHANEL, ora 20,00
ANTENA 1, ora 23,15, Un sărut de mil-

ioane

Duminică, 3 noiembrie
TVR 2, ora 20,10, Revanșa
DIVA, ora 21,30, În vacanța de Crăciun

Luni, 4 noiembrie
FILM CAFE, ora 22,00, Contra

cronometru
PRO CINEMA, ora 22,30, Legătură de

sânge

Marți, 5 noiembrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Visători de

cursă lungă
PRO TV, ora 0,00, Evadare din realitate

Miercuri, 6 noiembrie
DIVA, ora 19,40, Nuntă de Sărbători
PRO CINEMA, ora 22,30, Fete cu greu-

tate

Joi, 7 noiembrie
DIVA, ora 19,40, Crăciun la pensiunea

Bramble
PRO CINEMA, ora 22,15, Domnișoare

de onoare

ALTE  RECOMANDĂRI:



D
acă în următoarea
perioadă o să ai tot
mai des impresia că

ai intrat, din greșeală,
într-un talcioc aglomerat,
unde o grămadă de băieți
se-mbulzesc să-ți vândă
ceva „ieftin și bun, șefu' ",
nu te panica. 

Acum, în această lună oc-
tombrie, a început campania
electorală pentru alegerile
prezidențiale, așa că ai în față
o perioadă în care o să te tot
lovești de candidați care-și
vând marfa și-ți cer la schimb,
votul. 

De data aceasta, nu am mai
văzut circ, așa cum a fost la
alte campanii. Mircea Dia-
conu plictisit, cu ghidușiile
sale subtile de actor, Cumpă-
nașu a uitat că mai are și nea-
muri la Caracal, Dan Barna
s-a resemnat, după dușul
rece de a lua bani din fonduri
europene, Doamna Dăncilă
este ca și inexistentă, din
când în când se transformă în
Coana Mița Biciclista, Dl Io-
hannis nu este în campanie,
fiind Președinte – turist și
sigur că va fi iar Președinte
(ah, butoanele!) iar ceilalți
sunt inexistenți ca și candi-
dați. Dar oamenii în campanii
se mai schimbă.

Nebunia din campanie

Pe măsură  ce se-apropie
data alegerilor, candidații se
vor transforma. O să-i auzi
cum recită poezioare pom-
poase, cum îți repetă întruna
cât de mult contează cetă -
țeanul din tine sau cum se
jură că opiniile și doleanțele
tale sunt importante. Pe de-o
parte, șarada asta poate fi
măgulitoare, mai ales dacă n-
ai trecut prin multe campanii
electorale până acum. Na, e
plăcut și distractiv să-i vezi pe
oamenii ăștia cum se strădui-
esc să-ți intre pe sub piele și
s-o facă pe adorabilii, chiar
dacă între alegeri nici nu te
bagă-n seamă. O să primești
în cutia poștală plicuri care
mai de care mai haioase, cu
fel de fel de felicitări.

Nebunia asta din cam-
panie poate deveni extrem de
nocivă și chiar teatrală. Ca să
eviți să te trezești peste o
lună că ai de ales între cele
mai mișto proiecte din lume,
înconjurat de sute de pliante
electorale și certat la cuțite cu
rudele și prietenii apropiați,
ți-am făcut un mic ghid, util
pentru perioada asta. Din ne-

fericire, nimeni nu prezintă
un program viabil. Mă uit la
PNL și văd că încep să meargă
la plesneală. Pe ei îi intere-
sează doar guvernarea, nu
campania prezidențială. Și
atunci mă întreb: dacă se
cunoaște dinainte că Iohannis
va câștiga, noi de ce mai
votam? De ce mai cheltuim
banii pe campania electorala?

Va curge lapte și
miere…

Nu-i un secret că partidele
și echipele de campanie au
baze de date cu numere de
telefon mai ceva ca marile
companii de telefonie mobilă.
Nu știu cum, dar de vreo
câțiva ani, echipele de cam-
panie ale PSD și PNL au
numărul meu de telefon și mă
asaltează cu SMS-uri. Nu doar
în perioada alegerilor. M-am
obișnuit să primesc câte-o fe-
licitare de sărbători, inclusiv
de ziua mea.  Iar în ziua votu-
lui, sunt invitat să-mi exprim
opțiunea, „dacă nu am făcut
asta deja". Dar, fiecare cam-
panie are ciudățeniile ei, că
altfel n-ar fii campanie. Eu
sunt foarte bucuros că peste
o lună va curge lapte și miere.
Guvernul ,,meu" va fi cel mai
performant guvern, vom
vedea pensii mărite, justiție
perfectă, serviciile nu mai fac
afaceri, autostrăzi în toată
țara, diaspora așteaptă la
vamă ore întregi să intre în
țară și să se restabilească în
Romania. 

Cu duetul Orban-Turcan
totul va fi ce nu a mai fost
niciodată. Orban la mando -
lină și Turcan solo, că ați auzit
ce voce are la microfon!  Iar
cu Dl Iohannis la timonă!
Vasul în derivă va fi adus,
tractat, la mal. Până și flota lui
Băsescu va fi adusă și refă-
cută. Of, doamne! Câtă vese -
lie, cât belșug, câtă bunăstare
pe capul nostru, al românilor.
Că în cap, nu știu dacă mai
avem ceva nespălat! Noi
românii am luat viața și
democrația la mișto. Să vedeți
când se va întoarce roata și ne
vor lua ele pe noi! Acum nu
mai știm câte minciuni și câte
știri mincinoase sunt, care
este bună și care nu este
reală.

Am trecut prin câteva
campanii electorale până
acum și, dacă am învățat ceva,
e chestia asta: printre cei mai
toxici candidați sunt ăia care-

ți promit câte-n lună și-n
stele. Știi, ăia care se bat cu
pumnu-n piept c-or să
schimbe din temelii totul și-
or să facă ce nu s-a făcut în ul-
timii 30 de ani în țara asta. Pe
ideea „dacă mă votați, va fi
altceva, o să curgă lapte și
miere". Sunt ușor de identifi-
cat. De exemplu, un nene care
îți garantează că-n câteva luni
de la alegeri o să ai stație de
metrou la ieșirea din bloc ori
autobuze cu aripi, ca să nu
mai pierzi vremea-n trafic,
este nebun, nu poate fii
Președinte.

Promisiunile sunt
gratis și sună bine !

Dar, ține cont de regula
asta: dacă ceva sună prea
bine, atunci cel mai probabil
nu e adevărat. Totodată, ăsta
e și un criteriu bun de triere a
candidaților. Da, e greu să te
decizi cine-ți merită votul,
dar poți să-ncepi prin a-i ex-
clude pe ăștia care se laudă cu
proiecte și programe fan-
teziste. 

Ca în orice campanie elec-
torală mioritică, la final, pe ul-
tima sută de metrii, și-n asta
o să ai destule motive să râzi
de ei. Mult și bine! Candidații
se vor înghesui să arunce cu
”tone de rahat” unul într-
altul. În ideea să iasă ei, ăia
mai curați, mai integri și mai
votabili în ochii alegătorilor. O
să fie ceva gen „ăla e rău, fură
de rupe, eu sunt soluția,
cetățeni!" Versus: „ba nu,
tipul ăsta mă acuză pentru că,
de fapt, el e hoțul, așa că eu
sunt omul care vă poate salva,
dragi alegători!". Mhm, da,
chiar o să fie distractiv.

Uite, a dat tonul președin-
tele Klaus Iohannis care, de
cinci ani, critică și lovește cu
răutate (să nu spun cu ce per-
sonaj seamănă) în partidele
rivale chiar din prima zi de
președinție și, bineînțeles, de
campanie. Și ține-te bine, că-i
doar începutul! Pe măsură ce
înaintăm în campanie, o să
apară acuzații mult mai spec-
taculoase. Iar pe final, cu
câteva zile înainte de alegeri,
se va apela la muniția ”hard-
core”. Gen secrete dezgropate
sau dezvăluiri incendiaro-
oteviste din trecutul contra-
candidatului. Evident,
ping-pong-ul ăsta cu fecale
între candidați n-are de ce să
cântărească în economia vo-
tului tău. Merită tratat strict

ca sursă de amuzament.
Este bine să nu fii un ex-

tremist al votului tău, că
atunci lucrurile vor fi pe mă-
sură. Ca de obicei, în cam-
panie se vor încinge discuții
aprinse între cei care văd
votul ca suprema îndatorire
cetățenească și cei care, din
contră, nu văd rostul să
meargă la urne. O să le auzi la
televizor, pe net, în scara
blocului sau în stația de auto-
buz. E o perioadă-n care nu
mai ai loc de oamenii care se
mândresc că votează, ca și
cum ar merita un premiu
pentru asta. Sau, dimpotrivă,
indivizi care au impresia c-au
atins nivelul maxim de rebe-
liune dacă stau acasă.

Cum ziceam, sunt destui
antipatici din ăștia, care
încearcă să-și convingă pri-
etenii de bere de utilitatea
sau inutilitatea votului, așa că
nu e cazul să devii și tu unul
din ei. Până la urmă, fiecare
cetățean are prioritățile lui și
decide singurel dacă merită
sau nu să se dea jos din pat,
ca să dea cu ștampila. Se
ajunge ca până și neamurile
să se certe, unii cu alții, pe
tema voturilor inutile.

Știm deja cele trei compor-
tamentele electorale: unii
merg până-n pânzele albe
pentru candidatul din par-
tidul pe care-l susțin, alții
evită în mod expres un anu-
mit partid, dar cei mai mulți
votează omul pe care-l con-
sideră competent și potrivit
pentru comunitatea lor. 

Nu uita, de data asta
sunt alegeri 

prezidențiale! 

Deci, culoarea politică nu
contează atât de mult ca la
cele parlamentare. Aici, mai
mult contează omul. Și, mai
știm o chestie: oricum ar fi,
ție o să ți se pară că foarte
mulți oameni din jurul tău
greșesc grav. Dar, hei, și lor li
se va părea la fel.

O să descoperi o grămadă
de rude și cunoștințe cu care
n-o să fii de acord. Probabil că
vor fi o grămadă de discuții
despre cum părinții și bunicii
noștri se lasă manipulați și de
asta votează fix pe dos decât
ar trebui. Apoi, o să dai peste
prieteni despre care aveai o
părere decentă, până când ai
aflat că-și bazează votul pe
stilul vestimentar al candi-
datului. Și-o să te enervezi

când o să auzi, din nou, o
groază de persoane care-și
argumentează opțiunile pe
ideea „a furat destul ăsta,
poate acum face și el ceva".
De ce nu vrem să vorbim de
inutilitatea voturilor, de inu -
tilitatea unor candidați, de in-
utilitatea muncii și eforturilor
depuse în general, de inutili-
tatea campaniilor electorale
și a majorității clasei politice,
care nu vede decât huzurul și
viața lor îmbelșugată. Nu mai
rentează discuții constructive
pe tema campaniei sau a gu-
vernării, când ei fac și desfac
pentru binele și sufletele lor.
Până și preoții se implică în
campanii electorale, îndem-
nând enoriașii să voteze cu X
și Y în, loc să-i îndemne să se
apropie de Biserică și Dum-
nezeu. Când vor sosi acele
timpuri, când toată lumea să
aibă grija zilei de mâine? Ziua
aceea este pe aproape. Dacă
lucrurile vor merge așa,
putem spune că ziua se vede,
deja, sosită la orizont.

Să revenim cu 
picioarele pe pământ!

Să terminăm cu răutățile,
că vremea politicienilor vine
și pleacă, ei rămân cu averile
și râd de noi. Trebuie sa
vedem lucrurile reale, să
avem încredere în semenii
noștri. Să fim mai buni, mai
înțelepți, să ne întoarcem cu
fața spre Dumnezeu. Politi-
cienii nu sunt Dumnezeii
noștri, au și ei rolul lor, limi-
tat. Îmi doresc ca într-o zi, să
văd un partid al poporului,
compus din oameni simpli,
care niciodată nu au făcut
parte din politică sau servicii,
un partid condus de un grup
de oameni înțelepți, care știu
să orânduiască lucrurile în
această țară. Va îmbrățișez și
vă respect pe toți care citesc
articolele mele.

Al dumneavoastră, 
același om simplu,

Prof.Ioan Romeo 
Mânzală
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De ce devenim ,,naivi şi creduli”
doar în campanii electorale?!



mod de preparare:
Într-un vas încăpător, se

amestecă bine brânza, scursă
de zer, sarea, ouăle, grișul,

făina, zahărul vanilat și coaja
de lămâie. Cantitatea de
făină diferă, după cum este
brânza de moale. Important
este ca aluatul să fie ușor
lipicios, ușor de modelat, nici
prea tare, nici prea moale.
Aluatul obținut se lasă să se
odihnească 15 minute. Între
timp, merele se taie în
cubulețe mici care se pot
carameliza, pentru două
minute, într-o tigaie în unt,
dar se poate trece peste
acest procedeu. 

Din aluatul pregătit ante-
rior, se iau bucăți, care se
aplatizează în turtițe mici,
cât căușul palmei. În mijlocul
fiecărei turtițe se pun

merele, care se învelesc în
aluat, cât să fie acoperite în
totalitate. În timp ce se mod-
elează găluștele, se pune apa
cu sare la fiert, într-o cratiță
încăpătoare. 

Când apa a ajuns la punc-
tul de fierbere, se adaugă, pe
rând, găluștele, care se lasă la
fiert până se ridică deasupra.
Separat, într-o tigaie, se
adaugă puțin unt, iar după ce
se topește 2-3 minute, se

pune zahărul presărat cu
scorțișoară. Această compo -
ziție aromată se amestecă
apoi cu pesmetul. Găluștele
se scot cu ajutorul unei spa -
tule și se tăvălesc prin pes-
metul aromat. 

Găluștele se servesc calde,
cu toppingul preferat, mere
proaspete, feliate, vanilie,
caramel sau smântână

https://raftulbunicii.ro
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mod de preparare:
Carnea se spală, se taie

bucăți și se pune la fiert.
După ce se ia spuma, se
adaugă o lingură de sare.
Când carnea este fiartă pe
jumătate, se adaugă ceapa și
ardeiul, care se taie mărunt,
apoi țelina (bucata întreagă),

varza tăiată. Spre final,
ciorba se acrește cu bulion,
iar după ce ingredientele au
fiert, se adaugă cimbrul și
mărarul. Se mai dau apoi
câteva clocote și se stinge
focul. Ciorba de varză se
poate servi cu smântână și
ardei iute.

mod de preparare:
Mușchiulețul de porc, tăiat

cubulețe, se călește într-o
cratiță cu ulei, până capătă cu-
loarea albă, apoi se condi-
mentează cu sare, boia iute și
dulce, piper. Între timp, se
curăţă ceapa, care se spală şi
se taie solzişori. Ceapa se
căleşte împreună cu muşchiu -
leţul de porc. Se adaugă
ardeiul iute tocat mărunt şi
puţină apă, apoi totul se lasă
să fiarbă la foc mic. 

Separat, se curăţă ardeii,

dovleacul şi gogoşarii şi se
taie rondele. Legumele se
adaugă peste carne şi se lasă
să mai clocotească câteva
minu¬te. Se pun foile de
dafin şi crenguţele de cimbru
şi se acoperă cu un capac.
Roşiile tăiate rondele se
așază deasupra, apoi cratița
se dă la cuptor se lasă 30-40
de minute, până capătă o
crustă aurie. 

Tocănița se serveşte or-
nată cu verdeaţă.

www.bucataras.ro

mâNCăRICă DE ToamNă

GălușTE Cu bRâNză DE vaCI șI mERE

INGREDIENTE

500 g cane de porc, o varză potrivită, mărar
proaspăt, cimbru, pătrunjel verde, o ceapă, un ardei,
țelină, bulion după gust.

INGREDIENTE

150 g griș, 30 g făină,100 g pesmet, 400 g brânză,  de
vaci, 4 mere mari, o linguriță sare, 30 g zahăr, 30 g
zahăr pudră, o linguriță esență de vanilie, coaja rasă
de la o lămâie, 30 g unt, 2 ouă, scorțișoară.

CIoRbă DE vaRză Cu CaRNE

INGREDIENTE

600 g muşchiuleţ de porc, 3 ardei capia, un ardei
verde, 2 dovlecei, două cepe roşii, ardei iute, 2 gogoşari,
piper boabe, sare, boia dulce și iute, 3-4 linguri de ulei,
foi de dafin, 3-4 roșii, o crenguță de cimbru.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

B - C - STA - B - P - BUJORU - BARZA - LIPAIT - TREN - UZAT - TAUR - RI - EN - BANPOTOC - BS - AL - C - CA - A - TONAJ - BE - BT - LOB - B - MIM - JALE
- BRAZI - ETA - IEZER - JUNE - ONORAR - ODGON - LAS - TAR - CIRC - EA - IMUN - ZER - BRUTE - AJ - AV - ATICA - HAU - AA - OBTUZ - AE - MIEL - ARM
- ASA - LAUR - IUI - ORI - I - S - IAC - ANUAR - IM - ABC - IB - OAS - AI - EROIC - OA - RT - NERV - USA - RUNC - FAUR - REINCEPE - MISS - DROB - ITA -
AERE - TAP - BA - BACEA - ZN - ATV - MA - TRIL - S - ZIAR - CITAT - FEE - SAIVAN - AK - E URI - LACAS - BUCIUM ORLEA



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, 2 corpuri, modernă,

teren 2335 mp, CT pe lemne, apă,
canalizare, curent, zona Costești,
cetăți dacice, ideală pentru o pensiune
sau azil de bătrâni. Preț: 80.000 euro,
telefon: 0721.055.313. 

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 urgent casă, trei camere,

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

șosea, în Brad. Preț negociabil, 

telefon: 0729.423.035.

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 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 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 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 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, 

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

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 în roșu, 3 camere,
teracotă, hol mare, cămară, beci
încăpător, două bucătării de vară
vechi, grajd, șură, alte utilități, curte
mare, grădină de zarzavat și de pomi
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon:
0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând apartament două camere,
Deva, Bejan, decomandat, cu ter-
mopan, mobilat, centrală electrică.
Preț: 16.000 euro, tel. 0725.475.211.

l Vând casă în comuna Zam, re -

novată, două camere, balcon închis,

căsuță de vară, fântână, cablu TV,

pomi fructiferi, teren arabil 2900 mp.

Preț: 15.000 euro, tel. 0733.832.559.

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
nr. 69755/ 19.12.2017,  pentru sediul
secundar din Deva, B-dul Iuliu Maniu,
bl. 6, sc. A, jud. Hunedoara al SC
STUPINA APIS SRL, nr.  de ordine în
registrul comerțului J20/688/2013, se
declară nul.

l Pierdut CUI pentru SC RONI-
BAN SRL, având CUI RO 29391853 și
J20/1137/2011, eliberat de Registrul
Comerțului Hunedoara. Se declară nul.

DIVERSE

l Vând mașină de cusut ”Ileana”,
preț 250 lei și 500 kg de grâu, 1,20
lei/kg. Telefon: 0721.787.630.

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.

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

P
atriarhia Română a
transmis că în șe -
dința de lucru de luni

a Sfântului Sinod s-a discu-
tat despre canonizarea
Părintelui Arsenie Boca.

Deva - Fie că mergi ca
pelerin la mănăstirea Prislop,
sau la mormântul Sfânt de la
Ierusalim, imposibil să nu
găsești, în aproape toate
zonele în care Ortodoxia chiar
contează, iconițe, talismane
sau cruciulițe cu părintele Ar-
senie Boca. Iubit și venerat în
întreaga Românie, Arsenie
Boca este acum la un pas de
canonizare de către Biserica
Ortodoxă Română. 

„S-a luat act de propunerea
Sinodului mitropolitan al Mi -
tro poliei Ardealului de cano -
nizare a părintelui Arsenie
Boca și de documentația
înaintată în acest sens. A fost
aprobată transmiterea acestei
propuneri Subcomisiei sino -
dale pentru canonizarea
sfinților români”, a transmis
BOR.

Această comisie va invita
specialiști din diferite dome -

nii de competență să re dac -
teze referate privind cano -
nizarea părintelui Arsenie
Boca din perspectiva exper -
tizei lor teologice, de pictură
bisericească și de disciplină
monahală.

De asemenea, vor fi evalu-
ate și referate ale cercetăto-
rilor istorici permanenți
de semnați de mitropolii să
cerceteze documentele
CNSAS pentru a prezenta ac-
tivitatea părintelui Arsenie
Boca în perioada 1945-1989.

Recomandările BOR
„Până la luarea unei decizii

finale, Sfântul Sinod al Bise -
ricii Ortodoxe recomandă
clericilor și credincioșilor –
indiferent dacă susțin canoni -
zarea sau se opun acesteia –
să aștepte cu rugăciune și răb-
dare rezultatul final al sub-
comisiei sinodale, evitând
atât idealizarea excesivă a
persoanei părintelui Arsenie
Boca, cât și denigrarea lui.
Canonizarea sfinților fiind un
proces anevoios, nu se face în
pripă sau sub emoții de mo-

ment, mai ales când este
vorba despre persoane tre-
cute de curând la Domnul, iar
mărturiile prezente despre
acestea sunt contradictorii”, a
mai transmis Biroul de Presă
al Patriarhiei Române.

Arsenie Boca a fost părinte
ieromonah, teolog şi pictor de
biserici, stareţ la Mănăstirea
Brâncoveanu din Sâmbăta de
Sus şi apoi la Mănăstirea Pris-
lop.

După instaurarea regimu-
lui comunist în anul 1945, Ar-
senie Boca a intrat în atenţia
Securităţii și până la sfârşitul
anilor 1950, stareţul a trecut
prim multe anchete şi
arestări. A fost închis la Secu-
ritatea din Braşov, apoi dus la
Canal. A ajuns în închisoarile
din Jilava, Timişoara şi
Oradea.

După eliberarea din tem-
niţele comuniste, Arsenie
Boca nu şi-a mai putut relua
activitatea de preot. Securi-
tatea l-a urmărit aproape
până în ultimele săptămâni
dinaintea morţii sale, în 1989.

Încă un pas spre 
canonizarea 

Părintelui Arsenie Boca

Lucrări de restaurare 
la Castelul Corvinilor

P
roiectul are o 
valoare de 5 
milioane de euro.

Deva - Lucrările de restau -
rare la Castelul Corvinilor din
Hunedoara, se vor desfăşura în
aşa fel încât să afecteze cât mai
puţin vizitele turiştilor. Anun -
ţul a fost făcut de conducerea
Muzeului Castelul Corvinilor,
cu prilejul unei vizite de docu-
mentare organizată de ADR
Vest. 

„Lucrările de restaurare se
vor desfăşura secvenţial şi vor
viza câte un palat în parte.
Vizitarea castelului se va face
cu unele restricţii în funcţie
de zonele în care se lucrează
şi doar atât cât se lucrează”, a
declarat directorul Castelului
Corvinilor, Sorin Tincu (me -
da lion).

Ordinul de începere a lu-
crărilor de restaurare la
Castelul Corvinilor a fost
emis, iar constructorul a înce -
put organizarea de şantier şi
a adus o parte din echipa-
mentele necesare. 

Obiective vizate
În cadrul proiectului sunt

vizate componente impor-
tante ale castelului, cum sunt
Sala Cavalerilor, Sala Dietei,
Turnul Vechi de Poartă, Tur-
nul Alb sau fântâna legendară.
„În toate aceste zone vor fi in-
tervenţii pe structură, de con-

solidare, vor fi intervenţii pe
tencuieli, pe unele suprafeţe
pictate, dar vor fi şi reamena-
jate etaje ale unor spaţii dis-
părute astăzi. Mă refer, în
primul rând, la Turnul Alb, a
cărui structură interioară din
lemn este dispărută în urma
unui incendiu din 1854 şi
care va fi reconstruită. Acest
fapt va duce la apariţia unor
noi spaţii de vizitare, dar şi la
un circuit de vizitare coerent”,
a explicat directorul Muzeului
Castelul Corvinilor.

Proiectul de restaurare a
Castelului Corvinilor are o
valoare de aproximativ 5 mili -
oane de euro şi este finanţat
din fonduri europene neram-
bursabile prin Programul
REGIO 2014-2020.

Constructorul a anunţat că
primele intervenţii vizate
pentru această iarnă sunt la
Sala Cavalerilor şi Sala Dietei,
lucrările la aceste obiective
urmând să fie finalizate până
în primăvara anului viitor
pentru a putea fi vizitate de
turişti în sezonul de vârf.

Termenul de finalizare a
întregului proiect este 31 au-
gust 2021.

În acest an, Castelul Corvi -
nilor a fost vizitat de aproape
375.000 de turişti, estimân -
du-se că numărul acestora va
creşte până la 400.000 la
sfârşitul anului în curs. 


