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mUNcĂ

Fondat de Cornel POENAR

PAG. 16
O nouă ediţie a Bursei
Locurilor de Muncă va fi
organizată, săptămâna 
viitoare, de AJOFM. 
Evenimentul va avea loc 
la Galeriile de Arte din 
municipiul Hunedoara.

cONcERTEPAG. 16
Andra, 3 Sud Est, Cornelia
şi Lupu Rednic sunt doar
câţiva dintre soliştii şi 
trupele de succes care 
vor fi prezente la Deva cu
ocazia ediţiei din acest an
a „Serbărilor Cetăţii”.

GRATUIT

Fondurile europene- 
extrem de greu de absorbit
Fondurile europene- 
extrem de greu de absorbit

Trupe de reconstituire istorică, atât din ţară,
cât şi din străinătate vin în județul Hunedoara
între 3 și 5 septembrie. Platoul de la Măgura

Uroiului găzduiește ediția cu numărul 
11 a Festivalului DacFest./pag 16

sĂNĂTATEPAG. 8
Falnic și extrem de valo ros,
nucul era venerat de daci,
fiind numit ”arbore magic”.
Fructele sale erau privite ca
medicamente uimitoare,
dătătoare de sănătate. 

GRATUIT LA GEOAGIU-BĂI

Completează talonul din pagina 8 şi câştigă o invitaţie 
gratuită la Complexul Băile Daco-Romane din Geoagiu Băi.

Câştigătorii din această
săptămână sunt:

• DĂNILĂ FELICIA-RAMONA din Hunedoara
• AVRAMESCU C-TIN SORIN din Deva

/p.3

Front comun pentru
Țara Zarandului

Joi, la Brad, președintele Consiliului
Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor,
a avut o întâlnire de lucru cu

reprezentanții celor 16 primării din nor-
dul județului, care au aderat la Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară “Moții -
Țara de Piatră”, la care a participat și 
deputatul PSD, Natalia Intotero.

"Alături de mine i-am avut pe specialiștii din
cadrul Biroului Strategii și Programe Europene
din cadrul CJ Hunedoara, care au prezentat
potențialul pe care îl are această asociere în
perspectiva întocmirii strategiei pentru
Investiții Teritoriale Integrate care vizează zona
Munților Apuseni. Cred că trebuie să trecem
peste orgolii și să depășim barierele politice,
pentru că numai așa vom putea accesa fonduri
nerambursabile pentru revitalizarea acestei
zone", a declarat Laurențiu Nistor. 

Localitățile din județul Hunedoara care au
aderat la această asociație sunt: Brad, Geoagiu,
Baia de Criș, Balșa, Băița, Blăjeni, Buceș,
Bucureșci, Bulzeștii de Sus, Crișcior, Certeju de
Sus, Luncoiu de Jos, Ribița, Tomești, Vălișoara și
Vața de Jos. 

ADI “Moții Țara de Piatră” are ca scop crearea
cadrului de cooperare între unitățile administra-
tiv – teritoriale din zona Țării Moților în vederea
coordonării activităților de dezvoltare durabilă în
următoarele domenii: infrastructură de trans-
port, turistică și de agrement, turism, agricultură

și creșterea ani-
malelor, sil vi cul -
tură, protecția
mediului și biodi-
versitate, pre zer -
varea culturii,
artei și meș te -
șugurilor tra di -
ț i o n a l e ,
p r o m o v a r e a
zonei ca desti -
nație turistică și
de investiții, să -
nătate și securi-
tate prin facili-
 tarea coo pe rării
și schimbului de
informații între
furnizorii de ast-
fel de servicii
publice.
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Această iniţiativă -
după cum ne
spunea în exclusivi-

tate prof. Rodica POGEA -
a pornit din dorinţa de
antrenare a copiilor satu-
lui Mânerău la o şcoală
diferită de cea pe care o
frecventează ei, în sensul
că aici nu primesc note,
observaţii, critici, nu li se
dau teme și au voie să
vorbească între ei în timp
ce lucrează. 

Cu toate acestea, în cadrul
acțiunii O altfel de şcoală am
preluat obiectele de învăţă -
mânt pe care le-au avut în
vederea bunei desfășurări a
programului nostru. Am pus
accent pe laturile educaţiei:
intelectuală, moral-religioasă,
estetică, sanitară, ecologică,
fizică.

După desfăşurarea celor
11 activităţi am constatat că
participanților le place să co-

munice, să se joace şi să afle
cât mai multe noutăți. 

Urmare a activităților des -
fă șurate, participanții au aflat

că satul nostru are o vechime
de 567 de ani, că se află situat
pe o vale între trei dealuri și
că populaţia localității a
scăzut foarte mult. S-au di-
versificat meseriile şi azi ma-
joritatea  locuitorilor sunt
oameni cu carte.

Copiii au pregătit o ser-
bare „Copilărie, ce minunată
eşti!”, parada meseriilor și
multe jocuri distractive. 

Au primit cadouri de la
părinţi şi din partea Primăriei
Peştişu Mic.

O temă care i-a antrenat a
fost „Invenţii şi inventatori”.
Au pus multe întrebări de-
spre inventatorii diverselor
obiecte din jurul nostru. Le-
am propus jocuri pentru dez-
voltarea creativităţii care s-au
dovedit antrenante, plăcute.

Înălţarea Domnului nostru
Iisus Hristos am marcat-o
prin câteva discuţii despre
despre Mântuitorul nostru
care S-a înălţat la cer şi iar va
să vină. În memoria tuturor
eroilor şi martirilor am real-
izat flori frumoase pictate pe

foi de bloc, expuse într-o
reușită expoziţie.

Și prietenele noastre, ani-
malele, au fost prezentate la
câteva din activităţi. Le-am
grupat, am discutat despre
rolul lor, cum se hrănesc şi ce
fel de foloase ne aduc. În cele
două ore dedicate animalelor,
copiii au învăţat să deseneze
păsări şi să realizeze în
tehnica origami capete de an-
imale: iepuraşi, căţei, cai,
pisici.

Am vorbit despre mate -

matica, amica noastră. Au as-
cultat un cântec cu acest titlu.
Am încercat în scurtul timp
aflat la dispoziţie să arătăm
legătura matematicii cu alte
obiecte de învăţământ: limba
română, istoria, geografia, de-
senul, educaţia fizică, precum
că o întâlnim în viaţa de zi cu
zi şi că e foarte importantă.           

Ultima activitate am rezer-
vat-o educaţiei pentru sănă -
tate și acordarea primului
ajutor. Am discutat şi exersat
acordarea primului ajutor în
caz de rănire.

Temele au fost fixate în
funcție de dorinţele şi intere-
sele copiilor.          

Proiectul se va încheia în 2
septembrie 2021 şi va con-
tinua cu alte teme frumoase
şi atractive.  

Ne-am gândit la o excursie
în judeţul nostru și la
drumeţii pe dealurile din
jurul satului.

O altfel de şcoală
(În pofida pandemiei - o vacanță de neuitat)

Se spune că între 15
august și 8 septem-
brie oamenii nu

îmbătrânesc și totul este
cald și calm. Că lucrurile
se așază și oamenii au
numai gânduri bune și își
caută un făgaș nou. 

Între 15 august și 8 sep-
tembrie, vremurile nu știu în-
cotro să apuce, spre vară sau
spre toamnă, că frunzele
îngălbenesc, dar nu cad, că
păsările vor să plece, dar încă
nu știu dacă spre nord sau
spre sud, râurile nu mai curg,
marea nu mai are valuri și că

trebuie cu înțelepciune să
folosim această perioadă
pentru a ne vindeca mintea
de gânduri negre. 

Putem vorbi în România
de această Vindecare? Nu
cred.

Unii au făcut averi prin
muncă cinstită, iar mulți au
ajuns „oameni de afaceri”
după punerea în aplicare a in-
gineriilor financiare (furt), au
intrat în politică, au modificat
legi ca să fie apărați. 

Se vorbește de o creștere
economică, dar o ducem din
ce în ce mai rău. Au crescut

prețurile la energie, com-
bustibili, produse alimentare
și agroalimentare. 

Dacă prețul gazului se va
dubla, câți dintre noi vor
putea plăti factura, când pen-
siile sunt mici și mulți
salariați lucrează pe salarul
minim pe economie. 

Interesează aceste aspecte
pe cei ce sunt în țară și o con-
duc azi? Nu! Cei ce o conduc
„de afară” știu ce au de făcut
și ce strategii impun.

Atenția noastră este acum
canalizată spre premierul
Cîțu, nu spre politica eco -

nomică ce o imple men tează,
ci spre faptul că acum 20 de
ani a stat două zile la Poliție.

Partidele din România au
un grad insuficient de cultură
politică și sunt departe de o
gândire profesionistă, avem o
clasă politică slabă și de aceea
nu avem o strategie națională
întinsă pe mai mulți ani.

Impozitarea este un sistem
prin care politicienii și
birocrații fură bani de la
cetățeni pentru  a-i risipi într-
o manieră rușinoasă. Politi-
cienii au tot felul de avantaje
și legi speciale, ei sunt cei mai

mari evazioniști fiscali, dar
dau lecții altora.

... Și atunci de ce să nu fi
supărat?

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Supărarea unui lider de sindicat
Declarată de Mircea BORDEAN «foto», președintele Sindicatului „Siderurgistul” Hunedoara
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Deva – O analiză făcută
publică de Instituţia Prefectu-
lui arată o realitate deloc
plăcută a judeţului Hunedoara:
deşi primăriile au reuşit să
semneze contracte cu finan -
ţare europeană în valoare de
1,4 miliarde lei, banii au fost
accesaţi doar în proporţie de
11,26 %.      

În cele ce urmează ne-am
propus să facem o sumară
analiză a cifrelor oficiale, deoa -
rece în spatele acestora se află
proceduri care pot accelera
sau îngreuna un proiect fi -
nanţat din fonduri publice sau

Cenuşăreasa judeţului: 
investiţiile din fonduri europene

de la bugetul Uniunii Eu-
ropene. 

Să începem cu fondurile eu-
ropene, unde situaţia ab sor -
bţiei acestora nu este dintre
cele mai bune.

„În județul Hunedoara, 20
de unități administrativ terito-
riale (UAT – primării, n.r.) au
semnat proiecte finanțate din
fonduri europene, prin Pro-
gramul Operațional Regional,
în sumă totală de 1.403 mil-
ioane lei. Absorbția acestor
sume este însă destul de
redusă: 158 milioane lei,
reprezentând un grad de
11,26%”, se arată într-o infor-
mare a Prefecturii.

Contestaţiile şi rectifi-
carea bugetară

Cauzele ţin, cel mai proba-
bil, de birocraţia care însoţeşte
procedurile de achiziţie pu -
blică. Este de notorietate fap-
tul că legislaţia permite
depunerea de contestaţii de
către orice participant la o
licitaţie derulată la investiţiile
prin fonduri europene. O
spune mediul de afaceri – nu
de puţine ori se ajunge la
situaţii în care o licitaţie este
contestată fără temei, de către
aşa-numiţii contestatari de
profesie, fără ca mai târziu cel
care a recurs la această
procedură să dea explicaţii
pentru ce a recurs la blocarea
unui proiect. Pentru că nimeni
nu are de suferit, contestaţiile
au devenit „un sport naţional”
şi nu credem că există licitaţii
importante care să nu fi fost
contestate!

Lucrurile nu stau mai bine
nici la capitolul investiţiilor
finanţate prin programele de
dezvoltare locală, aşa-nu-
mitele PNDL, dar aici se poate
avea în vedere şi blocajul în
care s-a intrat în luna iunie, din
cauză că la Ministerul Dezvol -
tării nu mai erau fonduri.
Situaţia a trenat până la recti-
ficarea bugetară, autorită ţile
locale sperând în deblocarea
banilor şi reluarea acestor
programe extrem de utile pen-
tru comunităţile mici, care nu
îndeplinesc condiţiile de acces
la finanţări europene.

Prin urmare, datele oficiale
arată că 67 de UAT-uri din

județ au semnat 465 proiecte
de investiții finanțate prin Pro-
gramul Național de Dezvoltare
Locală (etapele I și II), gradul
total de realizare fizică a aces-
tora fiind de 75,2% iar gradul
de absorbție a fondurilor puse
la dispoziție este de 70%. 

Pentru dezvoltarea agricul-
turii și sprijinirea fermierilor,
în județul Hunedoara, prin
Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale (AFIR), au
fost obținute proiecte în va -
loare totală de peste 51 mili -
oane lei, gradul de absorbție a
acestora fiind de aproape
77%.

Câteva observaţii

„Dezvoltarea județului Hu -
ne doara trebuie să fie o prior-
itate pentru noi toți, autorități
locale sau conducători de
instituții locale sau județene.
Să ne facem datoria față de
locuitorii Hunedoarei, în sluj -
ba cărora suntem. Finalizarea
proiectelor existente și re-
alizarea unor noi obiective de
investiții va duce la dez-
voltarea județului nostru. Im-
portant este să muncim
fiecare, cu seriozitate, la locul
nostru de muncă”, a declarat
prefectul Călin Marian.

În cadrul unei conferinţe de
presă, acesta a transmis pri-
marilor și întreprinză torilor
implicați în aceste tipuri de
proiecte, cu fonduri europene
sau de la Guvernul României,
că le acordă întreg sprijinul
instituțional pentru ca obiec-
tivele să fie finalizate la terme -
nele propuse și aprobate. 

Intenţia prefectului este
demnă de a fi salutată pentru
că mediul de afaceri şi pri mă -
riile au nevoie de sprijin din
partea autorităţilor jude ţene
sau naţionale. Ideal ar fi însă ca
autorităţile, inclusiv parla-
mentarii judeţului, să ofere
acel ajutor real, bazat pe
observaţiile pertinente ale
celor care se lovesc de biro -
craţia excesivă şi de blocajele
ce pot fi înlăturate doar prin
acte legislative. Judeţul nostru
are parlamentari capabili, care
pot aduce un altfel de suflu în
ceea ce priveşte dezvoltarea
economică. Trebuie doar să
spunem: se poate!



S
enatul şi Camera
Deputaţilor au în-
ceput, miercuri, a

doua sesiune
parlamentară ordinară a
acestui an. Am dorit să
aflăm primele impresii
legate de acest debut
parlamentar de la Viorel
Salan, deputat PSD de
Hunedoara, membru al
Comisiei pentru apărare,
ordine publică şi
siguranţă naţională. 

- A  început o nouă sesiune
parlamentară. V-ați stabilit
direcțiile principale de acțiu -
ne în Parlament?

Așa cum a anunțat, luni,
președintele PSD Marcel Cio-
lacu, după ședința Consiliului
Național, prioritatea „zero” a
partidului este adoptarea
proiectului USR PLUS - „Fără
penali în funcții publice”. Astfel
încât, după promulgarea legii,
actualul premier condamnat
penal să fie obligat să orga-
nizeze referendumul în care
românii să se exprime dacă
doresc penali în funcții publice

De cealaltă parte, insolența
și nepăsarea guvernanților în
fața impactului grav al scum-
pirilor uriașe ale electricității
și gazului, resimțit acut de
populație și economie, impun,
la rândul lor, reacții și măsuri
urgente în Parlament!

Partidul Social Democrat a
pregătit și vom susține pro-
movarea unui set de proiecte
de lege și măsuri care să ajute
oamenii și companiile afectate
să facă față tăvălugului devas-
tator al facturilor majorate.

Am făcut amendamente și
vom urgenta dezbaterea legii
consumatorului vulnerabil
astfel încât să fie aplicată de la
1 octombrie a.c.

PSD insistă pentru subven -
țio narea unei părți din va -
loarea facturii la utilități
pentru persoanele al căror
venit se dovedește insuficient
în raport cu majorarea tari -
felor precum și stabilirea unui
mecanism de plafonare a
prețurilor la electricitate și
gaze naturale dacă există o
majorare mai mare de 30%,
într-un interval de 6 luni.

Am pregătit și un proiect de
lege distinct care să includă și
firmele în categoria consuma-
torilor vulnerabili și care să
prevadă măsuri de protecție. E

necesar să fie un proiect sepa-
rat pentru a nu se expune ris -
cului de a fi declarată
ne consti tuțională legea con-
sumatorului vulnerabil, care a
trecut de Senat într-o anume
formă iar principiul bicamer-
alismului impune să nu poate
fi modi ficată structural, funda-
mental, în Camera Deputaților.

De asemenea, vom urgenta
adoptarea legii protecției con-
tra executărilor silite abuzive
și contra evacuării debitorilor
din locuința familială.

PSD nu poate accepta ca oa-
menii să ajungă pe drumuri
din cauză că nu-și pot achita
facturile de energia electrică și
gaze,aberant majorate din
cauza liberalizării prostești a
pieței energiei, făcute de gu-
vernele PNL.    

- Cum a rămas până la
urmă cu moțiunea de cen -
zură?

Luni, la ședința Consiliului
Politic Național al PSD, s-a
decis cu unanimitate de voturi
ca PSD să depună moțiunea de
cenzură în momentul în care
vom avea cele 234 de voturi
necesare să treacă această
moțiune.

Aritmetica este implacabilă,
cifrele spun adevărul. PSD
poate mobiliza 204 voturi în
Parlament și sunt necesare
234 de voturi pentru ca
moțiunea de cenzură să treacă.
Lipsesc, deci, 30 de voturi.

PSD n-are nicio ezitare să
înlăture guvernul Cîțu de la
putere, dar nu poate amăgi oa-
menii cu spectacole politice
sortite eșecului. 

Situația e mult prea gravă în
țară, cu scumpirile în avalanșă,
cu recrudescența pandemiei,
cu prăbușirea nivelului de trai
al populației, cu perspective
sumbre pentru economie,
pentru ca PSD să depună o
moțiune de cenzură doar de
palmares facil.

PSD știe bine cât de cata-

strofal e guvernul Cîțu și că tre-
buie înlăturat. Însă acest lucru
nu se poate face, la modul re-
alist, decât în două feluri; ur-
mare a protestelor masive ale
românilor sau, politic, prin
moțiunea de cenzură votată de
o majoritate de 234 de parla-
mentari.

Când va exista șansa reală a
trecerii moțiunii de cenzură,
PSD nu va avea nicio ezitare!
Va da jos Guvernul Cîțu și-și va
asuma guvernarea.

- Președintele Klaus Iohan-
nis a vorbit, miercuri, despre
reformele pe care parlamen-
tarii trebuie să le adopte. Cum
comentați?

Am urmărit și eu acele
declarații. Pe de o parte este
încurajator că în sfârșit
președintele României a văzut
și el care sunt rezultatele “gu-
vernului lui”. A constatat și el
că există o majorare a
prețurilor, este reală și îi
afectează pe cei mai mulți
români. Ăsta e un lucru bun.

De cealaltă parte însă cere
Parlamentului să fie mult mai
activ, mai responsabil și mai
orientat către actul legiferării.

Poate că i-a scăpat din
vedere detaliul “nesemnifica-
tiv” că randamentul la care se
referă este determinat de
“coaliția lui” din Parlament.
Restanțele și reformele legisla-
tive, care nu au fost demarate
încă deși au fost promise în
campania electorală, depind în
primul rând de voința alianței
PNL-USR PLUS-UDMR, majo -
ritară în parlament.

Dacă după alegerile parla-
mentare, președintele Ioha -
nnis ar fi propus partidelor un
guvern de uniune națională,
atunci aș fi înțeles maniera de
comunicare de acum. Dar așa,
îi propun să își cheme favoriții
la Palatul Cotroceni și să îi
pună la treabă. Nu-l oprește ni-
meni.

-      Vă mulțumesc. 
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Imobilele din Centrul Vechi
Deva - Reprezentanții Primăriei Municipiului Deva au

organizat o întâlnire cu proprietarii de clădiri din Centrul
Istoric al Devei, ale căror fațade vor intra în reabilitare.
Proprietarilor le-au fost prezentate imobilele ale căror
fațade necesită reparații și pașii care urmează a fi făcuți
pentru reabilitare. S-a convenit ca după parcurgerea aces-
tor etape, proprietarii să contracteze lucrările ce trebuie
efectuate, astfel încât reabilitarea Centrului Istoric al Devei
să se deruleze în paralel cu reabilitarea fațadelor clădirilor
din zona Strada 1 Decembrie 1918 – Piața Unirii, zonă
protejată istoric.

Doza a treia de vaccin
Bucureşti - Preşedintele Comitetului naţional de coor-

donare a activităţilor privind vaccinarea împotriva SARS-
COV-2, Valeriu Gheorghiţă, estimează că România va
începe în luna octombrie campania de vaccinare cu a treia
doză de ser anti-COVID. El a precizat că România aşteaptă
recomandările Agenţiei Europene a Medicamentului şi ale
Centrului European de Control al Bolilor, dar a adăugat că
tendinţa este aceea de a se introduce şi o a treia doză de
vaccin, mai ales în contextul apariţiei variantei Delta a
virusului. Gheorghiţă a menţionat că a treia doză nu va fi
necesară pentru persoanele vaccinate care au trecut prin
boală.

Hoţi cu ghinion
Hunedoara - Doi tineri, în vârstă de 20 de ani, din mu-

nicipiul Hunedoara, au fost prinși de polițiști după ce, într-
o singură noapte, au spart șapte autoturisme pe care au
încercat să le fure. Nu au furat bunuri sau valori din inte-
riorul maşinilor, însă au forţat sistemele de pornire ale
acestora. Tinerii au fost observați de către unul dintre
păgubiți, care a alertat Poliția. Suspecții au fost reținuți și
vor fi prezentați procurorilor, care vor decide ce măsură
vor lua împotriva acestora.

Modernizări la SJU Deva

Deva - Stadiul lucrărilor de modernizare a mai multor
secţii din Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Deva a fost
verificat de autorităţile judeţene, constructorul oferind
asigurări că până la sfârşitul anului se va putea face
recepţia la mai multe secţii medicale aflate în şantier. În
acest moment se desfășoară lucrări pe mai multe etaje și
odată cu finalizarea scării de evacuare în caz de incendiu
va putea fi posibilă efectuarea recepției inclusiv a secției
de pediatrie care este finalizată.„Reprezentanții construc-
torului au dat asigurări că va crește ritmul lucrărilor în pe-
rioada următoare, astfel încât până la finalul anului să fie
posibilă recepționarea și darea în folosință a mai multor
secții”, a menţionat CJ Hunedoara, într-un comunicat.

Echipamente la SU Petroşani
Petroşani - Spitalul de Urgenţă Petroşani a primit noi

echipamente medicale pe care le-a achiziţionat din fonduri
europene în cadrul unui proiect de investiţii câştigat de
unitatea sanitară şi finanţat de Uniunea Europeană cu 7
milioane de euro. Între echipamentele medicale noi care
au ajuns la spitalul din Petroşani se numără aparatură
Roentgen, ventilatoare, monitoare ATI şi pentru cardiolo-
gie, paturi şi mobilier specific. Proiectul a fost dedicat spi-
talelor care au tratat cazuri de Covid 19 și are ca scop
creșterea calității serviciilor medicale. 

ŞTIRI  LOCALEViorel Salan: “PSD ştie bine
cât de catastrofal e guvernul
Cîţu şi că trebuie înlăturat” 



Orăştie – Cei mai buni
poştaşi din ţară s-au întrecut,
zilele trecute, în faza naţională
a „Marşului factorilor poştali”,
competiţie ajunsă la ediţia cu
numărul 41 şi desfăşurată în
generosul spaţiu al Arsenal
Park Orăştie. La cele două
probe, feminin și masculin, au
concurat 84 de factori poștali,
reprezentanți ai tuturor Ofici-
ilor Județene de Poștă din
țară. Bărbaţii au avut de par-
curs un traseu în lungime de
7.000 de metri, în timp ce
colegele lor s-au întrecut pe o
distanţă de 3.000 de metri. 

În final, au fost acordate
premii pentru cei mai rapizi
poştaşi, cel mai vârstnic, cel
mai tânăr şi cel mai tehnic
participant. 

La eveniment au fost
prezenţi, alături de directorul
general al Companiei Naţio -
nale Poşta Română, Valentin
Ştefan, reprezentanţi ai auto -
ri tăţilor judeţene, ai sindi-
catelor şi organizaţiilor
pro fe sionale.

«Ne propunem ca Poșta
Română să-și atingă poten -
țialul imens pe care îl are, prin
adoptarea unor modele con-
firmate, la nivel mondial, și
adaptarea lor la realitățile și
nevoile româ nești. În acest

sens, am demarat discuții cu
misiunile diplomatice ale
Elveției, Germaniei, Statelor
Unite ale Americii și Estoniei,
referitoare la relațiile profe-
sionale pe care le dezvoltăm.
În acest fel, o companie de di-
mensiunea și cu vechimea
Poștei Române se va alinia la
standardele internaționale în
ceea ce priveşte serviciile
poștale”, a arătat directorul
general al Poştei Române,
Valentin Ștefan, felicitându-i,
totodată, pe participanţi.

Dincolo de acest concurs
tradiţional, merită amintită
importanţa meseriei pe care
aceşti oameni dedicaţi o
desfăşoară. Nu de puţine ori
poştaşii au devenit prietenii
celor care locuiesc în sectorul
lor de activitate, cunoscându-
i poate mai bine decât alţii.
Poştaşul este cel aşteptat de
pensionari şi tot el este omul
căruia cei singuri i se
destăinuie ca unui prieten.
Poştaşul intră în orice casă,
asumându-şi riscuri pe care
numai el le ştie. Tot ei sunt cei
care distribuie corespondenţa
şi tot ei ne ajută să ajungem,
prin publicaţiile pe care
tipărim, la cititorii noştri. Pen-
tru efortul vostru, dragi
poştaşi, vă mulţumim frumos!

Deva – Consiliul Județean
(CJ) Hunedoara și Spitalul
Județean de Urgență (SJU)
Deva, aflat în subordinea admi -
nistrației județene, nu doresc
sub nicio formă închiderea
Punctului de Lucru care de ser -
vește urgențele din orașul Că -
lan și din împrejurimi, a
in format administraţia jude -
ţeană.

Deficitul de personal, în spe-
cial a medicilor specialiști în
urgențe cu care se confruntă
SJU Deva la ora actuală, crează
însă o serie de sincope în asigu -
rarea liniei de gardă pe timpul
nopții la punctul Unitate Prim-
ire Urgenţe (UPU) Călan. 

Totodată, activitatea UPU
Deva, către care sunt trimise
majoritatea urgențelor din
județ, este asigurată cu per-
sonal insuficient. De luni de zile,
au fost scoase la concurs mai
multe posturi pentru medicii
specializați în urgențe, dar până
la această dată nu s-a prezentat
niciun doritor. 

Centru de Permanenţă
la Călan

„În aceste condiții, ținând
cont de contextul epidemiologic
în continuă dinamică, de
numărul mic al pacienților care
se adresează Punctului de Lucru
Călan, precum și de distanța
rutieră apropiată de Spitalul
Municipal ”Dr. Alexandru
Simionescu” din Hunedoara,
care are un com  par timent de
primiri urgențe bine pus la
punct, conducerea SJU Deva a
înaintat forurilor superioare o
serie de soluții pentru re-
zolvarea situației. Astfel, s-a pro-
pus transformarea UPU Călan în
Centru de Permanență deservit
în principal de medici de familie

ori suspendarea temporară a
activității UPU Călan până la
ocuparea posturilor vacante
scoase la concurs și trans-
portarea de către Ambulanța
Călan a pacienților care
reprezintă urgențe la unitățile
medicale din Hunedoara sau
Deva. În prezent, UPU Călan
funcționează doar pe timpul
zilei”, precizează CJ Hunedoara. 

UPU la Ilia
Referitor la situația Punctu-

lui de lucru UPU Ilia, SJU Deva
susține continuarea activității la
fel ca și până acum. UPU Ilia are
personalul necesar pentru re-
zolvarea urgențelor pe timp de
zi și pentru asigurarea liniei de
gardă pe timpul nopții. Spre de-
osebire de UPU Călan, care are
în proximitate patru spitale cu
linii de gardă (Hunedoara,
Hațeg, Orăștie și Deva), Ilia nu
dispune de o asemenea facili-
tate, cea mai apropiată unitatea
medicală fiind cea din Deva. De
asemenea, UPU Ilia se află în
vecinătate autostrăzii și a DN 7
(E 68), deservește o arie întinsă

până la granița cu județele Arad
și Timiș, adresabilitatea și pa-
tologiile fiind cu totul altele
decât în cazul Călanului.        

„Conducerea Consiliului
Judeţean Hunedoara și ma -
nagementul Spitalului Județean
de Urgență Deva încearcă să
găsească cele mai bune soluții
pentru ca acordarea asistenței
medicale la Călan în regim con-
tinuu să nu aibă de suferit, iar
pacienții din această zonă să nu
fie privați de serviciile de
sănătate de care au atâta
nevoie. Facem apel la populație
și la administrația locală din
Călan să înțeleagă situația
legată de imposibilitatea
asigurării de către SJU Deva a
resursei umane pe timp de
noapte. De asemenea, rugăm
administrația locală din Călan
să nu transforme această
situație într-o dispută politică,
din care să obțină capital elec-
toral. Sănătatea și siguranța
pacienților sunt mai presus
decât toate interesele de mo-
ment!”, conchide un comunicat
al CJ Hunedoara.
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Sănătate: Ce se
întâmplă cu Urgenţele

din Călan şi Ilia?

Cei mai buni poştaşi din ţară

s-au întrecut la Arsenal Park

Ţebea - „Serbările Naţio -
nale de la Ţebea” vor fi orga-
nizate în acest an în data de
13 septembrie, anunţă Pre-
fectura Hunedoara. Acti -
vităţile se vor desfăşura astfel
încât să fie respectate re -
gulile speciale de protecţie
sanitară şi cele referitoare la
numărul de participanţi, sta-
bilite de autorităţile naţio -
nale pentru această perioadă. 

Astfel, duminică, 13 sep-
tembrie, pe platoul de la

Ţebea nu vor mai avea loc
spectacolul folcloric şi târgul
pentru desfacerea diferitelor
produse alimentare sau nea -
limentare. 

Ceremonialul oficial va în-
cepe la ora 10.30 şi se va
încheia la ora 11.30. Progra-
mul cuprinde prezentarea
onorului şi Salutul drapelului
de luptă, intonarea Imnului
Naţional al României, servi-
ciu religios, mesajul primaru-
lui comunei Baia de Criş,

evocarea istorică a eveni-
mentului şi depunerea de
coroane.

Organizatorii, Instituţia
Prefectului - Judeţul Hune-
doara, Consiliul Judeţean
Hunedoara şi Primăria Baia
de Criş, solicită tuturor celor
prezenţi să respecte măsurile
de protecţie luate de auto -
rităţi. Participanţii vor trebui
să poarte mască de protecţie
şi să respecte regulile de
distanţare socială. 

Serbările de la Ţebea, fără spectacol folcloric



L
a acest sfârșit de
săptămână  va fi
sărbătoare în mu-

nicipiul Hunedoara, unde
cu sprijinul autorităților
locale și cele județene se
vor organiza  sărbătorile
centenarului fotbalului
din orașul de pe Cerna. Au
trecut 100 de ani de
mișcare fotbalistică iar is-
toria a consemnat, nu
numai  rezultate ci și
nume care  au devenit
celebre în lumea fotbalu-
lui.

La început o fost  „FERO
SPORT” Hunedoara, echipă
care și-a schimbat  ulterior
denumirea, de mai multe ori,

consacrându-se apoi sub nu-
mele de „Corvinul Hunedoa -
ra”, echipa mult iubită de
hunedoreni şi nu numai.

Ce a rămas în memoria iu-
bitorilor  fotbalului de sub
furnale, a fost numele celebru
„Corvinul Hunedoara”, un
brand care va reveni în
curând acasă dar și o serie de
jucători care  s-au lansat și
apoi  au jucat în echipele
hunedorene sau au fost se -
lecționați în loturile naționale
ale României. A rămas norma
hunedoreană și aplauzele la
scenă deschisă pentru cei
care au evoluat în fiecare
meci, sub culorile echipelor
hunedorene.

Sâmbătă 4 septembrie, în
zi de sărbătoare, gazdele au
pre gătit un program special
pentru toți oaspeţii la acest
eveniment. La orele dimineții
invitații vor vizita Castelul
Corvinilor, după care vor par-
ticipa la vernisajul „Fotbal
Centenar Corvinul – în ima -
gini şi simboluri” – o ex poziţie
de fotografie, pro gra me de
meci şi insigne organizată de
Asociaţia Supor te rilor Cor -
vinişti.

În memoria fostului inter -
național al echipei FC Corvi -
nul Hunedoara, cel mai
respectat și iubit  căpitan de
echipă, Michael Klein, invi -
tații  se vor afla la statuia

acestui, unde după un mo-
ment de reculegere  vor
depune coroane de flori.

După amiază, începând cu
ora 17.00, va avea loc un
eveniment unic, pe stadionul
care îi poartă numele lui
Michael Klein. Cu sprijinul or-
ganizatorilor, Primăria și
Con siliul local Hunedoara,
Consiliul Județean Hunedoara,
foşti jucători, antre nori, con -
ducători şi cola bo  ratori ai
clubului hunedorean de fotbal
vor fi omagiaţi în ca drul unei
ceremonii speciale.

Cu începere de la ora
18.00, va avea loc un meci
omagial disputat de „gene -
raţia de aur” a Naţionalei
României şi „generaţia de
aur” a Corvinului. La pauza
meciului va fi prezentată
noua echipă a Hunedoarei,
formație care are ca obiectiv
relansarea fotbalului de cali-
tate în municipiu, pro-
movarea în ligile superiore și
revenirea cât mai curând pe
prima scenă a fotbalului
românesc.

Sărbătoarea va continua
cu un concert al trupei „Com-
pact”, urmat de focuri de ar -
tificii.

Toți cei care  au fost alături
de echipele hunedorene sunt
așteptați la acest eveniment,
intrarea fiind liberă, cu 
respectarea condițiilor sa -
nitare impuse pentru astfel
de evenimente sportive.

Brandul 
Corvinul

1921 
va reveni
echipei 

hunedorene

B
randul „Corvinul
1921” se află de 
mai mulți ani în 

proprietatea unei 
persoane fizice care a 
înregistrat marca  la 
Oficiul de Stat pen tru
Invenţii şi Mărci. 

Primarul municipiului Hu -
nedoara, Dan Bobouţanu, fost
fotbalist , este cel care a  a
iniţiat un proiect de hotărâre
prin care se vrea  re cu perarea
numelui, siglei şi palmaresu-
lui echi pei de fotbal „Corvinul
1921” Hunedoara

Iniţiativa primarului Dan
Bobouţanu pentru achiziţio -
narea mărcii „Corvinul 1921”
şi constituirea unei comisii,
formată din consilieri locali şi
reprezentanţi ai Pri mă riei,
care să se ocupe de proce-
durile legale pri vind evalu-
area şi achiziţia brand-ului
amintit a fost aprobată.

Dan Bobouțanu a decla -
rat:„Primăria municipiului
Hunedoara nu a de ţinut nicio -
dată brand-ul Corvinul. El a
apar ţinut clubului de fotbal
susţinut de fos tul combinat
siderurgic. Printr-un concurs
de împrejurări, cu mai mult
de 10 ani în urmă, brand-ul a
fost, practic, pierdut de comu-
nitatea hunedoreană, iar
acum se află în posesia unei
persoane fizice care s-a ară tat
dispusă la negocieri. Până
acum au fost doar discuţii pe
această temă. Am reuşit,
împreună cu juriştii Primăriei
să găsim o soluţie legală pen-
tru a încerca recuperarea
brand-ului. Sperăm ca proce-
durile să mear gă bine şi să se
finalizeze, perfect legal şi
corect, cât mai repede cu
putinţă. Facem acest efort
deoarece brand-ul Corvinul
este unul dintre elementele
importante care, adu nate,
constituie identitatea mu-
nicipiului Hunedoara”, a de-
clarat primarul Dan
Bo bouţanu. 

Iniţiativa primarului Dan
Bobouţanu este im portantă
pentru toţi cei care iubesc fot-
balul din oraşul de pe Cerna.
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FCCorvinul Hune-
doara a fost
înființat în anul

1921.Jucătorii erau
porecliți Corbii, iar de-a
lungul timpului echipa
hunedoreană a avut mai
multe nume: U.F.H Hune-
doara, I.M.S. Hunedoara,
Metalul Hunedoara 
Energia Hunedoara.

Prima sa prezență în Divizia
A a avut loc în 1954, când a re -
trogradat după numai un se -
zon. Perioada cea mai bună a
echipei a fost la începutul
anilor 1980, când conducerea
tehnică era asigurată de Mircea
Lucescu, 1981–82.

Corvinul Hunedoara a fost
una dintre echipele de poveste
din fotbalul românesc. În anii
1980, sub comanda lui Mircea
Lucescu, echipa a obținut cele
mai mari performanțe din isto-
ria sa, locul al treilea în campi-
onat și calificarea în Cupa
UEFA. De-a lungul timpului, un
număr mare de fotbaliști,
plecați „de sub furnalele Hune-
doarei”, s-au remarcat la echipa
națională și în campio natele
occidentale. Hunedo renii au
iubit fotbalul, iar FC Corvinul a
stârnit entuziasm în jurul
ei.Clubul a fost dezafiliat de la
FRF în 2004 .

Printre jucătorii care au
evoluat la FC Corvinul amintim
aici pe :Constantin Dumitriu IV,
Mircea Lucescu, Radu Nun-
weiller, Remus Vlad, Florea Du-
mitrache, Michael Klein,Mircea
rednic, Ioan Andone, Romulus
Gabor, Dorin Mateuț, Bogdan
Lobonț, Bogdan Andone, Ioan
Petcu, Florea Văetuș, Bogdan
Apostu, Florin Maxim, Mihai
Dăscălescu, Ioan Petroiesc,
Robert Niță, Ovidiu Hanganu,
Adrian Pascal,Ioan Cireș, Con-
stantin Vișan, Marius Păcurar,
Marius Opric, Dorin Nicșa, Du-
mitru Gălan,Marius Anița și

mulți alții de care ne amintim
cu drag: Ștefan Balint, Ioan
Bogdan, Gelu Badea, Raul
Marincău, Marian Dinu, Marcel
Băban, Marian Pribac, Silvian
Dobre,  Alexandru Iacob, Cos-
min Crușoveanu, Decebal
Gheară, Cornel Irina, Călin
Zanc, Marius Șumudică, Ovidiu
Ceclan, Lucian Mihu, Marius
Constantin Bumbac, Toni Sede-
caru, Florin Călugărița, Dan
Târnoveanu. 

Ca antrenori au fost la
clubul hunedorean:Ilie Savu,
Ștefan Coidum, Mircea Luces -
cu, Ion Nunweiller, Ladislau
Vlad, Octavian Cojocaru, Ion
Ionescu, Constantin Ardelean,
Virgil Stoica, Dudu Georgescu,
Gabriel Stan

Acum la aniversarea celor
100 de ani de fotbal hune-
dorean, mulți dintre cei pe care
le-a dat orașul Hunedoara fot-
balului internațional se vor în-
toarce acasă pentru o seară
specială în care Cor vinul,
echipa fanion a orașului, va în-
frunta o selecționată a „Ge ne -
rației de Aur”.

Vor evolua sub culorile ech-
pei România, „Generația de

Aur”: Bogdan Stelea, Miodrag
Belodedici, Dan Alexa, Iulian
Miu, Vasile Maftei, Răzvan Raț,
Iosif Rotariu, Dănuț Lupu, Daniel
Pancu, Ioan Sabău, Costel Gâlcă,
Ciprian Marica, Ianis Zicu, Ionel
Dănciulescu, Florin Răducioiu,
Viorel Moldovan, Marius Nicu-
lae, echipa fiind condusă de
antrenorul  Cosmin Olăroiu. 

Echipa fostelor glorii de la
Corvinul  va fi reprezentată de:
Ioan Andone, Mircea Rednic,
Romulus Gabor, Dorin Mateuț,
Ioan Petcu, Florea Văetuș,
Nicșa, Bogdan Andone, Bogdan
Apostu, Marin Ioniță, Oncu, De-
cebal Gheară, antrenor fiind
Remus Vlad.

În cadrul evenimentului se
va organiza și o campanie de
strângere de fonduri pentru a
recupera brandul Corvinul,
deținut acum de o persoană
fizică. Banii ce vor fi strânși din
vânzarea de tricouri și din
donații. Brandul ar urma să
revină echipei actuale, ce se
luptă pentru promovarea în
Liga a 2-a, echipa avându-l ca
antrenor pe fostul jucătoar de
odinioară al Corvinului,   Florin
Maxim.
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Istorie în date și cifre

ANUNȚ PUBLIC

PRIMĂRIA BUCEȘ, titular  al  proiectului:  PLAN  UR-
BANISTIC  GENERAL  AL  COMUNEI BUCEȘ ce va
cuprinde comuna Buceș cu localitățile componente: Buceș
- centru de comună, Buceș - Vulcan (cătunele: Delureni și
Vale), Dupăpiatră (cătunele: CornițelșiȘerbaia), Grohoțele
(cătunele: Grohoțele Sat și Grohoțele de Sus), Mihăileni,
Stănija (cătunele: Măgura și Câinele), Tarnița (cătunele:
Brădinești, Valea Porcului, Puiești și Valea Tarniței), jud.
Hunedoara, anunță publicul interesat că, în conformitate
cu H.G. nr. 1076/2004, proiectul se încadrează în Listele
din anexele nr. 1 și 2 din Legea nr. 292/2018, privind eval-
uarea impactului anumitor  proiecte publice și private
asupra mediului, necesitând efectuarea evaluării de mediu.

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

A.P.M. Hunedoara parcurge procedura de emitere a
avizului de mediu, în conformitate cu H.G. 1076/2004,
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de
mediu pentru planuri și programe,  cu respectarea
instrucțiunilor transmise de A.N.P.M, prin adresa nr.
l/265l/VT/28.05.2020, ca urmarea instituirii stării de
alertă.Romulus Gabor

Mircea Lucescu

ANUNȚ PUBLIC
OBȚINEREA AVIZUL DE MEDIU PENTRU

PLAN AMENAJAMENT SILVIC

Comuna Buceș (Consiliul Local al comunei Buceș), cu
sediul în localitatea BUCEȘ  str. Principală, nr. 79, Jud.
Hunedoara, Cod fiscal 4374202, jud. Hunedoara, titular al
planului "AMENAJAMENT SILVIC al fondului forestier pro-
prietate publică aparținând Comunei Buceș, cu amplasa-
mentul pe raza U.A.T Buceș, județul Hunedoara, anunță
publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere
a avizului de mediu și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul
A.P.M. Hunedoara, Str. Aurel Vlaicu nr. 25 , Deva, Județul
Hunedoara, de luni până joi între orele 8-16și vineri intre
orele 8- 14. 

Observații și sugestii se primesc în scris la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara, Str. Aurel
Vlaicu nr. 25, Deva, Județul Hunedoara, în termen de 18
zile calendaristice de la data publicării anunțului.

Dan Petrescu a revenit oficial 
pe banca celor de la CFR Cluj

Dan Petrescu a revenit
oficial pe banca
celor de la CFR Cluj,

au anunțat marți, 31 au-
gust, reprezentanții clubu-
lui de fotbal.

Au fost negocieri intense în
ultimele zile între patronul
Nelu Varga și antrenorul Dan
Petrescu.

„Avem toată încrederea că
prin experiența și devotamen-
tul său, Dan Petrescu va reuși
să obțină și în perioada care
urmează performanțe notabile
pe banca CFR-ului”, se arată în
comunicatul campioanei.

Potrivit GSP.ro, Petrescu a
semnat un contract pentru trei
ani.

Dan Petrescu a câștigat
alături de CFR titlul în 2018,
2019 și 2020. Îi ia locul lui
Marius Șumudică – care a fost
demis după înfrângerea cu

Steaua Roșie Belgrad.
„Suntem bucuroși să vă

anunțăm că Dan Petrescu este,
începând de astăzi, noul
antrenor al echipei CFR 1907
Cluj! Tehnicianul care a
câștigat 3 din ultimele 4 titluri
de campioană cu echipa
noastră a revenit în Gruia, iar
noi, toți cei din familia CFR-
istă, îi urăm și îi dorim multă
baftă”, au anunțat oficialii
clubului.

Aceștia și-au exprimat în-
crederea că prin experiența și
devotamentul său, Dan Pe-
trescu va reuși să obțină și în
perioada care urmează
performanțe notabile pe banca
CFR-ului.

Reprezentanții clubului din
Gruia au anunțat că în zilele
următoare va fi prezentată
echipa cu care Dan Petrescu va
lucra la Cluj.



Falnic și extrem de valo -
ros, nucul era venerat
de daci, fiind numit

”arbore magic”. Fructele
sale, reprezentând o
importantă sursă de hrană,
erau privite ca medica-
mente uimitoare, dătătoare
de sănătate. În zilele noas-
tre, atât coaja verde, cât și
miezul nucilor sunt apreci-
ate la adevărata lor valoare,
fiind considerate ”hrană
vie” pentru organism. De
aceea, o terapie pe bază de
nuci este binevenită, mai
ales în această perioadă,
când coaja nucilor este încă
verde. 

Proprietăți 
terapeutice

În urma studiilor efectuate,
specialiștii în nutriție au arătat
că atât cojile verzi ale nucilor,
cât și fructul sunt extrem de
valoroase, ajutând la revi-
talizarea organismului, regla -
rea pe cale naturală a
co lesterolului, tratarea sau
ameliorarea mai multor, afec -
țiuni având în compoziție o
mare cantitate de substanțe ac-
tive importante. Remediile na-
turiste pe bază de nuci au
efecte stimulatoare asupra sis-
temului imunitar, eliminând
toxinele din organism. Iodul
din coaja verde stimulează
creșterea imunității având rol
antiseptic și antibacterian, iar
taninul pe care-l conține are
efect anticancerigen, antibac-
terian,  antihipertensiv și nu în
ultimul rând antitumoral, spun
cercetătorii.

Remedii naturiste 
Preparatele din cojile de

nuci cât și din miez sunt bine -
venite, fie că este vorba de anu -

mite afecțiuni, fie că ajută la re-
vigorarea organismului și
pregătirea lui pentru sezonul
rece. 

Pentru afecțiunile 
ficatului

Vă propunem un preparat
din cojile a cinci-șase nuci
verzi, fierte într-un litru de apă.
După ce dau în clocot se mai
lasă la fiert aproximativ un
sfert de oră, iar după răcire,
lichidul se poate consuma. Un
astfel de preparat ajută în cazul
hepatitei cronice, în afecțiunile
cutanate, pentru tratarea
afecțiunilor bucale, inclusiv a
bolilor gingiilor scrie natbio-
lifediet.com. Este util și în cazul
mătreții sau pentru colorarea
părului. 

În caz de gastrită
Cojile verzi ale nucilor se

taie în patru, se pun într-un
borcan, amestecate cu puțin
zahăr. Se lasă 10 zile la soare,
apoi alte 10 zile la umbră, după
care peste ele se toarnă țuică și
se mai lasă ale 10 zile la ma -
cerat. După aceste interval,

amestecul se strecoară și din el
se consumă câte o lingură, de
trei ori pe zi, înainte de mesele
principale, potrivit natbiolife.ro

Pentru sănătatea 
sistemului digestiv
Se poate pregăti un remediu

eficient din cinci lingurițe de
coji de nuci verzi, tocate
mărunt și 300 ml de apă.
Compoziția se lasă la macerat
timp de 10 ore după care se
strecoară. Cojile rămase se
fierb cu alți 300 ml de apă, timp
de cinci minute, apoi se
strecoară. La final, cele două
preparate se combină. Specia -
liștii recomandă consumul
unui litru din acest preparat,
pentru sănătatea sistemului di-
gestiv (infecții, gastrită, ulcer,
paraziți). 

Tinctura de nuci verzi
Stimulează tiroida și se

obține din coji sau fructe în-
tregi. Pentru prepararea ei se
folosește un borcan din sticlă,
în care se pun cojile de nucă
(trei sferturi din borcan), fără
să fie îndesate. Peste coji se

toarnă votcă sau țuică de casă,
apoi borcanul se înfiletează și
se lasă la macerat timp de 14
zile. După acest interval se
filtrează, iar tinctura obținută
se pune la răcoare, în sticle de
culoare închisă. Poate fi folosită
timp de doi ani de la data
preparării.

Ceaiul din coji de 
nuci verzi

Ajută la circulația sângelui,
fiind de util și în cazul lipsei de
calciu, fracturilor sau osteo-
porozei. Se obține prin fier-
berea cojilor verzi de nuci, apoi
se consumă neîndulcit.

Siropul din coji de nuci
Este un remediu excelent

pentru mai multe afecțiuni,
ajutând și în cazul bolilor de
stomac. Se prepară din 2-3
pumni de coji verzi de nucă
proaspăt adunate, care se fierb
timp de zece minute într-un
litru de apă, la care se adaugă
trei cuișoare aromate. După
acest interval, lichidul se
strecoară și se amestecă bine
cu un kilogram de zahăr,

potrivit http://www.natbio-
life.ro. După ce se topește
zahărul, siropul se toarnă în
sticle de culoare închisă. Din
acest preparat se consumă, de
trei ori pe zi, câte o linguriță,
după mesele principale.

Leac pentru negi
În astfel de situații, coaja de

nucă verde este foarte utilă.
Timp de o săptămână, se freacă
negii, de trei ori pe zi, cu coajă
verde de nucă. Aceasta conține
substanțe, precum taninul și
iodul, care sunt utile în astfel de
cazuri, spun specialiștii.

Cataplasmă din 
coji de nuci verzi

Cojile de nuci verzi, tocate
mărunt, se așază într-un bor-
can, iar peste ele se toarnă, cât
să le acopere, oțet de mere. Se
lasă 2-3 săptămâni la macerat,
după care se aplică pe zonele
afectate sub formă de ca ta -
plasmă sau frecții, potrivit
remediinaturiste.ro. Cataplas-
mele se aplică până la vinde-
carea afecţiunii.

Cornelia Holinschi
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Aflată la cumpăna din-
tre anotimpuri, luna
septembrie, ruginie

și încărcată de miresme,
ne calcă iarăși pragul.
Aduce cu ea, pe lângă par-
fumul roadelor bogate sau
aroma inconfundabilă a
mustului din struguri și
sărbători, tradiții sau obi-
ceiuri, pe care poporul
roman le respectă cu
sfințenie.

Denumirea lunii 
Vine din latinescul

”septem” adică șapte, pentru
că septembrie este a șaptea
lună în calendarul roman. Are
30 de zile, în care ziua este
egală cu noaptea și începe în
aceeaşi zi a săptămânii cu
luna decembrie. În emisfera
nordică, septembrie este
echivalenta lunii martie din
emisfera sudică, unde începe
primăvara.

În tradiția
românească 

I se mai spune și
”Cumpănar” deoarece, după
echinocțiul de toamnă din 23
septembrie, când ziua este

egală cu noaptea, se crede că
”soarele stă în cumpănă,
neștiind încotro s-o apuce”.
Iar pentru că tot acum se
culeg strugurii și se stoarce
mustul, poartă numele și de
”Răpciune”, ”Vinimeriu”, ”Vini -
ceriu”, ”Viniţel. 

La 1 septembrie
Începe anul nou bisericesc,

care se încheie la 31 august.
Potrivit tradiției iudaice, în
această zi, Dumnezeu a în-
ceput lucrarea de creare a
lumii. Tot în această zi, Mân-
tuitorul Iisus Hristos şi-a în-
ceput activitatea publică, a
intrat în sinagogă şi a citit cu-
vintele prorocului Isaia care
profeţeau despre Persoana Sa
dumnezeiască: „Duhul Dom-
nului este peste Mine, pentru
că M-a uns ca să binevestesc
săracilor; M-a trimis să vin-
dec pe cei zdrobiţi cu inima;
să propovăduiesc robilor
dezrobirea şi celor orbi ved-
erea; să slobozesc pe cei
apăsaţi. Şi să vestesc anul
plăcut Domnului“ (Isaia 61, 1-
2 şi Luca 4, 18-19), potrivit
basilica.ro.

Nașterea Maicii 
Domnului 

Reprezintă prima mare
sărbătoare a noului an bi -
sericesc. Prăznuită de Biserica
Ortodoxă în data de 8 septem-
brie, sărbătoarea este cunos -
cută și sub denumirea de
Sfânta Maria Mică.” Naşterea
Maicii Domnului a însemnat
începutul operei de mântuire
care, în raport cu întunericul
dinaintea venirii Mântuitoru-
lui, este numită şi „ziua haru-
lui”. Ea semnifică totodată
actul recreerii sau al răscum -
pă rării omului, care mar -
chează începutul bucuriei în
lume şi înseamnă naşterea
nădejdii noastre”, scrie
creștinortodox.ro.  În popor
există credința potrivit căreia,
cu o zi înainte și una după
această zi, sunt Cercurile Sfin-
tei Marii. În acest interval de
timp, nu se lucrează iar cei
care nu țin cont de asta, vor
avea boli și pierderi în
gospodării. 

Înălțarea Sfintei Cruci
– 14 septembrie

Este cea mai veche și mai
importantă dintre sărbătorile

creștine închinate cinstirii
Crucii lui Isus, fiind prăznuită
la data de 14 septembrie.
Această zi marchează două
evenimente importante:
aflarea Crucii Mântuitorului și
înălțarea ei în fața poporului
de către episcopul Macarie al
Ierusalimului, la data de 14
septembrie 335 și aducerea
Sfintei Cruci de la perșii
păgâni, în anul 629, în vremea
împăratului bizantin Hera-
clius, care a depus-o, cu mare
cinste, în biserica Sfântului
Mormânt din Ierusalim, scrie
creștinortodox.ro. Tradiția
populară ne spune că, în-
cepând cu această dată, șerpii
și alte reptile se retrag spre hi-
bernare.  Tot acum există obi-
ceiul pomenirii morților,
dându-se de pomană ulcele
noi cu miere sau apă și un
colac cu lumânare deasupra.
Se mai spune că aceasta este
ultima zi în care florile
vorbesc între ele, știind că
apoi se vor usca.

Sărbătoarea 
Sfântului Foca 
22 septembrie 

Este asociată în popor cu focul

devastator. Tocmai de aceea, oa-
menii temându-se arșiță și foc, în
această zi nu lucrează.

24 septembrie -
Teclele Berbecilor
Sunt sărbătorile de

toamnă, consacrate lupilor,
care pot da iama la stânele cu
berbeci şi oi.

29 Septembrie 
– Vara lui Mioi

Cunoscută și sub numele
de ”nunta oilor”, este ziua în
care se slobozesc berbecii în
turma de oi pentru reproduc-
ere. 

Credințe populare 
• Dacă înainte de Sân-Mioi

cade ghinda, în popor se
spune că iarna va veni foarte
devreme.

• Dacă rândunelele pleacă
mai devreme, înseamnă că
iarna va fi timpurie și lungă.

• În schimb, dacă în luna
septembrie vor înflori scaieții,
este semn de toamnă lungă și
frumoasă.

Cornelia Holinschi
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La serviciu vor fi zile mai liniștite,
mai ales că v-ați întors din con-
cediu odihniți. Munca depusă vă
solicită în mod deosebit, dar  re-
laxarea vine atunci când ajungeți
acasă și vă ocupați de lucruri
plăcute. Vă nemulțumește doar
faptul că trebuie să vă amânați
unele planuri. 

Vă ocupați de bugetul familiei și
încercați să vă limitați cheltu-
ielile. Chiar dacă v-ați întors din
concediu de ceva timp, acum, la
sfârșitul verii vă gândiți să mai
plecați câteva zile în vacanță.
Partenerul de cuplu încearcă să
vă sprijine, dar nu vă poate ajuta
cu bani.

Ultimele zile de vară vor fi destul
de liniștite, chiar dacă vă gândiți
cu nostalgie la concediul care a
trecut pe nesimțite. La locul de
muncă nu sunt probleme de-
osebite, ba chiar sunteți apreciați
pentru eforturile depuse. Lăsați
totul în voia timpului și nu vă
faceți griji pentru nimic!

Dacă sunteți încă în vacanță,
bucurați-vă de zilele frumoase
care au mai rămas. Iar dacă
cineva încearcă să vă con-
troleze, nu vă lăsați intimidați.
Alegeți-vă singuri drumul. Este
posibil să vă implicați într-un
nou proiect, care necesită
răbdare și timp.

În perioada următoare se anunță
evenimente importante, la care
trebuie să faceți față. Păstrați-vă
calmul și faceți doar ceea ce
credeți că este bine pentru voi.
Dacă plecați în străinătate,
alegeți o destinație în care peri-
colul îmbolnăvirii este mai mic.

În plan sentimental speranțele
sunt mari, dar nu se întâmplă
nimic. În schimb, aveți noroc la
bani, iar acest lucru vă binedis-
pune. Afacerea în care v-ați im-
plicat merge foarte bine și vă
gândiți chiar să o extindeți. Mai
mult decât atât, vă gândiți să
ajutați un prieten aflat în impas.

Se anunță o perioadă bună pen-
tru nativii acestei zodii, cu veni-
turi mai mari sau beneficii de altă
natură. Astrele vă avantajează,
iar dacă intenționați să dez -
voltați un proiect, acum este mo-
mentul. Dacă sănătatea vă joacă
feste, ar fi bine să faceți un control
medical.

Vă implicați în proiecte de
anvergiură, dar, la un moment
dat, nu reușiți să acoperiți cheltu-
ielile. Este cazul să apelați și la
ajutorul prietenilor care sunt
dispuși să vă fie alături. Pro -
blemele din familie își vor găsi re-
zolvarea, pentru că se implică o
persoană apropiată vouă.

Profitați de ultimele zile de au-
gust și plecați în călătoria la care
visați de ceva vreme, chiar dacă
vă prelugiți vacanța. Meritați
asta, pentru că ați muncit destul
de mult, fără să vă bucurați de
nimic. Atenție la cheltuieli, pentru
că există riscul să rămâneți fără
bani!

Încă de la începutul intervalului
vă vor aborda unele persoane
care vă cer bani cu împrumut.
Gândiți-vă bine înainte să o faceți,
pentru că s-ar putea să aveți sur-
prize neplăcute. Energia de care
dispuneți vă ajută să rezolvați
toate problemele de la serviciu,
dar și de acasă.

Vă străduiți să finalizați toate
contractele sau actele pe care
colegii de serviciu n-au reușit să
le rezolve, în perioada în care voi
ați fost în vacanță. Dacă treceți cu
vederea unele greșeli, există riscul
să pierdeți un client important.
Alegerea vă aparține!

Răbdarea vă este pusă la încer-
care încă de la începutul interva -
lului. Proiectele mai vechi, pe care
le-ați tot amânat, trebuie să le
finalizați. Întrunirile de famailie
vă vor aduce vești bune, mai ales
că rudele apropiate sunt dispuse
să vă ajute într-o problemă mai
delicată.

• Pe o șosea...
Polițistul vrea să-i pună fiola unui șofer.
- Nu pot să suflu, am astm.
- Atunci, hai să-ți luăm sânge.
- Nu pot, sunt hemofilic.
- Atunci, hai să mergi pe dunga albă.
- Nu pot, sunt beat!

• Soacra în vizită:
- Foarte frumoasă casa, grădina, doar că pomii

ăștia plantati sunt foarte mici.
- Data viitoare când vei veni, vor fi sigur mari de

tot!

• La medic:
- Domn doctor! Ajutați-mă! Am o așchie în limbă!
- Dar cum s-a întâmplat?
- Na, mi s-o vărsat pălinca pe pardoseală!

• La școală în anul 2035
- Gigel, mâine să vii cu tac-tu la școală!
- Nu poate mâine, că abia a născut, este lăuz.
- Atunci să vină mă-ta!
- Nici ea nu poate, este la un concurs de haltere.
- Și cine are grijă de tine?
- Frate-miu, Cristina!

• Când soțul vine târziu acasă
- La ora asta se vine? Cât e ora?
- 10.
- Cum "zece”, dacă eu am auzit pendula bătând

unu?
- Păi, și ce? Vrei să bată și zero?!

• Târziu în noapte...
- Ioaneee, prinde toporul!
- ...
- De ce taci, mă? L-ai prins? 

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 3 septembrie

ANTENA  1, ora 20,30, Spioana

DIVA, ora 21,00, Vă declar soț și soție

Sâmbătă, 4 septembrie

PRIMA, ora 20,00, 15 minute

PRO TV, ora 22,5, Adevăr sau provocare

Duminică, 5 septembrie

TVR 2, ora 20,10, Răpirea fecioarelor

HAPPY CHANEL, ora 22,15, Zborul

Luni, 6 septembrie

PRO CINEMA, ora 20,30, Străin la ușa ta

FILMECAFE, ora 22,00, Asasin în slujba legii

Marți, 7 septembrie

FILMECAFE, ora 22,00, Intangibilul

DIVA, ora 23,00, Îndrăgostiți la Roma

Miercuri, 8 septembrie

TVR 2, ora 20,10, Afacerea diamantelor

PRO CINEMA, ora 20,30, Băieții din Jersey

Joi, 9 septembrie

TVR 2, ora 20,10, Ultima dovadă

PRO CINEMA, ora 20,30, Moștenirea

Sâmbătă, 4 septembrie, ora 20,00

Lupul de pe Wall Street
Filmul îl aduce în prim plan pe Jordan Belfort, un

broker de pe  Wall Street. Începând de jos, acesta a
avut o ascensiune fulgerătoare, trăind visul ameri-
can. Dar, datorită atitudinii sale impulsive, acest vis
s-a transformat în coșmar. Asta pentru că tentațiile
erau la tot pasul, putea cumpăra orice și pe oricine,
iar amenințarea legii era irelevantă. Astfel  că,
lăcomia corporatistă, succesul și puterea dobândită
l-au transformat dintr-un broker onest, într-un in-
fractor implicat în scandaluri de corupție, droguri,
înșelăciune și crimă. Toate acestea au atras atenția
FBI-ului.

FILM CAFE

Minutul de umor



Nimeni nu putea
avea acum două
decenii atâta fan-

tezie debordantă pentru
a-și imagina că, în viitor,
un premier al României
s-ar întrezări în profilul
etilico-făinos al lui
Vasilică Câțu. Cine ar fi
crezut că scriitorul de
„esee” de pe vremuri,
rocker și „băiat de
băiat”, mare consuma-
tor ,,tep-tep”, cu școala
plătită de oamenii de
bine din Drăgășani, cu
șapcă și bascheți,
vorbind într-o
păsărească îndrăzneață,
va fi prim-ministru?! Și
cum cetățeanul român
nu înțelege ce spune
premierul, e legitim
șlagărul lui Câțu, căci ni-
meni nu-l oprește! 

Cine-și putea închipui?

Acum 20 de ani, că
președintele principalului
partid de guvernământ, dar
și al Camerei Depu taților, va
fi ”Ludovic cel Bun”, ex-
șomer și ex-ex… Și, cine și-
ar fi imaginat că în
2020-2021 vor fi vice pre -
mieri ai României Ra lu ca
Turcan- „mentor Stolo” și
Dan Barna - „dacă aș fi fost
eu președinte”… iar scau -
nele de miniștri vor fi ocu-
pate de Dan Vîlceanu-
„băiatu’-lu’-mama”, Ion Ște -
fan- „grindă-n casă”, Velea -
„sunt cu ochii pe voi”, Gh-
inea- „zero-fonduri-euro -
pe ne”, Ion Stelian- „vai-
de-SIIJ-ul-meu-căprui” etc.
Și că noua stea a politicii
mari va fi Rareș Bogdan cu
batistuța lui asortată –„ochi
alunecoși, inimă zbur dal -
nică”- iar strateg va fi tot
Julien Dacian Cioloș - aripa
Gregorian Bivolaru…

Care dintre votanții
noilor edili și protectori ai
Bucureștiului, ai Timișoa -
rei și ai Brașovului și-ar fi
imaginat că aceștia au de-
scoperit cea mai facilă

formulă de salvare a mu-
nicipiilor pe care le
păstoresc, și anume, SAL-
VAREA PRIN ABANDON
TOTAL? Un haos total! 

Acum, când vremurile
sunt tulburi…

O doamnă în jur de 40
de ani mi-a povestit
următorul episod din tre-
cutul ei. Tocmai trecuse în
clasa a XI-a, la un liceu de
elită dintr-un oraş mare,
când a chemat-o directorul
în cancelarie pentru o
scurtă discuţie confiden -
ţială. “Reprezentantul unei
instituţii foarte impor-
tante, care se ocupă de se-
curitatea ţării, mi-a cerut
să-i recomand un număr
de elevi din şcoala noastră
inteligenţi, buni vorbitori
(mai ales de limbi străine),
pricepuţi la calculator şi cu
o gândire liberă.  Accesul
nu era pe calităţi intelec-
tuale, pe IQ, pe onestitate;
era pe cinism, pe capaci-
tatea de disimulare, de
suprimare a propriilor
sentimente, pe o disciplină
cazonă împinsă spre fa-
natism. O formă de dezu-
manizare. 

Ei par a fi forma mode -
lată degenerativ a exact ce
căutau acum 20 – 25 de ani
recrutatorii. Se întreabă
doamna: nu cumva această
generaţie de cyborgi,
aproape identici în anor-
malitatea lor, întruchipată
de personaje ca Stelian
Ion, Bulai, Moşteanu, Sei-
dler, Barna, Chichirău,
Drulă, Năsui etc. repre -
zintă o promoţie de politi-
cieni români construită de
serviciile noastre, după un
anumit tipar şi scoasă la
remodelat lumea pe şest,
acum, când vremurile sunt
tulburi şi camuflajul fa-
vorizat? Eu cred că poate fi
o explicaţie valabilă pentru
apariţia acestor bizari
minerali, consideraţi de
unii ca aparţinând unei

“generaţii spontane”, spu -
nea un cunoscut ziarist. 

Opoziție de catifea!

Unde este PSD? Unde
este opoziția ? Mai avem
de stat?

Mulţi spre foarte mulţi
critică aspru în ultima vre -
me pasivitatea PSD-ului
faţă de guvernarea PNL–
USR– UDMR. Şi eu, furios
adesea pe golăniile şi ipo -
crizia coaliţiei “de dreapta”,
m-am mai indignat, am
mai ridicat tonul şi i-am
pus la zid pe ”eunucii”
pesedişti. Mi se păreau atât
de impotenţi politic încât
doar comparaţia asta o in-
spirau. 

Cum eu, în artico lele din
acest ziar, exprim gânduri
şi raţionamente ale clipei,
din dorinţa de a fi sincer la
timpul prezent, am început
să apreciez. Să ne uităm
puţin la sondaje: PSD –
35%, PNL – 19%, USR –
13%. O să îmi spuneţi că
PSD nu are niciun merit
pentru aceste evoluţii în
favoarea sa, că PNL şi USR,
guvernând lamentabil, s-
au împuşcat singure în pi-
cior. Doar partea a doua e
adevărată. 

Marele merit al PSD este
că i-a lăsat pe aceşti impos-
tori să fie ei înşişi, minci -
noşi, hoţi, incompetenţi.
Nu mai e PSD-ul în ring,
atunci se vor lupta între ei.
Şi, în felul acesta, lumea le
va vedea adevărata faţă.
Valori nepreţuite, precum
Clotilde ori Nicuşor, Florin
ori Ludovic Orban trebuie
lăsate să se manifeste până
consternează definitiv. 

De ce să întrerupi sinu-
cideri atât de elaborate şi
spectaculoase? Nici prin
cap nu-i trece lui Ciolacu să
aducă PSD la guvernare în
conjunctura actuală.
Doam ne fereşte! Şi, bine
face, după părerea mea.
Opoziţie de catifea, puţină
sare pusă peste suferinţa

românilor ca să înţeleagă
pe pielea lor cu cine au
votat ultima oară! 

Răvașul către Iohannis:
o să ne chemi tu, iar noi o
să ne gândim de două ori
dacă o să venim şi în ce
condiţii! 

Domnul președinte 

Este foarte ocupat cu
politica externă, ca să ne
fie bine românilor! Dar și
aici am dat cu oiștea-n
gard! Ne-am mai lămurit
odată, dacă nu ne-a ajuns
lecţia de la sfârşitul celui
de-al doilea război mon-
dial, cât de mult ne putem
baza pe străini. Partener
strategic americanii, arti-
colul 5, dar dacă ne inva -
dează ruşii sau ne trimit
vreo rachetă supărată spre
Deveselu, să vezi atunci ce
sare NATO să ne apere…
Cu conferinţe indignate şi
vorbe de profundă conso-
lare! Adică nimic! 

Ce se întâmplă acum în
Afganistan este într-un fel
tragic emblema progresis-
mului imbecil. Mi-e o
ruşine imensă faţă de af-
ganii care au crezut în
balivernele alianţei noas-
tre, conduse de SUA, şi
acum se văd părăsiţi în cel
mai abject mod. Nu putea
exista o propagandă mai
eficientă împotriva valo-
rilor occidentale, consider-
ate până nu de mult repere
imuabile ale civilizaţiei
moderne, decât deban-
dada lăsată în urma lor de
eliberatorii creştini, care
şi-au închipuit că pot re-
construi din temelii un
popor de alte tradiţii, re-
ligie şi cultură, după mod-
elul lor mustind de
decadenţă, drepturi LGBT
şi economie de junglă. 

Drama umanitară care
se prefigurează în Afgan-
istan cred că va desfiinţa,
pentru decenii, postul de
jandarm al planetei şi al

respectării drepturilor
omului cu care atât de
mult se fălea, până mai ieri,
America. Pentru că, un jan-
darm compromis, nu se
mai poate apăra nici pe el
însuşi. În cinci zile sunt
peste 400 de morți în aten-
tate la Kabul. Președintele,
fiind taliban, a fugit. Încă
odată religia a învins toate
puterile Occidentale și
SUA. Oare SUA se destra -
mă? NATO trebuie refor-
mat din temelii? 

Încotro ne îndreptăm? 

Cine ne mai apăra?
Propaganda este mare! Pe
ambasada americană, în
loc de steagul american
era steagul LGBT la Kabul.
Oare poporul american
chiar asta își dorește? Eu
nu cred! Occidentul a fost
tras într-o capcană a Noii
Ordini Mondiale? De ce a
trebuit să moară atâția oa-
meni? De ce au cheltuit, pe
nimic, atâția bani? Ameri-
canii chiar au dorit asta?
Dumnezeu este mai puter-
nic decât toți, iar în Afgan-
istan au primit ,,palma
cuvenita”. 

Cred că începem și noi,
românii, să ne trezim. Iar
decontarea va veni cât de
curând. Cine va deconta,
doar amărâții de jos!

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală

OpiNii - 113 - 9 septembrie 2021

Propagandă, manipulare,
incompetență
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Mod de preparare:
Carnea se pune la fiert în

apă cu sare, iar când începe
să fiarbă, se spumează. Când
carnea este fiartă de jumă -
tate, se adaugă legumele

tăiate mărunt și se continuă
fierberea. Între timp,se
prepară o omletă din 2-3
ouă, la care se adaugă 3
lingurițe de griș. Omleta se
taie în pătrăţele, care se pun

în ciorbă după ce carnea a
fost bine fiartă. Ciorba se
drege cu smântână în care se
pune o lingură de făină, iar
după omogenizare, se toarnă
treptat în ciorbă. Se mai lasă
să dea câteva clocote, se
acrește cu oțet, se mai
adaugă sare după gust, iar la
final, usturoiul și leușteanul
tăiat mărunt. 

INGREDIENTE

200 de grame de carne de porc tăiată în bucăţele, 2-
3 ouă, 2 morcovi, 2 ardei, o ceapă, o lingură de făină, 3
linguri de smântână, 3 linguriţe de griş, usturoi,
leuştean, oţet. 

CIoRba SăSEaSCă CU oMLETă şI LEUşTEaN 

Mod de preparare:
Cepele se taie solzișori,

usturoiul se mărunțește, iar
ardeii se curăță de cotor și
semințe, apoi se taie în fâșii.
Legumele astfel pregătite se
călesc în ulei încins, lăsându-
se aproximativ 2-3 minute, la
foc mediu. 

Roșiile, opărite și curățate
de coajă se taie cubulețe și se
adaugă la legumele din
cratiță. Totul se condimen -
tează cu sare și piper, ardei
iute, cimbru și se lasă  la foc
mic, până ce legumele sunt
bine pătrunse. 

Între timp, ouăle condi-
mentate cu sare și piper, se
bat bine, apoi se toarnă pe
margine în cratiţă. Totul se
amestecă rapid până se

încheagă și astfel se fac
jumări. 

Ghiveciul se servește cald,
dar se poate consuma și rece.

GhIVECI DE LEGUME CU oUă 

Trucuri culinare

Cartofii 
Înainte de prăjire, cartofii se spală şi se usucă într-un

şervet uscat. Se lasă la foc potrivit, nu la foc iute și nu se întorc
decât atunci când au prins o crustă şi se desprind uşor din
tigaie. 

Dacă în apa în care se fierb cartofii, se adaugă 2-3 căţei de
usturoi sau puţină zeamă de lămâie, aceştia vor fi mai gustoşi
şi mai albi. 

Legumele
Legumele tocate se pun imediat în mâncare, nu se

păstrează mai mult timp, deoarece acestea se oxidează şi îşi
pierd din vitamine şi minerale. Se fierb în apă cu sare, ca să-
și păstreze vitaminele. Pentru a se păstra culoarea verde a
spanacului, atunci când se opăreşte, se lasă vasul descoperit
şi se fierbe la foc domol. 

Vinetele 
Se coc la foc iute, nu la foc mic. Se aleg numai vinete bine

coapte, închise la culoare, lucioase şi pufoase la pipăit. To-
carea se face numai cu un tocător din lemn.

Nucile se sparg mai uşor şi miezul lor rămâne întreg, dacă
mai întâi se dau într-un clocot şi se lasă să se răcească tot în
apa în care au fiert. 

Prăjiturile 
Dacă un blat s-a rumenit deasupra dar nu este bine copt,

se acoperă cu o coală de hârtie şi se continuă coptul. Foietajul
se coace în cuptorul foarte bine încins, la foc iute. Formele cu
aluat pentru prăjituri se umplu numai jumătate sau trei sfer-
turi, pentru a le lăsa loc suficient să crească.

INGREDIENTE

4 roşii, 3 ardei graşi
(roşii şi galbeni) 2 cepe,
4 ouă, 2 căţei de usturoi,
sare, piper, boia dulce
sau picantă, cimbru, ulei.

FURSECURI CU NUCI FURSECURI CU NUCI 

Ingrediente: 120 g unt la temperatura camerei, 80 g
zahar, un ou, un plic de zahar vanilat, 150 g făină, un praf
de sare,  un praf de copt, 100 g nuci, alune, migdale ușor
prăjite și tocate, 1/2 borcan gem.

Mod de preparare:
Untul se mixează cu zahărul și vanilia până la obținerea

unei creme. La compoziție se adaugă apoi gălbenușul,
mixându-se în continuare, până la încorporare. La final, se
încorporează făina și praful de copt, amestecându-se ușor,
până ce totul se omogenizează. 

Nucile se dau prin mașină și se pun într-un castron, iar
separat, se bate albușul cu o furculiță, până se spumează. 

Din aluatul obținut se formează biluțe cu diametrul de 2-
2,5 cm. care se tăvălesc prin albuș. Bilele de aluat date prin
albuș se rostogolesc ușor în nuci și se pun în tava acoperită
cu hârtie de copt. Cu degetul se face o adâncitură în fiecare
bucățică de aluat, în care se pune câte o linguriță din dulceața
preferată. Tava se dă la cuptorul preîncălzit la 175°C, timp de
15-20 de minute, până când fursecurile se rumenesc frumos.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

G - H - A - V - SIS - I - N - M - NEMANGAIAT - TEMPERA - MAREA PIRAMIDA - GAG - TUNAR - SLAPI - CONCRET - UNIC - ACUT - RUND - I - URAT - DIN GIZA - ETAPA - SATIN
- B - OA - S - COD - GRADINILE - EA - R - AR - OCARARI - IO - ASTA - DUBA - SUSPENDATE - UTILI - ARC - DP - H - I - F - ATATATE - IERTATORI - ASA - ALE SEMIRAMIDEI -
BA - D - RIT - B - H - RACEALA - ARATA - AT - STATUIA LUI - RI - IC - LATA - M - J - U - VANA - OFT - ANSA - ZEUS  DIN OLYMĂIA - TEN - TAINUITORI - MACARA



tALON De ANUNŢ GrAtUit peNtrU persOANe FiZiCe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe

l Vând apartament 2 camere, de-
comandat, 54 mp, CT,  2 balcoane în-
chise, et.1, zona gării, Deva. Preț:
55.000 euro, telefon: 0731.431.429.

l Vând apartament în Deva, 60
mp, str. Pescăruș, bl.A 10, sc.1, parter
față, 2 intrări, focuri, băi, beci, terasă,
este multifuncțional. Preț: 255.000 lei,
telefon: 0753.671.152.

l Vând foarte urgent casă  în
Rapoltu Mare, 2 camere, bucătărie,
baie, hol, pivniță, garaj, plus utilități.
Telefon: 0755.404.739, 0749.301.297,
0742.813.021.

l Vând casă, renovată, la 18 km
de Deva, 2 camere, baie, bucătărie,
beci, cămară și anexe, sobă de
teracotă, 2500 mp teren, curent, apă.
Preț: 36.000 euro, tel. 0254.215.212.

l Vând garsonieră, zona piață,
Deva, 32 mp, balcon închis, termopan,
ușă metalică, mobilată și utilată. Tele-
fon: 0721.055.313.

l Vând casă cu etaj, 2 garaje,
dependințe și grădină 1000 mp, în
Crișcior, pe DN 74, Brad-Abrud. Tele-
fon: 0741.110.550.

l Vând casă, grădină cu anexe în
centrul comunei Toplița, la capătul
barajului Cinciș. Telefon:
0733.386.206, 0740.028.206.

l Vând casă, în roșu, grădină
mare, pomi, curent, apă, str. Roci nr
42, Deva. Preț: 70.000 euro, telefon:
0770.791.028.

l Vând apartament 2 camere
Deva, piață, parter înalt, 60 mp, CT,
termopan, mobilat și utilat. Preț:
63.000 euro. Telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament două camere,
zona Piața Centrală, izolat, mobilat, 2
focuri de gaz, 46 mp, etaj 4, preț
50.000 euro negociabil. Telefon
0721.205.895.

l Vând casă cu grădină mare,
curent, apă, gaz, pomi fructiferi. 
Telefon: 0751.418.161, 0770.791.028.

l Vând apartament zona piață,
cu balcon, 29 mp, etaj intermediar,
preț: 38.000 euro, fără agenții. Tele-
fon: 0725.452.888.

l Vând apartament două camere,
zona Progresului, decomandat, CT, 47
mp, etaj 9 din 10, priveliște superbă
spre parc, cetate, stadion. Preț 50.000
euro negociabil. Telefon 0721.205.895.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona hotel Deva, parter, 55 mp.
Preț: 49.000 euro, negociabil, fără
agenții. Telefon: 0254.215.212.

l Ofer, la schimb două aparta-
mente, cu casă în Deva. Un aparta-
ment pe str. I.Creangă, et.1, al doilea
pe str. D. Zamfirescu, ambele super
modernizate. Telefon: 0727.346.948.

l Vând apartament trei camere,
Deva, Bd.I.Maniu, et.1, decomandat,
CT, termopane, ușă metalică, renovat
și mobilat modern. Preț: 78.000 euro,
telefon: 0722.564.004

l Vând garsonieră, etaj 1, 38 mp,
mobilată și utilată, frigider, aragaz,
mașină de spălat, CT. Preț: 13.500
euro, negociabil. Telefon: :
0736.175.735 sau 0731.129.646.

l Vând garsonieră Deva,
Dorobanți, et.2, balcon, 41 mp,
mobilată complet.  Preț: 39.900, tele-
fon: 0745.202.448.

l Cumpăr garsonieră et. 1 sau 2,
complet mobilată și utilată în Hune-
doara sau Petrila. Ofer 9000 euro,
sunați între orele 8-20. 
Telefon 0736.175.735.

l Vând urgent garsonieră 38 mp,
et.1, pe mijloc, mobilată și utilată, CT,
acte la zi. Preț: 10.000 euro, telefon:
0736.175.735, rog insistați.

l Vând casă în comuna Zam, 2
camere, căsuță de vară, pomi fruc-
tiferi, fântână, cablu TV, uși noi, par-
chetat, singur, proprietar. Preț: 
13.000 euro, telefon: 0720.766.706.

l Vând garsonieră în Brad, etaj 3,
gresie, faianță, termopan, mobilată,
utilată complet, pe foc de lemne. Preț:
40.000 lei, telefon: 0737.192.061.

l Vând casă în Orăștie, 200 mp., 
5 camere, baie, bucătărie, hol și
cămară, două pivnițe, magazii,  gaz,
apă, canalizare, curent. Este o zonă
liniș tită, aproape de centru, teren 2200
mp. În spatele grădinii, mărginită de
canalul morii, există teren unde se mai
poate construi. Preț: 95.000 euro, 
negociabil, tel. 0720.431.448.

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.

ÎNCHIRIeRI

l Ofer pentru închiriere spațiu
comercial, 24 mp, cu baie, amenajat
schimb valutar, zona piață. Preț: 200
euro/lună. Telefon: 0745.202.448.

l Ofer pentru închiriere
garsonieră, Deva, piață, CT, termopan,
mobilată și utilată. Preț: 500 lei/lună
plus 2 garanții, la persoană cu servi-
ciu. Telefon: 0254.215.212.

l Ofer pentru închiriere Deva,
piață, salon pedichiură-manichiură,
amenajat și dotat modern, 20 mp,
cameră, hol, baie cu apă caldă, chirie
120 euro/lună, plus garanție. Exclus
intermediarii. Telefon: 0725.452.888.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, et.1, mobilat și utilat,
pentru persoane cu serviciu. 
Preț: 130 euro/lună, plus garanție,
telefon: 0745.202.448.

l Ofer spre închiriere aparta-
ment 2 camere și garaj în Timișoara,
zona zero, mobilat și utilat, totul
nou. Preț: 375 euro, plus garanție.
Telefon: 0721.055.313.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, zona piață, decoman-
dat, balcon, termopan, mobilat și
utilat complet. Preț: 150 euro/lună,
plus garanție. Telefon: 072.055.313.

l Ofer pentru închiriere casă,
Deva, zona Horea, 80 mp, 2 camere,
hol, baie, bucătărie, cămară , CT,
teren, mobilată modern. Chirie 300
euro/lună plus garanție, pentru 
familie, fără animale de companie. 
Tel. 0725.452.888.

l Închiriez spaţiu comercial în
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
pretabil pentru bar, restaurant, 
magazin alimentar. Preţ avantajos.
Tel.: 0745.970.007.

TeReNURI

l Vând teren de 2 ha și casă din
lemn, 2 camere, coridor și beci
bătrânesc, drum de mașină, pomi fruc-
tiferi, zona localității Abrud. Telefon:
0790.641.826. Preț: 30.000 euro, tele-
fon: 0790.641.826.

l Vând teren intravilan, Deva,
zona Boromir, 4200 mp, FS 33 m,
anexe, toate utilitățile. Preț: 50
euro/mp, telefon: 0745.202.448.

l Vând teren intravilan în Chi-
mindia, 2372 mp, FS 14,25 m, număr
alocat pentru casă, utilități: curent,
apă și canalizare în apropiere. Preț:
6000 euro, telefon: 0741.130.307

l Vând 2,62 ha teren în Lunca
Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 4
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale 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 Vând teren intravilan în Vețel,
5000 mp, FS 25 m, apă, gaz, curent
aproape. Preț: 9 euro/mp, negociabil.
Telefon: 0721.055.313.

l Vând teren intravilan, lângă
parcul Bejan, Deva. Preț: 45 euro/mp
și două hale de reparat auto, cu canal,
curent 380 V-220V, grup social. Tele-
fon: 0742.187.459.

l Vând teren intravilan în satul
Popești, între șosea și pârâu,  acces la
curent și internet, ST 525 mp, FS.
5,25, la 10 km de Deva și 14 km de
Hunedoara. Preț: 10 euro/mp, tele-
fon: 0769.213.866.

l Vând teren intravilan Deva,
1000 mp, FS 100, cu utilități trase pe
teren, apă, canal, curent. Preț: 49.000
euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând teren, zonă deosebită, în
Șoimuș, S 5000 mp, S 4000 mp, în
spatele pensiunii Hermes, zonă
neinundabilă. Terenul se va trece în
intravilan. Preț: 10 euro/mp, telefon:
0742.299.453.

l Vând teren în Deva, 500 mp, FS
17 m, utilități aproape, zona Zăvoi,
lângă bloc ANL. Preț: 8500 euro, tele-
fon: 0745.202.448.

l Vând teren în Bejan-Șoimuș,
2880 mp, FS 33 m, apă, gaz, curent
între case, loc drept, cu proiect Topo.
Preț: 39.000 euro, tel. 0725.425.888.

l Vând 0,38 ha teren arabil, în-
matriculat, situat în Lunca Crișului,
com. Baia de Criș. Preț negociabil,
telefon: 0254.211.687, 0735.195.269.

AUTO

l Vând VW Tiguan, AF 2011,
96.000 km, 20 TDI Bluemotion,
4x2,Germania, întabulat, ITP 2023.
Preț: 12.500, informații telefon:
0726.141.632.

l Vând remorcă pentru motocul-
tor rezistentă, cu frână picior, scaun,
roți Dacia. Telefon: 0742.187.459.

l Vând remorcă auto Pasiș, 750
kg, stare foarte bună, acte la zi. Preț
negociabil, telefon: 0732.052.844.

l Cumpăr autoturism după anul
2012, Euro 6. Preț la vedere, telefon:
0744.987.466.

l Vând remorcă auto Padiș, 750
kg, stare foarte bună, acte la zi, puțin
folosită. Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând motor Ford Tranzit 2496
cmc, complet, radiator, tobă
eșapament, spoiler față, electromotor,
alternator. Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând patru jenți de aluminiu,
stare foarte bună, diferite obiecte
vechi și tablouri pictate pe până și
sticlă. Prețuri negociabile, telefon:
0732.052.844.

l Vând Ford Focus, AF 2004,
motor 1,7 TDI, unic proprietar, taxele
la zi, mașină de garaj. Preț 1300 euro,
telefon: 0768.022.361.

l Vând parbriz pentru Dacia,
garnitură și alte piese. Tel. 0769.473.088.

l Vând Dacia Logan roșu, 2009,
c.c 1,4 – 74.000 km, ITP 2021, 
cauciucuri pe jantă, unic proprietar. 
Preț: 2100 euro, negociabil, 
telefon: 0744.353.345.

l Vând VW Tiguan, AF 2011,
95.000 km. Înmatriculat RO iunie
2021, proveniență germană, cutie
manuală, 4x2, full amănunte. Preț:
13.000 euro, negociabil, telefon:
0723.757.434.

OFERTE SERVICII

l Meseriaș, execut lucrări de
amenajări interioare, exterioare (ten-
cuieli, rigips, gresie, faianță) în Deva și
împrejurimi. Telefon: 0774.515.374

l Rebobinez motoare electrice, la
prețuri accesibile, cu garanție. Tele-
fon: 0744.398.487.

l Văduv, pensionar, din Deva,  în
vârstă de 74 de ani, cu ușoare
afecțiuni medicale, caut o doamnă
pentru menaj și curățenie. Poate locui
cu mine, iarna la bloc și vara la țară,
la 12 km de Deva. Tel. 0720.042.768.

l Meseriaș autorizat execut
lucrări de reparații interioare, exte-
rioare, tencuieli, montaje uși, rigips,
gresie, faianță, parchet, instalații elec-
trice, în Hunedoara și împrejurimi.
Preț negociabil, telefon: 0724.302.866,
0254.719.709.

MATRIMONIALE

l Pensionar, serios, bine situat,
fără obligații și vicii majore, doresc să
cunosc o doamnă între 52-56 de ani,
de condiție bună, frumoasă,
gospodină, pentru prietenie sinceră,
de lungă durată. Telefon:
0790.641.826.

l Domn singur, cu pretenții de la
viață, pensionar de vârsta a treia, fără
obligații, doresc să cunosc o doamnă
singură, de vârstă apropiată, fără
vicii, pentru o prietenie de lungă
durată. Telefon: 0721.366.952.

l Domn serios, 33 de ani, din
Brad simpatic, fără vicii, cu serviciu,
mașină și o situație materială foarte
bună, doresc căsătorie cu o doamnă
sau domnișoară serioasă, la fel ca
mine. Neserioasele să se abțină! Tele-
fon: 0731.003.834. 

l Domn singur, serios, cu
pretenții de la viață, pensionar, 72 de
ani, fără obligații, doresc să cunosc o
doamnă singură, vârsta 50-65 de ani,
frumoasă, gospodină, sinceră, pentru
o prietenie de lungă durată. 
Telefon: 0720.855.002.

l Domn singur, pensionar, cu
gospodărie la casă în localitatea
Hălmagiu (jud. Arad) doresc să cunosc
o doamnă serioasă, pentru căsătorie.
Tel. 0745.973.801.

l Domn, 64 de ani, 170/80, sin-

gur, cu apartament în Deva, doresc să

cunosc o doamnă de 55-65 de ani, 

să-mi fie dragă și să-i cedez proprie -

tatea. Telefon: 0774.941.520.

l Domn serios, inginer construc-
tor, pensionar, cu domiciliul în Deva,
doresc să cunosc o doamnă de vârstă
până la 65 de ani, pentru o relație
serioasă. Telefon. 0756.630.378. 

l Tânăr, 40 de ani, cu serviciu și
casă, caut o relație stabilă cu o
doamnă sau domnișoară care dorește
o relație bazată pe încredere și serio -
zitate. Telefon: 0737.806.045.

l Domn singur, divorțat, 52 de
ani, 190/92, fără vicii, obligații, doresc
cunoștință cu o doamnă din Deva sau
împrejurimi pentru o relație frumoasă
de prietenie, poate chiar mai mult.
Aștept doar SMS la nr. 0752.396.515,
0752.396.515.

l Tânăr, 34 de ani, 1,98 m, din
Brad, absolvent de electronică şi
informati că, doresc să cunosc o
tânără, pentru o relaţie serioasă,
eventual căsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0749.073.775.

l Văduv, 78/170/70, doresc să
cunosc o doamnă de 65-68 de ani 
pentru prietenie-căsătorie. 
Telefon: 0758.413.149.

DIVERSE

l Vând pălincă de Zalău, 52
grade, 40 lei/litru. Tel. 0748.225.098.

l Vând 2 covoare persane, noi,
2/1,75m și unul manual, foarte puțin
folosit, 2/3. Preț negociabil, telefon:
0724.451.762.

l Vând dulap metalic, mare, cu
șase compartimente (uși), banc de
lucru metalic pentru lăcătușerie și
menghină 100 m/m. Telefon:
0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând un rolator (ajutor mers),
geamuri termopane din lemn și un
Ford Escort, anul 1989,  localitatea
Băcăinți, (lângă Homorod), nr.51,
între orele 11-18 la domiciliu. Gea-
murile sunt de diferite mărimi.

l Vând pătuț copil, tricicletă,
colțar sufragerie, frigider mic, mobilă
mică de bucătărie. Preț avantajos,
telefon: 0739.184.090.

l Vând saltea pentru pat dublu, 
dimensiuni 160/200 cm. Grosimea 20
cm. Pret 400 lei negociabil. Telefon
0731.255.986. 

l Vând cazan inox 95 litri şi focar
pe lemne, pentru producerea apei
calde. Utilizat cca. 3 ani. Preţ 1000 lei,
negociabil. Telefon: 0723.243.733.

l Vând bicicletă Schimano, roți
mărimea 26, în afară de cadrul bici-
cletei, totul este schimbat. Preț: 1400
lei, detalii la telefon 0741.087.825.

l Vând colecție de cărți din ro-
manul de dragoste, șemineu
marmură, bibliotecă cu masă
încorporată, pat pliant, tacâmuri de
inox și argint, diferite cristaluri și
obiecte de uz casnic. Tel.
0254.211.687, 0735.195.269.

l Vând haine second-hand, de
calitate, Vața de Jos, prețuri foarte
bune, telefon: 0744.398.487.

l Vând ansamblu boiler inox 95
litri și focar pentru producerea apei
calde menajera prin arderea unui
combustibil solid ( lemn ). Utilizat cca.
3 ani. Preț 1000 lei. Telefon:
0723.243.733.
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Deva – Solişti şi trupe de
succes vor fi prezente la
Deva cu ocazia ediţiei din
acest an a „Serbărilor Cetă -
ţii”. Astfel, în perioada 10-12
septembrie vom avea trei
zile de distracție și specta-
cole în aer liber, în Piața
Cetății din Deva.

Invitaţi speciali la petre-
cerea orașului vor fi Andra, 3
Sud Est, Cornelia şi Lupu
Rednic. 

Ca la orice sărbătoare, nu
vor lipsi bucatele tradiţio na -
le, berea, dulciurile şi bău -
turile răcoritoare, meşterii
populari, suvenirele şi pro-
dusele de artizanat. 

Programul va cuprinde
concerte de muzică uşoară şi
folclor, dansuri populare,
expoziţii de vederi şi fo-
tografii istorice din Deva, o
expoziţie internaţională de
caricatură, conferinţe ştiin -

ţifice şi un impresionant foc
de artificii.

,,Serbările Cetății” 2021
debutează vineri, 10 septem-
brie 2021, la ora 16:00, la
Centrul Cultural ,,Drăgan
Muntean”, iar concertele în -
cep la ora 18:00, în Piaţa
Cetăţii.

,,Serbările Cetății” 2021 se
vor desfășura cu respectarea
tuturor măsurilor instituite
la nivel naţional, pentru pre-
venirea răspândirii virusului
SARS-CoV-2, conform Legii
nr. 55/2020, precum și cu re-
spectarea prevederilor Hotă -
rârii Guvernului nr. 826/
2021, precizează autorităţile
locale.

Evenimentele se vor des -
făşura în Piaţa Cetăţii şi la
Centrul Cultural ,,Drăgan
Mun tean” Deva, în organi-
zarea casei de cultură şi a
Primăriei Deva. 

ANDRA şi 3 SUD EST
vin la ,,Serbările

Cetăţii” 2021

Programul festivalului DacFest  3- 5 septembrie 2021

Vineri, 03 septembrie - Simeria
Ora 21:00 Parada
Ora 21:30 Deschiderea oficială a festivalului
Sâmbătă, 04 septembrie - MăguraUroiului
“O zi în Dacia liberă”
Ora 10:00 Deschiderea taberelor, ateliere antice
Ora 14:00 Program de prezentare a trupelor antice
Ora 17:00 Târg de sclavi
Ora 17:30 Lupte de gladiatori și dansuri
Ora 18:30 Ritual roman Italia Romanitas
Ora 19:00 Prima parte a luptei de la Adamclisi (bătălie)
Ora 20:00 Ritual de înmormântare dacic și focul sacru
Ora 22:45 Lupte de gladiatori la lumina focului
Duminica, 05 septembrie - MăguraUroiului
Ora 10:00 Deschiderea taberelor, ateliere antice
Ora 12:00 Ritual dacic
Ora 13:00 Ritual roman de purificare a casei romane (zeii lari)
– legătură strânsă cu etnografia românească
Ora 14:30  Lupte de gladiatori
Ora 15:00 Dansuri
Ora 15:30  A doua  parte a luptei de la Adamclisi (bătălie)
Ora 16:30 Ceremonia de închidere a festivalului
Ateliere antice:
Gastronomie antică - Fierărie - Metaloplastie/bijuterie -
Pielărie - Olărit - Țesătorie - Prelucrarea lemnului - Prelucrare
corn și os - Jocuri Romane - Atelier de scriere antică - Atelier
de tir cu arcul - Antrenamente militare - Atelier cu copii
(tehnică de lupte) - Demonstrații artilerie romană - Cosmetică
- Surprize (străinii) 

Trupe participante
• Romanitas – Italia • Legio I Italica  -  Bulgaria (Șviștov)
• Savaria Legio XV Apollinaris  - Ungaria (Szombathelyi)
• Asociația Terra Dacica Aeterna – Cluj Napoca
• Legiunea a XIII-a Gemina – Alba Iulia 
• Omnis Barbaria – Baia Mare • Asociația Culturală Historia Re-
nascita  - Pitești • Asociația Amicii Muzeului – Zalău

Dac Fest, la acest sfârşit de săptămână

T
rupe de reconstituire
istorică, atât din ţară,
cât şi din străinătate

vin în județul Hunedoara
între 3 și 5 septembrie.
Platoul de la Măgura
Uroiului găzduiește ediția
cu numărul 11 a Festivalu-
lui DacFest – „Sub Semnul
Lupului”.

Consiliul Judeţean Hune-
doara, Direcţia Generală de
Administrare Monumente şi
Promovare Turistică a Judetu-
lui Hunedoara şi Oraşul Sime-
ria, în parteneriat cu Asociaţia
«Terra Dacica Aeterna»
anunță pentru ediția din acest
an manifestări atractive,
paradă a costumelor antice,
ritualuri dacice şi romane,
lupte de gladiatori, ateliere an-
tice. Momentul culminant va
fi, cu siguranță, reconstituirea
bătăliei de la Adamclisi( Moe-
sia) dintre daci şi romani.

Adamclisi a fost scena de
desfăşurare a încrâncenatei
bătălii dintre geto-daci şi
aliaţii lor conduşi de Decebal
şi legiunile romane în frunte

chiar cu Împăratul Traian. În
urma înfrângerii din această
bătălie, dar şi drept consecinţă
a victoriei romane în cele
două războaie daco-romane
(101-102 d. Hr. şi 105-106 d.
Hr.), teritoriul dac este trans-
format în provincie romana –
Dacia Felix, pământ generos
renumit pentru cerealele şi
viile nobile. La Adamclisi a fost
o încleştare impresionantă de
forţe: 15.000 de daci, sarmaţi

şi iazigi au luptat împotriva
unui număr necunoscut de
militari romani.

Bătălia de la Adamclisi a
reprezentat ultima încercare a
lui Decebal de a evita atacarea
Munţilor Orăştiei şi a Salbei de
cetăţi de lângă Sarmizegetusa
Regia. Organizatorii ne
propun să intrăm în atmos-
fera acelor timpuri prin recon-
stituirea bătăliei de la
Adamclisi!

Hunedoara - La cererea
angajatorilor din judeţul
Hunedoara, Agenţia Jude -
ţeană pentru Ocuparea Forţei
de Muncă Hunedoara orga -
nizează, joi, 09 septembrie, o
nouă ediţie a Bursei Locurilor
de Muncă. De data aceasta,
evenimentul va avea loc în
municipiul Hunedoara, cu
sprijinul Primăriei Hune-
doara, locul de desfăşurare
fiind în incinta Galeriei de
Artă, de pe str. George Enescu,
lângă Casa de Cultură, între
orele 1000 –1300.

Evenimentul se adresează
tuturor persoanelor aflate în
căutarea unui loc de muncă
sau a celor care doresc să se
reorienteze profesional spre
ocupații cu posibilități de

menținere a raportului de
muncă pe termen mediu și
lung. Obiectivul principal al
Bursei Locurilor de Muncă îl
constituie creșterea gradului
de ocupare, prin corelarea
cererii cu oferta de locuri de
muncă, existând posibilitatea
interacțiunii directe dintre
angajator și solicitantul locu-
lui de muncă, a informat
AJOFM.

Agenţii economici care dis-
pun de locuri de muncă va-
cante și sunt interesați să
participe la acest eveniment,
pot depune oferte de locuri de
muncă vacante până în data
de 8 septembrie, la sediul
AJOFM Hunedoara, Deva,
Piaţa Unirii, nr. 2, tel.
0254.216.151. (Foto: arhivă)

Bursa locurilor de muncă
în municipiul Hunedoara


