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ReSTRiCţii

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 3
Două comune din judeţ 
vor intra în carantina de
week-end. Oamenii vor 
mai putea circula pe 
timpul nopţii, doar 
în anumite condiţii.

CONCURSPAg. 5

2021 - Ofertă specială!
• Tipărim orice produs, mai ieftin decât concurența.

• Ai reclamă gratuită în ziarul tipărit și în ziarul online.

• Acum, cu un buget minim, ai orice produs tipărit și publicitate

în două ziare de larg interes.

Companie de presă, tipografie, 
producție publicitară: 

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A
(CEPROMIN), telefon: 0722.40.20.44,
e-mail:accentmediahd@yahoo.com,

www.accentmedia.ro. 

Gândește atent cum îți investești banii!

Dacă vreţi să câştigaţi o
tabletă, trimiteţi fotografii
cu Sarmizegetusa Regia.
Cum trebuie să fie şi
adresa la care sunt
aşteptate, în pag. 5

GRATUIT

Scandalul literelor din ParângScandalul literelor din Parâng

Trupa Taxi concertează la Noaptea 
Bibliotecilor. Care sunt condiţiile de acces la

acest eveniment. /pag.4

NATURĂPAg. 8
Răsfățată de soare pe tot
parcursul verii, floarea ce
poartă numele astrului își
pleacă acum fruntea în fața
Doamnei Toamnă, oferindu-i
o parte din ființa ei -
”mirabila sămânță”. 

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

/p. 3
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În organizarea
Asociației „Cincișenii”
și a Consiliilor Locale

Teliucu Inferior, Lunca
Cernii și Toplița, în locali-
tatea hunedoreană Cinciș-
Cerna, în prezența unui
public numeros, s-a
desfășurat  într-un spațiu
liber, în fața căminului
cultural, un inedit eveni-
ment cultural artistic,
ocazionat de lansarea
cărții „Satul Cinciș și
celalalte sate de pe Valea
Cernii hunedorene”, a
cărui autor este prof. univ.
dr. ing. Victor VAIDA
<foto> (semnatar a încă
26 de cărți din domeniul
tehnic al energeticii și fol-
clorului). 

Acțiunea a debutat cu ex -
po ziția de fotografii cu tema
„Satele și cătunele de pe Valea
Cernei strămutate în anul
1962” (printre care Cinciș,
Cerna, Valea Ploștii, Moara
Ungurului, Bălana, Baia lui
Crai), dar și cea de cărți sem-
nate de autori ai zonei Valea
Cernei.

–  Expoziția cu satele și

cătunele strămutate și îngri -
jită de prof. univ. dr. ing Victor
Vaida și pr. prof. dr. Ioan
Rudeanu - ne-a spus în exclu-
sivitate juristul Viorean Ma -
rin Petroesc în calitatea sa de
secretar al Asociației „Cinci -
șenii” - rămâne martor auten-
tic al acelor vremi, constituin-
du-se într-un moment cul-

tural deosebit de important
pentru oamenii locurilor
strămutate pe care îl păstrăm
și trebuie să îl respectăm.

Iar cartea semnată de prof.
univ. dr. ing. Victor Vaida, are
pentru autor o puternică va -
loare sentimen tală întrucât
ca obiectiv central este satul
Cinciș (în care s-a născut și

copilărit), dar și noua așezare
Cinciș-Cerna construită după
strămutarea vechii așezări
cincișene.

De fapt, această carte este
și un meritat și călduros
omagiu adus părinților săi,
Elisabeta și Abel Vaida, dar și
un semn de prețuire a trecu-
tului satului Cinciș, a celor-
lalte localități strămutate de
pe Valea Cernei.

Nu a lipsit prezentarea
personalităților și a oame-
nilor de seamă din aceste
localități strămutate.

Au vorbit pe marginea
cărții lansate prof. dr. Rusalin
Ișfănoni, scriitorul Ioan
Scoro bete, prof. Anica Boc șe -
ri, preotul Mircea Schramel,
pr. prof. dr. Ioan Rudeanu,
prof. Gilu Zăvoianu și prof.
Romolus Urs.

Am notat și un reușit spec-
tacol de muzică populară
semnat de soliștii Mariana
Suciu, Viorica Brândușan
Lupo, Alin Ienciu și Remus
Talfeș.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Eveniment cultural artistic la Cinciş-Cerna

Inspectorii de muncă
din cadrul ITM Hune-
doara - după cum ne-a

spus Adrian Florin BOZ-
DOG, inspector șef (foto) -
au efectuat în ultima
perioadă un număr de 79
de acţiuni de control speci-
fice domeniului de activi-
tate. Din aceste acţiuni 52
au fost în domeniul
securităţii şi sănătăţii în
muncă şi 27 în domeniul
relaţiilor de muncă. 

Au fost aplicate 30 de
sancţiuni (24 pentru încăl -
carea legislaţiei securităţii şi
sănătăţii în muncă şi şase
pentru nerespectarea codului
muncii şi legislaţiei incidente
relaţiilor de muncă). 

Din totalul acţiunilor rea -
lizate, un număr de 24 au vizat
şi respectarea măsurilor dis-
puse pentru limitarea răspân -
dirii Covid-19. Aceste controa-
le s-au făcut în urma acţiunilor
comune şi cu alte instituţii: In-
spectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă Hunedoara, Inspec-

toratul Judeţean de Jandarmi
Hunedoara, Direcţia de
Sănătate Publică Hunedoara,
Comisariatul Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor
Hunedoara, Direcţia Sanitar
Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Hunedoara.

Numărul societăţilor sanc -
ţio nate în perioada controlată
a fost de 17 (trei în domeniul
relaţiilor de muncă şi 14 în
domeniul securităţii şi sănă -
tăţii în muncă), iar totalul
sancţiunilor a ajuns la cifra de
30, unor angajatori fiindu-le
aplicate mai multe sancţiuni.

Au fost dispuse 53 de
măsuri (24 în domeniul SSM şi
29 în cel al relaţiilor de mun -
că).

La două societăţi comer-
ciale au fost găsite două per-
soane (câte una la fiecare
utilizator) care lucrau fără
forme legale de angajare. Pe
cale de consecinţă, cuantumul
amenzilor aplicate a fost de
40.000 lei în domeniul rela -

ţiilor de muncă. 
În această perioadă a avut

loc şi o campanie naţională în
domeniul reparaţiilor de auto-
mobile în care s-au desfăşurat
controale la nivelul întregului
judeţ la unităţi cu profil de
service auto.

Printre deficienţele con-
statate cel mai frecvent în
domeniul relaţiilor de muncă
enumerăm: nerespectarea
prevederile art.15^1, lit. a din
Legea nr.53/20003, modifi -
cată,  în sensul primirii la
muncă a unei persoane fără
încheierea contractului indi-
vidual de muncă în formă
scrisă, în ziua anterioară în-
ceperii activităţii sau neres -
pectarea prevederile art.15^1,
lit. b din acelaşi act normativ
(primirea la muncă a unei per-
soane fără transmiterea rapor-
tului de muncă în registrul
general de evi denţă a sala -
riaţilor cel târziu în ziua
anterioară începerii acti vi tă ţii;
netransmiterea modifi cărilor

în aplicaţia Revisal intervenite
în contractele de muncă în ter-
men; nepă s trarea de către an-
gajator la locul în care
salariatul își desfășoară activi-
tatea a copiei contractului in-
dividual de muncă; lipsa
pontajelor/ condicii de pre -
zen ţă la locul de muncă cu
orele de muncă prestate zilnic
de fiecare salariat şi cu
evidenţierea orei de începere
şi a celei de sfârşit a programu-
lui de lucru).

În domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă deficienţele
cele mai frecvente se referă la:
instruire insuficientă a lucră -
torilor în domeniul SSM; neco-

municarea şi necercetarea
evenimentelor; nerealizarea
măsurilor dispuse privind nor-
malizarea activităţii de la
locurile de muncă în condiţii
deosebite; lipsa controlului
medical periodic al lucră -
torilor; neavizarea planului
propriu SSM de către coordo-
natorul SSM şi medicul de
medicina muncii; nepre zen -
tarea documentelor solicitate
(evaluare riscuri, plan pre-
venire şi protecţie, instrucţiuni
proprii SSM); neasigurarea
mij loacelor colective de pro -
tecţie (sprijinire maluri).

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Controale specifice
inspectorilor de muncă
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Deva – O inscripţie cu nu-
mele Consiliului Judeţean (CJ)
Hunedoara, montată pe mar-
ginea drumului care urcă în
staţiunea Parâng, a stârnit
furia autorităţilor locale din
Petroşani, care consideră că
literele ar fi fost amplasate ile-
gal, în lipsa unei autorizaţii de
construcţie. Drumul a fost
modernizat de CJ Hunedoara,
printr-un proiect în valoare
de 20 de milioane de lei, ce a
fost câştigat de administraţia
judeţului, finanţarea fiind
asigurată prin PNDL2.

Primarul municipiului Pe -
tro şani, Tiberiu Iacob-Ridzi,
susţine că montarea grupului
de litere care formează nu-
mele Consiliului Judeţean
Hunedoara nu a respectat
prevederile legale, deoarece
în acel loc era autorizată con-
struirea unei parcări şi nu a

unei inscripţii. Prin urmare,
primăria a somat CJ Hune-
doara să elibereze acel spaţiu. 

„Terenul pe care a fost
amplasată inscripţia “Consiliul
Judeţean Hunedoara” aparţine
domeniului public al Municip-
iului Petroşani, fiind predat
constructorului în cadrul
proiectului de modernizare a
drumului judeţean, pentru re-
alizarea unei parcări. Afişajul,
în schimb, a fost realizat fără
autorizaţie, reprezentând o lu-
crare suplimentară, care nu a
fost cuprinsă în docu men taţia
ce a stat la baza emiterii
autorizaţiei de construire. (...)
Nu am făcut altceva decât să
restabilim legea, care trebuie
respectată de noi toţi, indife -
rent de numele pe care îl
purtăm sau funcţia pe care o
ocupăm”, a declarat primarul
municipiului Petroşani.

Reacţia 
CJ Hunedoara

În replică, preşedintele CJ
Hunedoara, Laurenţiu Nistor
(medalion), a calificat gestul
autorităţilor locale din
Petroşani ca unul „irespons-
abil”. El a anunţat că va depune
o plângere penală în acest caz,
deoarece inscrip ţia cu numele
„Consiliul Judeţean Hunedoara”
ar fi  fost amplasată legal.

„Am solicitat să ni se comu-
nice atât temeiul legal, cât şi
demersurile care trebuie real-
izate pentru a intra în legali-

tate, deşi inscripţia a fost
amplasată pe domeniul public
al judeţului Hunedoara. În loc
să ne răspundă, aşa cum face
orice administraţie locală,
Tiberiu Iacob Ridzi a dispus
abuziv demolarea acelei
inscripţii. Domnule primar, vă
este ruşine că vă aflaţi în
judeţul Hunedoara?”, a răs -
puns preşedintele CJ Hune-
doara, apreciind că este vorba
despre o „răzbunare politică”
a edilului din Petroşani.

Trei observaţii 
de bun simţ

Dincolo de disputa pe tema
legalităţii amplasării grupului
de litere se impun câteva
observaţii. Prima ţine de mo-
mentul la care primarul din
Petroşani a decis să fie
demolată inscripţia cu nu-
mele Consiliului Judeţean
Hunedoara. Oare chiar nimeni

nu a văzut, până săptămâna
trecută, că pe marginea dru-
mului, la o înălţime deloc de
neglijat, se montează nişte
litere? Greu de crezut, aşa
ceva!

Al doilea comentariu ţine
de legalitatea amplasării lite -
relor. Admiţând că acestea au
fost montate în afara cadrului
legal, chiar deranjau atât de
mult? Nu se putea găsi o
soluţie de compromis? Cu
siguranţă, că da! De ce nu s-a
putut, este limpede, dacă ne
gândim că primarul din
Petroşani este membru PNL,
iar conducerea CJ Hunedoara
este membră PSD. 

În al treilea rând, poate
autorităţile din Petroşani ar
trebui să stea de vorbă şi cu
cabanierii din Parâng, care au
recunoscut că după asfaltarea
drumului, în vară, înainte de
inaugurarea oficială, numărul
turiştilor a crescut de zece ori!
Nu s-a mai întâmplat acest
lucru în ultimii 20 de ani! Prin
urmare, dacă doresc spri-
jinirea mediului de afaceri din
turism, atunci conducătorii
din Valea Jiului ar trebui să
lase de-o parte orgoliile
politice şi să se aplece mai cu
sârg asupra priorităţilor omu-
lui de rând.  

Puterea literelor: Scandal între 

Consiliul Județean și Primăria Petroșani

Drumul spre staţiunea Parâng
Drumul judeţean care face legătura dintre Petroşani şi

staţiunea Parâng a fost dat în folosinţă pe 23 septembrie,
după ce a fost modernizat de CJ Hunedoara în baza unui
proiect în valoare de 18 milioane lei, finanţat prin Progra-
mul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL) 2. 

Deva – Comunele Zam şi
Peştişu Mic, care înregis -
trează cea mai mare incidenţă
a cazurilor de COVID-19 din
judeţul Hunedoara, vor intra,
din acest sfârşit de săptă -
mână, în carantina de noapte,
conform unei hotărâri luate
de Comitetul Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă. În co-
muna Zam, incidenţa in -
fectărilor cu virusul SARS-
CoV-2 era calcutată joi la o

valoare de 9,18, iar în comuna
Peştişu Mic, la o valoare de
6,01 la mia de locuitori.

Prin urmare, locuitorii co-
munei vor trebui să poarte,
obligatoriu, masca de
protecţie în toate spaţiile
publice, inclusiv în mijloacele
de transport în comun sau
magazine. De luni până joi se
poate circula fără restricţii,
iar de vineri până duminică,
se impun interdicţii în inter-

valul 20,00-05,00. În cazuri
excepţionale, se poate circula
în baza unei declaraţii pe pro-
pria răspundere. 

Măsura nu se aplică per-
soanelor care au fost vacci-
nate împotriva COVID-19. 

Hotărârea prin care se in-
stituie restricţiile în cele două
comune, dar şi în alte loca li -
tăţi din judeţ poate fi con -
sultată pe site-ul Instituţiei
Prefectului Hunedoara. 

Comunele Zam şi Peştişu Mic: Interdicţii

de circulaţie pe timp de noapte
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REGULI DE ACCES LA EVENIMENTUL CULTURAL „NOAPTEA 
BIBLIOTECILOR” DIN DATA DE 02.10.2021, ORA 18:00

Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.932/2021 privind prelungirea
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum
şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, accesul în
incinta Bibliotecii Judeţene „Ovid Densusianu” Hunedoara - Deva se va face printr-un fil-
tru care va verifica respectarea condițiilor sanitare și de siguranță. Participarea este
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele
care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-
2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Accesul este permis doar cu mască de protecție.
Minorii care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani sunt exceptați de la prezentarea

documentelor.

Odată cu venirea
toamnei și cu
scăderea tempe -

raturilor, o parte dintre
copiii din Deva
retrăiesc coșmarul din
primăvară. În plin val 
4 al pandemiei, tem-
peratura din sălile de
clasă de la o grădiniță
din Deva era, zilele tre-
cute, de 16 grade Cel-
sius, motiv pentru care
o parte dintre părinți
au ales să își țină copiii
acasă pentru a nu se
îmbolnăvi. 

În primăvară, Guvernul a
închis Termocentrala Mintia,
care asigura și termoficarea
Devei, fără să pună nimic în
loc. Primarul Devei, liberal și
el, din „Echipa Câștigătoare”
a prim-ministrului Florin
Cîțu, a aprobat, acum un an,
un proiect de 6 milioane de
Euro pentru montarea, la
școli și grădinițe, de centrale
termice pe gaze. Ce s-a întâm-
plat cu acest proiect? A fost
închisă cea mai mare școală
gimnazială din județul Hune-

doara și copiii stau și astăzi în
frig. Unii dintre ei au renunțat
deja să vină la cursuri de
teamă să nu se îmbol nă -
vească, alții s-au îmbolnăvit
deja.

Ce ne facem când, de ex-
emplu, afară vor fi 4 grade
Celsius și temperaturile din
sălile de clasă vor ajunge la
10 grade Celsius? Unica
strategie a primarului PNL
este să aștepte ca Guvernul
condus de șeful său de partid
să ne bage din nou în casă și
copiii să treacă la școala on-
line. Aceasta este singura
strategie a liberalilor și a pri-
marului Oancea pentru re-
zolvarea crizei de încălzire
din Deva. 

Consider că, prin nepă sare
și lipsă de responsabilitate,
Guvernul Cîțu și pri ma rul
libe ral al Devei pun în pericol
sănătatea copiilor din Deva și
încurajează abandonul școlar.

Deputat 
Anamaria Gavrilă

Circumscripția
electorală 22 HUNEDOARA

După o nedorită în-
trerupere de un
an, Biblioteca

Județeană „Ovid Densu-
sianu” Hunedoara-Deva,
cu sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara,
reia seria de eveni-
mente culturale
desfășurate sub gene -
ricul Noaptea Bibliote-
cilor și, în ziua de 2
octombrie 2021, ora
1800, își deschide din
nou porțile pentru cea
de-a X-a ediție a acestei
mult îndrăgite activități. 

Publicul fidel al bibliotecii
este deja familiarizat cu
această manifestare ce are loc
la fiecare început de oc-
tombrie și de fiecare dată este
prezent la Noaptea Bibliote-
cilor pentru a lua parte la pro-
gramul bogat și divers pe care
l-am pregătit. 

Așa cum se vede în progra-
mul manifestării, copiii se vor
bucura și în acest an de o
atenție specială, fiindu-le
dedicate câteva ore pline de
activități plăcute și pline de
antren, de la teatru la jocuri în

aer liber și fotografii la minut. 
Nu va lipsi muzica pe care

în acest an ne-o va aduce
trupa Taxi, nu va lipsi nici fil-
mul, întregul program a fost
în așa fel conceput încât să
facă plăcere unui evantai larg
de vârste și gusturi. 

Vizitatorii vor avea prilejul
să cunoască numeroasele
lucrări apărute sub egida
Biblio tecii Județene, lucrări
adunate și prezentate în
cadrul expoziției „Sub egida
bibliotecii…”: de la „Județul
Hunedoara, monografie” și
„Deva, monografie” la revista
„Vox libri” și volumul dedicat
Bibliotecii Județene „Ovid
Densusianu” Hunedoara-De -
va la împlinirea a 65 de ani de
activitate.

De fiecare dată, Noaptea
Bibliotecilor ne dă ocazia să
prezentăm în fața prietenilor
noștri fideli, în fața tuturor
celor care ne trec pragul, ac-
tivitatea noastră, specificul și
frumusețea muncii de biblio -
tecar, să atragem cât mai
mulți viitori prieteni ai biblio -
tecii. Cu siguranță, cei care
vor lua parte la Noaptea Bi -

bliotecilor vor înțelege și mai
bine rolul bibliotecii noastre
în viața culturală a județului
Hunedoara. Copii sau adulți,
ei se vor simți apropiați de
această instituție a cărei
primă preocupare este să fie
cât mai utilă tuturor celor
care aleg să fie alături de noi.

Celor care ne vor fi oaspeți
la Noaptea Bibliotecilor le
promitem momente plăcute
pe care le-am pregătit cu
foarte mult drag și respon -
sabilitate față de toți cei care
ne prețuiesc munca și au în-
credere în noi. 

Menționăm că toate activi -
tățile în aer liber programate
pentru Noaptea Bibliotecilor
se vor desfășura în curtea
spațioasă a Consiliului Jude -
țean Hunedoara, spațiu care
ne-a fost pus la dispoziție cu
aceeași generozitate cu care
această instituție ne acordă
sprijin ori de câte ori este
necesar. 

Cu deosebită
considerație,

Manager,
Ioan Sebastian Bara

Declaraţie politică

Actualul Guvern și
„Echipa Câștigătoare”

au închis Mintia și 
i-au lăsat pe copiii 

din Deva în frig

Sâmbătă, 8 octombrie 2021

Trupa “TAXI” vine la
Noaptea Bibliotecilor



Superconcurs de fo-
tografie lansat de
Direcția Generală de

Administrare Monumente
și Promovare Turistică a
Județului Hunedoara.

În centrul atenției este
unul dintre cele mai vizitate
obiective turistice din județ și
chiar din țară – Sarmizege-
tusa Regia.

Dacă reușiți să surprindeți
cetatea dacică într-o ipostază
mai aparte, puteți câștiga o
tabletă Samsung Galaxy Tab 7.

Cetatea Sarmizegetusa Re -
gia este așezată, perioada
aceasta într-un minunat ta -

blou ruginiu. Vizitați acest loc
special, fotografiați ce tatea și
participați la concursul
„Toamna la Sarmizegetusa
Regia”.

Fotografiile pot fi trimise
pe adresa de email
dgampth@gmail.com, până la

data de 28.10.2021, ora 24,
însoțită de nume, prenume și
date de contact. Fotografiile
vor fi postate pe pagina de
Facebook „Enjoy Hunedoara”,
în ordinea primirii. 

Imaginea câștigătoare va fi
cea care a primit cele mai
multe like-uri până la finalul
concursului. 

Situl cunoscut sub denu-
mirea de Grădiştea de Munte
– Sarmizegetusa Regia face
parte din complexul de cetăţi
dacice din Munţii Orăştiei.
Este cea mai mare aşezare
cunoscută pentru spaţiul
dacic, fiind întinsă pe un deal
cu o lungime de aproximativ
4,5 km.

Vreme de aproape un secol
şi jumătate, Grădiştea de
Munte – Sarmizegetusa Regia
a fost principalul centru
politic, religios, economic şi
militar al lumii dacice.

Fortificaţia pe care o pu -
tem vedea astăzi datează din
perioada războaielor daco-
romane de la începutul sec-
olului al II-lea d. Chr. 
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Toamna la
Sarmizegetusa Regia

Toamna la
Sarmizegetusa Regia

În cazul pacienţilor
care suferă de
laringectomie, aceştia

se confruntă cu lipsa
laringelui și separarea
căilor respiratorii de
gură, nas și esofag. În
ceea ce privește laringec-
tomia totală, întregul
laringe este îndepărtat,
pe când în cazul 
laringectomiei parțiale,
numai o porțiune 
din laringe este
îndepărtată.

Fie că este laringectomie
totală sau parțială, pacientul
care se confruntă cu această
maladie, are nevoie de tot
sprijinul moral și financiar
pentru o recuperare eficientă.

Statisticile din domeniu
sugerează că o mare parte
dintre pacienții care prezintă
această afecțiune provin în
proporții aproape egale atât
din mediul urban (51%), cât
şi din mediul rural (49%),
ponderea bărbaților afectați
de această afecţiune fiind mai
mare (92%) față de cea a fe-
meilor (8%), în comparație
cu statisticile europene, unde
proporția bărbaților este de
87%.

Grupa de vârstă cea mai
afectată de această maladie
se regăsește între 50 și 70 de
ani. Deoarece tratamentul
pentru vindecarea laringec-
tomiei poate devin destul de
costisitor, Clarfon aduce so -

luţii medicale optime pentru
pacienții săi. 

Sănătatea pacientului la -
rin gectomizat este pe primul
loc şi din acest motiv, la Clar-
fon, filtrele HME, care sunt
produse de bază în vederea
recuperării pacientului la rin -
gectomizat, sunt decontate
prin CAS 100%.

Deși peste 40% din dece-
sele cauzate de cancer larin -
gian pot fi prevenite, cancerul
însumează 20% din totalul de-
ceselor în Uniunea Euro peană,
deoarece tratamentul aplicat
nu este în toate ca zu rile calita-
tiv. Clarfon încu rajează fo -
losirea de dis  po zitive medi cale
de calitate, sănătatea pacientu-
lui este extrem de importantă.
Astfel, am ales să colaborăm cu
cei mai buni producători de pe
piață. La Clarfon, ai posibili-
tatea să găsești filtrele HME
Heat Moisture Exchange pen-
tru cei cu operatie de laringec-
tomie.

Compania Clarfon este
furnizor şi pentru alte dis pozi -
tive medicale ORL, precum
proteze auditive reîn  căr cabile,
pe care le găseşti la prețuri ac-
cesibile, iar în cabinete poţi
efectua gratuit audiograma și
timpanograma, care te ajută
să măsori cât de optim ai
auzul. Luna aceasta ai dis-
count 50% la aparatele de
TOP – posibilitatea accesului
la tehnologie avansată pentru
orice pacient.

Clarfon, aliat de
nădejde pentru 

recuperarea vorbirii

Deva - Proiectul ”Capitala
Daciei – Muzeu viu al patrimo-
niului cultural european”,
finanțat prin programul Ro-
Cultura a parcurs o primă
etapă importantă.

Asocierea formată din In-
stitutul Național al Patrimoni-
ului (#INP), SC Profesional

Construct Proiectare SRL Bu -
cu rești și Institutul de Arhe-
ologie ”Vasile Pârvan”
Bu  curești a depus la Consiliul
Județean #Hunedoara docu -
men tațiile premergătoare
finalizării proiectului tehnic. 

Este vorba despre Docu -
men tația tehnică necesară

obține rii Autorizației de Con-
struire (DTAC) și Docu men -
tația Teh nică pentru
Or ga nizarea Execuției (DTOE)
ne cesară organizării de
șantier. 

În perioada următoare,
Consiliul Județean Hunedoara
va face demersurile necesare

în vederea obținerii avizului
de mediu.

Etapa a II-a a contractului
pentru Serviciile de proiectare
și asistență tehnică încheiat cu
asocierea formată din Institu-
tul Național al Patrimoniului
(INP), SC Profesional Con-
struct Proiectare SRL Bucu -

rești și Institutul de Ar heo -
logie ”Vasile Pârvan” București
cuprinde elaborarea Proiectu-
lui Tehnic, inclusiv a caietelor
de sarcini și a detaliilor de
execuție, finalizarea acestora
fiind estimată pentru 31 de-
cembrie 2021

Noi paşi în proiectul de construire a unui muzeu dacic
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Comitetul
Internaţional Olimpic
(CIO) a anunțat că

ediția din 2022 a  Jocurilor
Olimpice de iarnă progra-
mate să se desfășoare la
Beijing  în perioada 4-20
februarie 2022, va avea loc
fără spectatori străini şi va
fi rezervată numai publicu-
lui chinez, din cauza pan-
demiei de Covid-19.

De asemenea, conform
forului olimpic mondial, doar
participanţii complet vacci -
naţi vor fi scutiţi de carantină
şi vor fi integraţi într-o "bulă"
sanitară strictă. Ceilalţi spor -
tivi şi oficiali care vor lua parte

la JO 2022 vor trebui să res -
pecte o perioadă de 21 de zile
de izolare, cu excepţia dero gă -
rilor de la caz la caz, cu pre -
zen tarea unei "dovezi a
scu tirii medicale".

Aceste decizii, comunicate
de CIO, dar luate de organiza-
torii chinezi, sunt o prevestire
a pachetului de măsuri care va
fi dezvăluit în octombrie, pen-
tru a împiedica transformarea
Jocurilor de la Beijing într-un
focar de propagare a virsului,
care a perturbat deja Jocurile
Olimpice de vară care au avut
loc la Tokyo.

Pe măsură ce situaţia epi -
demică evoluează opţiu nile

reţinute de responsabilii
chinezi diferă de cele de la
Tokyo. Astfel, desfăşurarea în-
trecerilor cu porţile închise
este pentru moment exclusă,
iar tratamentul sportivilor va
depinde de statutul lor legat
de vaccinare.

"Bula" olimpică - o organi-
zare cu circuit închis, se
anunţă mai riguroasă decât în
Japonia şi nu va permite
amestecul concurenţilor cu
populaţia, fiind prevăzută
efectuarea unui test Covid zil-
nic pentru "toţi participanţi la
Jocuri", precum şi "pentru
forţa de muncă" cu domiciliul
în China.

Jocurile Olimpice de
iarnă Beijing 2022

CONVOCATOR

HOREA SOCIETATE COOPERATIVĂ cu sediul în Brad,
str. Avram Iancu, nr. 30, anunță convocarea ADUNĂRII
GENERALE EXTRAORDINARE în data de 05.11.2021
ora 14:00, la sediul din str. Avram Iancu, nr.30 cu
următoarea ordine de zi:

1. ALEGEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
2. ALEGEREA PREȘEDINTELUI
3. DIVERSE
Relații la telefon nr. 0254/ 612 582

SC Mixt Servcom SRL Lupeni vinde la licitaţie, la preţul de începerea a licitaţiei
următoarele bunuri; Magazii- vestiare, 8040 lei ; Maşină frezat profile 2200 lei;
Strung  1660 lei; Gater vertical  15225 lei; Masina curatat 3445 lei; Masina taiat
baghete  2735 lei; Mercedes Benz 21275 lei; Bunurile se afla la Campul lui Neag,
Nr. 1, judet Hunedoara. Vanzarea va avea loc in data de 14.10.2021, ora 10,  la
sediul lichidatorului CII Rădoane Petru din Hunedoara, str. V. Babes, nr 54. Se pot
primi si oferte ferme de cumparare cu specificarea pretului pentru negociere di-
recta. Regulamentul de vanzari se procura de la sediul lichidatorului; ofertele se
depun pana in 13.10.2021, ora 16, insotite de dovada platii garantiei de partici-
pare de 10% din pretul de pornire, plata taxei de participare la licitatie si valoarea
caiet de sarcini. Telefon 0745625653, e-mail rrliqidator@yahoo.com.
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Fotbal

Liga a III-a: CSM Deva și
CS Hunedoara

Etapa a VI-a  programează începând de astăzi partide im-
portante pentru structura  clasamentului  în toate seriile din
liga a treia .

Formația CS Municipal Deva, care evoluează în seria a VII,
va juca astăzi, începând cu ora 15.00 pe stadionul de la
Orăștie cu Viitorul Târgu Jiu II, iar mâine de la aceeași oră
evoluează  echipa  care ocupă  primul loc în seria a IX-a, adică
CS Hunedoara, care se  deplasează la CS Ocna Mureș.

Iată programul complet al acestei etape:

Seria a VII-a
CSM Deva  -  ACS Viitorul Pandurii Târgu Jiu
CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu   -   CS Armata Aurul Brad     
ACS Progresul Ezeriş - CSM Reșița    
AFC Voinţa Lupac -  CSM Jiul Petroşani
CS Gilortul Târgu Cărbuneşti  -     ACS Viitorul Şimian

Seria a IX-a
ACS Sticla Arieşul Turda   -   AFC Unirea 1924    
CS Gloria  Bistriţa-Năsăud  - CS Sănătatea Servicii Publice

Cluj-Napoca     
CSM Avântul Reghin -  ACS Academia de Fotbal Viitorul

Cluj      
CS Unirea Ungheni 2018  -   CS Metalurgistul Cugir
CS Ocna Mureş  -   CS Hunedoara

Tenismanul sârb
Novak Djokovic, nr. 1
mondial, s-a retras

de la turneul ATP Masters
1000 de la Indian Wells
(SUA), programat între 7 şi
17 octombrie, au anunţat
miercuri organizatorii
americani.

''Îmi pare rău că nu îmi voi

vedea fanii la Indian Wells şi
să joc în deşert, locul meu fa-
vorit. Sper să ne vedem anul
viitor'', a fost mesajul lui
Djokovic, 34 ani, care nu a mai
jucat de la finala US Open, în
care a fost învins de rusul
Daniil Medvedev în trei seturi.

La Indian Wells, Djokovic
împarte cu Roger Federer

primul loc cu cele mai multe
victorii, câte cinci pentru
fiecare.

Turneul feminin de la In-
dian Wells a pierdut, de
asemenea jucătoare de marcă,
după retragerea lui Ashleigh
Barty, nr. 1, Naomi Osaka,
campioana din 2018 şi Serena
Williams.

Tenis de câmp 

Retragere surpriză de la Indian Wells



S
elecţionerul
României, Mirel
Rădoi, a anunţat  ieri

lotul de jucători convocaţi
pentru partidele cu 
Germania şi Armenia, în
cadrul preliminariilor
Cupei Mondiale de fotbal
din 2022.

Pentru cele două partide,
selecţionerul Mirel Rădoi a
convocat 26 de jucători:

Portari: Marian Aioani,
Horaţiu Moldovan, Florin
Niţă , Andrei Vlad;

Fundaşi: Nicuşor Bancu,
Andrei Burcă, Vlad Chiricheş,
Cristian Manea , Ionuţ Nedel-
cearu, Andrei Raţiu, Adrian
Rus , Alin Toşca ;

Mijlocaşi: Alexandru Albu,
Alexandru Cicâldău, Andrei
Cordea, Ianis Hagi, Răzvan
Marin, Alexandru Maxim,
Valentin Mihăilă, Alexandru
Mitriţă, Olimpiu Moruţan,

Dragoş Nedelcu, Nicolae
Stanciu ;

Atacanţi: Andrei Ivan,
Claudiu Keşeru, George
Puşcaş.

România va disputa două
partide în luna octombrie în
cadrul preliminariilor Cupei
Mondiale 2022: Vineri, 8 oc-
tombrie: Germania - România,
ora 21:45 - Volkspark stadion
(Hamburg) și Luni, 11 oc-
tombrie: România - Armenia,
ora 21:45 - Stadion Steaua
(Bucureşti)

Partide rămase 
de disputat:

8 octombrie 2021: Germa-
nia - România, Islanda - Ar-
menia, Liechtenstein -
Macedonia de Nord (21:45)

11 octombrie 2021: Româ-
nia - Armenia, Islanda -
Liechtenstein, Macedonia de

Nord - Germania (21:45)
11 noiembrie 2021: Arme-

nia - Macedonia de Nord
(19:00), România - Islanda,
Germania - Liechtenstein
(21:45)

14 noiembrie 2021:
Liechtenstein - România, Ar-
menia - Germania, Macedonia
de Nord - Islanda (19:00)

În clasamentul grupei con-
duce  Germania , urmată de
Armenia și România, toate cu
câte 6 puncte dar despărțite
de golaveraj. Câştigătoarele
celor 10 grupe din prelimi-
narii se califică direct la Mon-
dial. Pentru celelalte 3 locuri
disponibile Europei vor lupta
cele 10 ocupante ale locurilor
secunde, plus cele mai bune
două câştigătoare de grupe în
Liga Naţiunilor, care nu se află
pe primele două poziţii în
grupele preliminariilor CM.
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Mirel Rădoi a anunţat lotul
pentru jocurile naţionalei

Duminica, 3 octombrie, cu
începere de la ora 11:00, se
vor disputa jocurile din

cadrul etapei a cincea, după
următorul program:

CS Inter Petrila -C.S. ,,Glo-

ria” al Orașului Geoagiu
ACS Şoimul Băiţa - CSM

Deva
CSM Mihai Viteazu Vulcan

-CS Hunedoara
AS Victoria Călan - CSO

Retezatul Haţeg
ACS Minerul Uricani - CSM

Dacia Orăştie 2010
Reamintim cititorilor noș -

tri că  liderul actual al clasa-
mentului este  formația AS
Victoria Călan.

Simona Halep și Emma

Răducanu și-au anunțat 

participarea la turneul de tenis

de la Cluj, Transylvania Open,

din 23-31 octombrie

J
ucătoarea Simona
Halep este favorita
numărul 1 la turneul

de tenis Transylvania
Open WTA250, al cărui
tablou principal cuprinde
cinci sportive din top 30
mondial, printre care şi
Emma Răducanu.

"Transylvania Open
WTA250 se anunţă a fi o
competiţie de nivel înalt, cu
jucătoare de top mondial! În-
scrierile pentru turneul de
tenis s-au încheiat, iar
tabloul principal include
cinci jucătoare din top 30
mondial. Emma Răducanu
(locul 22 WTA), noua
senzaţie a tenisul mondial
care a impresionat întreaga
lume după ce a câştigat titlul
de la US Open venind din
calificări, va juca la Cluj!
Tânăra de 18 ani va participa
pentru prima dată la o
competiţie WTA în România,
ţara de origine a tatălui ei.
Favorita numărul 1 a turneu-
lui este dubla campioană de
Grand Slam Simona Halep,
una dintre jucătoarele des -
pre care Emma a spus că a
fost o inspiraţie pentru ea. La
Transylvania Open s-ar
putea să asistăm la prima în-
tâlnire a celor două, în teren!
După ce a fost mult timp cea
mai bună jucătoare din lume,
Simona se află acum pe locul

15 WTA şi revine în forţă în
circuit, după o perioadă de
recuperare", precizează
sursa citată.

Emma Răducanu, câştigă -
toarea US Open 2021, s-a de-
clarat încântată că va juca în
faţa fanilor români.

"Sunt extrem de încântată
să joc la Transylvania Open, în
faţa fanilor români. Tatăl meu
este din România, aşa că să
particip pentru prima dată la
o competiţie WTA în ţara în
care s-a născut este un mo-
ment special şi abia aştept să
ajung la Cluj", a spus
Răducanu.

Cea de-a doua favorită a
tur neului, aflată înaintea
Emmei Răducanu, este bel-
gianca Elise Mertens (locul
18 WTA). Pe locul patru se
găseşte Anett Kontaveit (locul
23 WTA). Estonianca a câş -
tigat de curând turneul de la
Ostrova, WTA500. Ea a în-
vins-o în finală pe Maria
Sakkari (locul 10 WTA).

Pe tabloul principal al
Transylvania Open WTA250
se mai află românca Irina-
Camelia Begu (locul 58 WTA).
Ultima jucătoare înscrisă care
a intrat direct pe tabloul prin-
cipal la simplu este Varvara
Gracheva, locul 88 WTA. În
total, 28 de jucătoare din top
100 WTA s-au înscris în
turneu.

Fotbal: Liga a IV-a 



Răsfățată de soare pe
tot parcursul verii,
floarea ce poartă nu-

mele astrului își pleacă
acum fruntea în fața Doam-
nei Toamnă, oferindu-i o
parte din ființa ei - ”mirabila
sămânță”. O dăruiește cu
aceeași generozitate în
fiecare an, știind că boabele-
i miraculoase, datătoare de
sănătate, poartă în ele toate
comorile verii.

Planta cu nume 
de soare

Are o istorie îndepărtată,
fiind cultivată pentru prima
dată în America de Nord și
Mexic de către triburile indi-
gene, în jurul anului 3000 i.Hr.
Era venerată de azteci, care o
considerau plantă sacră și o
așezau în templele dedicate
soarelui. În Europa a fost adusă
de către exploratorii spanioli în
jurul anului 1500, de unde s-a
răspândit peste tot. La început
a fost privită ca plantă
ornamentală, iar mai târziu, i s-
au descoperit și calitățile
tămăduitoare, scrie paradisul-
verde.ro. Popularitatea plantei
a ajuns la apogeu în urma
vizitei făcute în Olanda de către
țarul Petru cel Mare. Impre-
sionat de măreția ei, la în-
toarcerea în Rusia a luat cu el o
pungă cu semințe. Dar floarea
a fost primită cu reticență de
ruși, care, abia din anul 1769
au început să extragă uleiul din
semințele ei. Astfel că, în Rusia
producerea și comercializarea
uleiului de floarea soarelui a
devenit o afacere foarte pro -
fitabilă. La popularitatea ei a
contribuit și Biserica Orto doxă
care, în timpul Postului Mare, a
permis consumul uleiului din
semin țele de floarea soarelui

ca supliment în alimentație. 

În scop 
terapeutic 

De la floarea soarelui sunt
folosite în special florile, re-
spectiv semințele, dar și frun-
zele, tulpina și rădăcina, planta
fiind bogată în sub stanțe active. 

Discul florii se culege ime-
diat după formarea semin țe lor.
Atunci, se înlătură petalele, iar
pălăria se spală. După ce se
usucă, se toacă prin mașina de
carne. Compoziția obținută se
amestecă bine cu zahăr, în
proporții egale, apoi se așază în
borcane sterilizate, care se
păstrează în frigider. Prepa ra -
tul este util în cazul bolilor de
ficat, duoden și colecist, din el
consumându-se câte o lingu -
riță, de trei ori pe zi, împreună
cu un ceai de plante.

Rădăcinile
După ce se scot din pământ

se curăță și se usucă într-un loc
cald, apoi se toacă mărunt.
Sunt folosite de medicina
populară pentru tratarea pro-
ceselor inflamatorii, ulcerului
varicos, rănilor sub formă de
infuzii, tincturi sau macerat. 

Tulpina
Se taie după ce sunt culese

semințele, chiar și iarna târziu.
Se usucă și se fărâmițează,
folosindu-se apoi sub formă de
infuzie, care are efect diuretic
şi sudorific. 

Frunzele
Se usucă într-un spațiu

aerisit, iar după uscare se zdro -
besc. Din  pulberea obținută se
adaugă, o dată pe zi, câte o
jumătate de linguriță, în ali-
mentele care conțin lichid, timp

de 7 zile. Procedura se repetă
de trei-patru ori, semestrial.

Petalele uscate
Se pot folosi sub formă de

infuzie, 250 ml apă la un vârf
de cuțit de petale uscate. După
infuzare, lichidul se strecoară și
se consumă cu miere, câte o
lingură, de 2-3 ori pe zi. Dă
rezultate în caz de tuse con -
vulsivă, astm bronşic, răceală,
colici gastro-intestinale, susțin
nutriționiștii.

Semințele
Sunt cele mai căutate, având

o multitudine de între buințări.
Bogate în antioxi danți, semin -
țele  calmează afecțiunile in-
flamatorii, ulcerele gastrice, de
piele, astmul. Controlează de-
teriorarea celulară, jucând un
rol important în prevenirea
cancerului. Ajută la creşterea
imunităţii, scăderea febrei, pre-
venirea cancerului, în dispep-
sii, tulbu rări digestive,
de to xifierea organismului.
Specialiștii susțin că doar un
sfert de cană de semințe de
floarea soarelui pe zi, ajută
inima, ținând-o departe de
probleme. 

În cazul afecțiunilor 
la rinichi, bilă sau 

circulatorii
Semințele se consumă

crude, cu coajă. În astfel de
situații se prepară un terci din
semințele crude, cu coajă, date
prin râșnița de cafea. La cinci
linguri de semințe se adaugă
apă călduță cât să se formeze o
pastă, care va fi lăsată apoi 15
minute, la temperatura came -
rei, după care se administrează
pe stomacul gol, scrie
topremediinaturiste.ro

Semințele crude, fără coajă
sunt utile și în cazul tulbu -
rărilor apărute în sistemul cir-
culator, pentru îmbunătățirea
digestiei, la scăderea tensiunii,
în cazul oboselii cronice, ane-
mie, combaterea depresiei.

Uleiul obținut 
din semințe

Este folosit cu succes în
alimentație, dar și pentru trata-
mentele naturiste. Bogat în vi-
tamina E, uleiul de floarea
soarelui, presat la rece,
protejează arterele și venele.
Conține lecitină, care ajută la
tonifierea sistemului nervos.
Este antioxidant puternic, nu-
tritiv, regenerant, antiinfecţios
şi detoxifiant.

Remedii cu ulei de
floarea soarelui
Pentru tratarea

afecțiunilor 
dermatologice 

Se prepară un unguent cu
ulei de floarea soarelui, în care
se prăjește multă ceapă, până
ce aceasta devine maronie.
După răcire, ceapa se
strecoară, iar uleiul obținut se
folosește atât pentru tratarea
rănilor cât și pentru alte
afecțiuni dermatologice, scrie
sfaturinaturiste.ro.

În cazul loviturilor puter-
nice, locul afectat se masează
cu ulei de floarea soarelui, pen-
tru prevenirea hematomului.

Pentru detoxifierea 
organismului

Dimineața, se clătește gura
cu o lingură de ulei presat la
rece, care nu se înghite. Uleiul
se agită bine printre dinți, apoi
se aruncă, iar gura se clătește
cu apă caldă. Uleiul aruncat tre-
buie să fie alb la culoare și apos.
În caz contrar, este semn că
procedura nu s-a făcut corect și
trebuie repetată, potrivit pro-
cedurimnaturiste.ro. Pentru
accelerarea vindecării, proce-
dura se poate realiza de două-
trei ori pe zi, înainte de masă. 

Pentru prevenirea
aterosclerozei

Uleiul presat la rece se va
consuma zilnic în salate sau în
alte mâncăruri nepreparate
termic. În cazul persoanelor
care au valori ridicate a coles-
terolului, se administrează
dimineaţa, pe stomacul gol, 1-
3 linguri din ulei de floarea
soarelui presat la rece, în care
au fost adăugate câte zece
picături de suc proaspăt de
lămâie.

Cornelia Holinschi
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Floarea soarelui – plantă care
impresionează prin măreție
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C
ea de-a zecea lună
din calendarul Gre-
gorian are 31 de zile,

ziua 13  ore, iar noaptea
11 ore. Denumirea lunii
derivă din latinescul
”octo”- opt, octombrie
fiind a opta lună din
vechiul calendar roman.
Iar pentru că ruginiul
toamnei de octombrie
așterne peste câmpuri
prima brumă, în popor i
se mai spune Brumărel.

Povestea lui
Brumărel

În tradiția populară se
spune că Brumărel ar fi fost
un fecior frumos, dar care
avea inima înghețată. Și,
atunci când el trecea călare
peste munți și văi, iarba
îngălbenea în urma lui, co-
pacii își lepădau frunzele, iar
florile își pier deau mireasma.
Îmbătrânind înainte de vre -
me, feciorul tom natic alege o
floarea culeasă de mama sa,
Tomnica, iar bătrâna toamnă
le încuviințează căsătoria.

Cunoscând acest lucru,
truditorii ogoarelor își strâng
recoltele, însămânțează câm-
purile, curăță grădinile, live -
zile și viile, pregătindu-se
pentru anotimpul geros. 

Sărbătorile lunii 

octombrie
Încă din prima zi a lunii

octombrie, Biserica Orto -
doxă prăznuiește sărbătoa -
rea Acoperământul Maicii
Domnului, în amintirea unei
minuni întâmplate în Bise -
rica Maicii Domnului din
cartierul Vlaherne din Con-
stantinopol. Acolo, credin cio -
şii se rugau pentru izbăvirea
Constantinopolului asediat,
iar Maica Domnului a intrat
în mijlocul bisericii, a înge-
nuncheat şi s-a rugat cu

chipul plin de lacrimi vreme
îndelungată. După ce s-a ridi-
cat, și-a întins peste toţi cei
prezenţi maforionul, adică
acoperământul, potrivit
crestinortodox.ro. 

Sfânta Cuvioasă
Parascheva

• Este prăznuită de
credincioșii ortodocși la data
de 14 octombrie. A trăit în
prima jumătate a secolului al
11-lea şi a trecut la Domnul
în anul 1050 pe când avea 27
de ani. Moaștele Sfintei
Parascheva au ajuns în țara
noastră în data de 13 iunie
1641, la  Biserica "Sfinții Trei

Ierarhi" din Iași. După in-
cendiul din 26 octombrie
1888, când sfintele moaște
au rămas neatinse, au fost
mutate în Catedrala Mitro -
politană din Iași. De atunci și
până astăzi aici s-au înfăptuit
și se mai înfăptuiesc nenu -
mărate minuni. 

• În ajunul sărbătorii,
Sfântului Mare Mucenic Dim-
itrie, la 25 octombrie, sunt
sărbătoriți Moșii de Toamnă.

Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie, Izvorâtorul de mir,
orotitorul orașului Tesalonic,
Sfântul Mare Mucenic Dimi -
trie este prăznuit la data de
26 octombrie, fiind unul din

marii sfinți mucenici făcători
de minuni și tămăduitor.
Moaștele Sfântului Dimitrie
se află în biserica din Tesa-
lonic, care a fost clădită pe
locul unde a fost martirizat,
scrie crestinortodox.ro. El
este cinstit de credincioși în
mod special mai ales pentru
minunile sale şi pentru tre-
cerea pe care o are înaintea
lui Dumnezeu. Potrivit
credinței populare, Sfântul
Dumitru și Sfântul Gheorghe
sunt frați.

Se spune că ei s-ar fi
înțeles ca Sfântul Dumitru să
desfrunzească pădurile la
ceas de toamnă și să-i cheme
pe toți la sărbătoarea recol -
tei.

• Cuviosul Dimitrie cel
Nou din Basarabi, care po -
trivit unor tradiţii musce-
lene, este frate cu Sâmedru,
este sărbătorit la data de  27
octombrie. Pentru binefacer-
ile pe care le-a făcut de-a lun-
gul vieții, Sfântul Cuvios
Dimitrie cel nou a fost numit
ocrotitorul Catedralei Mitro-

politane și al orașului
București.

Tradițiile și obiceiuri

lunii octombrie
Au fost păstrate și respec-

tate cu sfințenie de-a lungul
timpului, unele dintre ele
fiind legate de vreme, altele
referindu-se la sănătate sau
la belșug. 

• În ajunul sărbătorii Sfân-
tului Dumitru, la sate se
aprindeau focuri, peste care
săreau copiii, ca să fie
sănătoși tot anul. Cărbunele
rezultat se arunca în grădină,
ca să fie rod bogat în anul vi-
itor.

• Potrivit credinței 
populare, dacă nu plouă de la
începutul toamnei până la
Cuvioasa Parascheva, sfântă
sărbătorită pe 14 octombrie,
atunci va veni iarna curând.
Se mai crede că vremea este
identică în zilele de Sf.
Parascheva şi de Sf. Dumitru
(26 octombrie), potrivit su-
perstitii.ro.

• Nucii și gutuii încărcați
de rod anunță o iarnă grea,
potrivit traditiisiobiceieuri.ro.

• De Sfânta Parascheva,
ciobanii caută dimineaţa să
vadă cum s-au culcat oile.
Dacă sunt adunate grămadă,
iarna va fi grea, iar dacă-s
împrăştiate, va fi uşoară.

• Și cum ziua Sfântului Du-
mitru este zi a soroacelor, fe-
meile duc la biserică
mâncare, pe care o dau de
pomană pentru sufletul celor
trecuți în neființă.

• De asemenea, se spune
că dacă bubuie în octombrie,
sunt semne de iarnă uşoară.
Și, cu cât frunzele arborilor
cad mai curând, cu atât mai
roditor va fi anul următor.

Cornelia Holinschi
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Sărbătorile lunii octombrie
1 Octombrie: Acoperământul Macii Domnului: 
14 octombrie: Sfânta Cuvioasă Parascheva;
18 octombrie: Sfântul Apostol și Evanghelist Luca

(Lucinul);
25 octombrie: Ajunul lui Sâmedru (Moșii de Toamnă);
26 octombrie: Sfântul Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul

de mir (Sâmedru);
27 octombrie: Sfântul Dimitrie Basarabov.

Octombrie – luna lui Brumărel
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Sunteți hotărâți să faceți unele
schimbări în viața voastră. S-ar
putea ca un prieten din copilărie
să încerce să vă contacteze.
Latura financiară este la cote
înalte, câștigurile vor veni de
unde vă așteptați mai puțin. As-
trele vă avantajează.

Succesul vostru profesional sau
alegerile pe care le faceți s-ar
putea să deranjeze unele per-
soane din anturaj. Nu luați în
seamă răutățile lor și mergeți
mai departe pe drumul pe care vi
l-ați propus. În cuplu apar
discuții, iar problemele trebuie
rezolvate urgent.

Chiar dacă pe parcursul interval-
ului apar unele cheltuieli
neprevăzute, le veți rezolva ur-
gent. În acest sens, nu dați bani cu
împrumut și încercați să vă
abțineți de la achiziții inutile. La
serviciu lucrurile merg bine și
este posibil să vi se mărească
salariul.

Astrele vă sfătuiesc să vă bucurați
de ceea ce aveți și să nu vă
angajați în lucrări dificile. Unele
dintre proiectele voastre profe-
sionale sau personale vor merge
mai greu, datorită condițiilor ac-
tuale. Dar păstrați-vă optimismul
pentru că lucrurile se vor redresa.

Vă gândiți să faceți unele
investiții, iar pentru asta ați intrat
într-o perioadă de restricții.
Feriți-vă de împrumuturi ban-
care și așteptați până veți strânge
banii de care aveți nevoie. În plan
sentimental lucrurile merg bine
și s-ar putea să luați o horărâre
importantă.

Ideile voastre sunt puse în
practică la locul de muncă și, mai
mult decât atât, primiți laude din
partea șefilor. Lucrați bine în
echipă și vă străduiți să finalizați
un proiect important, ca să vă
puteți lua câteva zile libere. Spre
sfârșitul intervalului vă ocupați
mai mult de familie.

Dacă nu sunteți atenți la
cumpărături, există riscul să
cheltuiți mai mult decât vă puteți
permite. De asemenea, pentru o
anumită perioadă de timp, ar
trebui să amânați unele planuri
dificile. Mare atenție și la
sănătate, mai ales acum în prag
de toamnă.

Ar fi de dorit să  rezolvați cât mai
repede problemele financiare
care au început să apară. Nu de
altceva, dar urmează o perioadă
mai aglomerată, cu mai multe
cheltuieli sau drumuri lungi. Cu
toate acestea, reușiți să faceți față
provocărilor, ba chiar să realizați
lucruri frumoase.

Sunteți nevoiți să luați decizii
importante, iar ca să reușiți,
trebuie să vă fixați prioritățile.
Încercați să faceți față tuturor
problemelor și să aveți în-
credere în forțele voastre. Veți
primi sprijin financiar de la
persoanele apropiate.

La serviciu munciți foarte mult
și vă străduiți să finalizați, în
timp util, proiectele începute.
Veți reuși până la urmă, iar
roadele muncii voastre se vor
vedea în curând. Este cazul să
vă faceți timp și pentru per-
soana iubită, întrucât încep să
apară probleme în cuplu.

Primiți bani în urma colabo -
rărilor avute și vă faceți planuri
de viitor. Intenționați să faceți
achiziții importante pentru
familie și, mai ales, să reveniți
asupra proiectelor amânate.
Dacă vă gândiți la un alt loc de
muncă mai potrivit pentru voi,
astrele vă vor ajuta.

Lucrurile vor evolua așa cum
vă doriți, chiar dacă acum
sunteți obosiți și parcă nu mai
aveți energie. Dar, realizările
de la serviciu vă vor reda opti-
mismul și cheful de muncă. N-
ar strica să vă mai și odihniți
sau să vă petreceți timpul în
aer liber.

• Avocatul își întreabă clientul:
- Acum, pe bune, ai jefuit casa ălora?

Clientul:

- N-am jefuit, îți jur că n-am luat nimic…

Avocatul:

- Și atunci de unde o să mă plătești?

• Discuție între prietene
- De ce plângi, dragă?

- Iubitul meu mi-a oferit un trandafir și mi-a spus

că se întoarce când se va ofili.

- Wow, ce romantic! Și care e problema?

- Problema e că trandafiru-i din plastic!

• Într-un spital
- Doctorul intră în salon și întreabă asistenta:

- Cum se prezintă astăzi pacientul nostru?

- De-abia așteaptă să se întoarcă acasă la soția sa.

- Aha! Tot mai delirează!

• La un examen
Profesorul îl întreabă pe student:

- De ce ești așa nervos? Ți-e frică de întrebările

mele?

- Nu, dom profesor! Mi-e frică de răspunsurile

mele!

• Întrebare…
- Domnișoară, de ce v-ați numit câinele ”Boule”?!

- Pentru distracție. Când ies pe stradă și-l strig,

jumătate dintre bărbați se întorc!

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 1 octombrie
FILM CAFE, ora 19,35, Tigru și dragon

DIVA, ora 21,00, Un cățel pentru doi

Sâmbătă, 2 octombrie
TVR 2, ora 20,10, Totul despre tata

PRO CINEMA, ora 20,30, Dublă identitate

Duminică, 3 octombrie
FILMCAFE, ora 22,00, Târâtă în iad

TVR 2, ora 22,10, Cântec în amurg

Luni, 4 octombrie
FILCAFE, ora 19,35, Zorro

PRO CINEMA, ora 20,30, Rădăcinile

speranței

Marți, 5 octombrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Băiat de treabă

DIVA, ora 223,00, Dragoste la primul dans

Miercuri, 6 octombrie
PRO CINEMA, ora 20,30, B.D. în acțiune

DIVA, ora 23,00, Meniu cu dragoste

Joi, 7 octombrie
HBO, ora 20,00, Apoi ai apărut tu

PRO CINEMA, ora 20,30, Capcana

Duminică, 3 octombrie, ora 22,15

Pe malul mării
Acțiunea filmului are loc la mijlocul anilor 1970

și spune povestea scriitorului de origine americană,
Roland și a soției sale Vanessa, o fostă dansatoare.
Cei doi sosesc într-o stațiune pitorească și liniștită
din sudul Franței, aflată pe malul mării. La scurt
timp, Roland și Vanessa se împrietenesc cu Lea și
Francois, doi tineri proaspăt căsătoriți, veniți să-și
petreacă luna de miere la mare și cu localnicii
Michel și Patrice. Cu ajutorul acestora, cei doi soți
vor reuși să treacă peste probleme, să se împace și
să găsească răspunsul la toate neînțelegerile lor.

PRO CINEMA

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

P - P  - P - P -VACA - TORR - UNU - GAI - SCUL - PARC - ITE - NEA - BN - S - AE - J - EST - STI - ASTIA - B - U - E - A - ATAT - TR - POIENITA TOMII - AI - RAM - TI -

IV - SU - FP - H - SAS - IA - AREAL - TUR - APTI - POJOGA - POIENI - OI - PAL - NA - PR - AX - C - AP - EA - API - TO - AHTIA - EUNUC - EXCEDENT - AZ - SST - LINS

- OIERI - PD - TIUI - ITAN - LA - CEAI - MILOSI - IR - PETROS - N - AS - AA - AU - TAR - NUANTA - SPERA - MIA - IT - IACI - ZID - RAID - NAT - CAVA - POIANA



D
e ce sunt nimeni!?
Pentru că sunt
unul dintre mil-

ioanele de nimeni de care
ar fi trebuit să ai tu grijă.
La tine e doar optativ. Știu
că nu o să citești ce-ți
scriu! Și poate tocmai de
aceea îți scriu! Mă
deranjează corupția de la
butoane și oamenii care
au caractere infecte. Oare
ai fost și tu om politician-
ule? Și ai ajuns brusc sus.
Foarte sus. Uau!
Stratosferă. Panoul cu bu-
toane. Lumina reflec-
toarelor. Pixul din care
pot curge mili oane.
(Multe către tine).
Coloana oficială. Puterea. 

Și atunci, o da, atunci s-a
schimbat totul. Ai inspirat
adânc, profund, cu sete, aerul
tare al puterii. Decizii, bani,
privilegii. 

Și, te-ai îmbolnăvit

cumplit!

De nepăsare. Noi… Pros-
timea. Ce ne-am face noi fără
„elita” din care tu faci acum
parte?! Tu știi mai bine ce e
bine pentru noi. Nici nu ne
mai întrebi ce vrem, cocoțat
pe platforma unui dispreț
copleșitor. Pe care da, îl ca-
muflezi cu mare efort, o dată
la patru ani, când tragi tare
de colțul buzelor în dreapta
și în stânga că să obții cumva
un zâmbet cald, un zâmbet
înțelegător, rostind cinci-
șase cuvinte cheie, pe care le
repeți ca o moară stricată –
oameni, popor, bunăstare,
spitale, drumuri, educație,
Europa. Zâmbet. Dacă dai
draperia ipocriziei la o
parte... e ditamai rânjetul.

Ți-a intrat cancerul nepă -
sării, al orbirii, al autosu fi -
cienței, al aroganței, al
detașării, al neiubirii până în
ultima celulă. Și da, atunci
când te uiți în oglindă, o da,
ai învățat să te autoamăgești,
să te legitimezi, să te „scoți”

cumva. Îți spui că de fapt faci
ce trebuie, dar ești neînțeles,
că scopul scuză mijloacele.
Se spune că în miezul
fiecăruia dintre noi stă adânc
înscris chipul lui Dumnezeu.
Știi unde sunt oamenii aceia
de care te-ai decuplat total?
Știi unde? Îmbracă-te într-un
combinezon din ăla alb și
stai câteva ore într-o secție
de ATI. Uită-te în ochii unui
bolnav agățat de tubul de ox-
igen pe holul spitalului, care
așteaptă de ore întregi un
pat. Dormi o noapte în gară.
În orice gară. Treci pe la trei
azile de bătrâni. Nu din alea
cu 2000 de euro pe lună! Și
nu de Crăciun, cu șase tele-
viziuni în spate și cu două
pungi de portocale în mână.
Ia cina cu doi pensionari
amărâți și singuri. În ziua din
săptămână în care eventual
își permit carne. Du-te cu ei
la farmacie când își iau com-
pensatele. Vezi ce pun în coș
la supermarket. Urcă-te pe
munte, dar nu pe coasta din-
spre șosea, ci pe aia din
spate, ferită, și contemplă or-
izontul defrișat, din care au
mușcat drujbele feroce ale
prosperității tale. Uită-te că
abia mai suntem 25-30 %
care ne târâm, chinuit, într-o
mare lehamite și tristețe,
odată la 4 ani, să trântim o
ștampilă pe o altă dezamă -
gire, care se adaugă la atâtea
și atâtea altele. Poate că asta
ai și urmărit. Ești acum
etern.

Și nu, chiar nu îți scriu din
ură! Mă doare prea tare ca să
mai urăsc. Am obosit și am
învățat cât de otrăvitoare e
ura.  Îți scriu din durere. În
speranța, atât de firavă, că
durerea mea, a unui nimeni,
poate să te miște pe tine din
durerea ta de cot. Da, sunt ni-
meni. Eu, noi. Și da, tu ești
cineva. Cineva toxic, politi-
cianule! Impregnezi cu
cianură de nepăsare aerul pe
care îl respirăm.

Cândva, sunt sigur, 

ai fost și tu OM!

Acum, te crezi Dumnezeu!
Când, de fapt, nici om nu mai
ești. EȘTI CA UN BIVOL, NU
MAI RESPECȚI NIMIC ÎN
ȚARA ASTA. DACĂ TU NU
RESPECȚI LEGILE, EU DE CE
SĂ LE RESPECT? NICI
CONSTITUȚIA NU O RES -
PECȚI, LA STAT NU
PLĂTEȘTI NIMIC. TOT FURI
ȘI PĂCĂLEȘTI. ORGANELE
DORM…

Politicianul român
muncește din greu pentru
binele tău, al meu, al nostru.
Oamenii politici moderni
sunt tot timpul îngândurați,
preocupați. Par a fi tot tim-
pul pe fugă, așteptând PNRR
și ,,Anghel Saligny”. O
națiune de colorat în culorile
veseliei date de, eventual,
prafuri.

Când lectura ta se rezumă
la textele scurte de pe net, e
firesc să nu vezi cumplita
asemănare. Când, deși ai în
portofoliu diplome la
instituții de prestigiu, nu ai
ieșit din casă nici măcar să
cumperi pâine, e firesc să fii
complet rupt de realitate.
Când părinții și bunicii tăi
primeau salamul de Sibiu,
atât de visat de popor, adus
de mașina casei de comenzi
direct în bătătură, în timp ce
”prostimea” se calcă în pi-
cioare pentru o pâine, este
normal să nu ai habar ce
mănâncă azi oamenii de
rând.

România este la 

marginea prăpastiei!

Cu un picior atârnând
deja în gol. Și pentru asta
suntem toți vinovați. Străzile
nu sunt murdare doar pen-
tru că avem politicieni de
”mare angajament”, ci și pen-
tru că noi facem mizerie. Spi-
talele sunt focare de infecție,
nu doar pentru că niciun
manager de spital nu este

cocoțat acolo pe criterii de
competență, ci și pentru că
unii din noi sunt certați cu
apa și săpunul. Școala e în
cădere liberă, pentru că
părinții au pretenția să îi
învețe pe profesori cât fac
2+2, dar și pentru că dascălii
sunt plătiți în batjocură. So-
cietatea se prăbușește sub
ochii noștri. Pare că ne-am
obișnuit cu ideea. Stăm și ne
văicărim că ne fură austriecii
pădurile, americanii gazul,
rușii aerul, francezii apa, ital-
ienii curentul.

Nu, nimeni nu ne pune
arma la tâmplă și nimeni nu
ne tâlhărește. Noi ne vindem
pe nimic. Din dorința de a
ciupi ceva, de la vlădică la
opincă, toți sau aproape toți
încălcăm reguli și legi, pen-
tru că la noi merge și așa.
Apoi ieșim mânioși pe Face-
book și ne certăm.

Clasa politică e 

oglinda noastră

În timp ce ne scuipăm vir-
tual, ne tăiem capetele și ne
înjurăm, de 30 de ani ei
dezmembrează țara și o scot
pe șest la mezat. Ei știu că
suntem ”ocupați”. Vara, cu
grătarele și concediul în
imensa mare devenită
latrină publică, din vina
noastră, mâncând alimente
alterate și zăcând pe plaje
pline de gunoaie. Iarna, cu
”sfintele sărbători”, devenite,
prin grija celor care ne scapă
de ”povara” Credinței, chiol-
hanuri aducătoare de salvare
și internare, come alcoolice
și o grămadă de accidente.
Suntem un popor ocupat cu
veselia, hazul de necaz și
bancurile. Cu mațul plin și
mintea goală și odihnită.
Pentru că o națiune educată
ar ridica cu adevărat prob-
leme, îi lăsăm să cumpere
arme la mâna a doua, ali-
mente de plastic și apoi ne
plângem că nu sunt bani
pentru școală. Dar nu prea

tare, ce drac să faci acum cu
prea multă carte?  Le luăm
copiilor telefoane șmechere
să poată, dragii de ei, să bu-
toneze liniștiți în ”toaleta”
din fundul curții, spunea
Adriana Stoicescu.

O țară în cădere liberă,
împinsă discret de la spate.
Asta suntem.  E, în primul
rând, vina noastră.

Am scăpat și 

de congresul PNL

Care a fost hitul acestei
veri. Ce congres? A fost ca la
măcelărie, Poporul e cu
necazurile lui, care, toate se
rezolvă ca-n basme, dacă vin
banii de la Bruxelles. De
aceea, șefa Comisiei Eu-
ropene a fost așteptată ca
Papa de la Roma, a venit de
mila noastră, cu un sfert din
geanta promisă, unde banii
ajung tot la hoți. Îmi pare rău
de PNL, tot cu hoții a rămas.
Flutur este nemuritor, iar de
Vâlceanu, nu am cuvinte.
Prostia și Hoția fac casă
comună. Nu uitați…

Papa Francisc a lansat luni
un avertisment dur, pentru a-
i proteja pe bătrâni, afirmând
că aceștia sunt victimele unei
eutanasii ascunse, relatează
ziarul italian La Stampa, citat
de Rador. Viața nu trebuie
aruncată la coș. Papa Fran-
cisc, VINO MAI REPEDE PE
PĂMÂNT, MÂNTUITORULE,
SĂ VEZI DOBITOCII LUI SA-
TANA!
Al dumneavoastră, același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Mă simt ”un nimeni”, într-o țară

vândută de politicieni!
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Mod de preparare:
Se aleg dovlecei tineri,

care se curăţă de coajă, se

îndepărtează sâmburii și se
taie în bucăţi potrivite, care
se înăbuşă în ulei. După ce se
iau de pe foc, dovleceii se
lasă să se răcească, apoi se
taie mărunt. Se adaugă și
ardeii graşi, de preferinţă

copţi, descojiţi şi tocaţi
mărunt. Compoziţia se pune
în sticle, care se sterilizează
timp de o oră. 

Dovleceii picanți se ser -
vesc la masă cu ceapă tăiată
solzișori şi oţet.

INGREDIENTE

5 kg dovlecei, 1 kg de
ardei graşi, 250 ml ulei,
sare.

DovlEcEI PIcaNţI 

Mod de preparare:
Prunele spălate se înțeapă

(ca să fie mai zemoase) și se
așază în borcane alături de
cuișoare. Separat, se  fierbe
oțetul cu apa, mierea și cele-
lalte ingrediente și se toarnă
fierbinte peste prune. Bor-

canele se înfiletează și se pun
în cămară.

Important !
La fel se poate proceda și

cu boabele mari de struguri
de masă, cu merișoare de
munte, coarne, sau porum-
bele. Acestea pot fi murate

separat sau împreună. 
Păstrarea frunzelor

verzi
Frunzele de viță, lobodă,

leuștean, pătrunjel sau mentă
se pot păstra în sticle de plas-
tic. Pentru început, acestea se
spală și se  lasă să se usuce.
Din ele se formează apoi
pachețele și se rulează. Astfel
pregătite, frunzele se pun în
sticle de plastic, curate și us-
cate, care se înfiletează și se
păstrează în cămară.

La fel se poate proceda și
cu fasolea verde.

PRuNE DE ToaMNă, MuRaTE

INGREDIENTE

mere, zahăr, sare de lămâie.

INGREDIENTE

5 kilograme de prune
brumării, 2 l de oțet, 1,5
l apă, 300 g miere, două
lingurițe de scorțișoară,
2-3 cuișoare, o lingură
de sare.

INGREDIENTE

gutui, cuișoare, con-
servant.

Mod de preparare:
Merele se curăță, se spală și se dau pe răzătoare. Se pun

apoi într-o cratiță, se adaugă puțină apă și se fierb. După ce
merele s-au înmuiat, se mixează până se obține o pastă
consistentă.

Separat, se pregătește un sirop dintr-un litru de apă și 440
g zahăr, iar la această cantitate, se adaugă 800 g piure de
mere și 5 g sare de lămâie. Compoziția se pune din nou la
fiert, iar când ajunge la temperatura de 70 de grade, se ia de
pe foc, se toarnă în sticle și se sigilează. Sticlele se întorc pen-
tru cinci minute cu capacul în jos, apoi se lasă la răcit, între
pături.

Mod de preparare:
Fructele se spală, se taie în bucăți potrivite. Într-un vas mai

mare se așază un rând de fructe, un rând de zahăr și se lasă
așa, până a doua zi, când se vor pune la foc, împreună cu
condimentele. Când compoziția începe să fiarbă, se va
amesteca mereu, să nu se prindă, iar când începe să se lege,
se adaugă și sucul de lămâie. Atunci când gemul ajunge la
consistența dorită, se ia de pe foc se vor scoate cuișoarele,
apoi se va turna fierbinte în borcanele sterilizate. Borcanele
se țin la cald, în pături, până a doua zi. 

Nectar de mere Nectar de mere 

Gem asortat de fructe 

Suc de gutui cu pulpă 
INGREDIENTE

2 kg și jumătate de fructe ( mere acre, piersici,
prune), 800 gr zahar, (330 gr/kg de fructe), zeama de
la o lămâie, opțional: două cuișoare, ghimber confiat,
scorțișoară, vanilie.

Mod de preparare:
Fructele, bine spălate, se

taie bucăți și se fierb în apă, la
care se adaugă cuișoarele.
După ce s-au fiert, se mixează.
Cantitatea obținută se mai
fierbe 1-2 minute, se adaugă
conservantul, apoi sucul se
toarnă în sticle, care se închid
ermetic. Se păstrează într-un
loc răcoros și aerisit.
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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 în Hășdău, cu

grădină, în suprafață de 4700 mp,
pretabilă pentru casă de vacanță sau
cămin pentru persoane vârstnice.
Telefon: 0743.057.974.

l Vând casă în Dăbâca, cu
grădină, livadă de pomi fructiferi, pre-
cum și terenuri adiacente, pretabile
pentru APIA. Telefon: 0743.057.974.

l Vând apartament trei camere,
decomandat, et.2,  două băi, CT, gresie,
parchet, ușă metalică, zona piață
Deva. Preț: 72.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând casă de vacanță în
Săcărâmb, cu teren 1500 mp, P+1 din
lemn, 2 camere, bucătărie, baie cu duș,
hidrofor,boiler, sobe teracotă, pe
lemne. Preț: 25.000, telefon:
0722.564.004.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona piață, parter, semideco-
mandat, contorizat, neamenajat, ușă
metalică. Preț: 45.000 euro, (fără
agenție), telefon: 0725.452.888.

l Vând apartament 2 camere, de-
comandat, mobilat, 54 mp, CT,  2 bal-
coane închise, et.7, zona gării, Deva.
Preț: 55.000 euro, tel: 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 casă cu grădină mare,
curent, apă, gaz, pomi fructiferi. 
Telefon: 0751.418.161, 0770.791.028.

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 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 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 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 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 Închiriez spații și teren pentru
depozit de la 100 mp la 500 mp, pen-
tru diverse activități. Preț: de la 1 la 5
euro, telefon: 0723.320.965.

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

TeReNURI

l Vând 2,62 ha teren în Lunca
Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 3
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

l Vând teren extravilan, întabulat
dar neparcelat, 1ha și 13 ari. Hațeg,
Răstoaca, strada 1 Mai. Proprietarul
locuiește în  Subcetate, com.
Sântămăria Orlea, nr.136. Preț: 6
euro/mp, telefon: 0785.116.197,
0755.488.124.

l Vând teren, 640 mp și 8000 mp,
la 5 km de Deva, cu toate facilitățile în
apropiere. Telefon: 0744.633.217.

l Vând teren în Vețel, la DN7, un
hectar, FS 30 m, apă, gaz, canal, de-
schidere la două străzi, proiect TOPO.
Preț: 65.000 euro. Tel. 0722.564.004.

l Vând teren de 2 ha și casă din
lemn, 2 camere, coridor și beci
bătrânesc, drum de mașină, pomi 
fructiferi, zona localității Abrud. 
Telefon: 0790.641.826. Preț: 30.000
euro, telefon: 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 2,62 ha teren în Lunca
Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 4
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

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

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, lângă
parcul Bejan, Deva. Preț: 45 euro/mp
și două hale de reparat auto, cu canal,
curent 380 V-220V, grup social. 
Telefon: 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, zonă deosebită, în
Șoimuș, S 5000 mp, S 4000 mp, în
spatele pensiunii Hermes, zonă
neinundabilă. Terenul se va trece în in-
travilan. Preț: 10 euro/mp, telefon:
0742.299.453.

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, înma-
triculat, situat în Lunca Crișului, com.
Baia de Criș. Preț negociabil, telefon:
0254.211.687, 0735.195.269.

AUTO
l Vând electromotor alternator,

radiator apă, tobă eșapament, spoiler,
stare foarte bună (motor Ford Tranzit
2496). Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând Opel Astra, acte la zi, stare
foarte bună, Deva. Preț la vedere, tele-
fon:0721.312.310.

l Vând sau schimb Ford KA, AF
2012, 1246 cmc, înmatriculat, taxe la zi,
toate dotările tehnice, consum mic
(benzină), 4 jante rezervă. Preț: 3500
euro, telefon: 0721.528.350.

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

l Vând remorcă pentru motocultor
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 nego-
ciabil, telefon: 0732.052.844.

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

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, tele-
fon: 0768.022.361.

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

electrice, în Hunedoara și împre-

jurimi. Preț negociabil, telefon: 

0724.302.866, 0254.719.709.

MATRIMONIALE

l Domn singur, cu pretenții de la
viață, de vârsta a treia, fără vicii,
doresc să cunosc o doamnă fără vicii
pentru o prietenie de durată. Telefon:
0254.211.731, după ora 16,00.

l Tânără, singură, serioasă,
ardeleancă, doresc să cunosc un tânăr
serios pentru prietenie-căsătorie. Rog
seriozitate! Telefon: 0747.789.077.

l Văduv, 79/170/70 doresc să
cunosc o doamnă de 60-68 de ani pen-
tru prietenie-căsătorie. Telefon:
0723.962.791.

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. Tel. 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! Telefon:
0731.003.834. 

l Domn, 64 de ani, 170/80, singur,
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 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 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.

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.

DIVERSE
l Vând pălincă de Zalău, 52

grade, 40 lei/litru. Tel. 0748.225.098.

l Vând țuică de prune, 38 grade,
zona Hațeg, 25 lei/litru, cantitate mai
mare 20 lei/litru. Telefon:
0723.757.434.

l Vând doi pești:  un guppy și un
platy. Preț 33 lei, telefon:
0757.900.313.

l Vând cazan (boiler termic) din
inox, cu focare, pe lemne, capacitate
95 litri, utilizat 2 ani. Telefon:
0723.243.733.

l Vând cărți de literatură,
șemineu marmură, bibliotecă cu masă
încorporată, pat pliant, tacâmuri inox,
farfurii pictate manual, tablouri, 
goblen, obiecte de cristal și uz casnic.
Telefon: 0254.211.687, 0735.195.269.

l Vând mașină de spălat LG cu
bule de încărcare verticală, fără
încălzire, alimentare cu apă caldă și
rece, stare foarte bună. Preț: 350 lei,
telefon: 0723.757.434.

l Vând goblenul ”Mesteceni
aurii”, înrămat, 36x19 cm., înrămat.
Preț: 550 lei, telefon: 0725.483.189.

l Vând covoare din lână, preșuri
țesute manual, tablouri pictate pe
pânză și sticlă, toate foarte vechi,
4 saltele pentru pat, fețe duble, din

Germania, mărimea: 140x2, grosimea
20 cm. Telefon: 0732.052.844.

l Vând avantajos două scurte de
damă – blană Karacul, neagră,
mărimea 42 și 44, cojoc bărbătesc din
bană, maro, nr.48, haină lungă din
piele, neagră, mărimea 50. Telefon:
0745.344.510.

l Vând 2 fotolii, o măsuță
rotundă, sobă de încălzire pe gaz și
butelie, 70/70/25. Tel. 0744.633.217.

l Vând cazan de țuică 50 l,
abricht cu carcase și cuțite, universal
strung 250 mm cu 3 bacuri. 
Telefon: 0744.398.487.
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16 - ACTUALITATE

Petroşani – O inedită ce re -
re în căsătorie s-a petrecut,
zilele trecute, la Petroşani. Un
pompier militar de la deta şa -
mentul din localitate, i-a făcut
o surpriză, de neuitat, alesei 
inimii sale. 

Invitată să urce în nacela de
intervenţie, pe care pompierii
militari o folosesc atunci când
sting incendiile de la mare
înălţime, tânăra a fost vizibil
emoţionată. 

Când au ajuns la 35 de metri
înălţime, sergentul major An-
drei Calimandruc a înge-
nuncheat şi a oferit inelul de
logodnă prietenei sale, chiar în
nacela autoscării de inter -
venţie. Fata a spus un sincer şi
puternic „Da”, ca să fie auzit şi
de colegii pompierului militar,

ce desfăşuraseră la sol un ban-
ner pe care era scrisă între-
barea tânărului: „Vrei să fii
soţia mea?”.

Andrei şi Andreea au decis
să-şi unească destinele după
şapte ani de când s-au întâlnit,
martori fiind astfel colegii vi-
itorului său soţ, care au rămas,
totuşi, cu picioarele pe pământ.

Andreea şi Andrei să aveţi
parte de o viaţă frumoasă
împreună şi să vă menţineţi
aspiraţiile mereu la înălţime!

Cerere în căsătorie...
la 35 de metri înălţime

Deva - Turiştii care vor să
urce la Cetatea Deva cu tele-
cabina sau cei care doresc să
înoate la Complexul Aqua-
land vor trebui să prezinte
dovada că sunt vaccinaţi îm-
potriva COVID-19. În cazul în
care persoanele nu sunt vac-
cinate, atunci vizitatorii vor
trebui să prezinte un test RT-
PCR sau antigen, din care să
rezulte că nu sunt infectaţi cu

virusul SARS-CoV-2, a infor-
mat Primăria Deva.

În ceea ce priveşte numă -
rul de persoane, accesul în
Complexul Aqualand va fi
posibil doar până la limita a
50% din capacitatea aces-
tuia. În cazul telecabinei va fi
permisă urcarea unui grup
de maxim patru persoane.

Măsurile au fost luate în
contextul creşterii numărului

de cazuri de COVID-19, mu-
nicipiul Deva fiind în scenar-
iul roşu, din cauza infectărilor
cu noul coronavirus.

Potrivit unei hotărâri a
Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Hune-
doara, restricţiile referitoare
la funcţionarea Complexului
Aqualand şi a telecabinei vor
fi valabile până în data de 10
octombrie. 

Deva – Accesul publicului
în cetatea dacică Sarmizege-
tusa Regia şi la Castelul
Corvinilor din Hunedoara se
va desfăşura după un nou
program, începând cu data
de 1 octombrie. 

„Toamna s-a instalat deja
în capitala dacilor. Așa cum
ne-am obișnuit, în fiecare an,
începând cu data de 1 oc-
tombrie și până la 30 noiem-
brie, programul de vizitare al
sitului arheologic se
schimbă. 

Sarmizegetusa Regia va fi
deschisă, pentru toți cei care
doresc să se bucure de o îm-
pletire minunată între natură
și istorie, în fiecare zi, în-
cepând cu ora 09.00 și își va
închide porțile la ora 18.00,
ultima intrare a vizitatorilor

în sit, fiind la ora 17.30. Vă
așteptăm în fiecare zi, de luni
până duminică, să treceți
pragul capitalei dacilor și să
vă bucurați de frumusețea
toamnei în Sar mizegetusa
Regia”, a informat adminis -
traţia monumen tului istoric.

La Castelul Corvinilor,
programul valabil în pe-
rioada 1 octombrie-31 mar-
tie 2022 este următorul:
luni, între orele 12,00-17,00,
iar în restul săptămânii, in-
clusiv duminica, între orele
9,00-17,00. 

Restricţii la Aqualand
şi la telecabină

Program nou la
Sarmizegetusa Regia 
şi Castelul Corvinilor


