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ENERgIE

Fondat de Cornel POENAR

Pag. 3
Parlamentul a votat pla-
fonarea facturilor la energie,
de la 1 noiembrie. Scăderea
ar trebui să o regăsim 
în facturile pe care le vom
primi în decembrie.
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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!

Lucrările de modernizare
la clădirile şcolii din co-
muna Sălaşu de Sus
avansează rapid. 
Constructorii sunt decişi 
să-şi poată continua activi -
tatea şi pe timp de iarnă. 

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

GRATUIT

Cetatea Sarmizegetusa Regia –
locul potrivit pentru 
educaţia la înălţime

Cetatea Sarmizegetusa Regia –
locul potrivit pentru 
educaţia la înălţime

1 NOIEMBRIEPag. 8
Zi dedicată tuturor
sfinților, dar și pomenirii
morților, Luminația se
regăsește în spiritualitatea
Bisericii Romano-Catolice,
tradiția fiind preluată, în
timp, şi de ortodocşi. 

/p. 16

Băiţa: Campanie 

de vaccinare 

împotriva COVID 19
Băiţa – Primăria comunei Băiţa

organizează marţi, 2 noiembrie, o
nouă campanie de vaccinare a
populaţiei împotriva COVID-19. În
acest sens, o echipă medicală va fi
prezentă la sediul primăriei, în-
cepând cu ora 16,00, a informat pri-
marul comunei, Damian Diniş. 

Persoanele care doresc să se vac-
cineze sunt aşteptate să se înscrie pe
lista deschisă la sediul Primăriei
Băiţa sau la numărul de telefon
0254/683.110. 

Trecem la ora de

iarnă în noaptea de

sâmbătă, 30 

spre duminică, 

31 octombrie. 

Ceasul se dă cu 

o oră înapoi, 

iar ora 4:00

va deveni ora 3:00.
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S
ala de ședințe „Con-
stantin Hamangiu”
(201) situată la etajul

al II-lea al Palatului
Justiției din Alba Iulia
unde se judecă de regulă
dosare aflate pe rolul
secției a I-a civilă și secției
contencios administrativ
și fiscal din cadrul Curții
de Apel Alba Iulia - după
cum ne spunea judecător
Liviu Gheorghe ODAGIU
(foto) în calitatea sa de
președinte - a intrat în
renovare pe o perioadă
estimată de 30 de zile. 

Ședințele de judecată, care
au termen stabilit în sala „Con-
stantin Hamangiu”, se vor
desfășura într-una din cele-
lalte săli de judecată ale Curții
de Apel Alba Iulia, conform
programării și disponibilității
zilnice. Curtea de Apel Alba
Iulia va publica zilnic pe por-
talul instanței (accesibil pe
Portalul instanțelor de
judecată http://portal.just.ro)
la rubrica Anunțuri Impor-
tante, categoriile de cauze la
care se modifică locul desfă -

șurării ședinței de judecată.
Recomandăm justițiabi li lor

să verifice pe portalul Curții de
Apel Alba Iulia în ziua
anterioară termenului stabilit,
sala de judecată în care este
relocată cauza ce fusese ante-
rior programată la sala „Con-
stantin Hamangiu”.  

Precizăm că în această
perioadă este posibil să fie
afectată programarea orară a
ședințelor de judecată, care se
pot prelungi după ora
estimată inițial, având în
vedere supraaglomerarea
parțială a cauzelor în sălile de
judecată disponibile. 

În acest context, dar având
în vedere și situația pan de -
mică actuală reiterăm reco-
mandarea către toți justi-
 ția  bilii, avocații și ceilalți
participanți la actul justiție să
limiteze prezența la sediul
instanței strict la situațiile în
care prezența este obligatorie
pentru înfăptuirea justiției și
doar pentru timpul necesar în-
deplinirii obligațiilor judiciare
sau profesionale și să respecte
toate recomandările de con -
duită esențiale pentru limita -
rea riscurilor de îmbol năvire:

• Respectarea pe durata
prezenței în instanță a măsu -
rilor de igienă și protecție re-
comandate de Ministerul
Sănătății și afișate în spațiile
publice ale instanței;

• Folosirea exclusiv a mi-
jloacelor electronice de comu-
nicare cu instanța, de
transmitere a documentelor și
de informare disponibile per-
manent la nivelul instanței: e-
mail (ca-albaiulia@just.ro -
R e g i s t r a t u r ă ;
cosmin.muntean@just.ro -

Biroul de informare și relații
publice); fax (0258810286);
telefon (0258810289 - Arhivă,
Registratură; 0258819877,
0746100207 Biroul de infor-
mare și relații publice). 

• Utilizarea aplicației infor-
matice DOSAR ELECTRONIC
pentru informare sau stu -
dierea dosarului și limitarea
deplasării fizice la Arhiva
instanței sau la celelalte  com-
partimente publice; 

• Exprimarea acordului
pentru citarea și comunicarea
actelor de procedură în format
electronic prin intermediul
aplicației „TDS” (Trimitere
Document Securizat) și elim-
inarea astfel integral a contac-
tului fizic cu documentele de
procedură comunicate de
instanță prin intermediul ser-
viciilor poștale; 

• Justițiabilii care se află în
carantină sau izolare la domi-
ciliu să înștiințeze în scris în cel
mai scurt timp completul de
judecată prin mijloacele
tehnice disponibile: fax sau e-
mail.

D
.J.S.T. Hunedoara -
ne spunea recent
Cristian Laurențiu

PINTE (foto), reprezen-
tantul legal al acesteia - a
implementat cu succes un
reușit proiect educațional
intitulat metaforic
„Tradiții și obiceiuri” care
a oferit participanților și
grupului țintă o vari-
etatea culturală din di-
versele zone ale țării. 

Printre locațiile unde s-au
desfășurat acțiunile, dove din -
du-se gazde ospitaliere, se
numără Liceul Tehnologic
Agricol „Alexandru Borza”
Geoagiu, Școala Gimnazială
„Hadrian Daicoviciu” Orăști -
oara de Sus, Liceul Tehnologic
Energe tic „Dragomir Hur -
muzescu” Deva, Colegiul Teh -

nic „Transilvania” Deva și
Liceul Teoretic „Teglas Ga bor”
din Deva.   

Dintre participanți nu au
lipsit dansatorii de la Școala
Populară de Artă și repre -
zentanții Palatului Copiilor

din Deva.
În cadrul proiectului au

fost prezentate dansuri,
tradiții și obiceiuri cu accent
pe frumusețea portului 
popular din județ și țară. 

A încântat frumusețea cos -
tumelor dansa to rilor a căror
motive naționale au atras cu-
riozitatea și apre cie rea din
par tea celor prezenți. 

S-au jucat ho re, brâuri,
jiene și nu a lipsit un intere-
sant concurs ad hoc „Cine
știe câștigă” pe marginea
temei proiectului, câștigă -
torii, dar și remarcații prin
dans au primit premii.

Pagină realizată de
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Tradiții și obiceiuri

Lucrări de reparaţii şi restaurare la sălile
de judecată ale Curţii de Apel Alba Iulia
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Brănişca - Un focar de
COVID-19 apărut la un
cămin rezidenţial din co-
muna Brănişca a reprezentat
principala cauză care a dus
la creşterea numărului de
cazuri de infectare în locali-
tate, ajungându-se astfel la

carantina zonală.
„Am monitorizat constant

situaţia de la Brănişca. Totul
a pornit dintr-un focar apă -
rut într-un cămin rezi -
denţial, unde au fost 36 de
cazuri. Am sperat ca evoluţia
să fie una favorabilă, izolând

acel focar. Am crezut că lu-
crurile vor merge spre bine.
Din păcate, acesta s-a extins,
cumva, şi la nivelul localităţii
şi atunci am luat decizia să
carantinăm localitatea pen-
tru 14 zile”, a menţionat di-
rectorul executiv al DSP
Hunedoara, Sebastian Mezei.

Potrivit acestuia, focarul
de la centrul rezidenţial se
apropie de închidere, iar în
următoarele zile persoanele
care au fost infectate cu
SARS-CoV-2 vor ieşi din pe-
rioada celor 14 zile de
carantină. 

Doar că între timp s-au
mărit cazurile pozitive din
localitate. În condiţiile unei
populaţii de 620 de locuitori,
iar orice caz suplimentar
apărut în satul Brănişca duce
la o incidenţă ridicată,
calculată matematic. 

Focarul din comuna
Brănişca - pornit de la
un cămin rezidenţial

Vaţa de Jos – Elevii şi
părinţii acestora din comuna
Vaţa de Jos pot sta liniştiţi în
aşteptarea iernii care vine.
Primăria a reuşit să asigure
lemnul de foc necesar pentru
unităţile de învăţământ, iar în
perspectivă se lucrează la un
proiect de asigurare a căldurii
prin tehnologiile noi. 

„Am transportat deja 120
de metri cubi de lemn la şcolile
din comună şi apreciem că
acestea vor fi suficiente pentru
iarna care se apropie. Este o
cantitate pe care o asigurăm în
fiecare an şi sperăm că nu vor
fi probleme cu asigurarea
căldurii”, a declarat primarul
comunei, Liviu Linţă. 

Pe aceeaşi linie de asigurare
a condiţiilor pentru elevii din
comună, administraţia locală a
reuşit să repare un al treilea
microbuz ce va fi folosit pentru
transportul copiilor. Maşina
este extrem de necesară
deoarece fiind multe sate de
unde se preiau elevii, unii din-
tre aceştia trebuiau să se pre -
zinte foarte devreme în staţii
pentru a putea ajunge, la timp,
la şcoală. Practic, sunt cazuri în
care copiii sunt nevoiţi să se
trezească chiar şi înainte de

ora 6 dimineaţa pentru a se în-
cadra în programul micro -
buzelor.

„Încercăm să pornim foarte
repede acest microbuz, extrem
de util, pentru că altfel nu vom
face faţă la numărul de trasee
pe care trebuie să mergem
pentru a prelua copiii la şcoală.
Sunt copii din toate satele, care
vin la şcoala gimnazială din
centrul de comună. Copiii tre-
buie să se trezească foarte de-
vreme, chiar la ora 6,00, cum
este cazul celor de la Căză -

neşti. De aceea avem nevoie de
încă un microbuz şcolar, pe
care l-am reparat pe bani de la
bugetul local. Sperăm ca In-
spectoratul Şcolar să aprobe
postul pentru un şofer pe acest
microbuz”, a spus primarul co-
munei Vaţa de Jos, Liviu Linţă
(medalion).

Administraţia locală mai
este preocupată şi de asigu-
rarea eficienţei energetice în
unităţile şcolare, iar un proiect,
ultramodern, face trimitere la
pompele de căldură. „Vom

depune un proiect pentru
grădiniţă şi şcoala clasele I-IV
din Vaţa de Jos, în care vom re-
curge la soluţia pompelor de
căldură. Proiectul are o valoare
de 2,9 milioane lei, iar
finanţarea o vom solicita din
Fondul de Mediu”, a precizat
Liviu Linţă. 

Între altele, proiectul
prevede schimbarea acoperiş -
 ului, anveloparea clădirii pe in-
terior şi exterior, încălzire în
pardoseală în spaţiile inte-
rioare. 

Vaţa de Jos: Pompele de căldură, o soluţie
pentru încălzirea şcolilor

Deva - După multe săptă -
mâni de dezbateri, plafonarea
prețurilor la energie și com-
pensarea facturilor au fost
aprobate de Parlament. De la
1 noiembrie, facturile româ -
nilor la energia electrică și
gazele naturale ar urma să
scadă, susțin guvernanții.
Ajutorul oferit de stat la
factură este în funcție de con-
sum. Prețurile vor fi plafonate
la cel mult 1 leu/kWh pentru
energia electrică și la maxi-
mum 0,37 lei/kWh pentru

gaze naturale. Statul ar urma
să suporte și o parte din fac-
turi. Acestea ar trebui să vină
reduse din luna decembrie
pentru consumul din noiem-
brie. Clienții nu trebuie să
facă nimic pentru că redu -
cerea se va vedea pe factură.
Consumatorii vulnerabili, cu
venituri mici, pot cere acum și
amânarea plății facturilor, a
spus ministrul Energiei – Vir-
gil Popescu. Legea trebuie
promulgată acum de preșe -
dintele Klaus Iohannis.

Moartea
nu alege:
decedată 
de COVID

la 28 
de ani

Deva - O femeie în
vârstă de 28 de ani, din
județul Hunedoara, se
numără printre tinerii
sub 30 de ani care au
murit din cauza îmbol -
năvirii de Covid 19.
Grupul de Comunicare
Strategică a informat că
miercuri au fost rapor-
tate 512 de decese la
pacienţi infectaţi cu
virusul SARS-CoV-2,
printre care se află un
adolescent de 14 ani,
din București, şi patru
tineri sub 30 de ani, toţi
fiind nevaccinaţi. Între
aceştia se numără şi
bolnava din Hunedoa -
ra, iar ceilalți tineri
sunt din Constanța, Bu -
curești și Iași. Cu toții
prezentau comor bi di -
tăți.

Parlamentul a aprobat
plafonarea preţurilor 

la energie
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A
vând în vedere
informațiile 
vehiculate în

spațiul public referitoare
la investițiile care
urmează a fi realizate la
Cetățile dacice din Munții
Orăștiei, dar și interesul
manifestat pentru acest
subiect, pentru infor-
marea corectă și relevant
a opiniei publice, vă
transmitem următoarele.  

În baza Legii nr. 23 din 20
martie 2020, privind regimul
juridic al Cetăților dacice din
Munții Orăștiei, care fac parte
din Lista patrimoniului mondial
UNESCO și unele măsuri pentru
protejarea acestora, patru din-
tre aceste monumente istorice -
Bănița, Costești-Blidaru, Cos -
tești-Cetățuie și Luncani-Piatra
Roșie - au fost preluate în pro-
prietatea pu blică a Județului
Hunedoara. 

Direcția Generală de Admi -
nistrare Monumente și Pro-
movare Turistică a Județului
Hunedoara (DGAMPT), așa
cum reiese și din titulatura
instituției, a preluat în adminis-
trarea sa Cetățile dacice în
scopul protejării, întreținerii,
folosirii și punerii în valoare a
acestora. În vederea pregătirii
măsurilor imediate pentru
buna lor gestionare, este
necesară crearea condițiilor
optime pentru asigurarea pazei
și controlului vizitatorilor, până
în momentul realizării și
implementării unui program
extins pe anii următori, pentru
conservarea, protejarea, accesi-
bilizarea și punere în valoare a
acestor situri arheologice. 

Paza, protecția și adminis-
trarea sunt, în momentul de
față, cele trei direcții principale
de acțiune în ceea ce privește
cetățile dacice din Munții
Orăștiei. Importanța istorică și
arheologică a acestor monu-
mente este considerabilă pen-
tru că ele reprezintă expresia
monumentală a Regatului dacic
din secolele I î. Hr. – I d. Hr. Pe

plan național, cetățile dacice,
sunt printre cele mai cunoscute
monumente, iar odată cu in-
cluderea lor pe Lista patrimo-
niul mondial UNESCO, au
devenit un bun cultural al co -
munității. 

De-a lungul timpului, isto -
ricii și arheologii au considerat
că aceste cetăți fac parte dintr-
un sistem compact de ocupare
și apărare a teritoriului, o parti -
cularitate a acestora o repre -
zintă însă amplasarea lor în
zone greu accesibile, situate pe
înălțimi. Tocmai din aceste
cauze există anumite riscuri în
ceea ce privește accesul turiș -
tilor în siturile arheologice din
Munții Orăștiei, dar și buna
protejare a vestigiilor. Van-
dalizarea și organizarea unor
evenimente neautorizate se pe-
trec constant în cetățile dacice
și nu fac altceva decât să
afecteze integritatea și ima -
ginea acestora. 

Experiența de vizitare ac -
tua lă nu oferă nicio facilitate,
lipsind componentele necesare
unei bune înțelegeri a acestor
situri arheologice. Lipsesc, de
asemenea, și informațiile pri -
vind drumurile de acces,
traseele marcate – cu zone de
odihnă și dotări minimale pen-
tru buna funcționare și prote-
jare a sitului arheologic –
punctele de informare și vân-
zare bilete, spațiile pentru pază
și depozitare a materialelor de
întreținere, grupurile sanitare
destinate vizitatorilor. 

Tocmai de aceea, programul
de investiții aferent anului
2021 prevede crearea unei in-
frastructuri de vizitare adec-
vate, prin care să fi

îm bu  nătățită, în primul rând,
supravegherea și protecția
celor patru situri arheologice.
DGAMPT Hunedoara se ocupă,
totodată, și de administrarea
cetății Sarmizegetusa Regia,
fiind nevoie de o serie de
investiții la sediul său adminis-
trativ (Remiza) de la Grădiștea
de Munte – Valea Albă. Se
dorește reamenajarea acestui
sediu, a spațiului expozițional,
refacerea finisajelor, realizarea
unor grupuri sanitare, am-
plasarea unui rezervor de co -
lec tare a apelor uzate și
repararea sistemului de ali-
mentare cu energie electrică. 

Astfel, prin programul de
investiții din acest an, este
propusă construirea a patru
pavilioane în zonele de acces
spre cetățile de la Costești –
Cetățuie, Costești – Blidaru,
Luncani – Piatra Roșie și Bănița,
concepute de către specialiștii
Institutului Național al Patri-
moniului și care corespund
întru totul condițiilor din si-
turile arheologice. Amplasarea
construcțiilor ușoare se va re-
aliza cu respectarea prevede-
rilor Legii 422/2001 privind
protejarea monumentelor is-
torice și ale Ordinului M.C. nr.
3765/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice pri -
vind elaborarea și derularea
Programului național de res -
 tau  rare a monumentelor is-
torice, finanțat de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului
Culturii, și gestionat de Institu-
tul Național al Patrimoniului.

Soluțiile tehnice propuse
pentru intervenția în siturile
arheologice cu statut de monu-
mente istorice vor respecta
următoarele principii: minimă
intervenție, reversibilitate,
compatibilitate, diferențiere. La
acestea se adaugă criteriile care
privesc autenticitatea, integri-
tatea și sustenabilitatea.

(Continuarea pe
www.accentmedia.ro/cultura)

DGAMPT
Director general

Radu BARB

Comunicat: Investiţiile ce urmează
a fi realizate la Cetăţile dacice 

din Munţii Orăştiei

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

sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara,
organizează în ziua de 29
octombrie 2021, ora 1800,
la Sediul central, în curtea
instituției, o petrecere de
Halloween la care sunt
invitați, cu deosebită
plăcere, toți prietenii bi -
bliotecii noastre, 
de la mic la mare.    

Dorim să oferim o atractivă
seară de Halloween și, în acest
scop, vom crea decorul adec-
vat acestei îndrăgite sărbători,
care a venit din lumea anglo-
saxonă: curtea bibliotecii va fi
împodobită cu zeci de bostani,
iar programul va desăvârși at-
mosfera tainică și de magie
specifică unei veritabile petre-
ceri de Halloween. Copiii se
vor bucura de câteva ore pline
de surprize plăcute, cum ar fi
fotografii la minut, vată de
zahăr și alte dulciuri.

Seara va începe cu pre -
zentarea obiceiurilor legate de
această zi, cei prezenți vor afla
originea și semnificația Hal-
loween-ului, după care va în-
cepe petrecerea propriu-zisă.
Ca în fiecare an, și acum vom
lăsa copiii să-și pună fantezia
la încercare și le vom oferi
prilejul de a lua parte la cele
două îndrăgite și palpitante
concursuri: „Cel mai înspăi -
mân tător costum” și „Dovlea -
cul de groa ză”. Așa cum ne-au
obișnuit deja din anii trecuți,
copiii își vor manifesta
imaginația și simțul artistic în
realizarea unor costume de
monștri, schelete, vrăjitoare,
vampiri. Toate acestea vor
crea o atmosferă de mister și
vrajă, ingrediente ce nu pot
lipsi de la o petrecere de Hal-

loween adevărată.  
Seara se va încheia cu o pe-

trecere la care muzica și dan-
sul vor fi nota dominantă.

Potrivit prevederilor legale
în vigoare pentru prevenirea
şi combaterea efectelor pan-
demiei de COVID-19, accesul
în incinta Bibliotecii Judeţene
„Ovid Densusianu” Hunedoara
- Deva se va face printr-un fil-
tru care va verifica respec -
tarea condițiilor sanitare și de
siguranță. Participarea este
permisă doar pentru per-
soanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-
2 şi pentru care au trecut 10
zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, res -
pectiv 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 nu
trebuie să prezinte documen -
tele solicitate, dar trebuie să
fie însoțiți de o persoană cu
vârsta mai mare de 18 ani,
care face dovada vaccinării
împotriva virusului SARS-CoV-
2 şi pentru care au trecut 10
zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, res -
pectiv 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. 

Prietenii bibliotecii de toate
vârstele sunt așteptați cu drag
la această îndrăgită sărbă toa -
re a sfârșitului de octombrie.   

Cu deosebită considerație,

Manager,
Ioan Sebastian Bara

Petrecere de Halloween, 

la Biblioteca Judeţeană



S
ăptămâna aceasta, am
primit răspuns la una
dintre interpelările

adresate ministrului
sănătății. 900 mii de doze
de vaccin expirate din lu-
nile iunie, iulie, august și
septembrie zac în de-
pozitele Cantacuzino. Atât
de bine au calculat
guvernanții necesarul,
încât acum trebuie să
aruncăm din ele cu pagubă
de milioane de euro pentru
statul român. Cine
răspunde?

Plecând de la eșecul strate-
giei anti-covid, ajungem și la
eșecul din învățământ. În
nenumărate rânduri, Guver-
nul PNL și-a bătut joc de elevi,
de părinți și de cadrele didac-
tice. Acum, au închis școlile,
declarând vacanță. În același
timp, au lăsat păcănelele des -
chise. De data aceasta, școala
online nu a mai fost o opțiune
din două motive.

În primul rând, PNL a re-
alizat că școala online coor -
donată de propriul ministru a

fost un eșec. 500 mii de elevi
nu au avut acces la educația
online în anul școlar prece-
dent. Totodată, să nu uităm că
dascălii nu erau pregătiți și,
mult mai grav, nu au primit
niciun fel de sprijin din partea
ministerului. 

În al doilea rând, dacă le dai
copiilor vacanță în loc să îi
treci în școala online, nu tre-
buie să le plătești părinților
șomajul tehnic, nu trebuie să
le plătești profesorilor salari-
ile complete și așa mai de-
parte. O șmecherie adminis-
s trativă, marca PNL. În ochii
liberalilor, familiile românești
responsabile nu merită susți -
nere din partea statului, doar
facturi mărite și restricții.

Am propus, încă de la în-
ceputul verii, măsuri de bun
simț care să garanteze învăță -
mântul fizic pe tot parcursul
anului școlar. Strategia de
testare non-invazivă, spre ex-
emplu. Această măsură a fost
implementată în state precum
Regatul Unit și Germania,

unde școlile funcțio nea ză fără
probleme. De ase menea, să
privim spre Polonia, pentru că
avem un trecut comun și e mai
aproape. Au cumpărat aparate
de reglare a oxigenului în va -
loare de 22 milioane de euro

și le-au instalat în clase și în
spațiile comune din școli.
Școlile românești cum s-au
pregătit sub conducerea PNL?
Cu absolut nimic.

Acum, s-a ajuns aici: școli
închise, spitale pline și res -

tricții naționale. PNL și aliații
săi ne-au adus în pragul deza-
strului. Atunci când am vrut să
ajutăm, nu ne-au ascultat pen-
tru că suntem de la PSD. Nu au
ascultat nici recomandările
OMS, UNICEF și UNESCO, care
spuneau că școlile trebuie să
se închidă ultimele. În final, au
decis să nu îi asculte nici
măcar pe români, pentru că s-
au terminat alegerile și
părerea lor nu mai contează.

Ce ce au făcut liberalii de
când sunt la guvernare? Au
trecut doi ani, dar nu au pro-
dus niciun rezultat. Nici nu se
vede că au muncit. Pandemia
a fost gestionată lamentabil,
iar campania de vaccinare
este un eșec. România este,
per total, cu mult sub nivelul
anului 2019, cu perspective
reduse de viitor. Întreb din
nou: cine răspunde?

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei
pentru învățământ
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Pe aici nu se munceşte - 
Deviza liberală în anul 2021

Luncoiu de Jos – Un
drum asfaltat, un sistem de
iluminat public şi alte
asemenea investiţii de in-
teres cetăţenesc reprezintă
repere ale agendei publice
ale administraţiei publice. Se
întâmplă şi în comuna Lun-
coiu de Jos, unde, în această
vară, au fost asfaltaţi 6 km de
drumuri interioare, în cadrul
unui program multianual al
primăriei.

„Asfaltările au fost efectu-
ate în toate satele comunei.
În decursul anilor am reuşit
să facem legătura între sate,
cu drumuri asfaltate. Am ob-
servat că acolo unde apare
un drum asfaltat oamenii
locului şi chiar şi oameni din
afară vin şi nu mai pleacă din
sat. E un minim de confort pe
care şi-l doreşte cetăţeanul”,
a spus primarul comunei
Luncoiu de Jos, Călin Dud.

Un alt proiect se referă la
modernizarea iluminatului
public prin montarea unor
lămpi performante şi intro-
ducerea unui sistem de
telegestiune. E un proiect
finanţat prin Agenţia Fondu-
lui de Mediu, iar calculul

autorităţilor locale arată că
prin implementarea acestuia
factura la iluminat va scădea,
ceea ce este un lucru foarte
bun pentru bugetul local. 

Primarul a explicat că este
vorba despre un proiect mul-
tianual, adică o investiţie
care va continua şi în anii
care vin în alte sate ale co-
munei. 

„Finanţarea va satisface
două-trei sate, dar vorbim de
un proiect multianual. Pro -
babil că va fi un mic deranj că
oamenii vor vedea că într-o
anumită parte a comunei a
apărut un fel de lampă, dar
trebuie să înţeleagă că vom
continua peste tot acest
proiect”, a dat asigurări Călin
Dud. 

Sălaşu de Sus – Lucrările
de modernizare la şcoala
generală şi la grădiniţa din co-
muna Sălaşu de Sus avan sea -
ză, în condiţiile în care
constructorii doresc să-şi
poată continua activitatea şi
în perioada sezonului rece. De
aceea, la corpul B al şcolii s-a
reuşit montarea acoperişului,
ceea ce va permite desfăşu -

rarea operaţiunilor pe inte-
rioarele clădirii. 

„Ne-am apucat de lucrări la
unul dintre corpurile clădirii.
Deja se montează acoperişul
şi s-au efectuat modificările
necesare. Dacă ajută Dum-
nezeu să-l acoperim, se va
putea lucra apoi pe interioare,
în timpul iernii. La Corpul B s-
a adăugat o sală de clasă, s-a
modificat acoperişul, se mon -
tează geamuri mai mari, pen-
tru ca elevii să aibă lumină
naturală mai multă. Se vor
monta toalete, deoarece aces-
tea erau doar în Corpul A”, a
arătat primarul comunei
Sălaşu de Sus, Ioan Vlad. 

Avansate sunt şi lucrările la
noua grădiniţă. S-au turnat
stâlpii, iar acum urmează cen-
turile şi acoperişul. Construc-
torii au adus cărămida şi vor
să se apuce de zidit pentru ca
apoi să acopere clădirea şi să
poată lucra la interior pe tim-
pul lunilor friguroase.

Cât priveşte căldura în
şcoli, pe timpul iernii, admi -
nistraţia locală a asigurat deja
lemnele necesare pentru ca să
nu existe probleme. 

Sălaşu de Sus: Lucrările la

clădirile şcolii şi grădiniţei

avansează

Luncoiu de Jos: Modernizarea 
iluminatului public
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La Poiana Brașov s-au
desfășurat la finalul
săptămânii trecute

în organizarea  Federației
Române de Judo, 
întrecerile tradiționalei
competiții naționale Cupa
României la judo cu par-
ticiparea juniorilor și
cadeților  U 21.

O prestație bună au avut
reprezentantele secției de
judo de la LPS Cetate Deva,
pregătite de prof. Dan Gîrbo-
van. Astfel Raluca Cadar,
elevă la liceul din Deva a
reușit o bună performanță
cucerind medalia de bronz
iar sora ei Larisa Alina Cadar
s-a clasat pe locul 7.

De altfel anul competi -
țional  2021, unul cu multe
dificultăți în ceea ce privește
pregătirea sportivilor,  ajuns
acum aproape de  final a fost
unul destul de bun pentru
secția de judo de la Liceul cu
Program Sportiv din Deva.

În condițiile dificile, repre -
zentanții acestei secții au
participat la patru competiții
naționale majore de unde s-
au întors cu patru medalii.

În ordine cronologică  la
CN pentru juniori până la 18
ani Larisa Alina Cadar a
câștigat medalia de bronz iar
la  Campionatul Național
U16 – Maria  Păcurar a fost
meda liată cu bronz.

Rares Petrușe este noul
vicecampion național, meda -
liat cu argint la Campionatul
Național U14 și, așa cum am

spus la Cupa României
desfășurată la Brașov, Raluca
Cadar  a cucerit  medalia de
bronz.

Să nu uităm și medalia de
argint cucerită de antrenorul
Constantin Vasiliu, cadru di-

dactic al  Liceului cu Program
Sportiv Cetate Deva care este
vicecampion național ve -
terani M4.

Felicitări sportivilor de-
veni și antrenorilor Dan Gâr-
bovan și Constantin Vasiliu!

Judo

An competițional
reușit pentru sportivii
de la LPS Cetate Deva

Futsal

Autobergamo Deva 
este pe primul loc

Echipa de fotbal în
sală,Autobergamo
Deva, este noul lider

în Liga 1 la futsal, după ce
United Galați a înregistrat
prima înfrângere din
acest sezon. Primele două
meciuri din etapa a VII-a
a Ligii I la futsal a adus
schimbări în fruntea
clasamentului.

Într-un meci fără istoric,
Autobergamo Deva a câști -
gat, scor 18-1, în duelul cu
CFF Clujana Cluj, recu-
perându-și astfel locul 1 în
Liga I, poziție pe care a urcat
în runda precedentă, după
victoria de pe teren propriu
cu FK Odorheiu Secuiesc.
Deva rămâne astfel singura
echipă neîn vinsă din Liga I! 

Confruntarea de la Odor-
heiu Secuiesc, dintre for -

mația locală și CS United
Galați, un adevărat derby, s-a
ridicat la nivelul așteptărilor,
în timp ce Autobergamo a
devenit lider după meciul cu
CFF Clujana.

FK Odorheiu Secuiesc s-a
impus cu scorul de 3-1 (2-1)
câștigând partida cu United
Galați , formație aflată înain-
tea debutului în noul sezon
al UEFA Futsal Champions
League. Antrenorul-jucător
al gălățenilor, Florin Ignat a
deschis scorul în minutul 6.
dar gazdele au egalat prin
Tankó și au intrat în avantaj
la cabine, după autogolul lui
Octavian Cireș.

În repriza secundă echipa
din Odorhei a marcat pentru
victorie, autor fiind  portarul
Andrei Grigoraș!

Anunţ Mediu

,,ASOCIAŢIA AGROSILVICĂ COMPOSESORALĂ
“HAȚEGANA’’, cu sediul in Hațeg, str. Traian, nr.1,
Jud. Hunedoara, aduce la cunoștința publicului că
decizia etapei de încadrare, din procedura de regle-
mentare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de
adoptare a planului cu aviz de mediu.”

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

Titularul va prezenta la sediul APM Hunedoara
dovada publicării anunţului, imediat după apariţia
acestuia. 

Comisia tehnică a
Federației Române
de Fotbal a decis să

anuleze patru acțiuni ale
loturilor naționale, care ar
fi trebuit să se desfășoare

în luna noiembrie.
Astfel, selecționatele de ju-

niori ale României U15, U16
și U18 nu se vor mai reuni.
Cea mai tânără reprezenta -
tivă a României ar fi trebuit să

joace două partide amicale cu
selecționata similară a Mol -
do vei.

De asemenea, România
U16 și-a anulat plecarea în
Belgia, unde ar fi disputat și
ea o dublă amicală, iar
reprezentativa U18 nu se va
mai deplasa în Macedonia de
Nord.

În plus, stagiul de pregă -
tire al lotului național U19 de
futsal, programat în perioada
2-9 noiembrie, nu va mai
avea loc.

Decizia a fost luată din
dorința de a proteja tinerii
tricolori și a diminua riscul
infectării cu virusul SARS-
CoV-2.

Decizii ale FR Fotbal



S
portivii care vor par-
ticipa la JO de iarnă de
la Beijing de anul vi-

itor vor fi supuşi zilnic
testelor anti-Covid şi vor fi
obligaţi să rămână într-o
''bulă" sanitară închisă,
aceasta presupunând şi
transportul în zonele unde
vor avea loc diferitele în-
treceri, au anunţat luni or-
ganizatorii şi oficiali ai CIO,
scrie Reuters.

''Vrem ca toţi participanţii
să fie în deplină siguranţă, de
aceea cerem tuturor să se
conformeze cerinţelor. Astfel,
dorim să punem accentul pe
fundamentul JO, anume spor -
tul, competiţia în sine, şi să nu
ne concentrăm pe altceva'', a
declarat directorul executiv al
JO 2022, Christophe Dubi.

Organizatorii au adăugat
că sistemul în ''buclă închisă''
a fost conceput pentru a re-

duce interacţiunile inutile ale
sportivilor cu alte persoane,
competitorii fiind încurajaţi
să poarte mereu măşti în
afara probelor la care parti -
cipă.

Jocurile Olimpice de iarnă
de la Beijing (4-20 februarie
2022) vor avea loc fără spec-
tatori străini şi vor fi rezervate
numai publicului chinez, din
cauza pandemiei de Covid-19,
a anunţat Comitetul Inter na -
ţional Olimpic (CIO) la finele
lui septembrie.

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 -

gărilor de la caz la caz, cu
prezentarea unei "dovezi a
scutirii medicale".

Opţiunile reţinute de res -
ponsabilii chinezi diferă de
cele de la Tokyo. Astfel,
desfăşurarea întrecerilor cu
porţile închise este pentru
moment exclusă, iar trata-
mentul sportivilor va depinde
de statutul lor legat de vac-
cinare.

"Bula" olimpică - o organi-
zare cu circuit închis, pe care
familia sportului mondial o
cunoaşte acum foarte bine - se
anunţă, de altfel, mai rigu -
roasă decât în Japonia şi nu va
permite amestecul concuren -
ţilor cu populaţia, fiind
prevăzută efectuarea unui test
Covid zilnic pentru "toţi
participanţi la Jocuri", precum
şi "pentru forţa de muncă" cu
domiciliul în China.
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Olimpiada de iarnă Beijing 2022

J
ucătoarea română de
tenis Simona Halep,
numărul 18 mondial, a

primit un wildcard pen-
tru turneul WTA 250 de la
Linz (Austria), care se va
desfăşura în perioada 6-
12 noiembrie, au anunţat
organizatorii competiţiei
pe contul de Twitter al
turneului.

''Simona_Halep a acceptat
un wildcard pentru ediţia
2021 a turneului Upper Aus-
tria Ladies Linz. Lista partici -
pantelor din acest an, care le
cuprinde pe Simo şi Emma
(Răducanu), va fi fantas -

tică!'', se arată în mesaj.
Britanica de origine

română Emma Răducanu,
campioana en titre de la US
Open, a confirmat și ea par-
ticiparea la Linz. De aseme-
nea, vor evolua la Linz şi
româncele Sorana Cîrstea,
Irina Begu şi Gabriela Ruse.

Turneul, dotat cu premii
totale de 235.238 de dolari, a
fost câştigat anul trecut de
belarusa Arina Sabalenka.

În această săptămână,
Halep şi Răducanu participă
la turneul WTA 250 de la
Cluj-Napoca, Transylvania
Open.

Tenis de câmp  

Simona Halep joacă și la Linz

U
ltima etapă din
cadrul Campionatu-
lui național de

Super Rally s-a desfășurat
la București și a fost
câștigată de Costel
Căşuneanu, care este
campionul național en
titre. Etapă s-a desfăşurat
pe un traseu stabilit  între
Arcul de Triumf şi Casa
Presei Libere.

Ultima cursă a sezonului a
reunit la start 39 de concu -
renţi. Deja campion matem-
atic încă de la Craiova, Jerome
France a testat la etapa din
Capitală modelul Nova Proto
cu care vrea să concureze
anul viitor.

În finala de 12 s-au mai
calificat, Aurelian Andro -
nache (Speed Car GT), Crist-
ian Dolofan (Citroen C3
Rally2), Mihai Leu (Ferrari
458 Challenge), Lucian Răduţ

(Mitsubishi Lancer Evo VII),
Ricardo Tarabelli (Renault
Clio), Didier Balcaen (For-
mula Renault), Vlad Cosma
(Peugeot 208 R2), Adrian
Teslovan (Mitsubishi Lancer
Evo), Dragoş Dinu (Mit-
subishi Lancer Evo) şi Istvan
Beko (Subaru Impreza).

Costel Cășuneanu a domi-
nat şi cele 3 manşe care au
decis câştigătorul etapei fi-
nale, el fiind cu aproape două
secunde mai rapid decât
Jerome France  şi cu aproape
cinci secunde în faţa lui An-
dronache.

Titlul absolut pentru acest
sezon a ajuns la francezul
Jerome France, în timp ce
Mihai Leu şi Aurelian An-
dronache au completat podi-
umul open final, potrivit
site-ului Federaţiei Române
de Automobilism Sportiv.

  Automobilism  

Mihai Leu, vicecampion național la Super Rally  



Z
i dedicată tuturor
sfinților, dar și
pomenirii morților,

Luminația se regăsește în
spiritualitatea Bisericii Ro-
mano-Catolice, tradiția
fiind preluată, în timp, şi de
ortodocşi. Este sărbătorită
în fiecare an la data de 1
Noiembrie, când cimitirele
devin adevărate ”altare de
lumini”, credincioșii venind
aici cu flori și lumânări
aprinse, să cinstească
memoria celor dragi,
trecuți în eternitate.

Sărbătoarea Tuturor 

Sfinților

Încărcată de semnificații,
Ziua Tuturor Sfintilor, numită și
Ziua Morților este de origine
celtică și vine din primele
veacuri ale creștinătății. După
Sfânta Liturghie dedicată Zilei
Tuturor Sfinţilor, oamenii mer -
geau în cimitire cu flori și
lumânări, rugându-se pentru
sufletele celor plecați. Sărbă -
toarea este celebrată astăzi atât
de credincioșii ortodocși, cât și

de catolici, greco-catolici, pro -
testanți reformați. Pe teritoriul
românesc a fost adusă de ca -
tolici, scrie  creștinortodox.ro. 

În seara zilei de 1 niembrie
a fiecărui an, oamenii se
îndreaptă spre cimitire, unde
se oficiază slujbe de pomenire.
Iar candelele aprinse, alături
de florile multicolore ale
toamnei, creează un decor
feeric, care luminează cerul și
pământul până târziu în
noapte. 

Pentru că Biserica Orto -
do xă face pomenirea morților
sâmbăta, unii dintre credin -
cioșii ortodocși sărbătoresc
Ziua Morților în prima sâm -
bătă a lunii noiembrie. 

Tradiții și obiceiuri 

de 1 Noiembrie

• Potrivit credinței 
populare, în noaptea de 1
Noiembrie se spune că porțile
cerului se deschid, iar sufletele
celor morți vizitează lumea
celor vii. Dar, indiferent de re-
ligie, credincioșii ies în în-

tâmpinarea lor cu flori și
lumânări aprinse, scrie liber-
tatea.ro.

• În această zi se fac
pomeni și   nu este bine să fim
zgârciți sau egoiști cu cei din
jur.

• Se spune că la mormântul
celui plecat nu trebuie să vină
cineva cu care a fost certat
toată viața.

• Nu se vor vărsa lacrimi,
pentru că morții nu vor să-i
vadă supărați pe cei dragi.

• De asemenea, se spune că
în această zi nu se fac vizite.

Halloweenul 

Are o istorie îndepărtată
printe catolici, atât în Irlanda,
cât și în Statele Unite, fiind
sărbătorit în data de 31 oc-
tombrie a fiecărui an. În țara
noastră, Halloweenul a de-
venit cunoscut doar în ultima
perioadă, dar tradițiile și obi-
ceiurile acestei sărbători au
fost primite cu bucurie, mai
ales de copii.

De-a lungul timpului

Sărbătoarea, cunoscută sub
numele de Halloween, a fost
influențată de mai multe cul-
turi. În Imperiul Roman era
cunoscută drept Ziua Pomona,
la celtici era festivalul Sam -
hain, iar la creștini era numită
Sărbătoarea Tuturor Sfinților.
În timp, sărbătoarea a fost
preluată de foarte multe ţări,
fiind un bun prilej de voie
bună, petreceri şi întâlniri cu
prietenii.

La noi, echivalentul Hal-
loween-ului este sărbătoarea
Sfântului Andrei, care
marchează începutul iernii.
Dar pregătirile se fac încă din
ajun, adică din 29 noiembrie,
când se practică o serie de ri -
tualuri menite să țină la
distanță strigoii și spiritele
rele, care se întâlnesc și în
tradiționalul Halloween ame -
rican.

Simbolul Nopții de
Halloween

A devenit dovleacul, care,
decupat în diferite forme, cu
lumânări aprinse în interior,
este aşezat într-un colţ, alături
de frunze uscate şi castane. Iar
pentru a nu fi posedaţi de
spirite, la petrecerea de Hal-
loween oamenii își alegeau un
costum anume, menit să
sperie spiritele celor morți. De
aceea, se deghizau în monștri,
ieșind pe străzi și făcând mult
zgomot. Ei purtau măști după

apusul soarelui, crezând că
spiritele îi vor confunda cu
alte fantome și-i vor lăsa în
pace.

Tradițiile, superstițiile
și obiceiurile de Hal-

loween 

Au fost preluate și de alte
popoare, acestea ajungând
până la noi. Și cum lumânarea
are un rol determinant, se
crede că: 

• O lumânare aprinsă și
pusă într-un dovleac scobit va
speria spiritele rele, ținându-
le la distanță. 

• Dacă în timpul nopţii
flacăra depăşeşte marginea
candelei, se spune că în apro -
piere se află o fantomă;

• De asemenea, dacă în
această noapte se aud pași, se
spune că zgomotul produs
vine de la un spirit, care
intenționează să ia cu el un om
pe lumea cealaltă, scrie
superstitiișiobiceiuri.ro.

• Se spune că în timpul
cinei este bine să se vorbească,
altfel, spiritele sunt încurajate
să vină la masă. 

• Se crede că, dacă în
această noapte o fată tânără se
duce la râu și privește în apă,
aceasta va vedea imaginea
celui sortit să-i fie soț.

• Și nu în ultimul rând, se
crede că, persoana care se naște
în ziua de Halloween va putea
vedea şi vorbi cu spiritele.

Cornelia Holinschi

29 OCTOMbrie - 4 NOieMbrie 20218 - religie

Luminația sau Ziua Morților

CLINICĂ 

PARTICULARĂ DE

OFTALMOLOGIE

CENTRU  LASER

EXCIMER

OPTICĂ MEDICALĂ

Str. 21 Decembrie 1989, Nr. 137 • Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Tel. programări:  0264/44 88 24 sau 0264/ 44 88 25 

Tel. magazin optică: 0740/27 65 77

Clinica Ophtalens T

CLINICA OPHTALENS T



UTiLe - 929 OCTOMbrie - 4 NOieMbrie 2021

N
elipsită din
bucătăria
românească, varza

murată, pe lângă că este
foarte gustoasă, aduce
multe beneficii sănătății
noastre. Prin conținutul
bogat în substanțe nutri-
tive, atât varza cât și
zeama de varză
revitalizează și tonifiază
organismul. Dar pentru ca
ea să-și păstreze
calitățile, trebuie
conservată cu grijă și
după anumite reguli. Care
sunt acestea, vom vedea
în continuare.

Când se pune varza 
la murat?

Potrivit tradiției româ -
nești, varza se pune la murat
după ce cade bruma, în-
cepând cu luna octombrie,
între Sfântul Dumitru și Sfân-
tul Andrei, când vremea se
răcorește. Se murează lent,
timp de șase-opt săptămâni,
în funcție de cât de cald sau
rece este spațiul unde este
depozitată.

Cum se alege și se
pregătește varza?
În primul rând, varza

aleasă  trebuie să fie bine
coaptă, albă și cu foi subțiri.
Să aibă căpățânile îndesate,
pline, iar frunzele ferme și
neatacate de insecte. Se
spune că verzele plate și în-
desate sunt cele mai bune,
cele rotunde având foile mai
groase. Fiecare varză se taie
drept de la cotor, apoi se
scobește înăuntru, unde se
pune sare. 

Dar părerile diferă 
În sensul că, după ce se

îndepărtează cotorul verzei,
în locul lui nu se pune sare,
susțin unele gospodine. Asta
pentru că, saramura va intra

oricum și va cuprinde toate
verzele din butoi, atât din-
spre interior, cât și dinspre
exterior.

Saramura
Se pregătește după cântar.

Iar pentru un butoi de 30 de
litri, sunt necesare ingredi-
entele: aproximativ 18 litri
de apă, 450 g sare (25
g/litru) neiodată, grunjoasă,
specială pentru murături.

Condimente: 2 legături
de cimbru uscat, 2 legături
de mărar uscat, 4-5 ardei iuți,
o lingură cu vârf de semințe
de chimen.

Opțional: 2-3 rădăcini de
hrean, 2-3 mâini de boabe de
porumb uscat, câteva felii de
gutui.

Important!
Există voci care susțin că

hreanul nu trebuie pus în bu-

toiul cu varză întrucât acesta
întărește frunzele. 

Butoiul pentru varză
Ideal ar fi ca butoiul în care

se pune varza să fie din stejar
și prevăzut cu robinet. Dar
astăzi se folosesc tot mai mult
butoaiele din plastic, cu filet.
Înainte de folosire, butoiul se
opărește și se spală foarte
bine, în așa fel încât să dispară
toate impuritățile. Pe fundul
butoiului se presară un strat
de sare, cimbru, mărar, boabe
de porumb și câteva felii de
gutui. Dacă se adaugă și
câteva lingurițe de chimen,
varza va avea un gust mai de-
osebit. 

După ce butoiul a fost
pregătit, se așază varza, cu co-
torul în sus, îndesată bine, iar
în locurile libere se pot pune
rămurele de mărar și cimbru.

Peste ea se toarnă saramura.
La  început, butoiul cu varză
se acoperă cu un capac neîn-
filetat, doar cât să nu intre
praful.

După câteva zile, în butoiul
cu varză se introduce un fur-
tun și se suflă în el, astfel încât
zeama să se vânture (prito -
cească). Ideal ar fi ca apă să se
tragă cu ajutorul furtunului
într-un alt vas și apoi să fie
pusă la loc. Chiar dacă pro-
cedeul este mai complicat,
rezultatul va fi unul deosebit.
Vânturarea verzei se va re-
peata de 3-4 ori, o dată la
două zile, după care, vasul se
acoperă, iar varza se lasă la
murat. Dacă lasă floare,
aceasta se îndepărtează. Când
varza începe să se mureze, în
gura vasului se vor pune două
lemne în formă de cruce, iar
peste ele o piatră mai mare, în

așa fel încât varza să stea
scufundată în moare.

Calitățile terapeutice
ale verzei murate

Sunt multiple, întrucât
acestea se păstrează și după
intrarea ei în fermentație. În
compoziția verzei murate se
regăsesc o mare parte dintre
vitaminele și antioxidanții
prezenți în varza proaspătă,
dar și microelemente, săruri
minerale, fermenţi şi enzime
apărute datorită procesului
de fermentaţie, susțin cer -
cetătorii. Mai mult decât atât,
prin fermentare, multe dintre
aceste elemente pot crește în
concentrație, varaza murată
devenind astfel un remediu
excelent pentru tratarea mul-
tor probleme de sănătate.

Cornelia Holinschi

Varza murată și calitățile ei uimitoare
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Încă de la începutul intervalului
sunteți nevoiți să faceți față unor
probleme mai deosbite din fami-
lie. Până la urmă le veți trece pe
toate, mai ales că familia dă
dovadă de maturitate și
înțelegere. Tot în această
perioadă se va restabili și situația
financiară. 

Vești bune din punct de vedere fi-
nanciar, întrucât veți primi o
recompensă substanțială de la
serviciu. Veți lucra la un proiect
nou, mai bine plătit, dar care pre-
supune multă atenție. În cuplu
sunt ceva probleme, pe care tre-
buie să le discutați de la egal la
egal.

Problemele sentimentale vă pun
în fața unor alegeri dificile. Tre-
buie să discutați și cu părinții,
înainte de a lua o decizie finală.
Nu acționați pripit, studiați cu
atenție toate variantele, mai ales
în situați actuală. La serviciu nu
sunt probleme, sunteți apreciați
de șefi.

Chiar dacă ați avut în ultima
perioadă zile mai grele, toate vor
trece. Ba mai mult, vă veți bucura
de o scurtă vacanță, în care
reușiți să vă puneți gândurile în
ordione și să acționați ca atare.
La serviciu poziția voastră este
sigură și nimic nu va schimba
ceea ce ați realizat.

La locul de muncă aveți un pro-
gram încărcat și veți petrece
foarte puțin timp cu persoana
iubită. Tocmai de aceea, încercați
să profitați de zilele libere și să
plecați într-o mică vacanță. V-ar
prinde bine, mai ales că vă
permiteți din punct de vedere fi-
nanciar.

Astrele vă sfătuiesc să evitați per-
soanele care se oferă să vă ajaute,
fără să le-o cereți, pentru că nu
toate au intenții bune. Este posibil
chiar să treceți printr-o decepție
sentimentală. Depinde doar de
voi ce alegere faceți. La serviciu
aveți rezultate foarte bune.

Urmează surprize plăcute în
zilele următoare din partea unui
grup restrâns de prieteni. Veți
primi cadouri și vă veți simți mi-
nunat împreună, chiar și în
situația actuală. Cei care v-au
greșeit, încearcă să restabilească
relația cu voi.

Începeți să lucrați la un proiect de
anvergură și este posibil să
primiți bani mai repede decât vă
așteptați. S-ar putea să vi se ofere
și o colaborare foarte bine plătită,
așa că situația voastră financiară
se va îmbunătăți. Familia vă
sprijină necondiționat.

Ca să evitați unele probleme
medicale, ar fi de dorit să fiți mai
atenți cu cine stați de vorbă. Pen-
tru imunitatea voastră, petreceți
mai mult timp în aer liber. Banii
pe care-i aveți trebuie să-i
gestionați cu mai multă atenție.
În plan sentimental, nu sunt
probleme deosebite.

La serviciu lucrurile merg foarte
bine, chiar dacă aveți multe de
făcut. Vă ocupați de proiecte noi,
deosebite de rutina zilnică, iar
acest lucru vă motivează. Cu
toate acestea, trebuie să fiți mai
aproape de familie, mai ales dacă
aveți copii.

Pe parcursul intervalului vor fi
unele probleme la serviciu, dar cu
răbdare și tact se vor rezolva
foarte repede. Nu vă grăbiți
atunci când luați o decizie
importantă, atât la serviciu, cât și
în familie. Consultați-i pe cei care
sunt direct interesați, fără să vă
impuneți ideile.

Înarmați-vă cu răbdare, pentru
că veți fi supuși unor presiuni,
cărora trebuie să le faceți față.
Sigur le veți trece cu bine, mai ales
că sunteți puternici și știți cum să
vă dominați adversarii. La finalul
intervalualuai primiți banii pe
care-i așteptați.

• Discuție între prieteni
- Prietene, ce-ai pățit la ochi?
- aseară m-am bătut pentru o gagică!
- Cu cine?
- Cu nevastă-mea

• Întâmplare…
- Înainte să suflu, mi-am pus o dorință
- Și ?!
- Nimic! Tot mi-au luat permisul…

• Bulă juca golf cu un prieten…
În timp ce, peste drum, era o înmormântare. Dar

când începe slujba, Bulă își scoate șapca și
păstrează un moment de reculegere. Impresionat,
prietenul îi zice:

- Măi Bulă, nu știam că tu ești așa cumsecade! 
- Păi, după 30 de ani căsătorie, să am măcar

atâta respect pentru ea, îi răspun de Bulă.

Discuție între prietene
– Draga mea, am auzit că divorţezi!
– Este adevărat!
– În cazul acesta, ţi-aş putea recomanda un 

avocat bun.
– Îţi mulţumesc, draga mea, dar deja mi-am

găsit un inginer simpatic!

•În ploaie…
O blondă aşteapta autobuzul. La un moment dat,

un bărbat amabil oprește mașina și o întreabă:
– Domnişoară, pot să vă conduc acasă?
– Desigur. Unde locuiţi?

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 29 octombrie
PRO CINEMa, ora 20,00, Zona verde
DIVa, ora 22,00, Trenul de Crăciun

Sîmbătă, 30 octombrie
DIVa, ora 20,00, Crăciunul de după colț
PRO CINEMa, ora 20,30, Când totul e pier-

dut

Duminică 31 octombrie
TVR 2, ora 20,10, Ultima noapte a

singurătății
PRO CINEMa, ora 20,30, Nuntă cu peripeții

Luni, 1 noiembrie
FILMCaFE, ora 19,45, Panică în tunel
PRO CINEMa, ora 20,30, În bătaia puștii

Marți, 2 noiembrie
DIVa, ora 20,00, Călătorie de Crăciun 
PRO CINEMa, ora 22,45, Ispita

Miercuri, 3 noiembrie
FILM CaFÉ, ora 20,00, Pirații din metrou
DIVa, ora 20,00, Dorințe și sărutări

Joi, 4 noiembrie
TVR 2, ora 21,10, Dispariția
PRO CINEMa, ora 22,30, gangster american

Sâmbătă, 30 octombrie, ora 20,10

AFRICA EXPRESS
Filmul spune povestea lui John Baxter, care visa

să-și deschidă o benzinărie în Detroit. Dar pentru
asta avea nevoie de bani, așa că, pleacă în africa să-
și comercializeze mărfurile și să facă rost de banii
necesari. În timpul călătoriei prin junglă, însoțit de
un cimpanzeu foarte isteț pe nume Dodo, el o
întâlnește pe frumoasa Madeleine. aceasta,
deghizată în călugăriță, îi cere s-o ajute să scape de
urmăritorul ei, un traficant periculos de fildeș. Im-
presionat de frumusețea ei, John se îndrăgostește
de ea și hotărăște să facă tot ce este posibil pentru
a o ajuta să scape de probleme.

TVR 2

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:
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Documentele
prezentate de
presa românească

și germană sunt pline  de
adevăruri despre viața
noastră de azi, viață ex-
trem de dificilă. Oamenii
acestei țări vor fi obligați,
în scurt timp, să se
întoarcă la lumânări în
casă. Poate exagerez, dar
nu este exclus să se în-
tâmple așa ceva. Fiecare
din cei puternici și bogați
fac ce vor, aprobând or-
dinele din exterior. 

Poporul suferă zi cu zi,
așteptând medicamente care
nu mai vin,  deși s-au făcut
datorii imense pentru aceste
importuri. Nu mai există un
comerț exterior ca structură
a statului. În schimb, avem o
nouă clasă a justiției, mai
bogată decât fosta casa sau
clasă regală. Elevii, în
vacanțe fără sfârșit, ca în
timpul războiului. 

Ați mai văzut imagini 
din fabrici?! 

Nu, pentru că nu mai sunt
decât câteva, ale străinilor. În
aceste fabrici se putea orga-
niza producția a 10.000 de
paturi ATI pe an, nu să
importăm, să cerșim  cele
circa  1500 utilizate acum și
extrem de periculoase pen-
tru cei bolnavi. Un dis-
tribuitor de oxigen are o
structură similară cu un
aragaz, pe care le fabricam la
Pitești. Cu un miliard de
dolari din cele 50 împrumu-
tate, produceam și pentru
spitalele noastre și pentru
export! Dar ordinul este
ordin. Câte unul pe săptă -
mână de la UE! O țară a
nimănui, în care politicienii
spun că nu este condusă
bine, că nu mai sunt bani, că
nu mai avem nimic, dar ab-
solut nimic, lumea moare pe
capete, nimeni nu adoptă
măsuri. Iar măsurile luate
sunt doar ,,frecții la pi-
cioarele de lemn”, adică
nimic. Prin entuziasmul
unora de la Bruxelles și a

unora din diasporă, care
votau ce li se indica pe
rețelele de socializare, s-a
ajuns dezastru. La Bruxelles,
stânga cu dreapta și alte
partidulețe create intențio -
nat au distrus oameni și țări
întregi. 

Oamenii nu se nasc nici de
stânga, nici de dreapta!

Ei se nasc oameni, politica
a fost făcută pentru o viață
mai bună, nu pentru dis-
trugerea omenirii. Un cotid-
ian american făcea o
radiografie a unor nebuni
duși rău cu capul la bu-
toanele unor țări. Ei nu
puteau ajunge acolo decât cu
ajutorul altora, mai nebuni
decât ei. La noi, parcă dorim
să mergem din rău în mai
rău. Dacă rămânem cu Tur-
can la muncă, Vâlceanu la
finanțe, Petrescu la energie și
alții, Guvernul Ciucă de acum
este mai rău decât Guvernul
Cîțu. Să nu uităm că din Gu-
vernul Orban a plecat dezas-
trul, împrumuturile mari,
fără acoperire, corupția din
UNIFARM, haotismul lui
Arafat. Se dădeau ordonanțe
noapte ca hoții, peste jumă -
tate din ele fiind necon -
stituționale. Stau de vorbă
săptămânal cu zeci de oa-
meni, care îmi spun că nu
mai au încredere în doctori,
în  anumiți preoți, nu în
biserică, în justiție și în gen-
eral, în bugetarii acestui stat.
În țara asta s-au făcut datorii
doar pentru bugetari și pen-
sionarii lor. Vin cu un argu-
ment logic: la o pensie de
1000 lei, 10 % înseamnă o
pensie de 1100 lei. La o pen-
sie de 20.000 lei,  înseamnă
adăugate două pensii ale
celor enumerați mai sus,
adică 22.000 lei. Atunci de-
spre ce vorbim? Acesta este
unul dintre motivele pentru
care suntem aici.

DE CE NE ÎNDATORĂM 
CEL MAI MULT? 

CA SĂ PLĂTIM LUXUL

UNORA CARE AU LUAT
VECHIME ȘI PENSII CU HÂR-
TII ȘMENUITE ȘI FURATE,
CU DIPLOME LA KILO-
GRAM? TOATE ACESTEA
GENEREAZĂ CORUPȚIE,
CORUPȚIA O GENEREAZĂ
UNII DINTRE ANGAJAȚII
STATULUI, ÎN FRUNTE CU
POLITICIENII. CE SĂ FACĂ
PREȘEDINTELE IOHANNIS
LA ATÂTEA ȘI ATĂTEA?
CORUPȚIA A AJUNS PÂNĂ-N
MĂDUVA OASELOR DAR EL
ESTE VINOVAT, PENTRU CĂ
A ADUS PE UNII INCULȚI LA
PUTERE, CARE AU DISTRUS
ACEASTĂ ȚARĂ. Ce mai caută
acei distrugători? Flutur,
Boc, Falcă, ciolanul de ros?
Câinii nu pleacă de la
măcelărie! 

Mă uit câtă manipulare se
face, de prost gust, și în timp
ce omul de rând gustă tot ce
se spune, alții se îmbogățesc
pe zi ce trece. Președintele
Iohannis este depășit, tot ce
și-a propus a eșuat. Nu are
capacitatea de a scoate țara
din criză. Uniunea Euro-
peana se prăbușește zi de zi,
pentru că și acolo au ajuns
unii inculți și hoți, care fac ce
vor. LA NOI, ZIUA ȘI OR-
DINUL DE LA BRUXELLES,
CIOLANUL ACOLO ESTE
MARE, IAR UNII PRIMESC
BANI CU GANDUL SĂ FACĂ
RAU, AVEM ȘI NOI OAMENII
NOȘTRI, ȘCOLIȚI AICI. 

Prin indiferența unor
autorități incapabile… 

Grădina Maicii Domnului
devine cimitir. Dacii liberi au
decis că nu avem nevoie de
medici, cum nu avem nevoie
de pastă de dinți. Nu avem
nevoie, oricum, de justiție și
legi, de reguli și bun simț.
Suntem liberi, ce pana mea!
Liberi să alegem, dar stăm la
mici și grătare. Liberi să
salvăm țara asta, dar suntem
la bere pe plajă toată vara.
Liberi să învățăm, să evo -
luăm, dar suntem la petre-
cerea cu spume și șampanie

de la Mamaia, înconjurați de
silicoane și botox. E simplu
să aruncăm toate lăturile în
capul celor ce, vremelnic, ne
conduc, dar uităm, se pare,
că sunt produsul de
concepție al unei societăți
tarate, virusate de corupție,
indolență, nesimțire și
prostie, toate ridicate la rang
de virtute, spunea
judecătoarea Adriana Stoic-
escu.

E societatea care așteaptă
să îi curețe jandarmii curtea
plină de noroaie, în timp ce
ea zace în birt, care închide
cu disperare toate ferestrele
și zace în propriile miasme
ca să nu o tragă curentul. E
societatea care se tratează de
cancer cu bicarbonat, după
ce, în prealabil, a curățat
aragazul cu aceeași soluție
miraculoasă. E societatea
care vrea o țară ca afară, dar
cu muncă în stil mioritic și
zile libere fără număr. E soci-
etatea care își trimite
repetenții în parlament și
apoi strigă că legile nu sunt
previzibile. E societatea care
e în delir că niște puști, pe
munca lor și banii părinților,
câștigă niște premii apte să îi
ducă departe, cât mai de-
parte de țară, dar își înjură
medicii care crapă încercând
să le salveze altora viețile. Ce
contează? Noi știm ce tre-
buie să facem în caz de atac
atomic, gâlci și sinuzită, can-
cer limfatic și incendii. Sun-
tem profesori și medici,
judecători și procurori,
specialiști în fizică cuantică
și în artă neconvențională și
în Bach și Salam, deopotrivă.
Noi știm tot. Nu avem nevoie
să citim, nu avem nevoie să
ascultăm. Noi suntem
suficienți. Suntem bolnavi și
nu de ieri de azi. Suntem bol-
navi de infatuare și prostie,
iar combinația este letală.

Sigur, toți vom muri, 
la un moment dat!

Dar poate că nu vrem toți

să murim acum de un car-
calac. Sau de o peritonită
care nu poate fi operată pen-
tru că nu sunt locuri în spital
sau, în curând, medici care să
ne anestezieze. 

Epopeea se apropie de
sfârșit. Vom fi o țară de gropi
comune, iar la capul celui
care a fost poporul român va
cânta fals un preot fals,
îmbrăcat în trening chine -
zesc, încălțat în șlapii de
plastic primiți la ultimele
alegeri. Măcar naibii, să ne
îngroape cineva, că de
pomeni și colivă ne vom
șterge pe bot!

Disperați și manipulați, nu
te poate nimeni obliga să iei
un medicament sau să te
vaccinezi, exista o fițuica
Constitutie.

Oameni care au învățat o
viață întreagă pot să îți dea
sfaturi, în orice domeniu, dar
tu decizi. De ce trebuie să ne
urâm pentru alegerile noas-
tre? De ce simțim nevoia să
arătăm cu degetul unii spre
alții? De ce credem că
deținem adevărul absolut?
De ce nu mai știm să ascul -
tăm? Suntem la 1mm de
dezastru pe absolut toate
planurile. Nu credeți că ar fi
momentul să fim uniți?
Echilibrați? Să încercăm să
privim spre ce ne poate
aduce alături, nu spre ce ne
desparte?

Așteptăm miracole de
unde nu trebuie, credeți-mă.
O clasă politică nu poate
însănătoși o țară. Dar un
popor, DA. Să nu uităm că
idioții dau sfaturi.

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală

oPiNii - 1129 octombrie  - 4 Noiembrie 2021

Închideți sacul, au rămas 
doar manipularea și unii idioți

care așteaptă banii PNRR!



Mod de preparare:
Costița se taie felii, se

călește ușor, apoi peste ea se
toarnă apă. În grăsimea
rămasă de la costiță, se pune
la călit ceapa, morcovul și
ardeiul, iar când legumele s-
au muiat, se toarnă în oala cu
ciorbă. 

Legumele se lasă la foc
potrivit, iar când sunt

aproape fierte, se pun bu -
chețelele de conopidă. După
ce a fiert și conopidă, se
adaugă bulionul și se mai
dau câteva clocote. 

La final, ciorba se drege cu
ou și smântână, iar deasupra
se presară frunze de leuș -
tean, tăiate mărunt. Ciorba
se acoperă apoi cu un capac,
lăsându-se așa 10-15 minu - te, ca să intre aromele. 
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Mod de preparare:
Într-un bol încăpător se

cerne făina, se face o gropiță
la mijloc, în care se pune
gălbenușul de ou, iaurtul,
uleiul de măsline, sare,
condimente. La început, in-
gredientele se amestecă ușor
cu o lingură, apoi se fră mântă
cu mâna până la obținerea
unui aluat elastic, omogen,
care nu se mai lipește de
mâini. Aluatul se lasă să se
odihnească timp de câteva
minute.

Între timp, într-o cratiță se
încinge uleiul, în care se

călește ceapa  și se adaugă
carnea de pui tocată fin. Când
carnea devine albicioasă se
adaugă sarea, condimentele,
legumele deshidratate și
spanacul tocat. Ingredientele
se lasă pe foc până scade
lichidul format, după care, se
stinge focul, se încorporează
repede albușul bătut spumă,
iar compoziția se lasă să se
răcească. 

Din aluatul obținut se
întinde cu sucitorul o foaie
subțire, din care se decu -
pează discuri, cu ajutorul
unei forme sau a unui pahar.

Pe fiecare disc se va pune o
linguriță de umplutură, apoi
marginile se pliază. 

Pentru prepararea sosului
se topește untul, se adaugă
făina amestecându-se con-
tinuu, după care, tigaia se dă
la o parte, iar în amestecul
obținut se încorporează
smân  tâna. Sosul se condi -
mentează după gust, iar dacă
se dorește să fie mai fluid, se
poate dilua cu apă sau supă.

Colțunașii se vor așeza
apoi într-o tavă, peste ei se
toarnă sosul alb, iar tava se
dă la cuptor, la foc iute. Când
sosul începe să clocotească,
focul se va face mai mic.
Colțunașii se lasă în cuptor
aproximativ 25 de minute.
Cine dorește, mai poate
adăuga smântână.

INGREDIENTE

pentru aluat: aproximativ 300 g de făină, un
gălbenuș de ou, sare, condimentele preferate, ulei de
măsline, 2-3 linguri de iaurt.

umplutura: o ceapă roșie mică , 250 g spanac, 200 g
piept de pui tocat, ulei de masline, sare, condimente,
un albuș de un ou, mărar verde tocat.

sosul: 75 g. unt, 3 linguri făină, 3-4 linguri smântână
de gătit, sare, condimente, legume deshidratate, supă
de legume sau apă, dacă dorim ca sosul să fie mai fluid. 

ColțuNașI Cu CaRNE șI sPaNaC

CIoRbă DE CoNoPIDă Cu afuMăTuRă 

INGREDIENTE

300 g costiţă afumată,
2 cepe, un morcov, 1
ardei sau gogoşar, o
lingură de bulion, 2 ouă
bătute, 200 g smântână,
leuştean, 500 g cono -
pidă.

INGREDIENTE

Pentru aluat: 350 g. făină, 120 g. zahăr pudră, un
praf sare, 220 g unt, un ou, arome.

Pentru umplutură: 750 g. prune, trei ouă, 250 g
smântână, 100 g zahăr, o linguriţă de scorţişoară, 125
nuci măcinate, o lingură de amidon, două linguri de
zahăr pudră. 

Mod de preparare:
Pentru obținerea unui

aluat fraged, zahărul pudră,
sarea, untul tăiat bucăţele şi
gălbenușul de ou se amestecă
bine, apoi se adaugă făina. In-
gredientele se frământă până
se obţine un aluat omogen,
care se înfăşoară într-o folie
şi se lasă la rece 30 de minute.

După acest interval, se
încinge cuptorul şi se
pregăteşte tava pentru copt.
Aceasta se unge cu grăsime
sau se tapetează cu hârie de
copt, apoi în ea se așază alu-
atul fraged.  Pentru a se coace
uniform, aluatul se înțeapă cu
o furculiță pe toată suprafața,
apoi se dă la cuptor pentru
aproximativ 12 minute. 

După acest interval, tava se
scoate din cuptor, iar când
aluatul s-a mai răcorit, se
unge cu albuş bătut. Dea-
supra aluatului se pun apoi
prunele, tăiate pe jumătate
sau în sferturi, depinde cât
sunt de mari.

Gălbenuşurile se amestecă
bine cu zahărul până se
obţine o cremă, la care se
adaugă, pe rând, smântâna
scorţişoara, nucile și ami-
donul. 

La final, în crema obținută
se încorporează albușurile
bătute spumă, iar compoziția
se toarnă peste prunele din
tavă. Tava se dă din nou la
cuptor, la foc potrivit, pentru
încă 20-25 de minute. 

Prăjitură cu prune 
şi glazură de nuci 
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Călin BICĂZAN



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 garsonieră Brad, et.3,

vedere în ambele părți, ușă metalică,
termopan, complet mobilată și utilată.
Preț: 17.000 euro, telefon:
0737.192.061.

l Vând apartament Deva, str.
Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter, 60 mp,
2 intrări, focuri, beci, terasă, posibili-
tate extindere. Preț: 255.000 lei, 
telefon: 0753.671.752.

l Vând garsonieră, 38 mp, et.1,
gresie, faianță,termopan, ușă
metalică, CT. Preț: 14.500 euro, tele-
fon: 0736.175.735, 0762.754.969.

l Vând casă și grădină intravilan
10000 m şi alte parcele, Ilia sat Bacea
nr.31. Volieră păsări, pavilion remorcă,
grinzi pentru pod peste apă, 3 butoaie
de 1600 kg fiecare, 2 bazine fibră sticlă
50 t, țeavă neagră. Informaţii şi detalii
la tel.0730.903.368.

l Vând garsonieră în Brad, et.3,
termopan, ușă metalică, complet
mobilată și utilată, taxe la zi. Preț:
13.500 euro, telefon: 0737.192.061.

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

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

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

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

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/vând casă cu 5

hectare pământ, fân și pomi, grajd,
întabulată CF, utilități, cale de acces,
la 300 m de comuna Blăjeni, telefon:
0728.846.517.

l Închiriez teren la DN 7, zona
Dedeman, front stradal, cu toate
utilitățile, 500-1000 mp. Preț: 1
euro/mp, 0723.350.905.

l Închiriem spații de depozitare,
DN7, diverse suprafețe, intrare tir,
zona Volvo, telefon: 0723.350.905.

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

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 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.

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.

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 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 Opel Astra, AF 1998, arată
foarte bine,. ITP făcut, pornire ușoară.
Preț: 1100 euro, telefon:
0721.312.310.

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

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 tel. 0726.141.632.

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 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.

CERERI DE SERVICII

l Domn, 67 de ani, doresc să mă
angajez ca paznic la un post fix, cu
carte de muncă. Rog seriozitate. Tele-
fon: 0762.754.969, 0736.175.735.

OFERTE SERVICII

l Îngrijesc doamne vârstnice sau
copii peste doi ani la domiciliul lor.
Rog și ofer seriozitate, telefon:
0731.129.646,  0736.175.735,
0762.754.969.

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 Pensionar de boală pe cale
neuropsihică doresc să cunosc o
persoană de sex opus, de la cultul
baptist, penticostal din municipiul
Hunedoara sau Deva, vârsta 50-69 de
ani, serioasă, cu frică de Dumnezeu,
adică plătită. Telefon: 0774.042.022.

l Tânăr simpatic, 33/180/80 kg.
cu locuință și auto, serviciu stabil,
harnic și serios, doresc căsătorie cu o
doamnă/domnișoară compatibilă,
poate avea și un copil. Neserioasele să
se abțină! Telefon: 0731.003.834.

l Domn, 65/168/56, singur, sin-
cer, fără vicii, pensionar cu locuință,
doresc căsătorie cu o doamnă cu
aceleași calități, nematerialistă. Rog
seriozitate. Telefon: 0745.649.281.

l Domn, 79/180/80, singur, sin-
cer, pensionar divorțat, sufletist,
doresc căsătorie cu o doamnă curată,
serioasă. Rog seriozitate. Telefon:
0740.918.868.

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, 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 celular Samsung Galaxi
Grunde Prime, stare bună, preț 250 lei.
Tel.: 0745.750.705, între orele 8-12.

l Vând covor persan, 2 x 3 m, din
Mongolia, model deosebit şi draperii din
material import, foarte puţin folosite.
Preţ negociabil. Tel. 0724.451.762.

l Vând covoare de lână și preșuri
țesute în război manual, toate noi,
tablouri pictate pe pânză și sticle
vechi. Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând patru saltele pentru pat,
cu fețe duble, vară-iarnă, noi, din Ger-
mania, 140x2, grosimea 20 cm. Preț
negociabil, telefon: 0732.052.844.

l Vând țigle din demolări (Jimbo-
lia), 1600 buc. Deva, telefon:
0732.618.856.

l Ofer gratuit două scurte de
damă, din blană Karakul, mărimea 42,
44, cojoc pentru bărbați, mărimea 46
și o haină de piele, mărimea 50. Tele-
fon: 0745.341.510.

l Vând utilaje artizanale de tăiat
lemne: circular, abricht, mașină în-
dreptat, motoare electrice, pânze cir-
culare. Telefon: 0723.350.905.

l Vând pârlitor pentru porci, pe
lemne, acționat cu ventilator electric
220 V, nefolosit,  moară pentru
măcinat mere, moară pentru sfărâmat
porumb, acționată cu motor electric.
Preț negociabil, telefon: 0732.052.844.

l Cumpăr vederi vechi, cărți
poștale, insigne, ordine, medalii,
decorații, brevete, bancnote, monede,
timbre din China. Tel. 0724.576.218. 

l Vând cazan din inox (boiler 
termic) cu focar, capacitate cazan 95
litri, focar pe lemne, utilizat pentru
produ cerea apei calde. Utilizat  2 ani.
Telefon: 0723.243.733.

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

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

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

MiCA PUbLiCiTATe - 1529 OCTOMbrie - 4 NOieMbrie 2021

Deva, 22 Decembrie, 37A •

Tel. 0726 871 728

www.accentmedia.ro

Anunţuri de mare şi 
mică  publicitate

în ziare locale şi centrale



29 OCTOMbrIE - 4 nOIEMbrIE 2021

SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL

Deva, Str. 22 Decembrie, nr. 37A, judeţul Hunedoara - Ro

Tel. 0722 402 044 • ISSn 1842 - 9955

accentmediahd@yahoo.com www.accentmedia.ro                                               FoRTES FoRTunA ADjuvAT!

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

Tehnoredactare: Codruţa Goţa

16 - ACTUALITATE

”Educație la Înălțime”,
proiectul creat și im-
plementat de către

Asociația Însemne, în
parteneriat cu Departa-
mentul pentru Dezvoltare
Durabilă din cadrul Gu-
vernului României, cu
sprijinul Aspire Teachers
și al Ministerului
Educației, a ajuns joi, 28
octombrie, în județul
Hunedoara, la Grădiștea
de Munte – Sarmizegetusa
Regia.

Drona ”Educație la Înălți -
me” a zburat de această dată
într-un loc de poveste, în
munții dacilor, deasupra
cetății Sarmizegetusa Regia,
capitala regatului dac. Lecti̦a
multidisciplinară prezentată
de profesoara Cristina Cio-
coiu a avut ca personaj cen-
tral Soarele.

Pornind de la civilizațiile
strav̆echi și de la zeitățile lor
care personificau soarele,
trecând apoi pe teritoriile ac-
tuale ale țării și ajungând la
daci, la templele de la
Sarmizegetusa Regia și la
cunoștințele dacilor despre
astronomie, lecția a cuprins și
un segment important despre
rolul Soarelui pentru viata̦ pe
pământ, despre energia so-
lara ̆și utilizările ei.

Invitatul special al ediției a
fost Alin Henț, istoric în
cadrul Direcției Generale de
Administrare Monumente și
Promovare Turistică a jude -
țului Hunedoara, membru al
echipei care cercetează cetă -
țile dacice din Munții Orăștiei,
județul Hunedoara, care a
oferit o prețioasă lecție de is-
torie celor interesați de cea
mai importantă așezare din

Dacia preromană. 
Și tot invitat surpriză a fost

o elevă inventator, Ioana
Dîscă, membră a Clubului de
științe FiziTech și elevă a
Liceului de informatică Tra-
ian Lalescu din Hunedoara.
Ioana a prezentat în cadrul
lecției două sisteme create de
echipa sa. Unul dintre acestea
reprezintă o metodă simpli -
ficată pentru panourile so-
lare, iar cel de-al doilea este
un panou termoelectric care
convertește căldura și o
transformă în curent electric.

Proiectul Educație la înălți -
me include lecții live cu drona
pentru școlile din România.

Practic, elevii intră în di-
rect cu un loc extraordinar, de
unde urmăresc LIVE imagini
transmise cu o dronă, iar un
profesor entuziast le răs -
punde la întrebări, în direct,
chiar de la fața locului. Așa a
început proiectul-pilot Edu -
cație la înălțime, în 2020: în
județul Hunedoara, elevi și

profesori din trei școli rurale
au intrat în direct cu profesori
de istorie, de geografie, de bi-
ologie, într-o transmisiune în
direct de la 1700 de metri.

În nici două luni de la
lansare, ”Educație la Înălți -
me” a ajuns în peste 2000 de
școli din toate regiunile țarii.
Pentru că lecțiile cu drona au
dovedit că tehnologia și cre-
ativitatea pot fi îmbinate într-
un concept inovator care să
atragă și să inspire copiii
acestor timpuri. Un concept
care să însemne o schimbare
durabilă pentru învățământul
din România.

Elevii au putut participa
activ la lecția de la Sarmizege-
tusa Regia, lansând întrebări
și chiar au participat la un
concurs pregătit de organiza-
tori.

DGAMPT Hunedoara, cea
care administrează cetătile
dacice din munții Orăștiei,
spijină acest proiect, susține
educația și dezvoltarea.

Educaţie la înălţime,
în munţii dacilor

Crişcior – Starea de sănă -
tate a populaţiei reprezintă o
prioritate pentru adminis -
traţia locală din comuna
Crişcior. În acest sens, Primăria
Crişcior, cu sprijinul Consiliului
Judeţean Hunedoara şi al
Asociaţiei Salvital, va organiza
miercuri, 3 noiembrie, o
acţiune prin care oamenii din
comună îşi vor putea face
câteva investigaţii medicale
uzuale, dar extrem de impor-
tante pentru sănătate. 

„Vor fi oferite servicii gratu-
ite prin sistemul de
telemedicină. Persoanele care
doresc pot să-şi măsoare
glicemia, temperatura, tensi-
unea arterială. De asemenea,
echipa de paramedici ce va fi
prezentă în comună va efectua
măsurători de spirometrie,
prin care se vor putea identi-
fica eventuale probleme la
plămâni. Vor mai fi efectuate
electrocardiograme, pentru
inimă, şi examenul INR - o
probă de sânge pentru per-
soanele care au tratament cu
anticoagulante”, a arătat pri-
marul comunei Crişcior,
Ovidiu Furdui.

Evaluarea stării de sănătate
va avea loc la şcoala generală
din localitatea Crişcior, între
orele 10,00-13,00, şi la
căminul cultural din localitatea
Zdrapţi, în aceeaşi zi, între
orele 13,00 şi 16,00. 

Persoanele care doresc să
participe la această acţiune
organizată pentru sănătate vor
trebui să prezinte buletinul de
identitate atunci când vor sosi
în unul dintre cele două centre
de evaluare. 

Crişcior: Starea de sănătate 
a populaţiei, evaluată gratuit

cu ajutorul Salvital


