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AdMInIStRAţIe

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 5
Doar trei unităţi şcolare din
Deva vor putea începe, luni,
cursurile în condiţii optime
pentru elevi. Celelalte 
şapte şcoli nu au reuşit să
pornească încă instalaţiile
de încălzire. 

SănătAtePAg. 16

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!

Primăria comunei Sălaşu
de Sus se implică activ în
combaterea pandemiei de
COVID-19 şi organizează
pe 13 noiembrie o nouă
campanie de vaccinare 
împotriva virusului.

GRATUIT

Campioni mondiali pentru a doua oară

SF. MIHAIL ŞI gAVRIILPAg. 9
Sfinţii Arhangheli Mihail şi
Gavriil, sărbătoriți în
fiecare an, la 8 noiembrie,
sunt considerați drept
conducătorii cetelor de în-
geri și păzitorii oamenilor.

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

Gimnasta Ecaterina Szabo a primit 
titlul de “Cetăţean de Onoare” 
al municipiului Deva. /pag. 6
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Noul curriculum
aduce recomandări
europene adresate

tuturor sistemelor
educaţionale pentru o mai
bună coeziune, pentru o
inserţie reală pe piaţa
muncii, pentru o
convieţuire armonioasă,
echitabilă în context euro-
pean şi pentru un viitor
împreună. 

Amănunte în acest sens
am cerut de la doamna
profesoară Mariana Elena
CRĂCIUN (foto) - Colegiul
Național „Decebal” Deva.

- Este o provocare ce
vizează profesorul angrenat
într-un sistem de învăţământ
vetust, cu prejudecăţi şi or-
golii, care caută supape de
salvare în năzuinţa spre ex-
celsior.

Lumea contemporană se
află într-o continuă schim-
bare, pretinde predictibilitate,
trasează siajul tehno  logic care
necesită adaptabilitate, flexi-
bilitate, reinventare, pregătire
continuă, educație sincron și
online.

În acest caz, se impune
ranforsarea sistemului edu -
ca ţional prin politici edu ca -
ţionale viabile care să
contureze profilul viitorului
adult ceea ce presupune o
regândire a paradigmei. Noua
viziune apare după un dece-
niu de la integrarea în UE,
recomandă formarea profilu-
lui absolventului pe baza
celor 8 competenţe cheie dis-
puse transversal şi în progre-
sie în maniera unui sistem de

învăţământ integrat, trans şi
interdisciplinar care atrage
sui-generis un profil al profe-
sorului bazat pe competenţă,
abilităţi şi atitudini de em-
patie, cooperare, deschidere.

La capătul acestui demers,
absolventul plurivalent va fi
capabil să se adapteze unei
societăţi dinamice, versatile,
cu exigenţe inedite, să se con-
frunte, să gestioneze şi să
depăşească provocările, cu
alte cuvinte să înveţe pe tot
parcursul vieţii - LIFELONG
LEARNING, să înveţe din
experienţe, să se autodepă -
şească, să aibă autonomie, să
manifeste simţ civic şi să in-
terpreteze corect drepturile
şi obligaţiile.

Astfel cele 8 competenţe
cheie au un teren fertil în for-

marea profilului de absolvent
la limba și literatura română:

• comunicare în limba
maternă - e competenţa sine
qua non a oricărui vorbitor
de limbă maternă, e o lege
sfântă prin care ne
exprimăm, cu atât mai mult
că în contemporaneitate ex-
primarea în diverse maniere
şi diverse medii este mai
uzitată decât în trecut, având
în vedere mijloacele de co-
municare online, fiecare
deţinător de facebook
postează în limba maternă,
suscită interes pentru textul
literar şi nonliterar din sfera
naţională sau universală;

• comunicare în limbi
străine - este o componentă
esenţială a lumii moderne,
digitalizate, se inoculează

prin textele abordate, exer -
ciţiile şi folosirea mijloacelor
IT;

• competențe matematice
și competențe de bază în
științe și tehnologii - sunt
prezente în analizele grama -
ticale, în taxonomiile şi
operaţiile structurale ce le
presupune disciplina noastră,
prin intermediul metodelor
moderne, schiţe, scheme,
texte modale, dezbateri,
argumentări de tip pro-con-
tra, realizarea de planuri de
acțiune;

• competența digitală - dis-
ciplina apelează la mijloacele
şi instrumentele TIC, trăim
într-o lume digitalizată, o
lume smart, copiii operează
pe calculator, sunt receptivi
şcolii online;

• a învăța să înveți - dimen-
siune inovativă, se formează
prin responsabilizarea şi
creşterea autonomiei elevilor
monitorizarea progresului
per sonal, autoreglarea învăţă -
rii, alcătuirea de scheme, hărţi
mentale, aprecierea calităţilor
personale în vederea auto -
cunoaşterii, a orientării şco -
lare şi profesionale;

• competențe sociale și
civice - recurgerea la metode
de lucru în grup, pe echipe,
atelier de teatru, joc de rol,
relaţionarea pozitivă cu cei -
lalţi în contexte şcolare şi
extraşcolare, prin exercitarea
unor drepturi şi asumarea de
responsabilităţi;

• spirit de inițiativă și
antreprenoriat - realizarea de
proiecte, activităţi de volun-

tariat, de promovare a unor
evenimente, reclama;

• sensibilizare și expri-
mare culturală - vizită de
studiu, întâlnire cu un scri-
itor, teatru, film, muzeu.

În altă ordine de idei, misi-
unea dascălului de limba și
lite ratura română este să
cunoască, să aplice, să traseze
în proiectarea demersului
educaţional programa şcolară,
să formeze competenţe trans-
versale şi în progresie absol-
ventului prin accesarea
crea ti vităţii şi apelul la
conţinuturi conforme nevoilor
elevilor.

Actualul context deter -
mină înregimentarea noastră,
a tuturor dascălilor, la apli-
carea practică, nu doar de-
clarativ-retoric a aceluiaşi
sistem de valori; aici mă gân-
desc la o cooperare asemenea
albinelor în ţesătura hexa -
gonală a fagurelui de miere.
Cred că indiferent de disci-
plina predată, dascălul este
un umanist. 

Dascălul de limba şi litera -
tura română a fost mereu
umanist, în bancă cu elevii
sau în online, intrând virtual
în casele lor, încurajându-le
creativitatea prin jocul cuvin-
telor şi prin temele de viaţă
oferite de literatură. 

E poate disciplina cu cele
mai variate oferte: provocări,
experienţe, sentimente, posi -
bi lităţi de dedublare, de mas-
care, de a se pune în locul
celuilalt pentru o  mai bună
cunoaştere a lumii în care
trăim.

Noul curriculum şi provocările acestuia

Memoriile medicului
veterinar Cornel
OLARIU, consem-

nate în cartea „O viață
închinată vieții” sunt dedi-
cate „părinților, fraților,
soției, profesorilor de
mare ținută, ... colegilor” și
ne oferă o paletă diversă
de întâmplări din toate
etapele vieții sale.

Traseul său educațional a
fost încununat de succes, cul-
minând cu absolvirea Facul -
tății de Medicină Veterinară

din București. 
A fost pasionat de disci-

plina Controlul Sanitar Veteri-
nar al produselor de origine
animală.

Și-a ales această meserie
din dragoste pentru animalele
în preajma cărora a crescut,
recompensând în acest fel pa-
siunea tatălui pentru necu -
vân tătoare, în special cabaline.

Pe parcursul activității ca
medic veterinar, cu firea sa
deschisă, a făcut față oricăror
provocări la locurile de
muncă: abatoarele Hațeg,
Arad, Comtim Timișoara,
Circa de Control Produse de
Origine Animală Hunedoara,
militând pentru „apărarea
principiilor profesiei și garant
al consumatorului”. În decizi-
ile sale a luat în considerare
circumstanțele relevante fără
a aplica vreun interes per-

sonal sau o influență externă.
În activitatea sa profesio -

nală a acționat cu bunăvoință,
onestitate și integritate în
relațiile cu oamenii.

A manifestat dorință per -
manentă de a evolua, voință,
responsabilitate, răbdare,
călăuzându-se după moto-ul
„Medicul uman salvează omul,
medicul veterinar salvează
omenirea”. (Louis Pasteur)

După 44 de ani, a trebuit să
se obișnuiască să trăiască fără
soția sa, Marinela.

Ca să scape de această
cumpănă, autorul s-a apropiat
de divinitate. Și-a descoperit
harul de-a participa la Sfânta
Liturghie, cântând la strană, în
Biserica Silvașului.

„Sunt un creștin ortodox
practicant”, ne mărturisește
acesta, după ce a redescoperit
Sfânta Mănăstire Prislop.

Rugăciunea și încrederea
în Dumnezeu sunt soluția
viabilă în cazul durerilor
sufletești ale autorului. În-
crederea în puterea divină l-a
ajutat în mod cert la depășirea
durerii pierderii soției dragi.

Apreciem minialbumul de

la sfârșitul cărții, care ne-a fa-
miliarizat cu familia, prietenii
și colegii autorului.

De asemenea, remarcăm
aprecierile despre carte ale
prof. univ. dr. Ioan Popa, coleg
de școală primară și de liceu
cu autorul, cu care a păstrat o
vie legătură: „... ne-am întâlnit
de multe ori, ne-am re-
descoperit, i-am cunoscut fru-
moasa familie și așa a început
prietenia care a evoluat as-
cendent, fără nicio fisură, s-a
statornicit în timp și de care
încă ne bucurăm”.

Vă invităm cu deosebită
plăcere să citiți cartea ca să
descoperiți mai multe detalii,
care credem că vă pot sur-
prinde cu aspecte inedite din
viața unui medic veterinar.

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

O viață închinată vieții

Memoriile unui medic veterinar
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E
chipa de robotică a
Liceului „Traian
Lalescu” este

campioană mondială cu
un proiect dedicat pan-
demiei de COVID-19.

Hunedoara – O instalaţie
care poate steriliza măştile
medicale de protecţie, un
robot pe care spitalele l-ar
putea utiliza la dezinfecţia sa-
loanelor cu ajutorul ultravio-
letelor şi o aplicaţie prin care
se poate uşura munca medi -
cilor. Acestea sunt invenţiile
echipei de robotică a Liceului
Teoretic „Traian Lalescu” din
Hunedoara, care a reuşit să
impresioneze juriul Campio -
natului Mondial de Robotică
„First Global Challenge” cu un
proiect ştiinţific menit să re-
zolve o parte din problemele
legate de pandemia de
COVID-19.

Competiţia s-a desfăşurat

online, cu participarea a 177
de ţări, în perioada 28 iunie-
28 septembrie, iar rezultatele
s-au publicat pe 30 octom -
brie.

Sănătatea- una din
temele concursului

„Campionatul a fost unul
atipic, în sensul că scopul
principal al concursului a fost
elaborarea unui proiect
ştiinţific în care echipele tre-
buiau să identifice o pro -
blemă generată de pandemie,
din mai multe domenii:
sănătate, educaţie, economie,
şi să propună o soluţie. Noi
am ales sănătatea, am propus
o soluţie şi am obţinut primul
loc”, spunea profesorul Mir -
cea Nistor, mentorul echi -
pelor RobotX şi RobotY de la
Liceul „Traian Lalescu” Hune-
doara.

Pe lângă proiectul ştiinţific,
elevii au desfăşurat şi alte
activităţi, cum ar fi cele de so-
cial-media, construirea a pa -
tru sisteme de roboţi şi a unui
minisatelit care a trebuit real-
izat şi lansat cu ajutorul unui
balon cu heliu.

„Proiectul nostru a propus
un pachet de soluţii pentru
combaterea pandemiei.
Acesta conţine un sistem de
sterilizare termică a măştilor
de protecţie, în aşa fel încât
ele să poată fi reutilizate de
cel puţin 20 de ori, ceea ce ar
reduce foarte mult costurile şi
deşeurile care se produc în
urma lor. Adică, am permite
fiecărui om să aibă la
îndemână o mască sterilă,
fără să fie nevoit să cumpere,
de fiecare dată, câte o mască
nouă pe care să o folosească
două-trei ore”, a explicat
Mircea Nistor.

Un robot pentru 
ultraviolete

Sterilizatorul este foarte
simplu şi ieftin încât oamenii
şi-l pot face singuri din carton
şi un fir subţire de cupru
folosit în bobinaj. Modul de
construire se poate regăsi pe
un site creat de elevi la adresa
www.health4everyone.org,
unde sunt prezentate toate
componentele proiectului.

În cadrul proiectului,
echipa liceului din Hunedoara
a propus şi un robot autonom
care să sterilizeze saloanele
de spital cu ajutorul radiaţiei
ultraviolete. Aparatul ajunge
la un preţ de aproximativ o
mie de dolari, faţă de 96.000
de euro, cât costă unul care
efectuează aceleaşi opera -
ţiuni, susţine profesorul Nis-
tor.

„Robotul nostru este capa-
bil să sterilizeze cu UV şi în
spatele obstacolelor, ceea ce
un robot obişnuit nu o face.
Folosim o suflantă cu „efect
Coandă”. Este un robot mult
mai eficient şi mult mai ieftin.
În pachet mai era inclus un
pachet de senzori de oxigen,
care ar fi prins foarte bine în
secţiile noastre ATI, mult mai
simplu şi mult mai ieftin, cu
comandă şi semnalare la
distanţă, în aşa fel încât să
rezolvăm o altă problemă
spinoasă”, a arătat mentorul
echipei de la Hunedoara.

Aplicaţia medicală

O a patra componentă a
pachetului este o aplicaţie de

calculator care ia legătura cu
pacienţii aflaţi în izolare la
domiciliu, le adresează între -
bări verbal, ascultă răspun -
surile şi extrage informaţia
necesară, după care prezintă
un raport sintetic medicului.
În acest fel, medicul este scu-
tit să vorbească cu zeci de
persoane, în fiecare zi, ca să
afle starea lor de sănătate.

„Pune exact aceleaşi
întrebări standard care se
adresează oficial într-o astfel
de conversaţie şi ar putea re-
zolva o problemă legată de
suprasolicitarea medicilor,
care trebuie să supravegheze
atâtea mii de pacienţi, la
domiciliu. În plus, ar putea
face trasabilitatea contacţilor,
să interogheze persoana, cu
cine a luat contactul, când şi
să decidă dacă e o problemă
de răspândire a virusului”, a
adăugat Mircea Nistor.

Mircea Nistor-
un mentor de nivel

mondial

Desemnat în cadrul con-
cursului ca fiind „cel mai bun
mentor”, coordonatorul echi -
pelor de robotică de la Liceul
„Traian Lalescu” şi-a expri-
mat speranţa că proiectele
dezvoltate de elevi vor bene-
ficia de sprijin pentru a putea
fi puse în practică.

„Este tonic să fii apreciat la
nivel global. Au fost opt men-
tori din cele 177 de echipe
care au primit acest premiu,
fără o anume clasificare. E
plăcut (să fii desemnat cel
mai bun mentor - n.r.), dar nu
este esenţial. Esenţial ar fi
pentru noi ca ideile noastre,
zbaterea noastră să ajungă să
fie folosită pe o scară cât mai
largă”, a adăugat Mircea Nis-
tor. 

Invenţiile elevilor din Hunedoara –

premiate cu aur la nivel mondial
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În primul rând tre-
buie precizat că de-
semnarea domnului

Dacian Cioloș în calitate
de candidat la funcția
de prim-ministru s-a
făcut de președintele
Klaus Iohannis , cu
încălcarea art. 103 din
Constituție, care
prevede expres că, can-
didat la funcția de
prim-ministru poate fi
desemnat numai dacă
are majoritate
parlamentară absolută
sau este sprijinit de
majoritatea
parlamentară. Dacă
această condiție nu este
îndeplinită singura
soluție constituțională
o reprezintă declan -
șarea de alegeri 
anticipate.

Apreciem că domnul Cio -
loș a abordat chestiuni
esențiale ale justiției dintr-o
postură greșită.

1) În ceea ce privește
preva lența dreptului euro-

pean în raport cu dreptul in-
tern, se acreditează ideea
neconstituțională că ar pre -
vala dreptul european ceea ce
determină în final o gravă
încălcare a principiului
suveranității și independenței
națiunii noastre (art. 1 și 2 din
Constituție).

În România însăși Curtea
Constituțională s-a pronunțat
pentru prevalența dreptului
intern asupra celui european,
similar cu instanțele supe-
rioare din Polonia și Ungaria.

2) Un alt aspect controver -
sat tratat ca o problemă  de
politică curentă o reprezintă
chestiunea Secției pentru In-
vestigarea Infracțiunilor din
Justiție din cadrul Parchetului
General. În mod evident
existența secției de investi-
gare are rădăcini constitu -
ționale , începând cu raportul
de subordonare ierarhică,
instituțională a autorității res -
pective. Niciuna din celelalte
variante vehiculate nu asigură
decât dependența ierarhică
de secții sau departamente

ale Parchetului General.
Domnul Dacian Cioloș

adoptă o soluție care încalcă
principiul constituțional al
funcționării Justiției în sensul
că există un singur organ
acreditat constituțional, res -
pectiv Parchetul General, iar
propunerile care doresc să
transfere întreaga secție la
D.N.A nu se întemeiază pe o
asemenea dispoziție.

De altfel, există unanimi-
tate în rândul specialiștilor în
a constata, ilegalitatea consti-
tuirii D.N.A. –ului. Această
ultimă instituție a fost în -
ființată cu încălcarea dispo -
zițiilor art. 131 alin. 2 din
Constituție, unde se prevede
că ‘’Ministerul public își
exercită atribuțiile prin
procurori constituiți în par-
chete , în condițiile legii ‘’ și
care  funcționează pe lângă
instanțele de judecată’’. Astfel
au fost constituite parchete pe
lângă judecătorii, tribunale,
Curți de Apel și pe lângă Înalta
Curte de Casație și Justiție. 

3) Este vădit exagerată
’’lozinca’’ potrivit căreia în
funcții publice nu pot fi
desemnați penalii referindu-
se în realitate la o situație
contrară art. 36 din Con -
stituție care face trimitere
doar la cei condamnați defin-
itiv prin hotărâri judecă to -
rești la pierderea drepturilor
electorale.

Este regretabil că persoane
publice având cele mai înalte
funcții în stat  vehiculează și
încearcă să acrediteze teorii
neconstituționale. Nu  trebuie
omis că adopta rea Constituției
a fost rezultatul manifestării
de voință a întregului popor
prin referendum. 

Președinte,
Cornel Mihăiescu Gavrilă

Într-un moment în
care economia globală
este bulversată de o

criză energetică fără
precedent, guvernanții
din România își continuă
planul de distrugere a
capacităților naționale
de producție a energiei
electrice. În loc să fie
retehnologizată pe fon-
duri europene sau guver-
namentale și să rămână a
statului român, Mintia a
fost închisă pentru a fi
vândută la preț de fier
vechi apropiaților ac-
tualei puteri. 

Dacă planul de transfer a ac-
tivelor termocentralei către
domnul Comănescu nu va avea
succes, Mintia va fi cumpărată
de companii străine care au
certitudinea că își investesc
banii pentru a produce profit. 

Potrivit administratorului
special al Complexului Ener-
getic Hunedoara, 8 firme și-au
exprimat intenția de a cum -
păra Mintia, iar administra-
torul judiciar primește în
continuare oferte pentru un
grup de minim 800 MW pe gaz. 

L-am interpelat în mai
multe rânduri pe ministrul
Ener giei, pe domnul Popescu,
cerându-i acestuia să păstreze
termocentrala în proprietatea
statului sau să o transfere Con-
siului Județean Hunedoara ori
Primăriei Deva, iar apoi să
aloce fondurile necesare
retehnologizării ei. Ultima dată,
acesta mi-a răspuns că Mintia

reprezenta doar 1% din pu -
terea instalată în capacitățile
de producție de energie
românești. Ați închis Mintia,
dar nu ați avut nicio jenă când,
acum două săptămâni, de ex-
emplu,  România importa un
sfert din consumul de energie
electrică, iar lucrul acesta se în-
tâmpla înainte de deconec -
tarea reactorului de la
Cer  na  vodă, care a mărit impor-
turile. Pe fondul deficitului
capacităților de producție la
nivel național și a creșterii
dependenței de importuri,
România a ajuns să plătească
printre cele mai mari prețuri la
electricitate din Europa, fapt
care se răsfrânge asupra
copetitivității firmelor româ -
nești și asupra nivelului de trai
al românilor.

Revenind la Mintia, solicit
din nou (pentru a câta oară?)
ca statul român să nu înstrăi -
neze termocentrala, ci să o
retehnologizeze și să repună în
folosință, în beneficiul ro -
mânilor, în general, și al deve-
nilor, în particular. Pentru a
sublinia cinismul deciziei pri -
vind închiderea Mintiei, vă
reamintesc faptul că, la Deva,
intrăm în a doua iarnă fără
încălzire și apă caldă. După
închiderea termocentralei care
asigura agentul termic în oraș,
avem școli neîncăzite, aparta-
mente și case în care oamenii
îngheață de frig.

Deputat Anamaria Gavrilă
Circumscripția electorală 

22 HUNEDOARA

Anamaria GAVRILĂ:
Închidem capacități 

de producție de energie
electrică românești, 

dar plătim cel mai mare
preț la energia electrică

din Europa

PARTIDUL DREPTĂȚII SOCIALE
Filiala Județeană Hunedoara

Consideraţii asupra 
programului de guvernare

propus de candidatul 
Dacian Cioloş 

cu privire la ’’Justiţie’’



Deva – Doar trei dintre
cele zece unităţi de învăţă -
mânt din Deva vor începe,
luni, cursurile, cu sălile de
clasă încălzite, relevă o ana -
liză făcută zilele trecute de
prefectul judeţului Hune-
doara, Călin Marian, cu direc-
torii şcolilor din municipiul
reşedinţă de judeţ. 

Potrivit situațiilor prezen-
tate de către directorii șco lilor,
în trei unități de învă țământ
devene - colegiile „Decebal” și
„Regina Maria”, precum şi
Liceul de Arte „Sigismund
Toduță” - nu sunt probleme cu
asigurarea căldurii, fiind deja
în funcțiune centrale termice
pe gaz, astfel că, dacă va fi
cazul, cursurile pot începe cu
prezență fizică. 

Pentru celelalte șapte
unități școlare lucrările de in-
stalare și punere în funcțiune
ale noilor rețele și echipa-
mente de alimentare cu ener -
gie termică se află în diferite
faze de execuție. 

În majoritatea cazurilor
instala țiile vor putea fi folo -
site, din păcate, abia în luna
decembrie a acestui an, cele
mai multe pro bleme tehnice
fiind cauzate de necesitatea
redi men sionării rețelelor
electrice și de încălzire, dar și
de perioada de livrare a cen-
tralelor termice de mare ca-
pacitate.

Prefectul Călin Marian a
solicitat directorilor de şcoli şi
reprezentanţilor Inspectorat-
ului Şcolar Judeţean să

găsească soluții pentru ca în
școlile fără încălzire, elevii din
clasele a VIII-a și a XII-a să-şi
poată desfășura cursurile în
clase, dacă situația epidemio -
logică va permite acest lucru. 

Evident, o condiţie impor -
tantă în această situaţie este
ca instalaţiile electrice să
poată face faţă, provizoriu,
încălzirii cu aparate care
utilizează o sursă electrică.

„Diriginții claselor care nu-
și pot desfășura activitatea în
școală trebuie să aibă o foarte
bună comunicare cu elevii și
părinții pentru a fi stabilite
detaliile procesului didactic,
în funcție de fiecare situație în
parte”, a subliniat prefectul
judeţului.
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Căldura în şcolile 
din Deva- un obiectiv

rezolvat parţial

Hunedoara - Consiliul Lo -
cal Hunedoara a aprobat
propu nerea conducerii Pri mă -
riei de a premia elevii, profe-
sorii şi antrenorii cu rezultate
deosebite în anul şcolar 2020
– 2021. Este vorba despre ele-
vii şi sportivii care au obţinut
rezultate deosebite la olim pia -
dele şi concursurile naţionale
şi inter naţionale. 

Astfel, 139 de elevi vor
primi premii în bani din partea
municipalităţii, sumele ur-
mând să fie cuprinse, în funcţie
de rezultatele fiecăruia, între
300 şi 600 de lei. Acestora li se
adaugă 32 de profesori şi
antrenori coordonatori care
vor fi premiaţi, fiecare, cu câte
500 de lei. În total, pentru pre-
mierea performerilor mu-
nicipiului Hunedoara, Pri-
mă  ria a alocat suma de 82.000
de lei. 

„Când am spus că educaţia
este o prioritate pentru
Primărie nu am spus-o doar de
dragul de «a da bine» în faţa
cetăţenilor. Atât prin nu-
meroasele proiecte de reabil-
itare şi dotare a unităţilor
şcolare, cât şi prin atenţia
acordată profesorilor şi elevi -
lor merituoşi ai municipiului,
cred eu că am reuşit să
demonstrăm, până acum, că

suntem preocupaţi de buna
stare a sistemului educaţional
hunedorean, atât cât se poate
implica Primăria în acest
domeniu”, spune primarul mu-
nicipiului Hunedoara, Dan
Bobouţanu. 

Premiile vor fi înmânate
merituoşilor tineri hunedo -
reni, profesorilor şi antre no -
rilor lor pe parcursul lunii
noiembrie.

În cazul persoanelor cu
dizabilități,
incapacităţile lor pot

împiedica participarea
deplină la viaţa
profesională şi socială. De
obicei, acestea se
confruntă cu stigmati-
zarea şi excluderea social
iar şi în aceste situaţii,
auzul este unul din cele
mai importante simțuri. 

Organizaţia Naţiunilor
Unite a realizat numeroase
studii în ceea ce privește
numărul persoanelor care
suferă de dizabilități, din
aceste studii se remarcă fap-
tul că în jur de 10% din
populaţia lumii, 650 de mili -
oane de oameni trăiesc cu o
dizabilitate, aceasta fiind
considerată cea mai mare mi-
noritate din lume.

Clarfon îşi propune să ajute
la integrarea persoanelor cu
handicap din societatea
românească, prin respectarea
dreptului la integrare al per-
soanelor cu dizabilităţi.

Echipa Clarfon se anga -
jează să se mobilizeze cu
resursele necesare şi să vină
în sprijinul persoanelor cu
dizabilităţi, astfel încât aces-
tea să se bucure de un auz
optim şi pune la dispoziţie o
tehnologie modular la apara -
tele auditive intraauriculare.

Acum, la Clarfon per-
soanele cu dizabilități pot
folosi un voucher în valoare
de 23.000 lei (4600 euro)

pentru achiziţia unui aparat
auditiv prin proiectul “Facili -
tarea inserției pe piața muncii
a persoanelor cu dizabilități”,
organizat de Autoritatea Na -
țio nală pentru Drepturile Per-
soanelor cu Dizabilități, Copii
și Adopții. Cu voucherul
obţinut, solicitantul se pre zin -
tă într-unul dintre cele peste
50 de cabinet Clarfon la nivel
naţional, unde se probează și
se allege aparatul auditiv.

Condițiile care trebuie în-
deplinite pentru obţinerea
voucherului:

– dizabilitate prin certifi-
catul de încadrare în gradul
de handicap;

– căutarea unui loc de
muncă;

– vârstă de muncă;
Și pentru că sănătatea

auzului populaţiei este una
dintre misiunile companiei, în
cabinetele Clarfon, îţi prezen -
tăm aparate auditive de cali-
tate superioară.  Aparatele
auditive din portofoliul Clar-
fon sunt programabile digital,
acestea dispun de un număr
de 12 până la 20 de canale. 

De asemenea, dispun atât
de programe manual cât si au-
tomate, astfel se adaptează în
diferite medii sonore şi sunt
compatibile cu toate accesori-
ile wireless din gama Unitron. 

În această serie, se re gă -
sesc cele mai mici aparate au-
ditive reîncărcabile din lume
cu conectivitate bluetooth.

Elevii cu rezultate bune, 
premiaţi la Hunedoara

Persoanele cu dizabilități 
îşi îmbunătăţesc calitatea

auzului la Clarfon
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În şedința
extraordinară  a Con-
siliului local de mier-

curi, la propunerea
primarului municipiului
Deva, Florin Oancea, s-a
decis de către consilieri,
acordarea titlului de
Cetățean de onoare a mu-
nicipiului  fostei cam-
pioane olimpice și
mondiale, Ecaterina
Szabo, cea mai titrată
gimastă din istoria clubu-
lui Cetate Deva.

Acest titlu vine în semn de
prețuire  pentru întreaga ac-
tivitate sportivă din  dome-
niul gimnasticii și pentru
modul în care Ecaterina
Szabo a reprezentat Deva și
România în toate marile
competiții, pentru faptul că a
promovat în toți anii cât a
fost sportivă și antrenoare,
cu dragoste, marile valori ale
acestui sport al frumuseții.

Emoţionată, cu prilejul
acestui eveniment, Ecaterina
Szabo  și-a arătat disponibili -
tatea de a se implica în
acțiunile umanitare din mu-
nicipiul nostru, menționând
că  dorește să fie alături de

cetățenii acestui oraș, în tot
ceea ce fac spre  dezvoltarea
acestui municipiu.

Felicitări Ecaterina Szabo,
pentru titlul de Cetățean de
onoare al Devei !

Gimnasta Ecaterina Szabo-
Cetățean de onoare
a municipiului Deva

Oficiali, în așteptarea
judecății

Michel Platini, fost
preşedinte al
UEFA, şi Sepp Blat-

ter, fost preşedinte al FIFA,
au fost puşi sub acuzare în
Elveţia pentru mai multe
infracţiuni, printre 
care "escrocherie", 
în afacerea plăţii suspecte
ce a dus în 2015 la sus-
pendarea lor din fotbalul
mondial.

Tribunalul penal federal
din oraşul Bellinzona trebuie
să valideze acest act de acu -
zare şi să decidă desfăşu rarea
unui proces împotriva celor
doi foşti oficiali, care sunt
urmăriţi de asemenea pentru
"gestionare nelo ială", "abuz
de încredere" şi "falsificarea
valorilor mobiliare", după ce
FIFA i-a plătit lui Platini 2
mili oane de franci elveţieni în
2011 fără justificare scrisă, la
ordinul lui Blatter.

După şase ani de anchetă,
cei doi sunt acuzaţi "că au
aranjat în mod ilicit o plată de
2 milioane de franci din
partea FIFA în favoarea lui
Michel Platini". Triplul câşti -
gător al Balonului de Aur a

fost consilierul lui Blatter
între 1998 şi 2002, în timpul
primului mandat al acestuia
la FIFA, potrivit unui contract
scris semnat în 1999 şi care
prevedea o remuneraţie
anuală de 300.000 de franci
elveţieni, "facturată de dl. M.
Platini şi plătită integral de
FIFA". Dar în 2011, "la mai
bine de opt ani după înche -
ierea activităţii sale de con-
silier", Platini "a pretins o
creanţă de 2 milioane de
franci elveţieni", achitată de
FIFA "cu concursul" lui Blat-
ter şi considerată "neînte -
meiată" de parchet.

Cei doi au susţinut de la în-
ceputul anchetei că au
hotărât verbal un salariu
anual de un milion de franci
elveţieni pentru această ac-
tivitate de consilier, fără ca
finanţele FIFA să permită
atunci plata către Platini, şi au
reglat pur şi simplu soldul cu
întârziere. În Elveţia, escro -
cheria simplă este pasibilă de
cinci ani de închisoare "sau
de o pedeapsă pecu niară",
notează AFP.

Preşedintele Agenţiei
Naţionale Anti-
Doping, fostul 

arbitru internaţional 
Cristian Balaj, a declarat 
în conferinţa de presă
organizată cu ocazia re-
tragerii sale din funcţie, că
pleacă pentru un proiect
important la CFR Cluj,
acolo unde sunt "foarte
multe lucruri de realizat".

Balaj a menţionat însă că în
decizia de a pleca de la ANAD
a contat şi faptul că la în-
ceputul anului s-a pus în
discuţie la nivelul Guvernului
înlocuirea sa din funcţie.

"Am decis să plec pentru că
este un proiect important la
CFR Cluj, sunt foarte multe lu-

cruri de realizat acolo. Sper să
nu mă schimb, să rămân
acelaşi Cristi Balaj transpa -
rent. Am promis celor de la
WADA că voi rămâne acelaşi
susţinător al sportului curat
indiferent unde voi merge.
Dar nu ascund faptul că la
ANAD am rămas un pic

Cristian Balaj renunță la conducerea
Agenției Naționale Antidoping

dezamăgit de faptul că la în-
ceputul anului s-a discutat să
fiu schimbat din funcţie. Con-
sideram că nu merit să trăiesc
aşa ceva ştiind câte eforturi
am făcut şi ce am realizat pen-
tru Agenţia Naţională Anti-
Doping. Nu am plecat acum
două luni de la ANAD pentru
că am dorit să mă asigur că
Agenţia rămâne conformă
regulilor WADA", a spus Balaj,
care va prelua funcţia de
preşedinte al campioanei
României.



P
rin succesul de la
Cluj-Napoca, Anett
Kontaveit a comple-

tat tabloul Turneului
Campioanelor, competiția
de la Guadalajara urmând
să alinieze la start vete -
rane ale circuitului WTA
(Karolina Pliskova, Gar-
bine Muguruza), sportive
aflate la cel mai bun
sezon al carierei
(Barbora Krejcikova), dar
și jucătoare tinere care și-
au făcut loc în elita
tenisului feminin (Aryna
Sabalenka, Iga Swiatek,
Maria Sakkari, Paula Ba-
dosa).

Ashleigh Barty, care a
cucerit cinci titluri în acest

sezon (Miami, Melbourne,
Stuttgart, Cincinnati şi Wim-
bledon), a anunțat că nu va
participa la Turneul Cam-
pioanelor, aceasta dorindu-și
să se pregătească pentru se-
zonul următor (va încerca să
se impună la Australian
Open).

Turneul Campioanelor
2021, lista participantelor:
Aryna Sabalenka (Belarus, 2
WTA), Barbora Krejcikova
(Cehia, 3 WTA), Karolina
Pliskova (Cehia, 4 WTA), Gar-
bine Muguruza (Spania, 5
WTA), Maria Sakkari (Grecia,
6 WTA), Anett Kontaveit (Es-
tonia, 8 WTA), Iga Swiatek
(Polonia, 9 WTA) și Paula Ba-

dosa (Spania, 10 WTA).
Guadalajara va organiza

doar anul acesta Turneul
Campioanelor, care se va în-
toarce din 2022 la Shenzhen
(China), oraş desemnat
gazdă oficială a competiţiei
până în 2030. Ediţia de anul
trecut a competiţiei nu s-a
disputat din cauza pan-
demiei de coronavirus.

Akron WTA Finals va avea
loc în perioada 10-17 noiem-
brie 2021. Turneul se va juca
pe hard outdoor (în aer
liber) și va aduna la start cele
mai bune opt sportive ale se-
zonului în curs. Competiția
are premii totale în valoare
de $5 milioane.
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Tenis de câmp 

Turneul campioanelor 
la Guadalajara

M
unicipiul
Timișoara a
găzduit la finalul

săptămânii trecute între-
cerile   Campionatului 
National de marș pe
distanța de 10 km, ediție
la care au participat
sportivi de la 11 cluburi
din țară, în total  33 de
atleti, 17 la feminin si 16
la masculin.

O performanță deosebită
care terbuie apreciată la
adevărata valoare, au înregis-
trat-o componentele echipei
de alergătoare legitimate la
SCM Deva, Sorana Tuțu,Ana-
Maria Bolohan, Delia Maria

Florea și Mădălina Andreea
Danciu, care s-au clasat pe
locul secund în întrecerea
echipelor de senioare total-
izând  31 de puncte. Primul
loc a fost ocupat de CS Unirea
Alba Iulia  iar pe locul al
treilea s-a situat echipa de la
LPS Alba Iulia.

De menționat că elevele
pregătite de prof. Florin
Bucur au încheiat  competiția
pe primul loc în întrecerea pe
echipe  de la categoria tineret
iar în clasamentul național
feminin  SCM Deva  s-a clasat
pe locul V cu un total de 29,62
puncte.  Felicitări!

Atletism 

Medalie de argint pentru
echipa de senioare 

de la SCM Deva

P
asiune, experienţă şi
valoare sunt doar
câteva dintre

atributele uneia dintre
personalităţile gimnasticii
contemporane. Maria
Fumea a pus bazele gim-
nasticii aerobice în Româ-
nia, iar rezultatele
obţinute sunt
excepţionale: peste 160 de
medalii la Campionatele
Mondiale, Europene, şi
Jocurile Mondiale.

Cu o capacitate extraordi -
nară de dezvoltare a sportului
căruia i-a dedicat peste 25 de
ani , Maria Fumea s-a remarcat
nu numai ca antrenor coordo-
nator al lotului României, ci şi

ca arbitru internaţional şi
membru al Comitetului Teh nic
al Federaţiei Internaţio nale de
Gimnastică.

Cu o experienţă pluridisci -
plinară dezvoltată în anii
dedicaţi gimnasticii ritmice,
artistice şi aerobice, Maria
Fumea este candidatul FRG la
funcţia de membru în Comite-
tul Executiv al Federaţiei
Internaţionale de Gimnastică
şi la cea de membru în Comite-
tul Tehnic al gimnasticii aero-
bice. Alegerile vor avea loc la
Congresul FIG din Antalia-Tur-
cia  ( 5-7 noiembrie 2021).

Doar două personalităţi ale
gimnasticii româneşti au făcut
parte din Comitetul Executiv al

FIG - Nicolae Vieru, în perioada
1976-2008 (vice pre  şe dinte FIG
pe parcursul a 3 mandate) şi
Adrian Stoica, în perioada

2000-2012. După încheierea
mandatelor, atât Nicolae Vieru,
cât şi Adrian Stoica au fost
numiţi vice-preşedinţi de

onoare ai FIG.
Două campioane ale gim-

nasticii aerobice, Bianca Becze
şi Laura Cristache au realizat
prezentările Mariei Fumea:
http://mariafumea.rf.gd/ .

La Congresul FIG din An-
talia, Federaţia Română de
Gimnastică va fi reprezentată
de Carmencita Constantin
(Preşedinte FRG), Maria Fumea
(membru al Comitetului Tehnic
Aerobic al FIG şi candidat la
Comitetul Executiv FIG), Anca
Grigoraş (Preşedinte al Comite-
tului Tehnic Feminin al Euro-
pean Gymnastics) şi de Mircea
Apolzan (membru al Comitetu-
lui Executiv al European Gym-
nastics).

Gimnastică

Vicepreședintele Maria Fumea candidează la FIG



T
răim vremuri ciu-
date, în care
aproape că nu știm

ce alegeri să facem, mai
ales atunci când vine
vorba de sănătatea
noastră. Iar dacă se
întâmplă să avem prob-
leme cu respirația, deja
intrăm în panică, re-
curgem la tot felul de
medicamente, chiar dacă
e vorba doar despre o
simplă răceală. 

În acest caz, remediile na-
turiste pot fi de un real folos,
mai ales dacă recurgem la
prepa rate din plante care
ușurează respirația. Și cum
infecțiile respiratorii sunt
frecvente în sezonul rece, iată
câteva plante care ne pot
ajuta.

Salvia
Emană o aromă puternică,

iar uleiurile esențiale obți -
nute din această plantă sunt
foarte utile în cazul bolilor de
plămâni și afecțiunilor respi-

ratorii obișnuite. De aseme-
nea, ceaiul de salvie este des
folosit în cazul durerilor de
gât sau tuse. Pentru tratarea
sinuzitelor sau a tulburărilor
pulmonare, specialiștii indică
inhalarea vaporilor de ceai de
salvie. În bronșita cronică,
uleiul de salvie sub formă de
capsule ajută mult. 

Cimbrul

A fost folosit din cele mai
vechi timpuri pentru tratarea
problemelor pulmonare. Este
utilizat și astăzi pentru a se
preveni și trata infecțiile trac-
tului respirator sau pneu-
moniile infecțioase, potrivit
remediinaturiste.ro. În plus,
acesta întărește sistemul
imunitar ajutând, totodată, și
la curățarea plămânilor.
Ceaiul de cimbru, care are
puterea de a elimina virusu -
rile și bacteriile, se consumă
îndulcit cu miere sau se pot
inhala vaporii produşi de
acesta, pentru a se elimina

toxinele acumulate în sis-
temul respirator. 

Ciuboţica-cucului
Are proprietăți espec-

torante, fiind folosită și în anti-
chitate pentru tratarea
racelilor. Această plantă este
utilizată în tratamentul tusei
cronice, în special a celei aso-
ciate cu bronșita cronică, în caz
de gripă sau răceli. O infuzie
din flori de Ciuboțica cucului
se obține dintr-o lingură de
flori uscate, peste care se
toarnă o cană de apă clocotită.
Se lasă la infuzat timp de 10
minute, după care se poate
consuma. Siropul din ciuboțica
cucului se obține din flori
zdrobite, amestecate cu apă și
miere. Este eficient în cazul
tulburărilor de respirație.

Pătlagina
Este tot un remediu

străvechi, care ameliorează
iritațiile gâtului, ajută la
tratarea tusei, având în
conținutul său substanțe an-

tibiotice și antiinflamatoare,
spun cercetătorii. Ceaiul se
prepară dintr-o linguriță de
plantă uscată, la o cană de
apă fierbinte, care se lasă la
infuzat zece minute. Se pot
consuma două căni de ceai pe
zi, acesta fiind foarte util bol-
navilor de astm bronșic.

Menta

Plantă aromată, cu multi-
ple calități, menta conține
mentol, o substanță care
favorizează respirația. Uleiul
esențial de mentă este și el
foarte des folosit, fiind un
des congestionant puternic cu
proprietăți antioxidante.

Scaiul vânăt
Ajută la fluidizarea secre -

țiilor bronhice, fiind un bun
expectorant. Ceaiul de scai
vânăt se prepară dintr-o
linguriță de plantă la o cană
cu apă clocotită. Se lasă la in-
fuzat timp de zece minute,
din care se administrează trei

linguri, de trei ori pe zi. Un
astfel de remediu este benefic
și în caz de  tuse convulsivă.

Uleiul de eucalipt
Are acțiune desconges -

tionantă, fiind eficient pentru
fluidizarea secrețiilor și ușu -
ra rea respirației. În astfel de
situații, se pun pe o batistă
câteva picături din astfel de
ulei, care se ține aproape de
cap, în timpul somnului. Dar
picăturile se pot pune și într-
un vas cu apă fierbinte,
făcându-se inhalații.

Ghimbirul
Renumit în toată lumea

pentru proprietățile sale te -
rapeutice, ghimbirul a de-
venit cunoscut și la noi. Este
folosit ca remediu în cazul
problemelor respiratorii,
fiind un expectorant natural,
care grăbește eliminarea mu-
cusului, eliberând astfel căile
respiratorii. Are acțiune anti -
septică, antibacteriană și an-
tiinflamatoare.

Sucul de ghimbir cu mor-
cov (rețetă aflată în faza de
debut) se pare că poate ajuta
în cazul astmului bronșic.
Pentru obținerea sucului, cele
două ingredienete se folosesc
în cantități egale. Rădăcinile
se curăță de coajă, se storc cu
aparatul pentru suc sau se
mixează în robot, după care
se strecoară. Sucul obținut se
amestecă până la omoge-
nizare și se consumă ca atare,
fără să fie diluat cu apă. 

Important!
Sucul de ghmbir și morcov

se consumă imediat, întrucât
se oxidează foarte repede.
Poate fi îndulcit cu miere și
aromat cu mentă, pătrunjel
sau busuioc. 

Cornelia Holinschi

5 - 11 NOIEMBRIE 20218 - SĂNĂTATE

Plante utile în afecțiunile respiratorii
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Sunt sărbătoriți în
fiecare an, la data de
8 noiembrie, fiind

considerați conducătorii
cetelor de îngeri și
păzitorii oamenilor de la
naştere până la moarte.
Tot acum Biserica
Ortodoxă prăznuiește, pe
lângă Soborul Sfinților
Arhangheli Mihail și
Gavriil, toate Puterile
Cereşti cele fără de
trupuri, care nu s-au
despărţit de Dumnezeu.

Ziua de 8 Noiembrie
Este a noua lună de la

creație, care s-a săvârşit în
luna martie, ca un simbol al
celor nouă cete îngereşti,
numărul opt fiind simbolul
vieții veșnice.

În tradiția creștină
Arhanghelii Mihail și

Gavril sunt călăuze ale su-
fletelor în drumul spre rai.
Despre Arhanghelul Mihail
se spune că poartă cheile
raiului, este un înfocat
războinic împotriva diavolu-
lui, veghind totodată la
căpătâiul bolnavilor dacă
acestora le este dat să moară,
sau la picioarele lor, dacă le e
dat să mai trăiască. Arhan -
ghelul Gavriil este aducătorul
veștilor bune, el vestind Fe-
cioarei Maria nașterea Mân-
tuitorului lumii, Pruncului
Iisus. 

Sfântul Arhanghel 
Mihail

Al cărui nume în limba
ebraică înseamnă “Cel ce este
asemenea lui Dumnezeu”,
este voievodul oştilor cereşti
şi cel dintâi din ceata
Sfinţilor Arhangheli. Poartă
sabie de foc, are menirea de
a păzi legea lui Dumnezeu, de
a birui puterea vrăjmaşilor,

fiind și cel care s-a certat cu
îngerii răi. Dacă la început
toți îngerii erau buni și
înțelepți, după încercarea la
care i-a supus Dumnezeu,
înainte de Facerea Lumii, o
parte dintre ei, adică cei
conduşi de Lucifer, s-au
răzvrătit. Atunci, spune
Scriptura, ”a fost mare război
în cer, au început a cădea
mulţime de îngeri, toate
pute rile cereşti tulburându-
se, iar Arhanghelul Mihail  a
strigat: ”Să luăm aminte”!
Din clipa aceea, a încetat
căderea îngerilor, căci toţi
luând aminte de glasul lui şi
la greşeala îngerilor răi, au
căzut înaintea slavei lui Dum-
nezeu, preamărind numele
Lui”. Arhanghelul Mihail s-a
certat cu diavolul în pustiul
Arabiei pentru trupul lui
Moise, zicând: ”Certe-te pe
tine Domnul!” (Iuda 1, 9). A
însoţit  poporul ales din
Egipt în pământul făgă -
duinţei și a adus cele zece
pedepse peste poporul cel
împietrit al lui Faraon. De
asemenea, el s-a arătat păzi -
torul oştilor lui Isus Navi,
căruia i-a zis: ”Eu sînt Voievo-
dul oştilor Domnului şi acum
am venit”. (Iosua 5, 14). 

Sfântul Arhanghel 
Gavriil 

Considerat a fi mesagerul
veștilor bune, al cărui nume
în limba ebraică înseamnă
”bărbat-Dumnezeu”, nu mai
poartă sabie de foc, ci crin de
neîntinată bucurie. Potrivit

Noului Testament, el a fost
ales şi trimis de Dumnezeu la
Fecioara din Nazaret să-i
vestească taina cea mare a
întrupării Domnului. Tot el a
adus vestea zămislirii Maicii
Domnului dumnezeieştilor ei
părinţi, Ioachim şi Ana. A
vestit în templu Sfântului Za-
haria că soţia lui va naşte la
bătrâneţe pe Sfântul Ioan
Botezătorul, a dus vestea cea
bună Anei, mama proorocu-
lui Samuil. Sfântul Arhanghel

Gavriil a dus la cer rugă -
ciunea Fecioarei Maria când
petrecea în templu, i se arăta
adesea şi-i descoperea taine
negrăite, aducându-i hrană
îngerească. El a auzit cel din-
tâi despre taina întrupării lui
Hristos, rostind cel dintâi nu-
mele Mântuitorului Iisus. El a
pus nume Sfântului Ioan
Botezătorul și a vestit păs to -
rilor că în Betleem s-a născut
Mesia. Tot el l-a liniştit pe
Iosif, poruncindu-i să fugă în
Egipt împreună cu Fecioara
Maria și Pruncul, apoi să se
reîntoarcă în Nazaret. 

Este ocrotitorul fecioa -
relor și mamelor, păzeşte
pruncii, duce rugăciunile cele
fier binţi la Dumnezeu şi
aduce înapoi împlinirea cere -
rilor. Ajută la înmulţirea şi

mântuirea neamului ome-
nesc.

Credințe 
și obiceiuri 

• În sâmbăta dinaintea
sărbătorii Arhanghelilor Mi-
hail și Gavriil se dau pomeni
de sufletul morților, se
aprind lumânări, ziua nu-
mindu-se ”Moșii de Arhan -
gheli”. 

• Despre cei care lucrează
în ziua de Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavriil se spune că
se vor chinui în ceasul morții.

• Tot în această zi, se
aprind lumânări atât pentru
cei vii, cât și pentru cei
dispăruți în împrejurări mai
puțin tragice.

Cornelia Holinschi

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil 

Mai marilor Voievozi ai Oştilor cereşti, rugămu-vă
pe voi, noi nevrednicii, cu rugăciunile voastre să ne
acoperiţi pe noi, cu acoperământul aripilor slavei
voastre celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi, cei ce
cădem cu deadinsul şi strigăm: izbăviţi-ne din nevoi,
ca nişte mai mari peste cetele puterilor celor de sus.
/doxologia.ro
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La serviciu vor fi unele schimbări
pe care trebuie să le acceptați și
să le rezolvați din mers. Vor fi
discuții pe această temă, dar
până la urmă lucrurile vor rein-
tra în normal.  Se recomandă
prudență în tot ce faceți și
ocupați-vă mai mult de familie.

Încă de la începutul intervalului
vă propuneți să realizați multe,
dar planurile voastre se vor
schimba pe parcurs. Și nu tocmai
în rău, pentru că urmează sur-
prize plăcute din partea familiei.
Se va schimba programul de
lucru la serviciu, dar vă veți aco-
moda repede.

Sunteți foarte ocupați și vă
propuneți să realizați lucruri noi.
S-ar putea să primiți o sumă
importantă de bani, dar asta nu
înseamnă că trebuie să-i cheltuiți
repede. Veți finaliza un proiect
important și veți fi foarte
mulțumiți de rezultatul muncii
voastre.

Chiar dacă intenționați să vă
implicați în activități noi,
aducătoare de venituri, trebuie să
vă consultați cu familia. Nu de
altceva, dar planul vostru implică
anumite riscuri. Unele persoane
apropiate încearcă să vă
propună o colaborare, dar nu
este momentul să acceptați.

Este o perioadă incertă pentru
toată lumea, așa că încercați să
vă acomodați la noile condiții. La
locul de muncă s-ar putea să
intervină schimbări, așa că aveți
nevoie de sprijinul colegilor. Dar
până la urmă vă veți obișnui cu
toate.

Schimbările petrecute în viața de
zi cu zi vă afectează în mod de-
osebit și vă poate influența munca.
Tocmai de aceea, încercați să vă
detașați de pro blemele celor din
jur și concentrați-vă pe ceea ce
aveți de făcut. Aveți nevoie de
liniște și la serviciu, așa că luați
măsurile necesare.

În plan profesional sunteți foarte
solicitați și nu știți cum să faceți
față la toate situațiile ivite. Veți
avea întâlniri cu reprezentanții
unor instituții importante și veți
discuta despre activitatea
voastră profesională. Este posibil
să participați la o negociere și să
aveți câștig de cauză.

În perioada următoare, ar fi de
dorit să manifestați prudență în
tot ce faceți și să nu luați hotărâri
pripite. Dacă sunteți în căutarea
unui loc de muncă, veți avea sorți
de izbândă fie acum, fie în viitorul
apropiat. Totul este să nu
renunțați la idealurile voastre.

Proiectele la care lucrați se
apropie de finalizare. Dar mare
atenție la documentele pe care
trebuie să le semnați, pentru că
sunt posibile unele încurcături. S-
ar putea să faceți o călătorie în
interes de serviciu și trebuie să fiți
foarte prudenți,  mai ales în
condițiile actuale.

Încercați să finalizați proiectele
începute, pentru că lucrurile
devin tot mai tensionate la locul
de muncă. Este posibil să vi se
schimbe programul de lucru sau
să primiți sarcini noi. Indiferent
de situație, căutați să vă păstrați
calmul. 

La serviciu este multă agitație și
căutați să faceți față unui pro-
gram destul de încărcat. Cu toate
acestea, nu vă neglijați sănătatea
iar atunci când este cazul,
ocupați-vă mai mult de voi. Fa-
milia vă solicită sprijinul într-o
chestiune financiară.

Indiferent de situațiile ivite,
păstrați-vă optimismul. Doar așa
veți reuși să treceți peste perioa -
dele mai dificile din activitatea
voastră. Cu răbdare și calm le veți
rezolva pe toate. Spre sfârșitul in-
tervalului vă veți întâlni cu per-
soanele dragi vouă, iar acest lucru
vă relaxează.

• Într-un cabinet medical…
- Domnule doctor, ce am oare de sunt așa

frumoasă, inteligentă, educată și bine făcută?
- Halucinații doamnă, halucinații…

• Doi bețivi pe o bancă
- M-am vaccinat, Gogule!
- Eu nu!
- Prostule! Dacă faci Covid nu tu gust, nu tu

miros și, poți să bei apă din greșeală!

• O simplă întrebare 
- Ce e pentru tine fericirea?
- Să mănânc!
- Mă refer la ceva mai spiritual.
- Să mănânc din tot sufletul!

• Școala în anul 2035
- Gigele, mâine să vii cu taică-tu la școală!
- Nu pot, tocmai a născut și e lăuz…
- Atunci să vină maică-ta!
- Nu poate, e la un concurs de haltere.
- Și cine are grijă de tine?
- Frate-miu, Cristina…

• Gheorghe și Ion stau de vorbă
- Ioane, soția mea nu știe să gătească, nu știe să

se îmbrace, nu știe nimic!
- Lasă Gheorghe, a mea e și mai și. I-am

cumpărat frigider și ea tot de mână spală!

SE SPUNE CĂ:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Este implicat într-un scandal

Unul din cei mai apreciați actori din Turcia,
protagonistul serialului ”Dragoste infinită”,
Burak Ozcivit este implicat într-un scandal. Ac-
torul este acuzat că le-a vorbit urât unor per-
soane angajate la ”Kuruluș”, scrie presa din
Turcia. El neagă acest lucru, spunând că oa-
menii vor să-i facă rău, iar declarațiile lor nu
sunt credibile.

A primit cetățenia rusă

Natalia Oreiro, actrița uruguayană, a
primit recent cetățenia rusă. Vedeta serialului
”Înger sălbatic” și-a declarat de mai multe ori
iubirea față de Rusia.

Duminică, 7 noiembrie, ora 20,00

Crăciun la Graceland
Filmul are în central acțiunii pe Laurel, o mamă

singură, dar și o femeie de succes, care călătorește
în Memphis pentru preluarea celei mai vechi bănci
de familie a orașului. În timp ce se află în oraș, ea se
întâlnește cu vechea iubire Clay, un promotor de
muzică cu aspirații înalte. Deși Laurel încearcă să
rămână concentrată asupra muncii, Clay îşi
aminteşte despre zilele în care formau un duo, în
drumul spre celebritate. Reîntâlnirea le face bine,
mai ales că acesta se comportă frumos și cu fiica sa.
Cei doi petrec clipe minunate împreună, bu-
curându-se unul de celălalt.

DIVA

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

A - B - A - S - T - SCHIMBATOR - TA - CANADA - JILT - TARAI - OIERI - TIT - UNCIE - AH - L - P - CEA - V - CIROZA - GETA - REAVAN - EST - SARA - GRAITOR - I -
STRICA - AN - RAURI - S - P - INAUGURARE - SA - NEPOT - TOIAG - SECERA - IOC - ARHIVA - CB - RAU - YALE - AMU - AS - NAP - IRURI - INTRUS- TEACA - ENE -
ASPRE - MDE - I - B - F - AGA - BAIER - OSPATAR - UP - BRR - ME - LA - ASEARA - ACRA - MARAR - ZIAR - BT - ERA - NAT - PIATA - O - A - ECLER - BD - AVAL -
ITALICE - RE - G - AUSTRIAC - REN - STEVIE - AJ - AI - EPUIZATA - URLET GRAV - STEA - RAR - I - OB - CIL - AT - GROENLANDA 



R
omânia se află în
fața unui paradox
macabru: țara unde

toți locuitorii sunt
specialiști în virusologie
și în dezinformări, a ajuns
pe primul loc în lume la
numărul de decese
cauzate de un virus.
România e în colaps. Cu-
vintele care sunt pe
buzele tuturor acum sunt
„dezastru”, „catastrofă”,
„eșec total”, ”nenorocire”,
iar ele descriu foarte bine
realitatea. Se caută
vinovați. Sunt puși pe
stâlpul infamiei oameni
care au crezut în
dezinformările din social
media și le-au rostogolit.

Acum, ca să-l cităm pe un
sinistru idiot încă în viață, "a
fost nevoie să moară oa-
meni" ca să începem să în -
țele gem că lucrurile nu sunt
așa de simple și, informațiile
oficiale sunt arareori pe
deplin adevărate. 

”Păpușarii” au aruncat
presei câteva oase 

și firimituri!  

Iar Presa a gustat din fruc-
tul oprit, a început să-i placă
tot mai mult și a devenit tot
mai dependentă de firimi-
turile păpușarilor. Aproape
toți au fost cumpărați și
pângăriți de aceiași păpu -
șari. Acum, prostituția nu
mai este opțională, este
obligatorie.

Să ne mai mirăm acum că
am putut fi prostiți în aseme-
nea hal? Nu are rost și nu
mai este timp. Cum să
combați nebunii cu argu-
mente logice și pertinente?
Nebunii trebuie izolați și
tranchilizați, nu combătuți.
Sub pretextul "protejării"
noastre de o tâmpenie căreia
ei îi spun "virus" este o între-
bare pe buzele tuturor:
există o legătură între pan-
demie și înjumătățirea
populației? Legile celor  care
ne conduc sunt reale sau
„unde ne aflăm noi în toată

această ecuație? Dar cine
sunt cei care ne conduc”? 

”Sunt un om cu nevoi sim-
ple. Cheltui lunar cam 10
000 lei”, asta spune actualul
Ministru al Finanțelor, care
este agramat. Că omul e
varză, se vede de la o poștă.
N-are habar cât s-a împru-
mutat România, n-are habar
cât e salariul minim, n-are
habar ce-i aia inflație, dar e
ministru! Șmecherii au pus
omul lor dominat de prostie,
ca sa poată fura.

Criza sanitară 

E și ea motiv de explozie a
prostiei în public. ”Românii
nevaccinați care ies din case
după ora 22 se pot
îmbolnăvi”. Arafat, Bă, ești
prost??? Cum să scoți asta pe
gură? Înseamnă că n-ai
creier.  Dar stați ușurel, că nu
se termină aici. În domeniul
sănătății, fiecare are dreptul
să-și spună părerea. Inclusiv
fufeturile-vedete ale PNL.
Bunăoară, Gorghiu, inter -
pelată de un internaut de-
spre siguranța vaccinurilor,
răspunde halucinant: „Dacă
mori, o faci pentru tine, pen-
tru sănătatea ta”. Asta a fost
cumva o „replică peste timp”
pe care i-a dat-o lui Turcan,
cea care a scos păsărica la
vedere afirmând că: ”e nece-
sar ca omul să aibă garanția
că nu se culcă sănătos și se
trezește mort”. 

Ce să spui? Spui Doamne
ferește și scuipi în sân. Mă
rog, Turcan e un monument
de prostie. Vă dați seama cât
a stat ea, săraca, pentru a
trage concluzia că „oamenii
săraci duc lipsă de bani”. Vă
vine să râdeți? Știu. N-am
pomenit de ”ȘEFUL”lor
suprem, întrucât nu ne-ar
ajunge un volum! Ca să fie
treaba treabă, ȘEFUL e dotat
cu o prostie bolnăvicioasă,
deranjant-agresivă. Infa tua -
tă! Nu de alta, dar la fiecare
imagine pe care-o văd cu el
îmi vine-n minte caracteri-

zarea sa: „neprecaut de
prostie și crizator”. Dacă
luăm la bani mărunți în-
treaga clasă politică, obser -
văm că e plină ochi de
oameni ,,slabi”. Nu cred că
greșim dacă spunem că sun-
tem reprezentați de cei mai
slabi dintre noi. 

Demult nu mă mai întreb
care-i motivul. Știu că pros-
tul, pentru a putea supra -
viețui, are nativ o doză de
ticăloșie direct propor -
țională cu prostia sa. Cu cât
ești mai prost, cu atât ești
mai ticălos. De aceea putem
spune că suntem repre -
zentați nu doar de cei mai
,,slabi”dintre noi, ci și de cei
mai ticăloși. 

„Avantajul” 
democrației? 

Noi suntem peste tot, de -
oa rece toate ticăloșiile făcute
de șleahta asta nemernică
trebuie plătite cumva. Iar
noi, plătim. Plătim pentru a fi
lăsați în pace. Așa ne place să
spunem. Doar că vă întreb
sincer: ați încercat vreodată
să înțelegeți psihologia
cerșetorului? Prima dată
vine la tine spășit, încearcă
să-ți spună o poveste care să
te facă să bagi mâna în buzu-
nar. Dacă-i dai, a doua oară
va veni la tine țintă și-ți va
spune doar concluzia poveș -
tii. Știe c-o știi. Și mai știe
ceva, anume: că-i dai. De-aia
nu se mai chinuiește. Odată
obișnuit, nu-ți va mai spune
nicio poveste, ci te va lua fa-
miliar cu : „Dă-mi și mie!”. Iar
dacă-i dai mai puțin decât se
așteaptă, e capabil să te în-
jure. 

ASTA ESTE ȘI LOGICA
POLI TICIENILOR. Prima da -
tă vin la tine așa, proști și
spășiți cum îi știm. Te roagă
să le dai votul și tu li-l dai, cu
ușurința cu care scoți un leu
din buzunar, ca să scapi de-
un cerșetor puturos. Doar că,
odată cu votul, le dai și ceva
din independența ta. Îi pui

șefi peste tine, peste viața ta.
Și așa ajungi dependent de
niște cerșetori care, prin
votul tău, se fac stăpâni peste
tine, peste buzunarul tău,
peste familia ta, peste în-
treaga ta existență. Mai mult,
structural, statul desenat de
societățile prezentului îi per-
mite politicianului să facă tot
ceea ce vrea fără să
răspundă. 

Știu că mă vor contrazice
vehement vreo câțiva dintre
cei mai paraleli cu realitatea,
dar dacă veți avea curiozi-
tatea să răsfoiți Constituția,
veți observa că în art. 72 se
specifică: „Deputaţii şi sena-
torii nu pot fi traşi la
răspundere juridică pentru
voturile sau pentru opiniile
politice exprimate în ex-
ercitarea mandatului”. Am
îngroșat ceea ce e esențial de
înțeles. Cu alte cuvinte, dacă
un parlamentar votează ca
de mâine să fiți sclavi, nu va
putea fi tras la răspundere
pentru ticăloșia sa. 

Culmea e că lipsa
răspunderii este întărită de
un alt articol, anume 69,
(politicul și alegatorul în 69),
în care se spune că „orice
mandat imperativ este nul”.
Așadar, nu poți încheia un
contract cu un parlamentar
prin care să-i spui că te
votez, dar ești obligat să
votezi într-un anume fel. Vă
întreb așadar: 

De ce se mai fac 
alegeri?!

Nu e limpede? Sistemul e
special gândit să fie putred!
Nici nu-i de mirare de ce
ajung toți neica nimeni să ne
reprezinte! STS numără!
Suntem unica țară din lume
unde STS NUMARĂ VOTURI.
Cine conduce STS? În același
fel este gândită și legea refer-
endumului. Acesta este de-
cizional doar în privința
modificării Constituției sau a
demiterii președintelui. În
rest, este consultativ. Luând

la puricat întreaga structură
a statului de drept, veți con-
stata limpede că întreaga
democrație e o făcătură.
Chiar și în ceea ce privește
răspunderea, treburile sunt
făcute special pentru a încu-
raja hoția. 

Dacă un politician ia
șpagă pentru un anumit vot,
de anchetat e anchetat dacă
binevoiește un procu ror. Păi
cum vine asta? Eu l-am votat,
el mi-a afectat mie intere-
sele, dar de anchetat, îl
anchetează o terță parte,
care nu are treabă cu mine.
Și asta dacă acea terță parte
vrea! Înțelegeți ticăloșia? În
mod normal, dacă un politi-
cian e votat de mine, ar tre-
bui să aibă un contract cu
mine. Adică mandatul său să
fie imperativ. De asemenea,
votul n-ar trebui să fie secret
decât dacă așa decid eu.
Asumarea votului, marcată
ca atare, ar trebui să vină la
pachet cu controlul și cenzu-
rarea activității acelui politi-
cian. 

Așa cum arată statul
acum, noi suntem doar
obiect al ticăloșiilor politicie-
nilor. Schimbările pe care
trebuie să le impunem sunt
cele menite a muta electorul
de la periferie din subordine
direct la butoane, ca centru
absolut al interesului politi-
cianului. 

Aceasta însă nu se poate
face decât printr-o schim-
bare din rădăcini a statului,
în care controlul să se ex-
ercite de jos în sus. Fără asta
nimic nu va funcționa!

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Manzala
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Manipularea este prostirea
perfectă a omului

Care mai este rolul statului?!



Mod de preparare:
Ficățeii de pui se curăță,

se spală și se pun la scurs.
Când sunt bine scurși de apă,

se prăjesc într-o lingură de
unt încins și se întorc pe

toate părțile, până se rume-
nesc ușor. Când sunt aproape
gata, se presară cu sare și
piper măcinat. 

Pentru sosul de ciuperci,
ceapa se călește în untul
rămas, se adaugă și ciuper-
cile scurse bine de apă și,
dacă se dorește, puțin us-
turoi. Făina, dizolvată în
laptele călduță, se toarnă
peste ciuperci, iar ingredien-
tele se mai lasă pe foc până
ce sosul se îngroașă. La final,
se adaugă smântâna, se mai
dau câteva clocote, se
condimentează după gust,

iar deasupra se presară
verdeață. Cratiţa se acoperă
şi se lasă un sfert de oră,
timp în care, ingredientele se
pătrund. Ficățeii prăjiți se
vor servi împreună cu sosul
de ciuperci.
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Mod de preparare:
Aripioarele se spală și se

curăță, apoi se pun la fiert în
3-4 litri de apă cu sare. Când
apa începe să fiarbă se ia
spuma, până rămâne supa
limpede. 

Între timp, legumele se
curăță, se spală și se taie
cubulețe. Cartofii și zarza-
vatul mărunțit se adaugă la
supă, lăsându-se pe foc până
se înmoaie aripioarele și
cartofii. Se adaugă apoi

cubulețele de roșii, baby
spanacul, opărit înainte și
ciorba se potrivește de sare.
După aproximativ zece
minute se adaugă fideaua, iar
după alte 5-10 minute, se
stinge focul. Deasupra se
presară verdeața tocată, apoi
ciorba se drege cu ou și
smântână. Cine dorește,
poate adăuga în farfurie și
suc de lămâie.

INGREDIENTE

opt aripioare de pui, un morcov, un pătrunjel, o
țelină, o ceapă roșie, 2-3 cartofi, baby spanac,
pătrunjel verde, un ou, fidea, un ardei roșu, 4-5 linguri
de cubulețe roșii în bulion, suc de lămâie.

CIoRbă DE aRIPIoaRE Cu SPaNaC 

FICăţEI DE PuI Cu SoS DE CIuPERCI

INGREDIENTE

500 gr ficat de pui, o
conservă de ciuperci, o
lingură de făină, 200 ml
lapte, 150 gr smântână,
2 linguri unt, sare, piper
măcinat, usturoi (opțio -
nal).

Ingrediente pentru foi:
250 gr făină, 50 gr

margarină, o linguriţă de
bicarbonat stins cu 1-2 lin-
guri de lapte, un ou întreg,
2 linguri de zahăr praf, o
lingură de cacao. 

Ingredientele se frământă
până se obţine un aluat con-
sistent. După o jumătate de
oră, din aluatul obţinut se
coc două foi, pe dosul tăvii.
Foile se înţeapă cu furculiţa
atunci când se introduc la
cuptor. 

Crema:
600 ml lapte, 4 linguri

de făină, 200 gr zahăr praf,
zahăr vanilat. 

Laptele se pune la fiert iar
când dă în clocot se adaugă

făina dizolvată în lapte rece
şi zahărul. Ingredientele se
fierb la foc mic, până se
obţine o cremă. După ce s-a
răcit, crema se amestecă
bine cu 300 g unt, frecat
spumă.

Sirop:
150 gr de rom, 100 gr

zahar, o cană de apă, 300 g.
pișcoturi.

Cum le aşezăm:
Pe una din foi se pune

jumătate din cremă, apoi
pişcoturi stropite cu sirop.
Peste ele se pune restul de
cremă, iar deasupra, cea  de
a doua foaie. Prăjitura se
poate orna cu glazură de
ciocolată.

Prăjitură cu pişcoturi 
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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 apartament 3 camere,

baie +bucătărie, cartier Dacia, Al,Ro-
manilor, bl.11, sc.I, et.4, ap.19. Preț:
50.000 lei, telefon: 0737.148.544.

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.

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 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 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, 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.

PIERDERI

l Pierdut certificat de înmatricu-
lare şi certificate constatatoare al 
REALCLASS S.R.L. ,Cod Unic de înregis-
trare RO18863756, înregistrat la 
Registrul Comerțului cu
J20/1059/2006. Se declară nul.

DIVERSE

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

l Vând colecția de cărți din 
”Romanul de dragoste”, șemineu
marmură, bibliotecă cu masă
încorporată, pat pliant, tacâmuri inox
și de argint, tablouri goblen, alte
obiecte de cristal și uz casnic. Telefon:
0254.211.687, 0735.195.269.

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, tel.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, tel.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. 

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

Deva - Trei maratoane de
vaccinare împotriva COVID-19
vor fi organizate la acest
sfârşit de săptămână în mu-
nicipiile Deva, Hunedoara şi
Petroşani, persoanele care
doresc să fie imunizate având
posibilitatea să aleagă între
serurile Pfizer şi Johnson&
Johnson, a informat marţi
Direcţia de Sănătate Publică
(DSP) Hunedoara.

Vaccinarea va avea loc în
perioada 5-7 noiembrie la
Centrul Cultural "Drăgan
Muntean" din Deva, la Centrul
de Recreere pentru Pensionari
din Hunedoara şi la Sala Poli -
valentă din Petroşani, bucu -
rându-se de sprijinul
Insti  tu ţiei Prefectului Hune-
doara şi al primă riilor din cele
trei municipii.

În cadrul maratoanelor or-

ganizate la Deva şi Hunedoara,
populaţia se poate imuniza în
oricare dintre cele trei zile
între orele 8,00-20,00, în timp
ce la Petroşani programul
anunţat este vineri şi sâmbătă,

între 10,00-19,00, iar dumi -
nică, între orele 10,00-15,00.

„Vă aşteptăm să punem
capăt acestei pandemii! Vac-
cinarea salvează vieţi!”, a
transmis DSP Hunedoara.

Trei maratoane de
vaccinare, în trei

oraşe, la acest sfârşit
de săptămână

Deva - Primăria și Centrul
Cultural „Drăgan Muntean”
Deva vor organiza în perioada
6-7 noiembrie, în sala mare a
casei de cultură din mu-
nicipiu, cea de-a 38-a ediție a
Festivalului Concurs Național
de muzică pop „Stelele
Cetății”.

Concursul se adresează
tinerilor interpreți, cu vârsta
cuprinsă între 15 și 25 de ani,
și își propune descoperirea
unor talente interpretative
reale, dar și promovarea
creației muzicale a compozi-
torilor ro mâni. Pentru etapa
de preselecție a concursului s-
au înscris 40 de concurenți
din 15 județe și municipiul
București, din care, doar 15
tineri vor fi prezenți în finala
care debutează sâmbătă, 6
noiembrie, de la ora 18:00, cu
concursul de interpretare.

Tinerii soliști beneficiază
de acompaniamentul live al
uneia dintre cele mai bune

formații din România, cu
instrumentiști profesioniști,
talentați și experimentați,
dirijată de compozitorul și pi-
anistul Viorel Gavrilă.

Duminică, 7 noiembrie, în-
cepând cu ora 18:00, în cadrul
Galei Laureaților va avea loc
un recital extraordinar
susținut de corifei ai folk-ului
românesc: Victor Socaciu,
Mircea Vintilă și Ducu Bertzi.

Intrarea la eveniment se
face pe bază de invitație.
Invitațiile pot fi ridicate de la
Centrul Cultural „Drăgan
Muntean” Deva. Evenimentul
va fi transmis în direct pe
pagi na de Facebook a Centru-
lui Cultural „Drăgan Muntean”.

Accesul la spectacol este
permis doar pentru per-
soanele care posedă paşa -
portul verde de vaccinare şi în
limita a 30% din capacitatea
maximă a spațiului. Toți
participanții trebuie să poarte
mască de protecție.

Concursul de muzică uşoară
„Stelele Cetății” – Deva, 

6-7 noiembrie

Sălaşu de Sus – O cam-
panie de vaccinare împotriva
COVID-19 este programată în
comuna Sălaşu de Sus pe
data de 13 noiembrie. O
echipă mobilă a Direcţiei de
Sănătate Publică se va de-
plasa în comună pentru a-i
vaccina pe cei care doresc să
se imunizeze faţă de virusul

SARS-CoV-2. Acţiunea va
avea loc la sediul Primăriei
Sălaşu de Sus şi este, de fapt,
o continuare a unor campanii
similare organizate în pe-
rioada pandemiei de
autorităţile locale.

„Am avut destui cetăţeni ai
comunei care au fost inte re -
saţi de aceste campanii de

vaccinare. Am reluat această
campanie atât pentru cei care
doresc să se vaccineze pentru
prima oară, dar şi pentru cei
care doresc să îşi facă a treia
doză de vaccin”, a spus pri-
marul comunei, Ioan Vlad.

Acoperirea vaccinală în co-
muna Sălaşu de Sus depăşeşte
40%, deşi părerile oamenilor
sunt împărţite. 

„Rămâne la aprecierea oa-
menilor; noi am încercat prin
diferite metode şi discuţii cu
cetăţenii să le explicăm că vac-
cinarea este singura şansă
pentru a putea scăpa de acest
virus, iar dacă l-am contactat
să putem avea o trecere mai
uşoară prin boală”, a arătat
primarul Ioan Vlad.

Din păcate, boala nu i-a ier-
tat pe locuitorii comunei
Sălaşu de Sus, iar pentru unii
bolnavi a fost chiar fatală. Au
pierit şi oameni mai tineri
pentru că virusul nu a iertat şi
a lovit cu putere acolo unde a
fost posibil. 

Campanie de vaccinare în Sălaşu de Sus


