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Fondat de Cornel POENAR

PAg. 3,5
Sărbătoarea Crăciunului se
apropie, iar copiii abia dacă
mai au răbdare să afle care
sunt primele cadouri pe care
le trimite Moş Crăciun. Auto -
ri tăţile locale s-au pregătit cu
grijă pentru aceste momente. 

cercetArePAg. 3

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!

Peste 320 de invenţii şi
inovaţii sunt prezentate, în
aceste zile, la ediţia a doua
a Salonului internaţional
InventCor 2021, organizat
la Deva de inventatorul
Corneliu Birtok Băneasă. 

GRATUIT

Preasfinţitul
Părinte nestor
este noul episcop
al episcopiei
devei şi 
Hunedoarei 

Preasfinţitul
Părinte nestor
este noul episcop
al episcopiei
devei şi 
Hunedoarei 

solstiţiul de iArnăPAg. 9
Are loc, anul acesta, la data
de 21 decembrie, ora 17,59.
Solstiţiul marchează prima
zi a iernii astronomice în
emisfera nordică, cu cea
mai scurtă zi şi cea mai
lungă noapte a anului. 

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

România va participa cu cinci sportivi,
printre care Robert Glinţă şi David Popovici,
la Campionatele Mondiale de înot în bazin
scurt (25 de metri) de la Abu Dhabi. /pag.6
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S
ub egida Uniunii
Ziariștilor
Profesioniști din

România, ziarul „Accent
Media” și Centrul Educa-
tiv „Copii și Tineri pentru
Comunitatea Europeană”,
au organizat un inedit
concurs internațional de
jurnalism pe tema
„Sănătatea - primăvara
vieții”.

Pe acest fond, concurenții
care s-au remarcat printr-un
mod literar de exprimare, co-
municare și informare a ma-
terialului publicistic, dove-
  dindu-se actori ai actului de
jurnalism, au primit distincția
„Prietenul jurnalismului -
punte spre viitor”. Printre
aceștia, am notat pe: Natalia
Rednic, Maria Gîrbovan
(Colegiul Național „Geor ge
Coșbuc” Cluj-Napo ca), Dorina

Roxana Botoș (Școala Gim na -
zială „Romul Ladea” Oravița),
Georgiana Matieș, Marius
Scornea (Liceul Tehnologic
Energetic „Dra go mir Hur-
muzescu” Deva), Elena
Medeea Munteanu Școala
Gimnazială „Iordache Can-
tacuzino” Pașcani, Andreea
Alexandra Pătcaș, Lorena
Pletea (Palatul Copiilor Arad),
Cătălina Cumpă nașu, Cristina
Petea (Colegiul Național
„Iancu de Hunedoara” Hune-
doara), Dan Bădău Vlad,
Maria Cătălina Roșu, Andreea
Oprița (Colegiul Național „De-
cebal” Deva), Bianca Alexa
(Liceul Tehnologic „Nicolae
Stoica de Hațeg” Mehadia),
Anisia Maria Staicu, Mihai
David Staicu (Școala
Europeană Nr. 1 Bruxelles),
Raluca Maria Gherman (Sem-

inarul Teologic Ortodox „Sfân-
tul  Mitropolit Simion Ștefan”
Alba Iulia) și Alexandra Maria
Bikfolvi (Școala Gimnazială
„Aron Densușianu” Hațeg).

În contextul acestui con-
curs jurnalistic s-a tipărit pli-
antul „SĂNĂTATEA - CEL MAI
DE PREȚ DAR AL VIEȚII”. S-au
înființat cercuri intitulate
„Prietenii sănătății”, membrii
acestora fiind chiar parti -
cipanți la această întrecere
literară. (a se vedea foto)

După implementarea
obiec ti  velor stabilite, am cerut
în exclusivitate opinia
președintelui juriului, Cornel
POENAR (membru UZPR), di-
rectorul ziarului „Accent
Media”, care ne-a declarat: „În-
trecerea jurnalistică cu tema

„Sănătatea - primăvara vieții”
s-a dovedit una de suflet și en-
tuziasm. 

Participanții au dovedit un
model de comportament jur-
nalistic, prin lucrările lor ex-
primându-și propria oglindă a
vocației, un început de drum
spre arta scrisului. 

Cu toții au dovedit abilități
jurnalistice, reflectând prin
scris realitatea în mod obiectiv,
cu expresii de calitate și
conștiință - un îndemn la opti-
mism și speranță. 

De notat este și faptul că,
asemenea concursuri literare
sunt o adevărată poartă
deschisă spre jurnalismul pro-
fesionist, dar și spre latura
creativității, a gustului pentru
lectură al elevilor”. 

A
genţia de Plăţi şi
Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) -

după cum ne spunea
Veronica TOPOR (foto) di-
rector executiv al Centrului
Județean Hunedoara - în
cursul lunii decembrie
2021 se depun Cererile de
acord pentru finanţare

aferente schemei de ajutor
de stat pentru reducerea
accizei la motorina
utilizată în agricultură pen-
tru anul 2022, la centrele
judeţene ale Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură pe raza cărora
sunt situate exploatațiile
agricole pentru care se
solicită ajutorul de stat sau
unde au fost depuse cereri
de plată pentru schemele
de sprijin pe suprafaţă.

Beneficiarii, printre alții,
sunt:

• producătorii agricoli, per-
soane fizice autorizate, între-
prinderile individuale şi
întreprinderile familiale con-
stituite potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.

44/2008, cu modificările şi
completările ulterioare care
exploatează terenuri agricole,
individual sau în forme de
asociere conform legislaţiei în
vigoare, în scopul obţinerii
producţiei agricole;

• persoane juridice, gru -
puri de producători recunos-
cute sau organizaţii de
producători recunoscute, du -
pă caz, care sunt înregistraţi
în Registrul naţional al
exploataţiilor şi care deţin,
cresc sau exploatează ani-
male, individual sau în forme
de asociere conform legis -
laţiei în vigoare, în scopul
obţinerii producţiei agricole;

• organizaţiile de îmbună -
tăţiri funciare şi federaţiile de

organizaţii de îmbunătăţiri
funciare înscrise în Registrul
naţional al organizaţiilor de
îmbunătăţiri funciare şi
Administraţia Naţională a
Îmbunătăţirilor Funciare;

• organizaţiile de cerce ta re,
respectiv universităţile, insti-
tutele şi staţiunile de cercetare-
dezvoltare din domeniul
agricol, al căror scop principal
este de a realiza cercetare
fundamentală, cercetare in -
dustrială sau dezvoltare
experimentală şi de a-şi face
cunoscute rezultatele prin
predare, publicare sau transfer
de tehnologie.

Documentele necesare
depunerii cererilor de acord
pentru finanţare aferente

schemei de ajutor de stat pen-
tru reducerea accizei la moto-
rina utilizată în agricultură
pentru anul 2022 sunt publi-
cate pe site-ul Agenției,
secțiunea Formulare
(http://www.apia.org.ro/ro/fo
rmulare1386829353).

Pentru a veni în sprijinul fer-
mierilor, ministrul Agriculturii
și Dezvoltării Rurale, Adrian
Chesnoiu, a dispus ca, pentru
anul viitor, să se realizeze o
analiză în vederea
implementării unor soluții care
să vizeze renunțarea la anumite
documente ce trebuie să
însoțească cererile de sprijin.

Pagină realizată de 
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș 

Ajutor de stat pentru reducerea accizei 
la motorina utilizată în agricultură 

Sănătatea - primăvara vieţii
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Deva - Preasfințitul Părin -
te Nestor a fost ales joi, de
Sfântul Sinod, în demnitatea
de Episcop al Devei și Hune-
doarei, în locul fostului epis-
cop Gurie Georgiu, decedat în
luna octombrie din cauza
îmbolnăvirii de COVID-19.

Potrivit Episcopiei Devei şi
Hunedoarei, noul episcop
ales și-a exprimat intenția de
a continua lucrarea și de a
valorifica mai mult moșteni -
rea bogată materială, dar mai
ales spirituală pe care a lăsat-
o Preasfințitul Părinte Epis-
cop Gurie după cei 12 ani de
păstorire.

„A plecat dintre noi într-un

moment neașteptat, pre-
matur, însă avem nădejdea că
prin duhul pe care l-a lăsat în
Episcopia Devei și Hune-
doarei și prin lucrarea pe care
a săvârșit-o pe mai departe va
rămâne să fie păstorul nostru.
Și noi, cei rămași, doar vom
încerca, cu ajutorul lui Dum-
nezeu și prin mijlocirea
Preasfinției Sale să conti -
nuăm lucrarea rodnică pe
care a săvârșit-o în județul
Hunedoara”, a afirmat PS
Nestor.

El a mulțumit Patriarhului
Daniel, Mitropolitului Lau ren -
țiu al Ardealului și între gu lui
Sinod pentru încrederea

acordată.
„Veșnică să-i fie pomenirea

Preasfințitului Părinte Epis-
cop Gurie și vă cer în conti -
nuare tuturor: Pomeniți-mă
în rugăciune, ajutați-mă cu
sfa tul, cu ajutorul și cu călău -
zirea pentru a putea ca unul
ce sunt mai tânăr în Sfântul
Sinod să continui lucrarea și
a duce mai departe moște -
nirea lăsată de Părintele nos-
tru Episcop Gu rie”, și-a
în cheiat intervenția noul
Episcop ales al Devei și Hune-
doarei.

Întronizarea noului epis-
cop al Devei va avea loc în
data de 26 decembrie.

Preasfinţitul Părinte
Nestor este noul episcop

al Devei şi Hunedoarei

Deva - Peste 320 de inven -
ții și inovații sunt reprezen-
tate la ediția din acest an a
Salonului de inventică Invent-
Cor 2021. Salonul se va
desfășura timp de două zile în
mediul online, iar partici -
panții sunt din 16 țări ale
lumii. Manifestarea este or -
ganizată de inventatorul Cor-
neliu Birtok Băneasă,
Aso   ciația Corneliu Group, în
colaborare cu Asociația Ro -
mână pentru Tehnologii Al-
ternative Sibiu.

„Participanţii sunt din toa -
tă lumea, iar ca notă de inedit
aş putea menţiona invenţii şi
inovaţii realizate în Brazilia,
Sudan, Australia, Israel,
Malaysia. Sunt 18 domenii de
activitate pentru care au fost

depuse proiecte, iar ponderea
cea mai mare o reprezintă –
spre surprin derea noastră,
categoria dedicată agricul-
turii şi maşi nilor agricole, cu
peste 60% dintre invenţii”, a
declarat inventatorul Cor-
neliu Birtok Băneasă.

Peste 60 % dintre partici -
panții la Salonul Inventcor 
s-au orientat spre invenții și
inovații care au ca temă
principală mediul, ecologia
sau agricultura. Juriul inter -
na țional al salonului va avea
o misiune dificilă, deoarece
între proiectele prezentate se
regăsesc unele referitoare la
folosirea dronelor sau a na -
no tehnologiei în tratarea can-
cerului.

„Toate proiectele sunt in-

teresante. Sunt însă şi câteva
inedite. Astfel la categoria
pentru copii - Kids Corner,
avem o echipă din Malaysia

care a dezvoltat un dispozitiv
de determinare a compoziţiei
solului prin care ştim dacă
are nevoie de îmbunătăţiri

pentru agricultură, în timp ce
Institutul de Maşini Agricole
din Bucureşti prezintă o
dronă folosită la erbicidarea
culturilor. Şi medicina este
bine reprezentată în acest
salon, una dintre invenţii
referindu-se la folosirea
nanoparticulelor în tratarea
cancerului”, a explicat organi-
zatorul InventCor.

Salonul internațional de
inventică Inventcor se va
încheia pe 18 decembrie, iar
lucrările pot fi văzute pe pag-
ina de Facebook a evenimen-
tului. Partener educațional al
salonului este Facultatea de
inginerie Hunedoara, din
cadrul Universității Po-
litehnica Timișoara.

Bucureşci – Aşteptat în
fiecare an, Moş Crăciun şi-a
umplut deja tolba cu cadouri
pentru copiii din comuna
Bucureşci, operaţiunea fiind
pregătită în colaborare cu
autorităţile locale. 

„Ne bucurăm să-l primim
pe Moş Crăciun. Am pregătit
150 de cadouri pentru toţi
copiii din comună. Deoarece
trebuie să respectăm nor -
mele sanitare ce ţin de pan-
demie, pachetele se vor
distribui fiecărui copil. Le
vom înmâna săptămâna vi-
itoare, în preajma Crăciunu -
lui, celor care vor veni cu
colinda pe la primărie”, a
menţionat primarul comunei
Bucureşci, Mircea Ghilean.

Pe de altă parte, adminis -
traţia locală este pregătită
pentru a interveni în situaţia

în care va ninge mai mult, uti-
lajele de deszăpezire fiind
verificate din punct de vedere
al funcţionării. Sunt asigurate
şi materialele antiderapante
necesare. 

„În preajma sărbătorilor
am avut şi bucuria de a bene-
ficia de o sumă de 22.000 de
lei pentru echilibrarea buge-
tului local. Fondurile au fost
alocate de Consiliul Judeţean
Hunedoara şi le mulţumim
pentru acest lucru. Totodată,
am reuşit să depunem un nou
proiect pentru modernizarea
iluminatului public din
comună, cu finanţare de la
Administraţia Fondului de
Mediu. Sperăm să reuşim să
câştigăm finanţarea şi pentru
acest proiect”, a conchis pri-
marul comunei Bucureşci.

Bucureşci: Moş Crăciun
aduce cadouri copiilor 

din comună

Tehnologii revoluţionare în tratarea cancerului, 
la Salonul de inventică InventCor
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Ne-am asumat in-
trarea la gu-
vernare pentru a

stabiliza un stat aflat în
derivă și pentru a im-
plementa un calendar
de măsuri sociale con-
crete. Într-o perioadă
scurtă, am reușit ce
mulți nu au fost în stare
să facă doi ani. În-
cepând cu 1 ianuarie
2022, măsurile noastre
se vor aplica.

Familiile românești au
avut un an greu. Tocmai de
aceea, primul nostru gând a
fost la copii și la nevoile aces-
tora. Începând cu 1 ianuarie,
majorăm alocațiile la 600 lei
pentru copiii de 0-2 ani și la
243 lei pentru cei cu vârsta
cuprinsă între 2-18 ani.

Nu putem să nu venim în
sprijinul celor vârstnici, care
au muncit o viață în țara
asta. Pensia minimă va
crește de la 800 la 1000 de
lei, iar restul pensiilor vor
crește cu 10%. De asemenea,

în luna ianuarie, oricine are
pensie între 1000 și 1600 de
lei va avea un venit de 2.200
de lei în luna ianuarie. Este
un ajutor financiar care se va
acorda o singură dată, astfel
încât oamenii să facă față la
scumpirea facturilor pentru
energie.

Persoanele cu dizabilități
sunt pe lista noastră de prio -
rități. Așa cum am promis,
cei care se confruntă cu ast-
fel de situații vor beneficia
de a 13-a îndemnizație. Tre-
buie să avem grijă de acei
români mai puțin norocoși.
Este o măsură normală și
responsabilă.

În acest final de an, am
inițiat un proiect de lege
pentru cetățenii din raza co-
munelor Vața de Jos și
Răchitova din județul Hune-
doara, circumscripție pe care
am onoarea să o reprezint în
Parlamentul României, co -
rec tând astfel o eroare
legislativă din trecut. Deși au
trăit într-o zonă expusă de-a

lungul timpului la poluare
excesivă, care le-a scurtat
speranța de viață, aceștia nu
au beneficiat de reducerea
vârstei standard de pension-

are cu 2 ani, precum locu i -
torii altor localități cu pro -
bleme similare. Ne asumăm
și facem dreptate până la
capăt. Cetățenii români care

locuiesc pe o rază de 8 km de
comunele respective se vor
putea pensiona anticipat, cu
2 ani înainte de termen, fără
penalități.

Asta înseamnă social-
democrația. Dincolo de cal-
culele economice, dincolo de
dorința unora de a trans-
forma statul într-o companie
a cărui singur obiectiv este
profitul, trebuie să ne rea -
min tim că rolul guvernu-
luieste acela de a administra
eficient banul public, în in-
teresul poporului. Nimeni,
dar absolut nimeni, nu tre-
buie lăsat în urmă, iar orice
creștere economică trebuie
resimțită în primul rând de
români, nu într-un birou
instituțional din capitală.

Mergem înainte. Muncim
pentru demnitatea tuturor
românilor.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei 
pentru învățământ

În așteptarea
sărbătorilor de
sfârșit de an, 

Biblioteca Județeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara – Deva, cu
sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara și
în parteneriat cu
Colegiul Național 
„Decebal” Deva,
pregătește pentru 
prietenii ei surprize
dintre cele mai plăcute. 

Una dintre acestea va fi
„Atelierul lui Moș Crăciun”,
deschis în perioada 20-22
decembrie 2021. În aceste
trei zile, în curtea bibliotecii
va fi amenajată o expoziție
cu vânzare unde vor fi
prezentate obiecte confecțio -
nate de elevi ai claselor I-VI
de la Colegiul Național „De-
cebal” din Deva. 

Vizitatorii vor putea ad-
mira și cumpăra obiecte din-
tre cele mai diverse, în
special podoabe de Crăciun,
pe care micii elevi le-au creat
manual pentru a aduce un
pic de bucurie celor care vor
trece pragul bibliotecii. 

Ex po ziția va fi accesibilă

zilnic între orele 16:00 și
18:00, iar vizitatorii ei sunt
așteptați cu mult drag și cu
speranța că vor afla, printre
creațiile elevilor, obiecte care

să le facă plăcere.  

Cu deosebită considerație,
Manager,

Ioan Sebastian Bara

„Atelierul lui Moș Crăciun”,
la Biblioteca Judeţeană

Natalia Intotero: AM PROMIS
MĂSURI PENTRU UN TRAI DECENT

Regia Națională a
Pădu rilor – ROM-
SILVA, Direcția

Silvică Hunedoara, prin
Oco lul Silvic Grădiște a
hotărât extragerea a
patru arbori cu semne
evidente de regres 
fiziologic (putregai la ex-
terior și scorburi) care
pot pune în pericol in-
tegritatea vizitatorilor
monumentului istoric, a
personalului de admi -
nistrare și a colectivului
științific de cercetare
arheologică din 
monumentul istoric
Grădiștea de Munte –
Sarmizegetusa Regia.

Lucrările de extragere a
celor patru arbori vor fi efec-
tuate de către o firmă
specializată, în zilele de 16 și
17.12.2021, și vor fi suprave -
gheate de reprezentați ai
colectivului Șantierului ar he -
o logic „Cetățile dacice din
Munții Orăștiei”, ai Regiei
Naționale a Pădurilor – ROM-
SILVA, Direcția Silvică Hune-
doara, prin Ocolul Silvic

Gră diște, și ai Direcției Gene -
rale de Administrare Monu-
mente și Promovare Turistică
a Județului Hunedoara. 

Decizia a fost luată în urma
vizitei în teren a comisiei de
evaluare formată din repre -
zentați ai Direcției Generale
de Administrare Monumente
și Promovare Turistică a
Județului Hunedoara, ai
Regiei Naționale a Pădurilor –
ROMSILVA, Direcția Silvică
Hunedoara, prin Ocolul Silvic
Grădiște și ai colectivului
Șantierului arheologic „Cetă -
țile dacice din Munții Orăștiei”
prin care s-au inventariat ar-
borii care din cauza stării
avansate de degradare re pre -
zintă posibile pericole pentru
integritatea vizitatorilor mon-
umentului istoric înscris în
Lista Patrimoniului Mondial
UNESCO, a persona lului de
administrare, a colectivului
științific de cerce tare ar -
heologică a sitului și a monu -
mentelor antice de la Gră diștea
de Munte–Sarmi ze getusa Regia.

Director general, 
Radu BARB

Cetatea de la Sarmizegetusa
Regia va fi închisă pentru 

vizitare vineri, 17.12.2021
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Vălişoara – Ca în fiecare
an, copiii din comuna Vă li -
șoara, cu precădere elevi ai
Școlii Gimnaziale din locali-
tate, au pregătit spectacole de
colinde și obiceiuri tradițio -
nale de Crăciun, specifice
locului, iar Moș Crăciun i-a
răsplătit de fiecare data pen-
tru eforturile depuse.

„Din păcate, apariția pan-
demiei de COVID-19 în în-
treaga lume, a făcut ca anul
trecut să nu ne putem bucura
de acest spectacol oferit de
copii, însă, sperăm ca anul
acesta să putem avea parte

măcar de un mic fragment din
ceea ce ne umplea sufletele de
bucurie în fiecare an. Chiar
dacă în anul 2020 copiii nu au
putut să ne încânte cu colinde
în cadrul unei serbări  la
Căminul Cultural din Văli -
șoara, am trecut pe la fiecare
copil însoțiți de Moș Crăciun
care a lăsat pachetul cu dulci-
uri pregătit de Primăria și
Consiliul Local Vălișoara”, a
spus primarul comunei
Vălişoara, Camelia Bedea. 

În acest sens, Consiliul
Local al Comunei Vălișoara, la
propunerea primarului, a

aprobat  alocarea de fonduri
din bugetul local al comunei,
în vederea organizării eveni-
mentului „Pomul de Crăciun”,
mai exact pentru achizițio -
narea unui număr de 100 pa-
chete cu dulciuri pentru cei
mici și felicitări pentru cei mai
mari.

„Ne aflăm în prag de
Crăciun, marea noastră săr -
bătoare creștină, iar gândurile
mele se îndreaptă către dum -
neavoastră,  toți cei care în de-
cursul acestui an mi-ați fost
aproape, colegi, membrii ai
Consiliului Local, colaboratori
și nu în ultimul rând către
locuitorii comunei Vălișoara și
vă doresc să aveți un Crăciun
minunat, cu bucate alese pe
masă și multe clipe frumoase
alături de cei dragi. Trăiți în
culori de Crăciun! Fiți gazda
colindelor care ne readuc
sfinţenia de altă dată. Sărbă -
tori fericite!”, este mesajul de
Crăciun transmis de primarul
comunei Vălişoara. 

Vălişoara: Colinde 
şi cadouri la bradul 

de Crăciun

D
e ce este un
adevăr? Pentru că
am primit mii și

mii de mesaje și petiții în
care oamenii mă roagă să
nu votez certificatul
verde. Sunt sigură că
aceleași mesaje le-au
primit și restul parlamen-
tarilor. Și nu am primit
nici măcar o singură
rugăminte să votez certi-
ficatul verde. Vaccinarea
prin impunerea certifi-
catului verde este de
neacceptat. 

Pentru mine e foarte clar
ce am de făcut. Am în Parla-
ment un mandat de la oa-
meni și nu voi trece peste
voința lor. Cine ne credem
noi, parlamentarii, să venim
aici, votați de români, și să
votăm împotriva voinței lor?
Cine ne credem noi să facem
altfel decât vor oamenii?
Guvernanții PNL, PSD și
UDMR au confundat permi-
siunea și onoarea de a servi
poporul cu vanitatea funcției
în care au fost puși. 

Ne uităm la Europa. Isto-
ria ne spune însă că acum
partenerii noștri europeni
au greșit grav în trecut. Iar
România a dat dovadă de

înțelepciune. Este momentul
ca și acum România să fie de
neclintit în a apăra pilonii de
bază aI Uniunii Europene:
respectarea voinței poporu-
lui, respectarea drepturilor
și libertăților oamenilor.

Crizele sunt oportunități.
Întunericul și haosul în care
suntem reprezintă o oportu-
nitate pentru adevărați lideri
călăuziți de Dumnezeu, de
lumină și de omenie. Este
ocazia ca un om mare să se
ridice și să fie un adevărat
lider. Să facă din România un
exemplu de înțelepciune
pentru toată Europa. 

Haideți, domnule Ciucă -
sunteți cel mai puternic om
din România. Sunteți singu-
rul din guvernare care nu are
nimic de pierdut și tot
poporul român ar avea de
câștigat! 

Spuneți NU certificatului
verde, Spuneți NU carantinei
celor testați și Spuneți DA
Crăciunului pentru toți ro -
mânii. Acum avem nevoie să
fiți eroul nostru!

Deputat 

Anamaria Gavrilă
Circumscripția

electorală 22 HUNEDOARA

Adevărul este că românii

nu vor certificatul verde

Crişcior – Anul viitor va fi
unul complicat, dar adminis -
traţia locală din comuna
Crişcior se pregăteşte, încă de
pe acum, pentru derularea
unor investiţii publice din fon-
duri atrase. Este vorba despre
Programul “Anghel Saligy”,
unde Primăria Crişcior a depus
mai multe proiecte ce vin în
sprijinul comunităţii locale.

„Un prim proiect are ca
obiect introducerea apei pota-
bile în satul Zdrapţi. Este o
investiţie aşteptată de oameni
pentru că aşa vom rezolva o
problemă importantă a satu-

lui”, spune primarul comunei
Crişcior, Ovidiu Furdui.

Potrivit acestuia, introduce -
rea reţelelor de apă şi de
canalizare fac obiectul şi al
unui proiect derulat de Aso -
ciaţia de Dezvoltare Interco -
mu nitară creată la nivel
judeţean pentru realizarea in-
frastructurii de apă, însă a Pro-
gramul de investiţii „Anghel
Saligny” poate reprezenta o
alternativă ca finanţare. 

Pe agenda administraţiei lo-
cale din Crişcior se mai află
rea bilitarea mai multor dru-
muri din comună.

„Chiar dacă stăm destul de
bine la capitolul drumuri, mai
este de lucru la infrastructura
rutieră. Cel puţin 3 sau 4 străzi
ar trebui asfaltate, iar acest
lucru se poate face prin acelaşi
program de investiţii. Eu mi-aş
dori ca în următorii doi ani de
zile să nu mai avem străzi neas-
faltate şi sper să pot duce la
bun sfârşit acest proiect”, a pre-
cizat Ovidiu Furdui.

La sfârşit de an, primarul co-
munei Crişcior a ţinut să le
adreseze urările sale tuturor
cetăţenilor, cu speranţa unui an
2022 mai bun şi spornic. 

Crişcior: Proiecte pentru anul viitor
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R
omânia va participa
cu cinci sportivi,
printre care Robert

Glinţă şi David Popovici, la
Campionatele Mondiale de
înot în bazin scurt (25 de
metri) de la Abu Dhabi
(Emiratele Arabe United),
care vor avea loc în  pe-
rioada 16-21 decembrie,
potrivit paginii de Face-
book a Federaţiei Române
de Nataţie şi Pentatlon
Modern.

La cea de a 15-a ediţie a
competiţiei la care vor partic-
ipa circa 1000 de sportivi din
întrega lume,  vor fi prezenți şi
George-Alexandru Stoica-
Constantin, Alexandra Dobrin
şi Bianca Costea. În competiție

sunt programate 44 de probe
care vor avea loc în Etihad
Arena.

Înotătorii români, care au
plecat luni spre Abu Dhabi,
sunt însoţiţi de antrenorii
Adrian Rădulescu şi Ciprian
Glinţă, de kinetoterapeutul
Dragoş Luscan, şef de
delegaţie fiind Silviu Anastase.

Competiţia de la Abu Dhabi
va cuprinde şi concursuri de
sărituri în apă (diving) şi
sărituri în apă de la mare
înălţime (high diving) - ultima
etapă a FINA/CNSG Marathon
Swim World Series 2021 - şi
înot în ape deschise. 

Concursul de high diving va
fi, totodată, ultima şansă de

calificare la ediţia a 19-a a Cam-
pionatelor Mondiale de nata ţie
de la Fukuoka (Japonia), din
2022.

România a încheiat
 Cam pio  natele Europene de
înot în bazin scurt (25 de
metri) de la Kazan (Rusia), din
noiembrie, cu trei medalii,
una de aur obţinută de David
Popovici la 200 m liber, una de
argint şi una de bronz,
câştigate de Robert Glinţă la
100 m spate, respectiv 50 m
spate. David Popovici a
obţinut prima medalie de aur
din istoria participărilor
româneşti la Europenele în
bazin de 25 m, după 4 medalii
de argint şi 8 bronz.

Natație

Sportivi români la Campionatele
Mondiale din Emirate

P
ilotul olandez Max
Verstappen (Red
Bull), în vârstă de 24

de ani, a cucerit primul său
titlu de campion mondial
la Formula 1, învingându-l
pe rivalul său Lewis Hamil-
ton (Mercedes) în ultimul
tur al ultimului Grand Prix
al sezonului, duminică la
Abu Dhabi, informează
AFP. 

Verstappen a fost crono -
metrat pe circuitul din Yas
Marina, după 306,183 km, cu
timpul de 1h 30 min. 17 sec.
345 de miimi  (medie orară:
203,468 km), fiind urmat la 2
sec. 256 miimi de Lewis
Hamilton, în timp ce spa -
niolul Carlos Sainz Jr (Ferrari)
a completat podiumul, la 5
sec. 173 miimi   

Hamilton, care a încheiat
astfel la opt puncte de noul
campion mondial, la finalul
unui sezon "de care ne vom
aduce aminte peste 10 sau 20
de ani", conform lui Verstap-
pen, va trebui să aştepte pen-
tru un al optulea său titlu
mondial record.

După imaginea acestui

sezon, ultima etapă pe care
cei doi rivali au abordat-o la
egalitate de puncte (369,5
fiecare) - situaţie nemaiîntâl -
nită decât o singură dată în is-
torie, în 1974 - a fost intensă
şi a cunoscut o serie de con-
troverse, incidente şi reveniri.

Echipa Mercedes şi-a "de -
pus intenţia de a face apel" la
respingerea celei de-a doua
reclamaţii împotriva rezultat-
ului Marelui Premiu de For-
mula 1 de la Abu Dhabi, care
a adus titlul mondial olan-
dezului Max Verstappen (Red
Bull), a anunţat, dumi nică, un
purtător de cuvânt al echipei,
citat de AFP.

Mercedes a depus două
reclamaţii privind maniera în
care s-a desfăşurat perioada
în care maşina de securitate a
fost pe pistă pe finalul cursei,
care i-a permis lui Verstap-
pen să treacă în avantaj în
faţa lui Hamilton în ultimul
tur.

Conform regulamentului
sportiv al Formulei 1 invocat
de echipa germană, reluarea
cursei s-a produs prea de-
vreme, în turul 58 şi ultimul.

Automobilism

Max Verstappen este 
noul campion mondial



Simona Halep (30 de
ani, 20 WTA) va în-
cepe anul 2022 în

Australia, acolo unde își
va face încălzirea pentru
primul turneu de Grand
Slam al anului, Australian
Open (17-30 ianuarie).

Astfel, dubla campioană
de Grand Slam va merge la
începutul lunii ianuarie la
Melbourne, unde va partici -
pa la Melborune Summer
Set, eveniment care va fi
compus din două turnee
WTA 250, între 3 și 9 ianua -
rie.

Alături de Simona, la Mel-
bourne Summer Set vor fi
alte două campioane de
Grand Slam: Emma Rădu ca -
nu (19 ani, 19 WTA) și
japoneza Naomi Osaka (24
de ani, 13 WTA).

Tablourile celor două
turnee vor fi stabilite pe 27
decembrie, dată la care Si-
mona Halep va afla dacă s-ar
putea duela cu Răducanu sau
Osaka. În total, la cele două
turnee din Melbourne vor
participa 20 dintre primele
50 de jucătoare ale lumii.

Halep ar fi trebuit să par-

ticipe la un eveniment de -
mon strativ la Johannesburg,
pe 18 și 19 decembrie 2021.
Varianta Omicron a coro -
navirusului, apărută chiar în
Africa de Sud, i-a dat peste
cap programul.   „Nu mai
particip la niciun turneu, la
niciun demonstrativ, stau
acasă mai bine şi încerc să
mă pregătesc cât se poate de
bine, ca să am totuşi un în-
ceput de an bun. În Bucureşti
mă antrenez, ca de fiecare
dată. Nu plec de aici. Poate
doar câte un week-end, pen-
tru relaxare.  Sunt schimbări
de la zi la zi. Sper să dispară
orice formă de carantină,
pentru că m-ar încurca din
punct de vedere mental. Am
crezut că scăpăm, dar acum
a apărut această nouă versi-
une a virusului care ne-a de-
busolat puţin.

Mă uit cu încredere spre
2022, pe care-l aștept cu
mare drag, pentru că anul
ăsta nu am jucat prea mult.
Am nevoie de meciuri ofi-
ciale, sper ca în primele luni
din 2022 să am cât mai
multe meciuri și să ajung la
nivelul de încredere de anul
trecut”, a spus Simona Halep.
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Tenis de câmp 

Simona Halep va participa
la Australian Open

Sportiva română Geor-
geta Popescu a
câştigat medalia de

bronz în proba de
monobob, sâmbătă, la
Sigulda, în World Series, cu
timpul de 1 min 50 sec 69
sutimi.

Campioana olimpică de ti -
neret a fost devansată în clasa-
mentul final de Yooran Kim
(Coreea de Sud), 1 min 49 sec
51 sutimi şi de rusoaica Vikto-
ria Cernanska, 1 min 49 sec 57
sutimi.

În concursul de monobob
de la Winterberg (Germania),
Andreea Grecu s-a clasat pe
locul 11 din 21 de sportive, la

1 sec şi 10 sutimi de câşti -
gătoare, americanca Elana
Meyers Taylor.

În proba de bob-2 masculin
din Cupa Europei, la Sigulda,
românii Andrei Nica şi Mihai
Calancea au ocupat penul-
timul loc (15).În Cupa
Mondială de la Winterberg,
România s-a clasat pe locul 17
din 26 de echipaje la bob-4
masculin, Mihai Cristian Ten-
tea, Cristian Radu, Raul Con-
stantin Dobre şi Ciprian
Nicolae Daroczi, învingători
fiind   sportivii din Germania
(Francesco Friedrich, Thors -
ten Margis, Alexander
Schueller, Martin Grothkopp).

Sporturi de iarnă

Comitetul Executiv al
Comite tului
Internațioal Olimpic

a aprobat planul general
al bazelor sportive și pe-
rioada în care va avea loc
cel de-a IV-a ediție de
iarnă a Jocurilor Olimpice
de Tineret.

Marea întrecere olimpică
mondială a tinerilor cu vârste
de până în 18 ani se va des -
fășura timp de două săptă -
mâni, din 19 ianuarie până pe
1 februarie 2024 în Gangwon,
în Coreea de Sud.

Gazdele din Coreea de Sud
vor beneficia astfel  de toate
bazele sportive  rămase moș -
tenire după Jocurile Olimpice
de iarnă programate la
Pyeong Chang în 2018.

Între timp, organizatorii
celei de a XV-a ediții de iarnă
a Festivalului Olimpic al Tine -
retului European, pro gra -
mată a avea loc la Vuokatti în
Finanda, au aprins Flacăra
Păcii  în cadrul unei  cere-
monii de deschidere, organi-

zate înaintea debutului tur -
neului masculin de hochei pe
gheață și au lansat apli cația
Endurance Kainuu, care va
putea fi descărcată gratuit
atât pe android cât și pe iOs.
Aplicația va furniza cele mai
importante știri, rezultate sau
informații despre programul
FOTE Vuokatti 2022.

Reprezentativele Rusiei,
Belarusului, Cehiei, Letoniei
și Finlandei se vor întrece în
turneul masculin de hochei

pe gheață din cadrul Festival-
ului Olimpic al Tineretulu Eu-
ropean FOTE Vuokatti 2022,
care a început ieri.

Timp de cinci zile, în pe-
rioada 13-17 decembrie, vor
avea loc câte două meciuri pe
zi. 

Turneul urmează a se dis-
puta pe modelul ”fiecare cu
fiecare”, echipa care la final va
acumula cele mai multe
puncta urmând a fi declarată
câștigătoare.

 Fotbal 

În curând vom afla numele noului
selecționer al echipei României

Olimpice 

Jocurile  de iarnă pentru tineret 
din 2024 programate  în Coreea

Mihai Stoichiță, șeful
Comisiei Tehnice a
FRF, a anunțat care

e situația actuală în
privința alegerii noului
selecționer al României.

Prezent la meciul FC 
Voluntari – Universitatea
Craio va, 1-1, Stoichiță a pre-
cizat că anunțul oficial va fi
făcut în curând și că în contin-
uare există multe propuneri
pentru banca tehnică a
primei reprezentative.

Pentru postul de selecțio -
ner al României s-a discutat
cu unii ca Gică Hagi, Răzvan
Lucescu sau Dan Petrescu,
dar și Adrian Mutu poate fi o
soluție. Interesant e că inclu-
siv Mihai Stoichiță a fost pro-
pus ca selecționer al Româ-

 niei. Dumitru Dragomir, fostul
președinte al LPF, a anunțat la
ProSport Live că știe cine va
antrena echipa națională a
României, dar nu poate dez -
vălui numele.

Mihai Stoichiță, după meci
a declarat: „Aveți răbdare, o
să avem. Nu rămânem fără
selecționer, stați liniștiti. Până
la data de 20 o să avem. Nu
are sens să discutăm acum.
variantele sunt multe pentru
că propunerile au fot făcute în
cadrul Comisiei Tehnice în
urmă cu ceva vreme și
binențeles că ați văzut cu cine
s-a discutat, nu e un secret.
Aveți răbdare. Dacă așteptăm
răspunsul lui Dan Petrescu??
Noi așteptăm toate răspun -
surile…”



Folosit de secole atât
în bucătărie, în
cosmetică sau

medicină, oțetul de mere
are multiple proprietăți
terapeutice, inclusiv an-
timicrobiene și antioxi-
dante. Pe lângă că este și
un bun conservant alimen-
tar, acesta poate ajuta la
distrugerea agenților
patogeni, inclusiv a bac-
teriilor, spun cercetătorii.

Tratamente naturiste
cu oțet de mere și

miere
Bogat în vitamine și mine -

rale, oțetul de mere, în com -
binație cu mierea, care are la
rândul ei multiple calități tera -
peutice, acest produs aduce
beneficii importante sănătății
noastre, spun cercetătorii. Pe
vremea lui Hippocrate, oțetul
de mere era amestecat cu
miere fiind utilizat ca tonic și
elixir de vindecare. Este folosit
și astăzi cu succes, pentru
ameliorarea sau tratarea
diferitelor afecțiuni. 

În caz de artrită
Pentru a elimina durerile

provocate de această afecțiu -
ne se va proceda în felul
următor: într-un pahar cu apă
se va pune o lingură de oțet de
mere și miere, care se va con-
suma de patru ori pe zi, timp
de două săptămâni, potrivit
clicksatatate.ro. De asemenea,
se vor masa articu lațiile
dureroase cu o soluție
formată din 125 ml oțet de
mere și 60 ml ulei de măsline.

Îmbunătățește 
sănătatea inimii

În urma studiilor efectu-

ate, s-a ajuns la concluzia că
oțetul de mere poate reduce,
la un moment dat, nivelul co-
lesterolului și al trigliceride-
lor, precum și alți factori de
risc ai bolilor cardiovasculare
scrie doc.ro.

Durerile în gât
Pot fi ameliorate făcându-

se gargară cu oțet de mere și
miere. O lingură de oțet de
mere se va pune într-un
pahar cu apă, la care se
adaugă o lingură de miere. Se
amestecă bine și se va face
gargară, din oră în oră, apoi
compoziția se înghite.

Reglează digestia
Întrucât conține o canti-

tate mare de pectină – fibră
solubilă care contribuie la
îmbunătățirea digestiei prin
echilibrarea nivelul de acid
din stomac, oțetul de mere
contribuie la tratarea const i -
pa ției eficientizând mișcă rile
intestinale, potrivit
secrete.ro. În astfel de situații,
într-un pahar cu apă se pun
două linguri de oțet de mere,

preparatul consumându-se,
de trei ori pe zi, după servirea
meselor principale.

În lupta cu 
kilogramele în plus
Oțetul de mere este un

sprijin de nădejde întrucât,
potrivit studiilor, stimulează
metabolismul, lucru ce con-
tribuie la arderea caloriilor
atunci când organismul este
în repaus, reducând și pofta
de mâncare. De aceea, este in-
dicat a se consuma un pahar
cu apă la care se adaugă două
linguri de oțet de mere, pe
parcursul unei zile, nu tot
odată.

Bolile de piele
Pot fi ameliorate sau

tratate cu ajutorul oțetului de
mere, mai ales în cazul
eczemelor, negilor, arsurilor
solare sau a petelor apărute
odată cu înaintarea în vârstă.

În caz 
de acnee

Tratamentul cu oțet de

mere constă în eliminarea
bacteriilor, echilibrarea pH-
ului pielii și absorbția excesu-
lui de sebum. De aceea, se
prepară un amestec din trei
părți de apă și o parte de oțet
de mere, iar  cu ajutorul unui
disc demachiant, se șterge
tenul cu soluția preparată.
Soluția se lasă să acționeze
timp de zece minute, după
care, fața se va clăti cu apă
călduță. Tratamentul se
repetă de trei ori pe zi. 

Mirosul neplăcut al 
pielii

Poate fi eliminat cu aju-
torul oțetului de mere în-
trucât acesta reduce pH-ul
pielii, iar bacteriile nu
supraviețuiesc pe o suprafață
cu pH scazut. Pentru axilă, se
va șterge zilnic zona cu oțet
de mere nediluat.

Pentru eliminarea mirosu-
lui neplăcut al picioarelor, pi-
cioarele se vor ține într-o
soluție obținută din doi litri
de apă călduță la care se
adaugă o ceașcă de oțet de

mere. După 15 minute, pi-
cioarele se scot din apă, dar
nu se clătesc, lăsându-se așa
să se usuce.

În cazul micozelor, se vor
amesteca (în cantități egale)
oțet de mere și apă, după care
se aplică comprese, pe zonele
afectate, de mai multe ori pe
zi.

În cazul petelor 
maronii

Este nevoie de o ceapă
tăiată mărunt și pusă într-o
strecurătoare în care este
așezată o bucată de pânză,
apoi se extrage sucul. Sucul
obținut se amestecă (în părți
egale) cu oțet de mere.
Amestecul se aplică pe zonele
cu probleme și se lasă să
acționeze timp de 30 de
minute, după care se clătesc
cu apă călduță. Acest remediu
trebuie urmat o dată pe zi,
timp de șase săptămâni.

Mătreața
Poate fi eliminată dacă se

clătește părul cu apă și oțet
de mere.

Important!
• În cazul consumului de

oțet de mere, o doză obiș -
nuită variază de la o linguriță,
la două linguri pe zi, fie că e
folosit la gătit, fie amestecat
într-un pahar cu apă.

• Înainte de a încerca noi
remedii pentru pielea
deterio rată, este indicat să se
ceară sfatul specialiștilor

• Oțetul aplicat nediluat pe
piele, poate provoca arsuri.

Cornelia Holinschi
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Oţetul de mere, un remediu 
natural de excepție
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Are loc, anul acesta, la
data de 21 decem-
brie, ora 17,59.

Solstiţiu, care înseamnă
„soare nemişcat”,
marchează prima zi a 
iernii astronomice în 
emisfera nordică. 
Odată cu solstițiul de iarnă,
zilele încep să crească, 
iar nopțile să scadă, 
până la data de 21 iunie. 

În momentul
solstițiului de iarnă
Poziția Soarelui pe cer este

la cea mai mare distanță
unghiulară negativă față de
ecuatorul ceresc, ziua are cea
mai scurtă perioadă de lumină
și cea mai lungă noapte a anu-
lui. Acest fenomen astronomic
se întâmplă  de două ori pe an,
câte o dată în fiecare emisferă,
nordică și sudică, scrie
ro.wikipedia. 

Iarna meteorologică
Potrivit specialiștilor, iarna

meteorologică soseşte încă de
la data de 1 decembrie, dar în-
ceputul iernii astronomice este
marcat de momentul solsti -
ţiului de iarnă, anul acesta fiind
la data de 21 decembrie. În
unele regiuni temperate,
solstițiul de iarnă este conside -
rat a fi mijlocul iernii.

Tradiții,  obiceiuri și
credințe populare
De solstițiul de iarnă sunt

legate multe obiceiuri și tradiții
cu origini străvechi, acesta
fiind considerat momentul
luptei între lumină şi întuneric,
între bine şi rău sau între viaţă
şi moarte. 

Pentru vechile civilizaţii,
momentul solstiţiului era ziua
naşterii zeilor, când zilele înce-
peau să se lungească, iar omul
era binecuvântat prin renaş -
terea naturii.

Pentru vechii daci
Solstiţiul de iarnă repre -

zenta o luptă între lumină şi în-
tuneric, iar ei participau la
luptă de partea luminii. Tot cu
ocazia solstiţiului de iarnă,
dacii sacrificau porcul, eveni-
mentul fiind urmat de o mare
sărbătoare.

Obiceiurile românești din
preajma solstițiului de iarnă
mai păstrează încă amintirea
jertfirii violente a zeului ado-
rat, prin substituirea acestuia
cu arborele sacru, bradul sau
stejarul, tăiat şi incinerat sim-
bolic în noaptea de Crăciun, cu
taurul, reprezentat de o mască,
Capra, Ţurca sau Boriţa care
însoțeau cetele de colindători,
potrivit traditiisiobiceiuri.ro. În
unele zone, străbunii noștri
urcau pe dealuri cu torțe
aprinse, pentru a întâmpina
răsăritul Soarelui şi a se în -
china acestuia, precum şi altor
zeităţi.

La romani
Timp de cinci zile, între 17

și 23 decembrie erau
sărbătorite saturnaliile - zile
dedicate zeului Saturn, zeul
recoltelor, şi pe Mithras, zeul
luminii. Mai mult, se spune că
tot acum se năștea Noul Soare
și sosea noul anotimp. De
asemenea, în calendarele ro-
mane ziua de 25 decembrie
era indicată drept ziua naşterii
Soarelui.

În India
Este o mare sărbătoare în

această zi, iar în calendarul
hindus se cinstește zeitatea
Surya, adică Soarele. Totodată,
această zi marchează prima zi
a tranzitului Soarelui în zodia
Makara (Capricorn), fiind și
sfârșitul lunii în care are loc
solstițiul de iarnă.

În Iran
Se sărbătorește noaptea

solstițiului de iarnă a emisferei
nordice, despre care se știe că
este „cea mai lungă și
întunecată noapte a anului”.
Potrivit tradiției, în această
noapte se adună toți membrii
familiei la masă, se bea, se
mănâncă rodii și pepene, se
recită poezii.

Popoarele germanice 
Au avut inițial o sărbătoare

numită Yule, care era găzduită
de regele norvegian Haakon I.
Unii cercetători sunt de părere
că Yule a fost inițial un festival
solar al solstițiului de iarnă.
Dar alții nu cred acest lucru,
deoarece mijlocul iernii în Is-
landa medievală era după

aproximativ patru săptămâni
de la solstițiul de iarnă, scrie
wikipedia.org.

În Asia de Est
Solstițiul de iarnă a fost

cele brat ca unul dintre cele
douăzeci și patru de termeni
solari, numiți Dongzhi în
chineză. 

În Japonia
Pentru a nu se face frig în

timpul iernii, există obiceiul să
se înmoaie într-o baie fierbinte
yuzu.

Cel mai vechi 
document

Despre o sărbătoare care
marca reîntoarcerea soarelui
(solstițiu) a fost găsit în anti-

chitate, în Mesopotamia. Săr -
bă toarea dura douăsprezece
zile și avea menirea să-l ajute
pe zeul Marduk să îm -
blânzească monştrii haosului
pentru încă un an.

În unele părți 
ale lumii

Solstiţiului îi sunt dedicate
sute de structuri megalitice.
Chiar şi popoarele care respec-
tau calendarul lunar marcau
într-un fel sau altul cele două
solstiţii. Astfel de construcţii
din piatră pentru măsurarea
poziţiei Soarelui au fost des -
coperite la Stonehenge, în An-
glia, şi la Newgrange, în
Irlanda. Potrivit cercetătorilor,
pietrele de la Stonehenge
datează cu aproximaţie din
2050 î.Hr. şi se presupune că
au fost poziţionate astfel încât
lumina Soarelui la apus, la data
solstiţiului de iarnă, să cadă
într-un anumit fel. De aseme-
nea, se credea că cea mai lungă
noapte a anului trebuie sărbă -
torită. De aceea, se organizau
petreceri care țineau până spre
dimineață.

Cornelia Holinschi

mAGAZiN - 917 - 22 decembrie 2021

Solstițiul de iarnă până în  anul 2030
Solstițiul de iarnă 2022 – 21 decembrie, ora 23:38
Solstițiul de iarnă 2023 – 21 decembrie, ora 05:27
Solstițiul de iarnă 2024 – 21 decembrie,, ora 11:21
Solstițiul de iarnă 2025 – 21 decembrie, ora 17:03
Solstițiul de iarnă 2026 – 21 decembrie, ora 23:50
Solstițiul de iarnă 2027 – 21 decembrie, ora 04:42
Solstițiul de iarnă 2028 – 21 decembrie, 10:20

Solstițiul de iarnă sau solstițiul hibernal
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Contractele încheiate încep să
dea roade, iar acest lucru vă
mobilizează. Noutățile profesion-
ale apar pe parcursul intervalu-
lui, așa că trebuie să vă stabiliți
prioritățile. Astrele sunt de
partea voastră și pe parcursul in-
tervalului veți avea parte doar de
lucruri frumoase.

Analizați cu atenție toate
schimbările care au avut loc la
serviciu și acolo unde lucrurile vă
depășesc, cereți sprijinul colegilor.
În urma discuțiilor cu superiorii,
este posibil să vi se propună un
parteneriat important sau să vi se
încredințeze o altă muncă, mai
dificilă, dar aducătoare de profit.

Acum, spre sfârșit de an,
achitați-vă cu prioritate toate
obligațiile pe care le aveți. Fiți
foarte atenți la ceea ce semnați
și nu luați decizii pripite. Iar
pentru că e perioada curățeniei
de sărbători, ar fi bine să
renunțați la lucrurile inutile din
jur.

Încă de la începutul intervalu-
lui, relațiile parteneriale se
reconfi gurează. De asemenea,
reușiți să realizați lucruri de-
osebite și chiar să faceți o
achiziție importantă de sărbă -
tori. Sunt posibile și cheltuieli în
plus, dar vă veți descurca foarte
bine.

Pentru nativii acestei zodii începe
o nouă etapă profesională, cu
schimbări neprevăzute. Veți
primi sarcini de serviciu noi, cu
care vă veți acomoda din mers,
iar eforturile voastre vor fi
răsplătite așa cum se cuvine. De
sărbători, primiți numai vești
bune.

Chiar dacă aveți multe de făcut la
serviciu, acest lucru nu vă
demoralizează. Vă organizați cu
atenție toate activitățile în așa fel
încât să nu fie probleme. Climatul
profesional este unul benefic
vouă, așa că veți reuși să realizați
la timp tot ce v-ați propus.

În această perioadă încărcată, veți
trece foarte repede peste toate
greutățile ivite, iar spre sfârșitul
intervalului veți avea surprize
plăcute. Petreceți mai mult timp la
serviciu și vă străduiți să finalizați
toate activitățile la timp. Familia
vă cere sprijin într-o problemă
delicată.

S-ar putea să aveți discuții
aprinse cu persoanele din antu-
raj, iar acest lucru vă determină
să vă selectați prietenii. Analizați
cu multă atenție lucrurile cu
adevărat importante și lăsați în
urmă regretele sau relațiile
nepotrivite. La serviciu nu sunt
probleme deosebite.

Acum, în preajma sărbătorilor
vă preocupă situația financiară
și începeți să vă revizuiți veni-
turile.  Dar, nu lăsați să  treacă
pe lângă voi unele oportunități
care vă pot aduce numai lucruri
frumoase. Participați alături de
familie la unele treburi
gospodărești.

Proiectele voastre de sărbători se
pot realiza, dacă analizați cu
atenție fiecare lucru pe care
doriți să-l schimbați. Un prieten
apropiat vă propune o afacere
interesantă, dar nu trebuie să
luați imediat o hotărâre. Aveți în-
credere în voi și nu-i lăsați pe alții
să vă decidă soarta.

În prag de sărbători, vă doriți să
faceți unele investiții în căminul
vostru. Analizați-vă cu atenție
bugetul și nu cheltuiți mai mult
decât vă permiteți. Spre sfârșitul
intervalului s-ar putea să primiți
ceva bani în plus de la locul de
muncă. În viața sentimentală nu
sunt schimbări.

Se prefigurează schimbări de
proporții în relațiile cu per-
soanele apropiate. E timpul să vă
revizuiți prietenii și să-i acceptați
doar pe cei care și-au dovedit
loialitatea. Veți avea dialoguri in-
teresante pe tema profesiei. O
persoană de departe vă face o
surpriză plăcută. 

• O cerere în căsătorie
– Aș dori să vă cer mâna fiicei dumneavoastră.

Aveți ceva împotrivă?
– Nu, tinere, dar cu o singură condiție: să o ceri

pe aceea ce stă tot timpul în portmoneul meu.

• Doi vecini stau de vorbă:
- Eu îmi sărut soția în fiecare zi înainte să plec

la muncă. Tu cum procedezi?
- Eu? Eu o sărut după ce pleci tu!

• La farmacie:
- Un Nurofen, vă rog.
- Răceală și gripă?
- Sper!

• Întâmplare
Aseară prietenul fiică-mii a adus-o acasă beată

criță:
- Repede cheamă o ambulanță, îi zic lui.
- E doar beată, răspunde el.
- Nu pentru ea ... tu o sa ai nevoie! i-am răspuns

eu.

• Concluzia specialiștilor
Cercetătorii ardeleni or stabilit că:” un păhărel

de pălincă pe zî nu îi numa sănătos, da îi șî puțin”.

• Discuție cu un avocat
- Domnule avocat, prostia unui bărbat poate

constitui motiv de divorț?
- Nu, este doar motiv pentru căsătorie.

SERIALE NOI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Sâmbătă, 18 decembrie, ora 22,25

Legături de sânge
Acțiunea filmului are loc la Roma, în anul

1958 și spune povestea unei foste prostituate,
Ana Rosi, care decide să plece și să se mărite
cu Arturo Paglia, un tânăr frumos și inteligent.
Acesta, ca să-și poată permite o viață
confortabilă alături de Anna și de cei doi copii
ai lor, pune la cale un jaf. Dar este trădat de
Fontana și moare, iar Anna este acuzată, pe ne-
drept, de uciderea lui. Copiii ajung în grija
Loretei, o prietenă a Annei, dar Fontana vrea
să pună mâna pe banii rămași de la tatăl lor.

Sâmbătă, 18 decembrie, ora 20,10

O fată de milioane 
Filmul spune povestea antrenorului de box

Frankie Dunn și a unei chelnerițe în vârstă de 31 de
ani, care, pentru a scăpa de sărăcie, vrea să devină
campioană la box. Ca să-și răscumpere greșelile tre-
cutului, Frankie acceptă să o antreneze pe Maggie
Fitzgerald, o fată ambițioasă, cu o voință de fier.
Relația dintre cei doi trece prin mai multe faze, de
la suspiciune la exasperare, dar Maggie dorește să-
i demonstreze antrenorului că e demnă să-i fie dis-
cipol. Astfel că, ea reușește să treacă de la meciuri
de  amatori la turnee de profesioniști, iar la final,
are șansa unui meci la care toți boxerii visează:
lupta pentru titlul mondial. 

TVR 2

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

I - Z - M - NAPOLI - CARIA - S - Z - M - RARITA - LIMAN - R - R - STA - B - AUZ - TIC - LICORI - TARAI - BA - AH - GAI - BS - MURATURA - E -

BALBAITI - XA - IR - ROS - NURNBERG - GATIT - A - ACEL - ATE - CL - ORAR - E - IS - R - H - C - IMN - IAPA - M - CAPIA - UNIRI - L - S - DOG

- DRESDA - ROUA - SR - R - GDANSK - OCA - I - AU - DIE - OT - B - MD - LIRE - EVAZIVI - A - A - CATARA - ARBORELE VIETII - IA
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„Cine este credincios în
cele mai mici lucruri este

credincios și în cele mari și
cine este nedrept în cele

mai mici lucruri este 
nedrept și în cele mari”  -

Luca 16:10 VDC

De ce ,,mimăm” că suntem
credincioși? De ce mergem la
biserică, ca să ne numim cre -
din cioși? „Credinciosul” ro -
mân este acea persoană care,
pe tot parcursul anului, nu
are nicio problemă să mintă,
să înșele, să înjure, activități
întrerupte doar de cele trei
cruci largi, pe care și le face
atunci când trece pe lângă o
biserică, gest adeseori însoțit
de cuvintele magice menite
să-l ducă spre porțile raiului:
Doamne ajută!

„Credinciosul” român

Nu a citit și nu va citi
vreodată în această viață Bi -
blia. Tot el, vreme de 365 de
zile pe an, nu calcă nici picat
cu ceară prin vreo biserică,
pentru că nu are timp „de
prostii din astea”.

Apoi, cu șapte zile înainte
de ceea ce creștinii numesc
„sărbătoare”, „credinciosul”
român are o revelație pro -
fundă: „am intrat în săptă -
mâna mare”. Chestie care
acționează ca un fel de
declan șator spiritual pentru
„credinciosul” român. El o să
continue să mintă, să înșele,
numai că toate acestea vor fi
însoțite de pioasele cuvinte:
„Doamne, iartă-mă, că sun-
tem în săptămâna mare”.

În aceeași perioadă, „cre -
din ciosul” român consideră
că e de datoria lui să-ți atragă
atenția, cu aproape orice
prilej pe care-l găsește ni me -
rit: „ai grijă că te vede Dum-
nezeu, e săptămâna mare”. 

Dacă înainte de Paști este
doar deosebit de evlavios și
cu dragoste de Dumnezeu, în
perioada dinaintea celeilalte
mari sărbători a creștinătății,
Crăciunul, credinciosul ro -
mân este cuprins subit și de o
dorință de nestăvilit de a fi
mai bun. Nu că l-ar fi oprit
cineva să fie mai bun și până
atunci, dar, după cum ziceam,

era ocupat să mintă, să înșele.
Lucruri pe care va continua
să le facă, dar cu mult mai
multă bunătate.

De asemenea, în săptă -
mâna dinainte de cele două
mari sărbători ale creștină -
tății, „credinciosul” român
considera că a venit momen-
tul să țină post. Nu știe de ce
o face, nici măcar nu-l
interesează, iar dacă-l întrebi
ridică din umeri și-ți servește
una dintre cele două
explicații clasice. Prima, e
varianta mai cinstită: „măcar
în săptămâna mare am zis să
postesc și eu”. Iar a doua e
mizeria aia cu „lasă că e bine,
măcar se mai purifică organ-
ismul”. Ca și cum n-ar putea
să și-l „purifice” și-n august
sau noiembrie. Cert este că
începe să bage în el cantități
industriale de pate vegetal,
șnițele de soia, brânză tofu,
covrigi și cartofi prăjiți. Totul
în numele Domnului, desigur,
scria M. Vasilescu.

Apogeul spiritualității și
pioșeniei „credinciosului”
român este atins în noaptea
de înviere. Atunci când pleacă
spre cea mai apropiată
biserică fix cu zece minute
înainte de miezul nopții ca să
„ia lumină”. La douăsprezece
și cinci a luat deja lumină și
este înapoi în casă unde în-
cepe să baloteze drob, miel,
pască, ouă roșii, cozonac și
sarmale. Totul în cantități im-
presionante, pentru că, să nu
uităm, este după o săptămână
de post, da?

Și, dacă vă vine să credeți,
de Paști situația e oarecum
bună, pentru că de Crăciun
„credinciosul” român nici
măcar nu se mai deplasează
până la biserică. Și, pe bună
dreptate, unde naiba să ieși
din casă pe frigul ăla?

Nici nu s-a ridicat bine de
la masa de Paști sau Crăciun,
nici n-a digerat bine sar-
malele că, „credinciosul”
român începe din nou să în-
jure.

Cuvântul „credință”

Redă și transmite, în prin-
cipal, ideea de încredere,
convingere fermă. Un om

credincios e greu de definit.
Nu poți spune că un individ
care merge regulat la bise -
rică, își face rugăciunile zil-
nice, dă milostenie la săraci și
vorbește despre Dumnezeu e
neapărat credincios! Aparen -
țele pot înşela. Unii oameni o
fac pentru ochii lumii. Dar
credința adevărată rezidă în
suflet, și este la fel de diferită
pe cât sunt oamenii de
diferiți. Pe unii credincioşi,
credinţa îi împinge sa și-o
arate prin acte de caritate,
prin posturi lungi; unii se
călugăresc, alții devin…“neb-
uni pentru Hristos„. La urma
urmei, cu toții îl iubim pe
Dumnezeu, nu? Însă expri-
mam acea dragoste diferită.
De aceea avem atât de multe
mituri și religii, unele vechi
de mii de ani; omul îl caută pe
Dumnezeu în stele sau în sta-
tui, dar nu există civilizație
care să nu fi avut un zeu sau
mai mulți.

Din nefericire, valoarea
care se punea pe credință în
trecut a fost erodată de men-
talitatea ultimelor decenii. Să
spui că ești credincios nu mai
este pentru mulți romani de-
ai noștri, un lucru cu care te
mândrești, ci ceva de care
aproape îți e rușine, întrucât
restul lumii îl evită pe Dum-
nezeu, și preferă să-L urască
sau să-L batjocorească. Oa-
menii cu adevărați credin -
cioși sunt rari. Ei sunt cei care
cred în mod sincer, și îl iubesc
pe Dumnezeu. De aici de-
curge restul: sunt buni, co -
recți, smeriți, muncitori. Însă
credința aceasta pură, sin -
ceră, fără îndoieli, este teribil
de greu de obținut. Cei mai
mulți credincioși se luptă în
fiecare moment pentru
credință lor. Sa fii credincios
nu este un lucru ușor. Da, nu
e ușor sau, mai corect, n-a
fost ușor pentru adevărații
credincioși, cei vechi, de ieri,
din trecut… 

Dacă dorești să schimbi
ceva în viața ta – indiferent
dacă este vorba de bani, de
starea de sănătate, de relații
sau de orice altceva – tot ce
trebuie să faci, este să
schimbi sentimentele asoci-

ate cu domeniul respectiv de
viață. Poți să devii un credin-
cios adevărat eliminând…
.acuzațiile, criticile, căutarea
nodului în papură și lamen -
tările, care sunt forme ale
negativității și nu atrag nimic
bun.

În fiecare zi ai ocazia de a-
ți schimba viața. Imaginația
ta te pune în legătură cu real-
itatea pe care ți-o dorești.
Dorința ta și sentimentele
tale pline de iubire, creează
un câmp magnetic care
atrage către tine, realitatea
dorită. Simte iubire pentru
realitatea pe care ți-o imag-
inezi. Orice dorință pe care ți-
o poți imagina, există. În
conversații și în mintea ta
folosește cât mai frecvent ex-
presia: “înconjoară-te cu
diferite imagini, obiecte rele-
vante care te ajută să-ți imag-
inezi mai ușor și să simți ceea
ce dorești. Vom schimba
situația în care suntem cu
toții. 

Ziua de mâine nu e
promisă nimănui!

Într-o zi o să am inima
plină de ceea ce sunt. De
dragul celorlalți îmi va fi în
primul rând drag de mine, de
iubirea celorlalți, mă voi iubi
în primul rând pe mine. Ceea
ce-mi doresc, nu va mai suferi
amânare cu anii până când
uitarea se va așterne ca pra-
ful. Într-o zi nu o să mă mai
doară minciunile nimănui și
nici vorbele zălog, grație doar
de dragul graiului. Si nu, ziua
aceea nu va fi ziua când voi
avea mâinile pe piept. Voi fi
mai viu ca oricând, atunci
când nu mă mai iubesc. Am
auzit de când eram copil în
satul meu…”Capul plecat
sabia nu-l taie’’ Am crescut cu
acest handicap sufletesc. Nu
m-a lăsat inima să pun pi-
ciorul în prag vreodată, deși
mintea m-ar fi dus. Într-o
bună zi o să mă învăț minte să
deosebesc neghina de secară
și o aleg frumos și cu răbdare
deoparte. Mai bine ascult în
liniște bătăile inimii. 

Și, nu mai vreau să fiu pe
placul tuturor cu prețul tim-
pului meu. Vreau vorbe pu -

ține și bune. Vreau să-mi fie
liniște, lumină și verde. Cât
timp mi-a mai rămas nu știu,
sper doar că jumătate s-a
scurs, dar nu aduce anul ce
aduce ceasul. Poate mai am
timp, dar nu mai am răbdare.
Într-o bună zi, o să învăț că nu
toți oamenii sunt de pus pe
rană. Unii dor atât de mult că
te ustură carnea pe tine. Sare
pe rană, nu alta. Puteam și
știam a învăța din ale altora,
dar nu, Dumnezeu, a vrut să
le trăiesc, să mă șlefuiască
om. 

Întorc fața spre
creștinătate 

Pentru că, doar Dumnezeu
a mai rămas cu noi, suntem
niște suflete singure printre
bombe, pandemii inventate,
vaccinuri contra mici și bani,
teama și frica contra viață etc.
Cine ne apăra? Cine ne con-
duce? NIMENI! Se fac că ne
conduc, ei fură. Iartă-i
Doamne! Preoții să fie mai
aproape de credincioși, să
aline sufletele în aceste mo-
mente grele.

„Omul se roagă de Dum-
nezeu să-l scape de necazuri
și Dumnezeu se roagă de om
să mai lase păcatul. Acum,
judecați și voi, cine de cine să
asculte mai întâi. Dumnezeu
de om sau Omul de Dum-
nezeu? Creștinismul nu e
doar o afacere de duminica, ci
e o strădanie de toate zilele”,
spunea părintele Arsenie
Boca.

Cu drag și salutari
Al dumneavoastră,

același,
Prof. ing. Ioan Romeo

Mânzală
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Portretul „credinciosului”
închipuit 



Mod de preparare:
Pieptul de pui se dez osea -

ză, se spală și se taie bucă -

țele. Se toarnă uleiul într-o

tigaie, iar când se încălzește

puțin, se adaugă 50 grame de

unt. Când untul s-a topit, în el

se rumenesc bucățelele din

piept de pui, întorcându-se

pe toate fețele. Cuș-cușul se

fierbe în apă cu sare, timp de

7-8 minute, după care, se

clătește și se lasă la scurs.

Se unge apoi cu unt o tavă

termorezistentă, în care se

pune jumătate din cantitatea

de cuș-cuș, peste care se

presară un strat de moz-

zarella răzuită și restul de

unt, feliat. Acest strat se

acoperă cu restul de cuș-cuș,

se condimentează cu sare și

piper, se toarnă supa de pui

pe întreaga suprafață și tava

se dă la cuptor, ținându-se

neacoperită, pentru 15-20

minute.

După acest interval, tava

se scoate din cuptor, se

amestecă ușor straturile de

cuș-cuș și mozzarella, apoi

deasupra se pun bucățelele

rumenite de piept de pui,

împreună cu untul în care s-

au prăjit. De data asta tava se

acoperă cu un capac sau o

folie alimentară și se dă din

nou la cuptor, pentru 10-15

minute.

Important:
• Bucățelele de piept de

pui nu trebuie să fie prea

mici, iar cuș-cuș-ul nu se

fierbe mai mult decât este

cazul.

• Supa de pui poate fi

înlocuită cu o supă concen -

trată.

• Mâncarea se va servi

caldă. Nu este nevoie nici de

pâine, nici de salată.

Poftă bună!
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Mod de preparare:
Cartofii și morcovii se taie

bucățele și se pun la înăbușit

cu unt, în oala de ciorbă. Se

adaugă apoi bucățile de bro-

coli, iar la final, ciupercile

tăiate felii, care se lasă la călit

alături de celelalte legume.

Peste legumele călite se

toarnă 2 litri de apă. Supa se

condimentează după gust cu

sare și piper și se fierbe la foc

mediu, timp de 20 de minute.

După ce legumele au fiert,

ciupercile se scot din apă cu

ajutorul unei spatule și se

pun de-o parte. Smântâna se

toarnă în supă de legume și

totul se mixează cu blenderul

vertical, iar la final se adaugă

ciupercile și verdeața.

INGREDIENTE

200 g buchețele de
broccoli, 300 g ciuperci,
3 cartofi, o ceapă, 1 mor-
cov, 100 ml smântână,
50 g unt, sare, piper,
pătrunjel, după gust,
frunze de dafin, după
gust.

SuPă-cREMă DE lEGuME cu cIuPERcI 

PIEPT DE PuI cu MozzaRElla șI cuș-cuș, la cuPToR 

INGREDIENTE

300 g făină, 200 g unt, 300 g zahăr, 5 ouă, 80 ml apă
minerală, 2 plicuri zahar vanilat, coajă rasă de la o
lămâie, sare, un borcan cu gem de caise, 150 g nucă
tăiată grosier.

Prăjitură cu gem 
de caise și bezea 

Mod de preparare:
Untul se mixează cu 150 g

zahăr și un plic de zahăr

vanilat, până când se topește

zahărul. Se adaugă apoi

gălbenușurile de la cele

patru ouă și un ou întreg,

mixându-se în continuare

până la omogenizare. Trep-

tat, se pune făina și apa

minerală, până se obține un

aluat ceva mai gros decât cel

de chec. Se pregătește apoi o

tavă de 30x35 cm, unsă cu

unt, în care se toarnă

compoziția. Tava se dă la

cuptor pentru aproximativ

25 de minute, la foc potrivit.

După ce se face testul cu sco-

bitoarea, tava se scoate din

cuptor, iar blatul fierbinte se

unge cu gemul de caise.

Albușurile rămase se mi -

xează cu un praf de sare, iar

când spuma este suficient de

tare, se adaugă zahărul

rămas, mixându-se până ce

bezeaua se întărește. 

Bezeaua se toarnă peste

gem, se nivelează, iar dea-

supra se presară nuca. Tava

se mai dă la cuptor încă zece

minute, timp în care bezeaua

se întărește și se colorează. 

INGREDIENTE

550 grame de piept de pui, 250 grame de cuș-cuș cu
bob mare, 100 grame de unt, 100 grame de moz-
zarella, 2-3 linguri de ulei de floarea soarelui, 100 ml
de supă de pui, sare, piper.
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TALON de ANUNŢ GrATUiT PeNTrU PerSOANe FiZice

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând garsonieră Deva, zona

piață, CT, termopan, renovată și
mobilată. Preț: 32.000 euro, telefon:
0721.055.313.

l Vând casă cu un etaj, apă,
canalizare, încălzire centrală, 7
camere, dependințe, garaj, grădină,
unic proprietar, la 30 m de
Judecătoria Brad, str. Zorilor nr.4.
Telefon: 0728.232.750.

l Vând apartament două camere,
Deva, str. Zamfirescu, bl.A6, et.4. Preț:
40.000 euro, negociabil, telefon:
0787.889.781. 

l Vând apartament 3 camere,
cartier Dacia, AL. Romanilor, bl 11, sc.
I, et. IV, ap.19, fără balcon,  2 focuri la
gaz, fără îmbunătățiri. Preț: 30.000
euro, telefon: 0724.410.916.

l Vând apartament Deva, 60 mp.,
str. Al. Pescarilor, bl.A 10. sc.1, parter
față, colț, două intrări, băi, focuri,
beci, terasă, proiect balcon, posibilități
de extindere o cameră. Preț: 255.000
lei, telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament 3 camere,
bucătărie, baie, fără îmbunătățiri.
Preț: 30.000 euro, telefon:
0737.148.544.90.

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 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, 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 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, 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 Ofer pentru închiriere spațiu-
hală pentru 3 auto sau prestări ser-
vicii. 552Spațiul se află în cartierul
Oituz, vizavi de școală, Deva. Telefon:
0722.634.

l Închiriez spațiu comercial în
municipiul Brad, str. Cuza Vodă,
suprafață 48 mp. Preț negociabil, tele-
fon: 0726.319.204.

l Ofer pentru închiriere
apartament 3 camere, CT, ter-
mopan, 65 mp, mobilat și utilat,
chirie 250 euro, plus garanție, pen-
tru o familie serioasă.Telefon:
0254.215.212.

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 
serviciu. Telefon: 0254.215.212.

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 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 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de mașină,
pomi fructiferi în zona localității
Abrud. Preț: 20.000 euro, telefon,
0720.855.002.

l Vând teren în localitatea Bejan,
comuna Șoimuș, 2880 mp, FS 33 m,
apă, gaz, curent, proiect TOPO. Preț:
39.000 euro. Telefon: 0725.452.888.

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.

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 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.

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 sau schimb Ford KA, AF
2012, 1246 cmc, înmatriculat, toate
dotările tehnice, taxe la zi, 4 jante de
rezervă, consum mic. Preț: 3000 euro,
telefon: 0720.528.350.

l Vând Opel Astra Caravan, AD
1994, 2000 cmc, stare bună de
funcționare, taxe la zi, până în
17.11.2022. Preț: 1000 euro, telefon:
0720.528.350.

l Vând Opel Astra, AF 1998,
arată foarte bine,. ITP făcut, pornire
ușoară. Preț: 1100 euro, tel.
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 VW Tiguan, AF 2011,
96.000 km, 20 TDI Bluemotion,
4x2,Germania, întabulat, ITP 2023.
Preț: 12.500, informații tel.
0726.141.632.

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.

OFERTE SERVICII

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

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 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 Sunt o persoană singură, cu
handicap și doresc să cunosc o soră de
la cultul Baptist, penticostal, creștin
după evanghelie. Rog seriozitate, Tele-
fon: 0774.042.022.

l Tânăr, 40 de ani, 170/95, sin-
gur, cu situați materială bună, doresc
să cunosc pe cineva cu vârstă de până
la 40 de ani, fără obligații, care
dorește o relație serioasă. Rog seriozi-
tate, telefon: 0720.441.592.

l Domn, 52 de ani, 190/93, din
Deva, singur, fără obligații, doresc
cunoștință cu o doamnă singură,
creștină, cult penticostal sau baptist,
pentru prietenie/căsătorie, din Deva
sau împrejurimi. Aștept doar SMS pen-
tru a lua legătura. Telefon:
0752.396.515.

l Sunt o persoană cu dizabilități,
doresc să cunosc o persoană de sex
opus, de preferință cultul baptist sau
penticostal, să fie serioasă și cu frică
de Dumnezeu. 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 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 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, 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 Văduv, 79/170/70 doresc să
cunosc o doamnă de 60-68 de ani pen-
tru prietenie-căsătorie. Telefon:
0723.962.791.

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

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

ANUNŢ UMANITAR

l Persoană singură, cu handicap
gradul II și cu venituri mici dorește să
fie ajutat. Telefon: 0774.042.022,

DIVERSE

l Vând magnetofon Kastan, rus-
esc și două boxe aferente, multe benzi
înregistrate cu toată gama de muzică,
canapea extensibilă cu ladă, scule de
mână electrice pentru tâmplărie. Tele-
fon: 0720.855.002. 

l Vând trotinetă OXELO, preț 50
lei. Telefon: 0743.137888.

l Vând diferite obiecte vechi:
tablouri pictate pe sticlă și pânză,
covoare de lână țesute manual,
preșuri, toate noi. Preț negociabil,
telefon: 0732.052.844.

l Vând foarte ieftin mașină de
făcut pâine, marca  Zass, nouă. Tele-
fon: 0745.344.510.

l Vând plită ceramică și cuptor
electric, noi, nefolosite, ”Kontinent”.
Preț 1100 lei, pat din lemn lăcuit,
200x80, cu saltea Relaxa, pentru o
persoană, telefon: 0729.458.187,
0744.754.310.

l Vând cizme de femei nr.36 și 37,
din piele, stare foarte bună. Preț: 100
lei, telefon: 0749.086.041.

l Vând frigider Arctic, 2020,
garanție 7 ani și aragaz ”Indesit”,
model 2020, garanție 5 ani. Preț: 500
lei, telefon: 0738.464.518.

l Vând pârlitor pentru pârlit
porci, pe lemne, acționat cu ventilator
electric 220 V, nou. Preț negociabil,
telefon:  0732.052.844.

l Vând mașină de spălat Albatros
MMT cu storcător, folosită câteva luni,
în garanție. Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând aparat de făcut cârnați.
Preț: 100 lei, telefon: 0726.184.994.

l Vând cizme de damă, nr.36 și
37, din piele, în stare bună, preț 100
lei, negociabil. Telefon: 0749.086.041.

l Vând goblenul ”Mesteceni aurii”,
înrămat, 36x19 cm. Preț:  550 lei, 
telefon: 0725.483.189.
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Sălaşu de Sus – Sărbă toa -
rea Crăciunului este primită
cu bucurie de toţi românii, iar
colindele sunt ofranda noas -
tră la Naşterea Domnului. În
acest spirit, al bucuriei şi lu-
minii unei sărbători capitale a
creştinismului se va desfăşura
şi concertul ce va fi organizat
duminică, 19 decembrie, în
comuna Sălaşu de Sus. 

Primăria şi Consiliul Local
al comunei Sălaşu de Sus , cu
sprijinul Centrului de Cultură
şi Artă al judeţului Hune-
doara, vă invită, astfel, de la
ora 16,00, în parcul central
din faţa căminului cultural din
Sălaşu de Sus, să luaţi parte la
spectacolul „Iată, vin colin -
dători!”.

„Spectacolul va fi deschis
de elevii Şcolii Gimnaziale
Sălaşu de Sus cu un program
intitulat „Mai e vreme de co -
linde”. Pentru că sărbătoarea
Crăciunului ne face mai ge ne -
roşi, am pregătit, cu ajutorul
copiilor, o expoziţie de creaţie
în scopuri umanitare intitu -
lată, inspirat spun eu, „Sălaş
cu suflet”. Concertul de co -

linde va fi unul special, în care
ne vom putea bucura de
prezenţa unor cunoscuţi
artişti de folclor”, a precizat
primarul comunei Sălaşu de
Sus, Ioan Vlad.

Pe scenă vor urca soliştii
Ciprian Roman, Cristian Fo -
dor, Ovidiu Olari, Alisa Toma,
Larisa Petruţ, Mariana Suciu,
Viorica Brânduşan, Alin Ien-
ciu. Lor li se vor alătura
grupurile de colindători din
satele Sălaşu de Sus, Coroieşti,
Râu Mic, Paros şi Nucşoara.
Colindătorii Bisericii Baptite

Sălaşu de Sus, Melisa Ciora,
Paul Ciora şi Ansamblul profe-
sionist „Drăgan Muntean”
completează fericit grupul ce -
lor care vor prevesti Crăciu -
nul. 

„Îi aşteptăm pe toţi
cetăţenii comunei să ia parte
la acest moment, pregătit cu
grijă şi profesionalism de
către invitaţii noştri. Totodată,
le doresc concetăţenilor mei
să aibă parte de un Crăciun
aşa cum l-au visat”, a mai spus
primarul Ioan Vlad.

17 - 22 DECEMBRIE 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

Sălaşu de Sus: Invitaţie 
la spectacolul 

„Iată, vin colindători!”

Blăjeni – Moş Crăciun şi
ajutoarele sale aleargă zilele
acestea prin toată lumea pen-
tru a le aduce cadouri tuturor
copiilor cuminţi. Moşul cel
bun este aşteptat miercuri şi
la şcoala primară din comuna
Blăjeni, unde preşcolarii şi
elevii din ciclul primar s-au
pregătit cum au putut ei mai
bine pentru acest moment. 

„Am vorbit cu Moşul şi cei
27 de copii care învaţă la
şcoala gimnazială din co -
mună vor primi cadouri în
preajma Crăciunului. Vrem să
le aducem o bucurie în plus,
acum în apropierea sărbăto -
rilor. Îl vom aştepta cuminţi
şi-i vom arăta ce ştiu copiii
noştri”, a arătat primarul co-
munei Blăjeni, Horia Jurca. 

Pe de altă parte, merită
menţionată atenţia autori -
tăţilor locale pentru copiii cu
posibilităţi materiale reduse,
şase dintre aceştia fiind bene -
ficiarii unor burse sociale în
valoare de 300 de lei pe lună.
„Nu sunt foarte mulţi bani,
dar contează atunci când
veni turile familiei din care
faci parte sunt mici faţă de
nevoile curente. De aceea, ne-
am străduit să nu avem în-
târzieri la plata acestor forme
de ajutor financiar”, a comple-
tat primarul comunei Blăjeni. 

În final, edilul local le-a
transmis concetăţenilor săi să
aibă parte de un Crăciun
fericit şi de un an 2022 mai
bun ca acesta în care ne aflăm
acum. 

Râuşor – Iarna şi-a intrat
în drepturi în Retezat, iar
staţiunea de interes local
Râuşor este pregătită pentru
primii schiori, vineri, 17 de-
cembrie, o dată cu des -
chiderea oficială a sezonului
de schi din acest an. 

„Complexul turistic Râu -
șor (1200 m) - se află la circa
30 de kilometri de oraşul
Haţeg, iar accesul spre
staţiune este posibil de pe
Drumul Naţional 68 Haţeg -
Caransebeş, prin comuna
Râu de Mori. Pe timpul iernii,
cei care vizitează Parcul
Național Retezat pot schia pe
pârtia amenajată în Com-
plexul turistic Râușor. Pentru
cei pasionați de schiul de
tură, cadrul natural oferă
multiple variante de practi-
care a acestei activități. Vă
recomandăm să ieșiți afară la
zăpadă echipați corespun -

zător”, este îndemnul celor de
la administraţia Parcului
Naţional Retezat pentru iu-
bitorii sporturilor de iarnă. 

În acest week-end se mai
poate schia şi la Straja, unde
stratul de zăpadă este gene -
ros şi bine pregătit de admin-
istratorii pârtiilor de acolo.

Telegondola funcţio nea ză în
program prelungit, până la
ora 17,00, iar parcarea de la
staţia de plecare este una din-
tre cele mai mo derne. 

Se poate schia şi în sta -
ţiunea Parâng, accesul fiind
asigurat cu telescaunul din
Petroşani. 

Râuşor: Se deschide sezonul de schi
în Retezat

Blăjeni: Moşul cel bun vine
la copiii cuminţi


