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sănătAte

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 8-9
Adevărate minuni ale na-
turii, despre nuci se spune
că sunt cele mai complexe
alimente pe care Creatorul
ni le dăruiește în 
fiecare toamnă. 

economiePAg. 3
Mineritul de cărbune
revine în atenţie. Comisia
Economică din Senat 
a venit în Valea Jiului. 
Tot acolo s-a aflat şi 
un comisar european.

GRATUIT

cartuşe de ţigări dispărute
din sediul Poliţiei Petroşani 
cartuşe de ţigări dispărute
din sediul Poliţiei Petroşani 

sociAlPAg. 5,16
Cele mai bune produse
agricole româneşti 
le vom putea degusta la
Vaţa de Jos, în timp ce la
Costeşti ne vom întâlni 
cu meşterii populari. 

Redacția ziarului Accent Media 

şi tipografia funcţionează

în noua locaţie din Deva, 

situată pe 

bulevardul Decebal, bl. 5, parter.

Punct de reper: 

clădirea administrativă din sticlă, 

vizavi de staţia Opera.

Tel. 0722.402.044.

Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com
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Anunţuri de mare şi 
mică publicitate

în ziare locale şi centrale

/p. 3

Tribunalul Hunedoara are un nou program
pentru unele dintre secţiile sale, care 
au relaţii directe cu publicul. /pag.2

IMPORTANT!!!
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După cum ne informa
expert Irina Ildiko
GLĂMAN (foto) din

cadrul Biroului de Infor-
mare și Relații Publice, în
această perioadă, progra-
mul de relaţii cu publicul
la compartimentele
REGISTRATURĂ, ARHIVĂ
ŞI ARHIVĂ DE FALIMENTE
din cadrul Tribunalului
Hunedoara se va
desfăşura după cum
urmează:

Toate acțiunile judecăto -
rești sau orice alte acte vor fi
depuse prin mijloace de co-
municare la distanță, respec-
tiv:

• prin e-mail: tr-hune-
doara-reg@just.ro pentru
trans miterea de acte la
dosare, acțiuni, întâmpinări,
precizări de acţiuni etc.; tri-
bunalul.hunedoara@just.ro

pentru corespondență ad mi -
nis trativă

• personal, la Registratura
instanţei, în zilele de LUNI –
JOI, între orele 8:30 – 12:30

• în urna special amena -
jată, amplasată la intrarea în
sediu, situat în Deva, Calea
Zarandului, nr. 73, în inter-
valul orar 8:30 – 11:00, ur-
mând ca acestea să fie
ridicate la ora 11:15 de către
personalul registraturii și
prelucrate. 

Actele vor fi depuse într-
un plic pentru a se asigura
confidențialitatea și a se evita
riscul amestecării lor cu acte
din alte dosare.

Cererile de eliberare a cer-
tificatelor de grefă și a copi-
ilor legalizate de pe hotărâri
sau alte acte din dosarele din
anul 2020 şi mai vechi, care
se află în altă locaţie, vor

necesita termen de procesare
mai mare de cel de 3 zile,
prevăzut de regulament, ast-
fel că, personalul însărcinat
cu efectuarea acestor ope -
raţiuni se va deplasa o dată
pe săptămână, în ziua de
vineri, la locaţia arhivei de-
pozit, iar înscrisurile vor fi
eliberate solicitanţilor, în-
cepând cu ziua de luni.  

Astfel: pentru cererile care
sunt înregistrate luni - joi, în-
scrisurile se vor elibera în-
cepând de luni a săptămânii
următoare în intervalul de
timp 8:30 – 12:30.

La depunerea cererilor de
acest gen, solicitanţii vor
menţiona în cerere numărul
de telefon pentru a fi
contactaţi în situaţia în care
cererea va fi soluţionată mai
repede decât termenele
arătate mai sus.

La Tribunalul Hunedoara, 
un nou program de relaţii cu publicul

Recent, Inspectoratul
Teritorial de Muncă
Hunedoara - după

cum ne informa consilierul
CRP, Cristina CREȚ, (foto) - a
desfășurat campania
națională privind 
respectarea de către 
beneficiari sau
împuterniciți ai acestora 
a prevederilor Legii nr.
52/2011, republicată, 
cu modificările și
completările ulterioare și a
normelor metodologice de
aplicare ale acesteia, prin
acțiuni de control cu carac-
ter inopinat.

După cum stabilește Legea
nr. 52/2011, zilierii sunt per-
soane fizice, cetățeni români
sau străini care au capacitatea
de muncă și care desfășoară
activități necalificate cu carac-
ter ocazional, pentru un bene-
ficiar sau un împuternicit al
acestuia, contra unei
remunerații, activând în mai
multe domenii, printre care
agricultură, vânătoare și ser-
vicii anexe, silvicultură, pescuit
și acvacultură, activi tăți de ali-
mentare (catering) pentru
evenimente, restaurante,
baruri, hoteluri și alte facilități
de cazare, baze și cluburi
sportive, grădini zoologice,
botanice, întreținere peisa -

gistică și spații verzi etc.
Obiectivele campaniei au

fost de a identifica beneficiarii
care folosesc zilieri și de a
aplica măsurile care se impun
pentru nerespectarea de către
aceștia a prevederilor legis -
lației privind munca zilieră,
identificarea beneficiarilor
care utilizează munca tinerilor
și a copiilor fără respectarea
prevederilor legale, identifi-
carea beneficiarilor care folos-
esc zilieri în con dițiile în care se
impunea încheierea con-
tractelor individuale de muncă
și luarea măsurilor care se
impun pentru respectarea de

către be neficiari din domeniile
care fac obiectul campaniei.

Scopul campaniei a fost de a
diminua consecințele sociale și
economice negative rezultate
din nerespectarea de către
beneficiarii din domeniile con-
trolate și determinarea benefi-
ciarilor de a respecta obligația
de a înfiin ța, completa registrul
de evidență a zilierilor și de a
transmite un extras al acestuia
la Inspectoratul Terito rial de
Muncă în raza căruia se afla
sediul societății.

S-a urmărit creșterea
gradu lui de conștientizare a
beneficiarilor sau împuterni -

ciților acestora și a zilierilor
care desfășoară activități cu
caracter ocazional în domeniile
stabilite de către legiuitor, în
ceea ce privește necesitatea
aplicării și respectării preved-
erilor legale în domeniul
relațiilor de muncă și al
securității și sănătății în
muncă, stipulate de Legea nr.
52/2011. Cu ocazia acestei
campanii, Inspectoratul Terito-
rial de Muncă Hunedoara a
efectuat controale la un număr
de 21 de beneficiari din județul
Hunedoara, pentru care des fă -
șurau activitate un număr total
de 142 zilieri, din care 71
femei, 66 bărbați și 5 tineri sub
18 ani.

Pentru neconformitățile
iden tificate, inspectorii de
muncă au dispus 6 măsuri de
remediere a acestora.

Având în vedere complexi-
tatea relațiilor de muncă,
considerăm că acest tip de con-
troale tematice reprezintă un
cadru legal, coerent și preven-
tiv de acțiune în vederea
respectării legislației specifice
de către toți angajații și angaja-
torii.

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș 

Campanie națională privind munca zilieră ANUNȚ
„Municipiul Hunedoara,

având sediul în B-dul
Libertăţii, nr.17, localitatea
Hunedoara,  județul Hune-
doara, anunţă elaborarea
primei versiuni a planu-
lui/programului  faza  PUZ,
Întocmire documentație
faza PUZ – în vederea re -
glementării terenului stu-
diat ca zonă cu funcțiuni
mixte  ”GRĂDINA URBANĂ
CORVINIA HUNEDOARA”
(Subzona P – Parcuri și
plantații – terenul cu nr.cad.
62797 – Înființare și ame-
najare Grădina Ur ba nă
Corvinia Hunedoara, Sub-
zona IS – Servicii – tere -
nurile cu nr. Cad.: 70021,
70022, 70023, 70024,
70025, 70026, 70027)  în
localitatea Hune doara, str.
Furnalelor, nr.FN. şi de clan -
şarea etapei de încadrare
pentru obţinerea avizului
de mediu.

Consultarea primei ver-
siuni a planului/programu-
lui se poate realiza la sediul
APM Hunedoara, Deva, str.
A. Vlaicu, nr.25 de luni-joi
între orele 8.00-16.30 şi
vineri între orele 8.00-
14.00.

Comentariile şi sugesti-
ile se vor transmite în scris
la sediul APM Hunedoara în
termen de  15 zile calen-
daristice de la data prezen-
tului anunţ.”
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Petroşani – Un fapt de-a
dreptul incredibil atrage
atenţia în aceste zile, după ce
nu mai puţin de 47 de cartuşe
de ţigarete de contrabandă au
dispărut dintr-un biroul al
Poliţiei municipiului Petro -
şani. S-a întâmplat pe 3 oc-
tombrie, la circa două
săptă mâni după ce ţigările ne-
timbrate cu pricina fuseseră
confiscate de poliţişti în cadrul
unei acţiuni ce ţinea de bunul
mers al unei anchete penale ce
este coordonată de Parchetul
de pe lângă Judecătoria
Petroşani. 

„La data de 03 octombrie
2022, poliţiştii Biroului de In-
vestigare a Criminalității Eco-
nomice Petroșani au constatat
faptul că dintr-un birou situat
la sediului Poliției Municipiu-
lui Petroșani lipsesc 47
cartușe de țigarete netim-
brate, ce au fost confiscate de
către poliţişti la data de 15
septembrie 2022, în cadrul
unui dosar de cercetare pe -
nală aflat sub supravegherea
Parchetului de pe lângă Jude -
cătoria Petroşani”, a informat
Inspectoratul de Poliţie Jude -
ţean (IPJ) Hunedoara. 

În acest caz, poliţiştii Servi-
ciului de Investigații Criminale
din cadrul IPJ Hunedoara s-au
sesizat din oficiu cu privire la

săvârşirea infracţiunilor de
furt calificat şi neglijență în
serviciu, cercetările vizând
documentarea stării de fapt şi
luarea măsurilor legale faţă de
prezumtivii autori. 

IPJ Hunedoara mai adaugă
că de la începutul acestui an, în
urma unor acţiuni şi con-

troale, poliţiştii Biroului de In-
vestigare a Criminalității Eco-
nomice Petroșani au ridicat în
vederea confiscării peste 210
cartuşe cu ţigări de contra -
bandă, adică 42.000 de țiga -
rete netimbrate.

Dincolo de hilarul situaţiei
consemnate la Poliţia Petro -

şani, rămân totuşi câteva în -
trebări ale căror răspunsuri le
vom afla, cel mai probabil,
după finalizarea anchetei înce-
pute la această subunitate a
IPJ Hunedoara. Cine se face vi-
novat de faptul că dintr-un
biroul al unui sediu de poliţie
au dispărut 47 de cartuşe de

ţigări, o cantitate deloc neglija -
bilă.

Apoi, cum au fost trans-
portate ţigările de acolo fără
să atragă atenţia personalului
de serviciu la poarta Poliţiei
Petroşani. Nu în ultimul rând,
ce sancţiuni au fost aplicate în
cazul de faţă? (Foto: arhivă)

Unde sunt ţigările de contrabandă

din sediul Poliţiei Petroşani?

Petrila - Comisarul euro-
pean pentru coeziune şi re-
forme, Elisa Ferreira, s-a aflat joi,
6 octombrie, în Valea Jiului. În
programul oficialului Comisiei
Europene au fost înscrise vizite
la proiecte finanţate prin pro-
grame ale Uniunii Europene. 

Astfel, comisarul european a
vizitat Mina Petrila, unde
autorităţile judeţene şi locale au
în plan să dezvolte un amplu
proiect cultural, care să aibă ca
bază activitatea desfăşurată în
zonă. Mai multe clădiri ale Minei
Petrila vor fi transformate în
spaţii pentru activităţi culturale
ce se vor derula în colaborare cu
Asociaţia Planeta Petrila şi
administraţia locală. Între aces-
tea se înscriu expoziţii sau festi-
valuri de teatru, menite să
schimbe percepţia publicului şi
să aducă turişti în zonă. 

De asemenea, comisarul eu-
ropean Elisa Ferreira a fost
oaspetele a două şcoli din oraş,
reabilitate prin fonduri eu-
ropene. 

Doamna Ferreira a participat
şi la o discuţie cu autori tăţile lo-
cale şi cu reprezen tanţii mediu-
lui de afaceri pe tema
pro  gramului ce trebuie imple-
mentat în zonă după închiderea
minelor de cărbune. 

Valea Jiului poate atrage fon-
duri de peste 510 milioane de
euro prin Mecanismul pentru o
Tranziţie Justă, dedicat zonelor
miniere în care exploatarea
cărbunelui se va află pe un
trend descendent. În acest con-
text, autorităţile locale şi ong-
urile sunt aşteptate să prezinte
o parte din ideile de proiecte
care ar putea duce la o re-
dresare economică durabilă a
zonei, în condiţiile renunţării la
mineritul pe cărbune. 

Senatorii din Comisia
Economică- 

la termocentrala
Paroşeni

Pe de altă parte, merită
remarcată vizita în Valea Jiului a

membrilor Comisiei Economice
din Senatul României. Parla-
mentarii au dorit să afle ce se
întâmplă cu termocentrala de la
Paroşeni, în condi ţiile în care
aceasta funcţio nează doar două
zile pe săptă mână din lipsa
cărbu nelui. 

În urma discuțiilor s-a sta-
bilit și că ar fi necesare noi
angajări la minele de aici, lucru
agreat și de directorii de mine
prezenți la întâlnire, dar și că
termenele de închidere ar tre-
bui devansate, în ideea susține -
rii investițiilor în minerit.

„Am constatat din discuțiile
de aici (...), că există posibilitatea
de renegociere a acestor
termene, prin care să putem să
prelungim funcționarea termo-
centralei de la Paroșeni, dar și a
minelor de aici. Este o chestiune
de strategie ener getică națio -
nală, o chestiune de impact eco-
nomic și social, așa că noi, cei din
Comisia Economică a Senatului,
am făcut toate demersurile și
vom face și la Bruxelles, ca acest

obiectiv să funcționeze încă o
perioadă importantă”, a spus
președin tele Comisiei Econom-
ice din Senatul României, Daniel
Zamfir. 

Membrii comisiei au intrat în
subteranul Minei Livezeni şi au
constatat la faţa locului că în
lipsa unor tehnologii moderne,
un abataj mecanizat din anii 70
nu poate produce mai mult
cărbune. Este nevoie de
investiţii de câteva zeci de mil-
ioane de euro ce ar permite
achiziţia de noi echipamente

pentru subteran. 
Ţinând cont de faptul că alte

ţări europene au început să-şi
îndrepte, din nou atenţia, spre
huilă şi producţia de energie pe
bază de cărbune, investiţiile în
retehnologizare, chiar de câteva
zeci de milioane de euro, nu
reprezintă o sumă importantă
în comparaţie cu pagubele ce ar
putea să apară în urma unei
pene generalizate de curent sau
în situaţia unei crize de energie
electrică întinsă pe o perioadă
mai lungă de timp. 

Mineritul şi Valea Jiului revin în atenţie



coș comun pentru gaze, deși
noi suntem principalii pro -
ducători din UE. Însă, soli-
daritate întru autodistrugere
nu putem accepta! Cu ce îi va
ajuta pe partenerii noștri din
UE, dacă în România se va
adânci sărăcia, dacă vom
închide școlile, sub pretext
că nu vom avea bani să
plătim facturile la încălzire? 
Toate acestea se vor întâm-
pla fără a avea o perspectivă
la ceea ce va urma în
următoarele luni sau în
următorii ani. Nimeni nu ne
spune unde se va opri acest
tăvălug al scumpirilor, ne
lasă să orbecăim în întuneric,
fără să se întrevadă nici cea
mai firavă speranță. 

Deputat 
Anamaria Gavrilă

Circumscripția
electorală 22 HUNEDOARA

M
inistrul Energiei
lovește din nou.
De data aceasta

ne anunță că suntem
obligați să reducem
consumul de curent
electric cu 5%, în orele
de vârf. Decizia a fost
luată la Reuniunea
Extraordinară a
Miniștrilor Energiei și
va fi valabilă în tot
spațiul UE. 

De fapt, la acea reuniune
s-a stabilit o reducere volun -
tară a consumului cu 10% cu
o componentă obligatorie de
5%! Ce înseamnă acești 5%
din consumul de energie la
nivel național? Acest procent
este echivalent cu consumul
total de enerigie electrică din
două județe ale țării.

Stăm și ne întrebăm dacă
Virgil Popescu a îndrăznit să
deschidă gura în fața șefilor
săi de la Bruxelles, pentru a
le spune că România poate
produce suficientă energie și
nu ar trebui să stingă lumina,
pentru a economisi? Dimpo -
trivă, țara noastră ar putea
să-și ajute cu electricitate și
vecinii, cum ar fi Republica
Moldova, fără prea multe
eforturi.  

Virgil Popescu avea obli -
gația să le comunice șefilor
săi de la Bruxelles că Româ-
nia ARE CEL MAI MIC CON-
SUM de energie din Uniunea
Europeană! Ce economii ar
mai trebui să facă românii,
pentru ca Popescu să nu-i
mai pedepsească cu alte și
alte decizii aberante? Cei 5%
puteau fi asigurați de TER-
MOCENTRALA MINTIA dacă
funcționa cu două grupuri
energetice din cinci.

VA DISTRUGE 
COMPANIILE 

PRODUCTIVE! 
Popescu ne promite că nu

vor fi afectați consumatorii
casnici și IMM-urile, ci doar
companiile mari. Ceea ce
înseamnă că firmele mari, cu
mii de angajați, vor fi nevoite
să-și întrerupă activitatea.
De aici se ivesc o mulțime de
situații care ar trebui să ne
revolte.

• Cine stabilește orarul
după care se vor face aceste
sistări de energie?

• Cine stabilește care sunt

companiile obligate să între -
rupă curentul și activitatea?

• Cine va monitoriza ce
cantitate de curent s-a eco -
no  misit, din moment ce
miniștrilor li s-a spus să
economisească „voluntar”
până în 10% din consumul
total. 

Pe Virgil Popescu nu-l mai
poate bănui nimeni de bună
credință. Tot ceea ce a făcut
în fruntea ministerului a fost
împotriva românilor. Prin ur-
mare, ne așteptăm ca
Popescu să economisească
maximum posibil (10%),
pentru a da bine în ochii
șefilor săi de la Bruxelles.
Practic, lui Virgil Popescu i s-
a dat mână liberă la dis-
trugerea companiilor
produc  tive. Teamă îmi este
că primele pe listă vor fi
companiile românești. Nu
cred că Popescu și clica din
minister vor îndrăzni să
oblige vreo companie străină
cu lobby puternic în spate să
întrerupă curentul și, im-
plicit, activitatea. Toate
aceste măsuri aberante vor
duce la scăderea producti vi -
tății, concedieri și creșterea
șomajului.

Cine l-a mandatat pe
lacheul Popescu să accepte o
astfel de măsură? În numele
cui și-a asumat acest angaja-
ment? A discutat cu direc-
torii companiilor la care
urmează să le stingă lumina?
A făcut vreun studiu de im-
pact? 

Noi ca țară am acceptat
solidaritatea pozitivă cu
țările membre ale Uniunii
Europene. Aceea de a face un
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Veţel – Una dintre cam-
pioanele atragerii de finanţări
nerambursabile din judeţul
Hunedoara, Primăria Veţel se
poate mândri cu o nouă
reuşită. Recentul Program
naţional de investiţii „Anghel
Saligny” va aduce şi în această
aşezare fonduri în valoare
totală de peste 13,6 milioane
de lei, câştigate de Primăria
Veţel. 

Este vorba despre două
proiecte de infrastructură im-
portante. Primul se referă la
modernizarea unor străzi şi
drumuri din satul Mintia, iar
cel de-al doilea la extinderea
reţelei de apă în satele
Muncelu Mic, Runcu Mic,
Muncelu Mare și Boia Bârzii.

„Ne-am propus să
modernizăm străzile şi dru-
murile din localitatea Mintia.
Proiectul are o valoare de 9,8
milioane lei şi ne propunem
să turnăm asfalt în Mintia.
Sunt zone unde stratul de as-
falt s-a deteriorat, iar în alte
locuri nu am avut asfalt deloc.
Este timpul ca această stare
de lucruri să se schimbe”, a
arătat primarul comunei
Veţel, Ioan Henţiu. 

El a menţionat că ar fi fost
nevoie de circa 5 milioane de
euro pentru ca suma de bani
să acopere nevoia de finan -
ţare pentru acest proiect.
Chiar dacă banii nu sunt
suficienţi, administraţia locală
este pregătită pentru a de pu -
ne un nou proiect de
finanţare, astfel încât să fie
acoperit tot necesarul de fon-
duri la acest capitol.

Cel de-al doilea proiect
câştigat de Primăria Veţel

prin Programul „Anghel
Saligny” se referă la extin-
derea reţelei de alimentare cu
apă în satele Muncelu Mic,
Runcu Mic, Muncelu Mare și
Boia Bârzii. În valoare de 3,
milioane de lei, investiţia îşi
propune să rezolve alimenta-
rea cu apă în zonă, mai ales că
în ultimii ani apa a început să
lipsească oamenilor din satele
menţionate.

„Trebuie să reabilităm
gospodăria de apă de la
Muncelu Mic, de la rezer-
voarele de apă, până la staţiile
de pompare. Apoi trebuie să
extindem reţeaua de apă la
Muncelu Mare şi Boia Bârzii.
Apă este suficientă şi sper să
nu mai avem probleme din
acest punct de vedere după ce
vom finaliza această
investiţie. Este mare lucru
pentru oameni, deoarece
problema apei în zonă a de-
venit una stringentă pentru
comunitatea locală şi pentru
noi, ca primărie”, a completat
edilul şef al comunei Veţel,
Ioan Henţiu.

COMUNICAT: VIRGIL POPESCU
NE MAI DĂ O LOVITURĂ. 

VOM FI OBLIGAŢI SĂ STINGEM
LUMINA ÎN ORELE DE VÂRF

Veţel: Programul
„Anghel Saligny” 

aduce asfalt şi reţele
de apă pe sate



ActUALitAte - 57 - 13 octoMbrie 2022

Deva – Actorul Horaţiu
Mălăele vine la Deva, pe 12
octombrie, ora 17,00, cu
ocazia Salonului Hunedorean
al Cărţii pentru a-şi lansa, în
cadrul acestui eveniment cul-
tural, mai multe volume. Din-
colo de profesiunile de actor
și regizor pe care le înde pli -
nește cu har și succes de
peste patru decenii, Horațiu
Mălăele este și un scriitor de
mare talent și un caricaturist
expresiv. 

La această ediție a Salonu-
lui Hunedorean al Cărții,
Horațiu Mălăele va fi prezent
cu trei cărți. Prima, „O po -
veste cam ciudată și alte
două povestiri”, apărută anul
acesta la editura Bookzone,
cuprinde proză scurtă, po -
ves tirile fiind „stranii și ar-
monioase, tulburătoare și
exacte, frumoase, simple și
profunde”, în opinia jurnalis-
tului Doru Bușcu. 

O povestire cu conotații

autobiografice, „o muzică
venită de dincolo de pasi-
unea vieții și de vremelnicia
lucrurilor, o lacrimă a trecu-
tului – nostalgia”, așa își
prezintă Horațiu Mălăele  po -
vestirea „Tehomir”, apărută
în anul 2020 la Editura ALL. 

În sfârșit, cartea ce
completează profilul artistic
al autorului este „Poezii și
vorbe-n vânt”, ce cuprinde
„aforisme executate cu pre-
cizia unei săbii de samurai”,
cum caracterizează criticul
literar Dan C. Mihăilescu.

„Eu nu urmăresc să devin
popular, pentru mine popu-
laritatea e un efect, nu un
scop; când vine, vine de la
sine. Eu doar îmi văd de tre-
aba mea și mă străduiesc să
fac totul cât mai bine. Și când
lucrezi onest și profesionist,
popularitatea nu întârzie
mult (…), la mine ea este
efectul, nu cauza sau scopul.
Dar ce minunat este când
reușești ca produsul stră -
daniei tale, ceea ce prezinți
spectatorilor, să atragă oa-
meni de diferite pregătiri, dar
sensibili și inteligenți. Și dacă
ei te urmează și te acceptă,
dacă ies din sală cu zâmbetul
și lacrima între gene,
înseamnă că vor duce și
acasă o raniță plină de trăiri
și idei prețioase”, spunea ac-
torul într-un interviu.

Horaţiu Mălăele-
lansare de carte la Deva

Costeşti - Prima ediție a
Târgului de Meșteșugari va
avea loc la finalul acestei
săptămâni, la Costești. Eveni-
mentul este organizat de Con-
siliul Județean Hunedoara și
are scopul de a promova
producătorii locali. 

Intitulat „Dăm viață capitalei
Daciei – Târg de meșteșugari”,
târgul va fi organizat în pe-
rioada 8-9 octombrie, în Cos -
tești, comuna Orăștioara de
Sus. Evenimentul este destinat
promovării producătorilor lo-
cali, meșteșugarilor, dar și a
tradițiilor și portului popular,
valorizării patrimoniului și
identității culturale, din județul

Hunedoara, susține și în cu ra -
jează informarea și promo -
varea domeniilor de interes ale
participanților și eferves cența
schimbului de idei, arată CJ
Hunedoara.

Acest eveniment este orga-

nizat în cadrul proiectului
“Capitala Daciei – Muzeu Viu al
Patrimoniului Cultural Euro-
pean”, finanțat prin Granturile
SEE 2014-2021 în cadrul Pro-
gramului RO-Cultura. (Foto:
arhivă)

Târgul de Meşteşugari, la Costeşti

JUDEŢUL LA PAS
Bătaie între fete

Hunedoara - Poliţiştii au declanşat o anchetă în cazul a
două eleve, cu vârstele de 12 şi 14 ani, care s-au lovit pe o
stradă din municipiul Hunedoara, după ce au ieşit de la 
cursuri. Incidentul s-a petrecut pe fondul unor discuţii în
contradictoriu ce au avut loc între cele două tinere. Fetele s-
au întâlnit pe bulevardul Rusca, iar adolescenta de 14 ani ar
fi lovit-o pe cea de 12 ani. Poliţiştii efectuează cercetări pen-
tru stabilirea cu exactitate a circumstanţelor în care s-a pro-
dus evenimentul. În cauză, a fost întocmit un dosar de
cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire
sau alte violenţe, a precizat sursa citată. 

Mesaje false de la ANAF
Deva - Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

avertizează asupra unei noi campanii de mesaje false trimise
în numele instituției. Mesajului îi este anexat un document
ce este denumit „factura fiscală”, iar reprezentanții ANAF îi
sfătuiesc pe cei care primesc mesajul să nu deschidă acest
fişier. ANAF recomandă contribuabililor să nu acceseze do -
cumentele anexate sau linkurile din conținut și să nu trans-
fere bani către conturile menționate.

Munca „la negru” cu străini
Deva - Poliţiştii Biroului pentru Imigrări al Judeţului

Hunedoara au desfășurat, în luna septembrie, mai multe
acţiuni şi controale în cooperare cu Inspectoratul Teritorial
de Muncă Hunedoara, pe linia prevenirii şi combaterii şederii
ilegale și a muncii nedeclarate a străinilor, pe raza de
competenţă. Astfel, în cadrul acţiunilor întreprinse au fost
depistaţi 8 cetăţeni străini, cu vârste cuprinse între 23 și 56
de ani, toți bărbați, din Nepal și Sri-Lanka, care desfășurau
activități lucrative, fără forme legale. Ca urmare a celor con-
statate, poliţiştii de imigrări au emis pe numele cetățenilor
străini decizii de returnare cu termen de plecare voluntară
de 30 de zile de pe teritoriul țării noastre.

Aqualand închis până la 10 octombrie
Deva - Complexul

Aqualand Deva fi în-
chis până la 10 oc-
tombrie 2022.

Con du cerea Aqua-
land Deva anunță
execuția unor lucrări
de mentenanță, con-
form normelor legale
în vigoare, la com-
plexul acvatic, motiv
pentru care, timp de o săptămână, acesta va fi închis. Lucrările
de mentenanță se vor executa la sistemul de încălzire, la pom-
pele de recirculare a apei din bazine, vor fi verificate centralele
termice, toate acestea pentru pregătirea complexului acvatic
pentru sezonul de iarnă.

Iluminat cu LED
Deva - Iluminatul public din Deva va fi gestionat printr-

un sistem modern ce foloseşte tehnologia LED şi
telegestiunea. Consilierii locali au aprobat studiul de fezabil-
itate pentru această investiţie, care se ridică la aproximativ
7,9 milioane de lei. Finanțarea lucrărilor se va face din buge-
tul general al municipiului Deva. Sistemul de telegestiune-
control are rolul de a monitoriza, comanda și controla de la
distanță aparatele de iluminat pentru a permite intervenții
prompte în caz de defecțiuni şi pentru reducerea costurilor
aferente consumului de energie electrică. 

Curăţaţi coşurile de fum!
Deva - Pompierii hunedoreni fac apel la cetățeni să fie

atenți și să își curețe coșurile de fum. Mai mult de jumătate
dintre incendiile la care au intervenit pompierii, în ultimele
patru luni ale anului trecut, au fost cauzate de coșurile de fum
defecte, cu improvizații sau necurățate corespunzător. Astfel,
din cele 51 de incendii izbucnite în locuințe, 28 au fost
cauzate de coșurile de fum defecte. Pagubele materiale în-
registrate în urma acestor evenimente au fost semnificative
și, de multe ori, au fost puse în pericol și viețile persoanelor. 
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L
a  Bucuresti în Sala
Polivalentă s-au
desfășurat la finalul

săptămânii trecute  între-
cerile Campionatelor
Naționale individuale Open
și cele pe echipe reprezen-
tative de club, în paralel cu
ediția a doua a competitiei
internaționale RomGym
Trofy, organizate 
de către Federatia 
Româ nă de Gimnastică în
parteneriat cu Primaria
Generală a Capitalei.

Ana Maria Bărbosu a
câștigat  medalia de aur, atât la
individual compus cu  54.233
puncte, dar şi cu echipa Ro -
mâniei   la Romgym Trophy
(total echipă 157,832 puncte).
În acest clasament interna -
țional,  gimnasta din Focşani a
fost urmată de devenca Amalia
Ghigoarță  cu 53.266 puncte si
de  Mari Roenbeck- Norvegia
cu 49,267 puncte. La echipe
România a fost urmată de
Nor vegia care a totalizat
144,133 puncte și de Italia cu

141,933 puncte.
În clasamentul echipelor

reprezentative de cluburi,
formația LPS Cetate Deva a
câștigat cu un total de 149,400
puncte ,cu Ioana Andreea Dan-
ciu, Adina Crișan, Maria Bianca
Dinu, Lilia Cosman și Amalia
Ghigoarță în componență,
gimnastele noastre fiind pre -
gătite de Gina Gogean, Adela
Popa, Lucian Sandu, Florin
Uzum, Cătălin Meran și Monica
Micu.

Gimnasta Amalia Ghigoar ță
(foto mic), a  fost în mare for -
mă și la competiția inter -

națională de gimnastică artis -
tică, RomGym Trophy reușind
să cucerească alte medalii pen-
tru clubul devean. 

În finala de la sol, Amalia a
câștigat medalia de aur cu un
total de 13,367 puncte,
situându-se înaintea  colegei ei
de lot Andreea Preda (13.333
puncte) și  a gimnastei Maria
Tronrud-Norvegia care a total-
izaat 13.67 puncte. Amalia s-a
impus și la bârnă  câștigând
medalia de aur cu un total de
13,533 puncte urmată de An-
dreea Preda (13,100 puncte) și
de italianca Naomi Pazon
(12,600 puncte).

Amalia Ghigoarță a câștigat
aurul la sol  cu un total de
13,533 puncte fiind urmată de
Alexia Vănoagă-Farul Con -
stanța care a totalizat 12,800
puncte și de Ella Oprea- Di-
naamo Bucuresti -12,567 pun-
vte.

În finala de la bârnă, Amalia
Ghigoarță s-a clasat pe locul
secund  fiind notată cu 13,367
puncte, după campioana na -
țio nală Valentina Miruna
Botez-Farul Constanța iar pe
locul trei  și medaliată cu bronz
a fost Ioana Andreea Danciu –
LPS Cetate Deva, care a tota -
lizat 13,300 puncte.

Surpriza plăcută a oferit-o
la aceste întreceri gimnasta
Lilia Cosman -legitimată la LPS
Cetate Deva, care este noua
campioană națională a Româ -
niei la paralele, unde a câștigat
medalia de aur  cu un total de
12,300 puncte, ea fiind urmată
de Raisa Chivu de la CSS
Focșani (11,133 puncte) și de
Adina Crișan-LPS Cetate Deva
medaliată cu bronz, cu un total
de 11,067 puncte.

Gimnastică  

Echipa LPS Cetate Deva
este campioană națională 

R
omânia participă, în
aceasă perioadă, la
cea mai importantă

competiţie de şah inter-
cluburi din Europa,mai
precis la Cupa Europeană a
Cluburilor de Şah, care se
desfășoară  în localitatea
austriacă Mayrhofen.

Echipa masculină a Româ -
niei aliniază cea mai puter nică
formație - fostul campion
mondial, Viswanathan “Vishy”
Anand, cel mai bun jucător
maghiar de şah, Richard Rap-
port, care de anul acesta va

juca pentru România, cei mai
buni doi şahişti români ai mo-
mentului, Bogdan Deac şi Con-
stantin Lupulescu, cel mai
promiţător junior român,
David Gavrilescu, cel mai bun
antrenor de şah al momentu-
lui, Ivan Sokolov şi senzaţia
verii la Olimpiada de şah de la
Chennai, juniorul de 16 ani,
Dommaraju Gukesh.

Alături de ei, vor juca şi Di-
eter Nisipeanu, singurul şahist
român care a câştigat un cam-
pionat european de şah (în
2005) şi căpitanul echipei şi

managerul secţiei de şah al
CSU ASE, Tiberiu Georgescu.
În echipa de feminin, vor juca
Irina Bulmaga, Atalik Ekateria,
Jovana Rapport, Dinara Sadu-
akassova şi Marsel Efroimski.    

România participă pentru
prima dată la competiția celor
mai buni jucători interna -
ţionali de şah, în frunte cu ac-
tualul campion mondial,
Magnus Carlsen”.

Sunt înscrise 70 de cluburi
la categoria open şi 17 la cate-
goria feminină, un total de 87
de cluburi (aproximativ 600

de persoane), ceea ce
reprezintă un record de
participanţi, după cum a ţinut
să remarce directorul compe -
tiţiei, Johann Pöcksteiner. De
precizat că în contextul
războiului din Ucraina,
cluburile din Rusia şi Belarus
nu participă în urma deciziei
FIDE şi a Uniunii Europene de

Şah. Jucătorii ruşi pot juca, dar
sub un steag neutru.

Sunt aşteptate şi şahistele
Marija Muzychuk şi Anna
Ushenina, două foste cam-
pioane care vor participa la
aceeaşi întrecere care pune
faţă în faţă şi cele mai bune
cluburi feminine de şah din
Europa.

Șah 

Echipele de club din România participă  
la Cupa Europeană

G
imnasta Amalia Pu-
flea (15 ani),
medaliată cu aur la

FOTE şi campioană
europeană de junioare, a
lansat săptămâna trecută o
serie de acuzaţii pe site-ul
Prosport la adresa antreno-
rilor Lucian Sandu şi Gina
Gogean. Aceasta susţine că
antrenorii lotului naţional
de la Deva au jignit-o, au
forţat-o să se antreneze
accidentată şi chiar a că a
primit o palmă din partea
acestora.

Carmencita Constantin,
preşedinta Federaţiei Româ ne
de Gimnastică, a declarat,
vineri, că sportiva Amalia Pu-
flea, cea care i-a acuzat pe
antrenorii lotului naţional Lu-
cian Sandu şi Gina Gogean că au
jignit-o şi au forţat-o să se
antreneze accidentată, nu
reprezintă "un caz" şi a
menţionat că "lucrurile sunt
sub control".

"Declaraţia de presă este
făcută, lucrurile încep să se
alinieze, să se liniştească. Vom
continua şi veţi avea o
campioană în Amalia Puflea, să
aveţi încredere. Amalia Puflea
nu este un caz. Dacă veţi căuta
toate pârghiile şi veţi lua
informaţii din toate părţile veţi
vedea. Aveţi deja o primă parte
de concluzii, veţi afla pe timp ce
evoluăm de măsurile pe care le
luăm şi vă asigur că vă va plăcea
ce veţi vedea. Gimnastica nu se
lasă, gimnastica va fi prezentă
la Paris 2024", a afirmat Car-
mencita Constantin.

"Eu mi-am făcut lecţiile, sunt
un om care iubeşte copiii. Toată
lumea ştie că sunt autoarea bu-
tonului roşu 'Vorbeşte când te
loveşte'. Şi toţi copiii din Româ-
nia, nu numai cei de la loturile
naţionale, au telefonul meu de-
schis în permanenţă. Vă asigur

că lucrurile sunt sub control", a
adăugat preşe dinta.

Preşedinta FRG a dezvăluit
că pregătirea lotului naţional
este afectată în această
perioadă de lipsa căldurii în
sălile de antrenament, Centrul
Olimpic de Gimnastică de la
Deva fiind deconectat de la
furnizarea de gaze din cauza
facturilor restante.

"Nu FRG dă căldură la baza
sportivă de la Deva... şi, din
păcate, am avut iar o problemă
de subfinanţare. Suntem în
situaţia în care clubul  (nota
redacției: Sport Club Munici-
pal) de la Deva nu a putut să-şi
achite facturile la gaze, a fost
deconectat, nu avem contor...
aşa că sunt 16-17 grade la
Deva. Am intervenit personal la
nivelul E.On (compania de gaze
E.On), sper din tot sufletul să
putem să rezolvăm problema.
Inclusiv domnul ministru
Novak a intervenit şi asigură
acum plata facturilor restante.
Sper să rezolvăm problema,
dacă nu, aducem lotul la Izvo-
rani, o soluţie vom găsi, pentru
că trebuie să ne pregătim. Dar
nu vorbim doar de lotul de fete,
ci şi de cel de băieţi. Pregătirea
lotului de la Deva a fost afectată
de când a început sezonul rece.
Nu chiar o lună, e mai puţin,
norocul nostru este că Dum-
nezeu ne iubeşte şi că e soare la
Deva. Dar dacă nu se rezolvă în
maximum o săptămână adu -
cem fetele la Izvorani", a expli-
cat Carmencita Constantin.

Cazul gimnastei  Amalia Puflea,
în curs de rezolvare



În Sala Polivalentă de la
Izvorani, s-au desfă -
șurat  întrecerile din

cadrul Cupei României la
karate interstiluri,
competiție care a reunit
400 de sportivi , de la
peste 50 de cluburi din
țară. Au fost evoluții la mai
multe categorii,cele mai
spectaculoase fiind cele de
la U 21 și de la seniori.

Miruna  Mălăuță  s-a situat
pe locul I la categoria – 61 kg
și Ionuț Ipate locul 5 la -75 de
kg.

La categoria cadeți, Math-
ias Popescu a câștigat locul I
la categoria - 63 de kg iar
Alexandru Brejoiu s-a clasat
pe locul secund la  categoria
35 kg  și  Victor Igărelu la ca -
tegoria +55 kg minicadeți  12-

14 ani
Sportivii de la categoria

cadeți de la clubul din
Petroșani, Răzvan Ignătiuc,
Popescu Mathias, Ionescu
Alexandru și Robert Chiriluț ,
toți pregătiți de Alina și Radu
Polifronie vor participa la
Campionatul Balcanic, pro-
gramat în perioada 4-5
noiembrie, din Muntenegru.

Senioara Miruna Mălăuță
va participa  în luna octom -
brie, la competiția interna -
țională  Karate One, Seria A ce
va avea loc în Indonezia și
unde ea urmărește câștigarea
punctelor care să o mențină
în topul mondial pentru cali-
ficarea la Jocurile Olimpice
din 2024.

Comitetul executiv al
Agenţiei Mondiale
Antidoping

(WADA/AMA) a anunţat 
că a decis să menţină ca -
nabisul pe lista produselor
interzise, pe care va 
include şi tramadolul, 
începând de la 1 ianuarie
2024.

În septembrie 2021, la
câteva săptămâni după sus-
pendarea atletei Sha'Carri
Richardson, în urma unui test
pozitiv la marijuana, care a
privat-o pe vedeta sprintului
american de Jocurile Olimpice
de la Tokyo, WADA indicase că
va reconsidera includerea
canabisului pe lista sub -

stanţelor interzise.
În comunicatul său de

presă, WADA a explicat că,
după ce a analizat literatura
ştiinţifică şi mărturiile spor -
tiv ilor, a decis să interzică în
continuare canabisul în com -
petiţie, deoarece utilizarea
acestui drog "încalcă spiritul
sportului".

Totodată Agenţia Mondială
Antidoping a hotărât să inter -
zică, începând din 2024, tra-
madolul, un analgezic utilizat
foarte frecvent în competiţie.
Tramadolul, un opiaceu sin-
tetic, era sub supraveghere,
dar nu a apărut până acum pe
lista produselor şi sub stan -
ţelor interzise de WADA, însă

este interzis de regle men -
tările medicale ale Uniunii Ci-
cliste In ternaţionale (UCI) din
2019. Rutierul columbian
Nairo Quintana tocmai a fost
descalificat din ultimul Tur al
Franţei pentru ca a utilizat
tramadol.

În sprijinul acestei
interdicţii, WADA a evidenţiat
studiile care arată capacitatea
acestui analgezic de a îmbu -
nătăţi performanţa fizică. În
plus, agenţia reaminteşte că
tramadolul, ca toate opioidele,
poate crea o dependenţă
ridicată. El este implicat în
special în criza opioidelor
care zguduie Statele Unite.
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Antidoping 

Canabisul rămâne pe lista
interzisă a medicamentelor

Karate  

Medalii cucerite la Cupa României
de sportivii din Petroșani

Fotbal: Antrenorul Edy Iordănescu 
a descoperit problemele echipei naționale

Selecţionerul echipei
naţionale de fotbal a
României, Edward

Iordănescu, a declarat,
după ce a fost reconfirmat
în funcţie de Comitetul Ex-
ecutiv al Federaţiei Române
de Fotbal, că a identificat 5
probleme la echipa
naţională pe care speră să
le remedieze.

"Încrederea care mi s-a
oferit mă onorează şi, la fel ca
şi până acum, promit să pun în
slujba echipei naţionale toate
cunoştinţele mele şi tot ce am
eu mai bun ca să reuşim să ne
atingem obiectivul. Am identi-
ficat cinci probleme pe care le
avem şi sper să le remediem
sau să le diminuăm efectele.Un
exemplu ar fi lipsa meciurilor
internaţionale ale jucătorilor
români la echipele de club"

"Cred că am reuşit să
punem fundaţia la procesul de
reconstrucţie, cu jucători
tineri, mulţi proveniţi de la
Under 21, cu o mentalitate
diferită, pe care ne-o dorim

foarte mult, care să ne dea
speranţe pentru o calificare la
EURO. Încercăm să construim
în jurul elementelor bune şi să
le dezvoltăm ", a declarat se -
lecțio nerul echipei națio nale.

Federaţia Română de Fot-
bal a anunţat că, selecţionerul
Edward Iordănescu va con-
tinua la conducerea echipei
naţionale, contractul său fiind
prelungit până la finalul pre-
liminariilor Campionatului Eu-
ropean din 2024. 

În even  tualitatea obţinerii
calificării la EURO 2024, con-
tractul se va prelungi automat
pentru turneul final.

Selecţionerul echipei naţio -
nale de fotbal a României, afir-
mase, după ce prima
re pre zentativă a încheiat pe ul-
timul loc al grupei în Liga
Naţiunilor, că este nevoie în
mod "obligatoriu" de o recon-
firmare a sa în funcţie din
partea conducerii Federaţiei
Române de Fotbal, având în
vedere că nu şi-a îndeplinit
primul din obiectivele stabilite
în contract.

Ulterior Comisia Tehnică
din cadrul Federaţiei Române
de Fotbal a decis să propună
conducerii federaţiei contin-
uarea colaborării cu selecţio -
nerul echipei naţionale,
Edward Iordănescu, ceea ce 
s-a şi întâmplat.

România a terminat Grupa
a 3-a din Liga B a Ligii
Naţiunilor pe ultimul loc în
clasament, în spatele naţiona -
lelor din Bosnia Herţegovina,
Finlanda şi Muntenegru, retro-
gradând în Liga C (a treia
valorică).



Adevărate minuni ale
naturii, despre nuci
se spune că sunt cele

mai complexe alimente pe
care Creatorul ni le
dăruiește în fiecare
toamnă. Comparate cu un
creier uman în miniatură,
nucile au un rol important
în susținerea activității sis-
temului nervos. Chiar dacă
sunt cunoscute de mii de
ani, ele mai ascund încă se-
crete nebănuite, pe care,
știința modernă, îmbinată
cu practicile medicale
străvechi le pot descoperi.

Nucul – arbore magic
Copac milenar, impunător

și cu frunzișul des, nucul
emană prin trunchi, ramuri și
frunze o energie copleșitoare,
neacceptând în jurul lui plante,
insecte sau dăunători. Secretă
o mare cantitate de iod, road-
ele sale fiind printre cele mai
complexe alimente din punct
de vedere nutritiv, susțin
cercetătorii. Frunzele nucului
purifică aerul, absorbind met-
alele grele din atmosferă.

Impresionați de calitățile lui
uimitoare, dacii îl numeau ar-
bore magic, iar în Caucaz era
considerat arbore sfânt, acolo
existând copaci de peste 400
de ani.

În medicina
tradițională

Atât nucile, cât și frunzele
sau cojile nucului sunt folosite
ca leac pentru tratarea sau
ameliorarea unor afecțiuni
greu de vindecat. Adevărată
”hrană vie”pentru organism,
nucile pot aduce multe bene -
ficii sănătății noastre. Sti -
mulează activitatea creierului,
putând ajuta la prevenirea bo-
lilor neurodegenerative. Potri -
vit cercetătorilor, consumul
regulat de nuci ajută memoria,
îmbunătățesc sănă tatea inimii,
o dietă cu nuci poate preveni
sau încetini boala Alzheimer. 

Frunzele de nuc
Folosite în scop terapeutic,

frunzele de nuc se culeg fără
codițe, cât sunt tinere și de un

verde intens. Se usucă în loc
uscat şi umbrit. Pot fi folosite
sub formă de infuzie sau de-
coct, atât intern cât şi extern. 

Pulberea din frunze uscate
de nuc se folosește ca adjuvant
în caz de diabet, este diuretică
și ajută la metabolismul za-
harurilor și grăsimilor.  Pentru
obținerea ei, frunzele uscate se
macină și se depozitează în
borcane din sticlă, închise er-
metic. Se administrează câte o
linguriță de patru ori pe zi,
timp de trei luni, cu o lună de
pauză. 

Cojile nucilor
Sunt utilizate de către me -

dicina naturistă atât verzi, cât
și uscate, pentru prepararea
ceaiurilor, decocturilor sau sub
formă de macerat.

Cojile verzi 
de nucă

Se pot folosi ca tonic sto -
macal. Prin conținutul ridicat
de tanin, coaja verde a nucilor
are proprietăți astringente,

având efect antidiareic și poate
opri hemoragiile, scrie liber-
tateapentrufemei.ro. Ajută la
tratarea afecțiunilor renale,
mai ales în litiază și incon -
tinență urinară. Cojile verzi se
recoltează odată cu scuturarea
nucilor din pom, care cad
împreună cu învelișul verde.
Se aleg doar cojile de un verde
sănătos, care se pun apoi la
uscat, cu scobitura în sus.
Atunci când sunt perfect us-
cate și casante, se depozitează
în saci de pânză. 

Cojile uscate de nuci
Au efecte benefice asupra

plămânilor, ceaiul din coji us-

cate fiind un excelent adjuvant
și în calmarea tusei sau alte
infecții respiratorii. Se prepară
din 10 coji de nuci la 500 ml.
de  apă. Acestea se pun  la fiert
într-un ibric, lăsându-se la foc
mic, 30 de minute. După ce se
strecoară, ceaiul se poate în-
dulci cu miere, iar pentru un
gust deosebit, se adaugă
scorțișoară, scrie csid.ro. Se
consumă călduț și nu fierbinte,
altfel, dureile de gât și tusea se
pot înteți.

Păstrarea nucilor 
pentru iarnă

Ca să-și păstreze calitățile
mai mult timp, nucile se
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• Perioada de viață a unui nuc este între 300 și 400 de
ani, rodind pentru prima dată după 10 ani.

• Nucul produce într-un an între 100 și 300 kg. de nuci.
• Frunzele de nuc produc o substanță toxică, iar

acumulată în sol, aceasta face imposibilă viața altor plante
sub nuc. 

• 100 g de nuci sunt echivalente cu 300 g de pîine de
grîu, 700 g de cartof sau un litru de lapte de vaci integral,
spun cercetătorii.

• Nucile sunt unele dintre cele mai vechi alimente care
cresc în copaci, fiind dovezi că ar fi existat şi acum 12.000
de ani.

Nucile – medicamentele
uimitoare ale toamnei
Nucile – medicamentele
uimitoare ale toamnei



păstrează într-o cameră
aerisită, la întuneric, în strat
gros de 15-20 cm. În primele
două săptămâni de la recoltare,
nucile se răscolesc zilnic, pen-
tru a se preveni mucegăirea lor.
Se pun apoi în saci de pânză,
feriți de rozătoare. Nucile se
păstrează în condiții bune 1-1,5
ani, după care miezul începe să
se râncezească.. Dar, pentru a-i
reda savoarea, miezul de nucă
se lasă la înmuiat 5-6 ore, în
lapte călduț sau în apă rece,
timp de 10 zile, ne spun
specialiștii

Cura de nuci
Este recomandată de către

naturiști în fiecare toamnă,
pentru protejarea și curățarea
vaselor de sânge, în tratamen-
tul bolilor cardiovasculare şi în
tratamentul hipercolesterole -
miei. O jumătate de ceașcă de
nuci pe zi fortifică sistemul
imunitar, îmbunătăţește me -
mo ria, ajută în cazul tulbu -
rărilor stomacale și intestine,
ulcere, dispepsii, iritații, diaree,
constipație. Miezul de nucă se
poate consuma, timp de o lună,
dar fără să se depășească 100
de grame pe zi. Potrivit
specialiștilior, efectul benefic
va fi atins doar la mestecarea
lui îndelungată, astfel organis-
mul primind toate substanțele
nutritive. Miezul se poate con-
suma în stare proaspătă sau
ușor prăjit, pentru a fi mai ușor
de digerat. Și, nu în ultimul
rând, sâmburele de nucă este
des utilizat în bucătărie, mai
ales la prepa rarea deserturilor
tradiționale. 

Remedii  naturiste

Pentru întărirea
vaselor de sânge

Se poate face un preparat din
trei nuci măcinate, la care se
adaugă o linguriță de polen și
două linguri de miere. Com -
poziția se modelează sub formă
de bomboane. Ameste cul se ia
zilnic, dimineaţa, pe stomacul
gol.

Revigorează 
organismul

Pasta obținută dintr-un
amestec de miere cu nuci
energizează și revigorează or-
ganismul. Pentru prepararea ei
se folosesc șase-opt nuci
măcinate, care se amestecă
bine cu o lingură de miere
polifloră, peste care se toarnă
un suc natural de fructe, scrie
doftoria.ro. Pasta obținută se
consumă cu înghițituri mici
fiind utilă și în caz de stres,
dureri de cap, astenie,
aterosclerozăși în reducerea
colesterolului.

Îmbunătățesc 
funcțiile cognitive

Fiind bogat în fubre, grăsimi
sănătoase, proteine, zinc și fier,
miezul de nucă ajută la
furnizarea de oxigen organis-
mului, prevenind astfel anemia
și asigurând, sănătatea sis-
temului imunitar și al vederii.

În caz de hipertiroidie
Consumul de nuci ajută la

reglarea tiroidei, aducând un
supliment de calorii, spun
specialiștii. În plus, vitamina E
din conținutul miezului de
nucă, cât și prezența unor
substanțe care revigorează or-
ganismul fac din nuci un ali-
ment util în astfel de situații.

Pentru curățarea
vaselor de sânge

Se toacă mărunt coaja
uscată de la 14 nuci, se
amestecă bine cu 500 ml țuică
și se lasă la macerat timp de 70
de zile, scrie expresul.md. Din
preparatul obținut se consumă
câte o linguriță dimineața, pe
stomacul gol, fiind util și în caz
de tromboză, chisturi sau tu-
mori.

În caz de tuse
Se folosește miezul și coaja

de la patru nuci întregi, care se
fierb în 500 ml apă, la foc mic,

timp de 15 minute. După ce se
răcește, soluția se strecoară și
se îndulcește cu o lingură de
miere de albine. Se adminis -
trează dimineața, pe stomacul
gol sau seara, înainte de cul-
care.

Uleiul din miezul 
de nucă

Ajută la eliminarea toxi -
nelor din organism, menține
elasticitatea vaselor de sânge
și, spun cercetătorii, poate
împiedica multiplicarea și dez-
voltarea celulelor canceroase.
Poate fi folosit și în salate, dar
nu este indicat gătitului. Uleiul
de nucă se obține doar pe cale
iondustrială, preparat la rece.

Afecțiuni digestive, 
diabet sau 

hipertensiune
În astfel de cazuri, sunt

folosite membranele uscate
din interiorul nucilor, care se
mărunțesc și se așază într-un
borcan de 500 ml. cât să se
umple o treime. Peste ele se
toarnă o țuică tare și se lasă la
macerat 21 de zile. După acest
interval preparatul se filtrează,
din el se administrează câte o
linguriță, care se pune într-o
jumătate de pahar cu apă.

Axul nucii
Partea care desparte miezul

de nucă în două, dar care nu
necesită uscare, are efecte an-
titusive și antiinfecțioase la
nivelul căilor respiratorii. Acest
produs vegetal se fierbe în 300
ml de apă, timp de 15 minute,
după care se filtrează. Se
consumă cald, îndulcit cu
miere.

În cosmetică
Des întrebuințate în cos -

metică, nucile sau frunzele de
nuc sunt folosite în cos metică
la realizarea unor creme re-
generante, a săpu nu rilor de
lux, a măștilor pentru ten, a
șampoanelor etc.

Pentru revigorarea
tenului

Se poate prepara o mască
revigorantă, folosindu-se do -
uă-trei nuci, care se zdrobesc și
se amestecă bine cu câteva
lingurițe de apă caldă, până se
obține o pastă. Cu pasta
obținută se masează tenul și
decolteul, prin mișcări rotative.
În cazul tenului gras, se pot
folosi compresele cu infuzie
din frunze de nuc, care se
obține folosindu-se patru lin-
guri de frunze la o cană de apă.

Uz extern  

Pentru vindecarea
rănilor

Se prepară o pastă din mizul
nucilor, care se macină și se
amestecă bine cu făină, smân -
tână sau un iaurt gras. După
omogenizare, pasta obținută
se aplică, de două-trei ori pe zi,
pe zonele afectate, timp de trei
zile. Un astfel de preparat are
rolul de protector cutanat în
caz de arsuri, insolație, ajutând
toto dată la colectarea puroiu-
lui din rănile infectate.

Pentru combaterea
negilor

Se folosește coaja verde de
nucă, masându-se cu aceasta
locul afectat. Rezultatele se vor
vedea după aproximativ o lună.

***
• Bolnavii cu afecțiuni hepa -

tice pot consuma nuci, dar în
cantități mici și doar la indicația
medicului.

• Consumate în exces, nucile
pot provoca anumite reacții și
efecte secundare pentru orga -
nism, scrie sfaturimedicale.ro. 

• Nucile nu se consumă după
o masă copioasă. Dacă sunt
corect asociate, nu provoacă
tulburări organismului.

Cornelia Holinschi
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Firma QUANTUM EVALUĂRI, membru 
corporativ ANEVAR vă oferă servicii profesionale de
evaluare imobilizări de orice natură, active, acţiuni,
etc., pentru scopuri diverse:

• Constituire de garanţii – reeşalonare debite
• Informare acţionari
• Evaluare construcţii pentru impozitare - persoane fizice şi juridice
• Evaluare imobilizări si stocuri pentru raportare financiară
• Evaluari bunuri de orice natură pentru insolvenţă (reorganizare

şi/sau faliment)
• Evaluare pentru fuziuni, divizări, vânzare
• Evaluare bunuri de orice natură ca suport la tranzacţionare

Pentru informaţii suplimentare, 
vă stam la dispoziţie la telefoanele:

0254 -231680, 0730- 009907, 0722- 288135
sau la e-mail: quantum_ro@yahoo.com.

QUANTUM EVALUĂRI
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La serviciu începeți un nou
proiect, dar nu înainte de a fina -
liza lucrările mai vechi, pe care
le-ați tot amânat. Energia de
care dispuneți vă ajută să vă
ocupați de treburile gospodă -
rești sau de reamenajări inte-
rioare. Cei singuri, s-ar putea să
aibă o legătură amoroasă.

Este posibil să călătoriți în in-
teres de serviciu în țară, sau în
afara ei. Vi se deschid noi per-
spective profesionale, pe care
dacă le valorificați cu atenție,
veți avea doar de câștigat. Spre
sfârșitul intervalului vă întâlniți
cu prieteni vechi sau cu rudele
apropiate.

Sunt posibile unele cheltuieli în
plus în perioada următoare, dar
un bonus primit de la serviciu va
rezolva toate problemele. Dacă
începeți o afacere pe cont pro-
priu, verificați cu atenție toate
documentele pe care trebuie să
le semnați. Primiți vești bune de
departe.

Treburile gospodărești vă co ple -
șesc, iar dacă nu vă programați
cu atenție  timpul de lucru, le veți
amesteca pe toate, fără să
finalizați nimic. În această
perioadă puteți recurge la diete,
mai ales că sunt destul de multe
legume și fructe.

Aveți nevoie de odihnă și chiar
de un nou stil de viață. În caz
contrar, afecțiunile mai vechi își
vor face simțită prezența. Este o
perioadă benefică pentru a
încheia noi colaborări cu per-
soanele cu care ați mai lucrat.
Astrele sunt de partea voastră.

Încercați și reușiți să găsiți noi
modalități de a vă crește veni-
turile, din mai multe colaborări
avantajoase. La serviciu vor
avea loc schimbări și s-ar putea
să fiți nevoiți să faceți o alegere
între două oferte de muncă.
Gândiți-vă bine și nu luați decizii
pripite.

Vă preocupă atât cariera cât și
poziția socială. Tocmai de aceea,
vă străduiți să faceți alegerea
potrivită atunci când vi se
propun noi responsabilități. În
jurul vostru există anumite per-
soane care nu privesc cu ochi
buni realizările voastre.

Urmează o săptămână plină de
neprevăzut, în care apar noi
provocări atât în familie, cât și la
locul de muncă. Vă străduiți să le
rezolvați cu diplomație pe toate
și să vă încadrați în timp cu 
anumite lucrări. Finalul săptă -
mânii îl veți petrece în familie.

Sunteți interesat de un proiect
de anvergură și încercați să vă
stabiliți prioritățile. Ca să reușiți,
dozați-vă eforturile pentru că, în
caz contrar, există riscul să vă
risipiți energia fără să realizați
prea multe. Familia vă este
aproape și vă sprijină necon -
diționat.

Ați trecut cu bine de o perioadă
aglomerată, iar acum încercați
să vă relaxați. Relațiile partene-
riale sunt de bun augur, iar
rezultatele vor fi dintre cele mai
bune. În plus, dacă selectați cu
atenție informațiile primite, veți
reuși în tot ce vă propuneți.

Neliniștile financiare nu-și mai
au rostul. Veți avea discuții cu
unii dintre colaboratorii apro -
piați pentru a căuta soluții via-
bile la un nou proiect. Sunt
posibile unele discuții cu per-
soana iubită legate de viitorul
apropiat.

Canalizați-vă energia spre lu-
cruri serioase, mai ales că este
posibil să reluați un proiect mai
vechi, care nu a fost finalizat la
timp. Astrele vă recomandă să
luați în seamă și activitățile
ușoare, de rutină, dar să mani -
festați discreție în tot ce
întreprindeți. 

• Într-un cabinet medical
- Îmi place nespus de dumneata, îi spune pacien-

tul asistentei medicale.
- Și soțul meu a observat asta!
- Ei, și?
- Soțul meu este doctorul care vă va opera

mâine…

• Într-un salon de înfrumusețare
– Să-mi faceți manichiura ca la Britney Spears,

coafura ca a Angelinei Jolie și pedichiura ca la
Naomi Campbell.

– Dar fața o lăsăm așa, ca a lui Gerard Depar-
dieu?!

• Întâmplare…
Un finlandez vine acasă de la muncă, apucă un

iepure de urechi, îl duce în bucătărie și i-l dă soției.  
- Hai, gătește iepurele!
- N-avem gaz..
- Aprinde un foc în curte.
- N-avem ulei.
Bărbatul înjură și aruncă iepurele pe fereastră.
Iepurele se rostogolește prin zăpadă, se ridică,

o ia la fugă și țipă:
- Slavă Ucrainei!

• Două blonde stau de vorbă:
– Luna viitoare plec la Veneţia.
– Păi, la ce mai mergi că doar ai fost şi anul tre-

cut? 
– Da, dar atunci străzile erau inundate…

SE SPUNE CĂ:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Duminică, 9 octombrie, ora 22,00

Reduși la tăcere 
Acțiunea filmului are loc în Argentina, în timpul

dictaturii militare din anii 1976-1983. În acea
perioadă, peste 30.000 de oameni au fost dați
dispăruți, fără ca cineva să-i mai găsească vreodată.
Îngrijorată de dispariția unor elevi, o jurnalistă pe
nume Cecilia, scrie un articol pe această temă, cu
toate împotrivirile soțului ei. În scurt timp, această
este răpită de trei bărbați. Carlos, soțul ei, regizor
de teatru, pleacă în căutarea ei. Realizând că are
capacități paranormale, află că soția lui încearcă,
dar fără succes, să evadeze și speră s-o poată ajuta
atât pe ea, cât și pe alte persoane care se află în
aceeași situație.

TVR 2

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

M - A - UZA - EUCKEN - AC - TA - SIR - E - AI - AT - EVA - LAGERLOF - DAM - TAINA - M - B - O - TAR - CEH - MAETERLINCK - FES - TB - ANI - D - IG - YP -
DARA - A - PICLOASA - HAUPTMANN - ACEL - HAITE - ARA - UNT - I - LC - SASI - TAGORE - OA - ROLLAND - ARAR - R - II - BU - E - BOA - TU - AO - R -
HAMSUN - NABAB - TR - NI - EROIC - GJELLERUP 

Împreună cu soțul

Protagonista serialului ”Fiica ambasadoru-
lui, Neslihan Atagul, se întoarce în curând pe
ecrane, împreună cu soțul ei, într-un nou se-
rial. Eroina filmului, pe nume Macide, se
îndrăgostește de fiul unei familii bogate din Is-
tanbul.

Are un nou proiect

După ce a ieșit cu scandal din serialul
”Moștenirea”,  Sila Turkoglu și-a găsit repede
un nou proiect și a început deja filmările.
Actrița are rolul principal, iar povestea filmului
amintește de Romeo și Julieta.

Revine pe ecrane

După uriașul succes din serialul ”Mă
numesc Zulleyha”, îndrăgita actriță Vahide
Percin revine pe micile ecrane  într-un nou se-
rial, care spune povestea unei femei-judecător.



M
ulți dintre voi
mascați elegant,
neajunsurile, bo-

lile, ignoranța unora și al-
tora, falsitatea, minciuna,
gargara, șmecheriile,
nepăsarea guvernanților,
pe care-i vedem în fiecare
zi cum ne distrug.
Președintele, care nu face
nimic decât pentru el și ai
lui, restul nu interesează.
Noi, cei mulți, trăim o
decepție a vieții, o
decepție fără ieșire. 

Trăim zi de zi în teroarea
morții. Am devenit umili,
milogi, farsori, încercam
mereu să părem altceva, dar
societatea mizerabilă și tim-
pul ne dau de gol. Unde ne
îndreptăm? Străinii nu răs -
pund în fata legii, numai noi,
românii am devenit un stat
unde toata lumea ascultă pe
toata lumea, unde se fabrică
dosare comandate. 

La noi în țară

Vorbim în șoaptă, plătim
apa la francezi, curentul la
italieni, petrolul și lemnul la
austrieci, sclavia este la ea
acasă. Scriam în anul 2016 în
ziarul Accent Media un articol
despre ”Dușmanii libertății”
și tehnologizarea metodelor
dictatoriale. Despre „dușma -
nii libertății”, pericolele
tehnologizării și noile metode
de control în „dictatura vi-
itorului”  vorbea Aldous Hu -
xley în anul 1958,  într-un
interviul luat de Mike Wal-
lace. Acesta avertiza ,,că
lumea de coșmar descrisă
este pe punctul de a se mate-
rializa, anticipând multe din-
tre evoluțiile care fac parte
deja din realitatea lumii de azi
și care, prin supratehnolo-
gizare, lăsată să acapareze
toate sferele vieții noastre,
amenință să transforme
omenirea într-o adevărată în-
chisoare globală”. 

”Într-o societate demo cra -
tică, precum Statele Unite,
sublinia că „dictatura viitoru-
lui” va fi „foarte diferită de
dictaturi cu care am fost
familiarizați în trecutul re-
cent”. Metodele în ,,dictatura
viitorului” vor fi facilitate de
avansul tehnologic. Este
foarte posibil să avem acces la

droguri, care nu vor schimba
profund starea mentală fără
să nu facă vreun rău fizic” -
anticipând aici, cel mai pro -
babil, apariția și răspândirea
„drogurilor mediatice”, care
au o putere incredibilă, deși
subtilă, de modelare a men -
talităților și comportamen -
telor, de inoculare a
pro pa gandei și a gândirii
unice.

E un „drog” 
care seduce

Și creează dependență,
făcând posibilă cu ușurință
condiționarea omului nu
numai prin plăcere, dar și prin
frică. Și tocmai de aceea, poate
fi folosit drept cel mai eficient
instrument în controlul
maselor, în tipul de dictatură
„actualizată” și adusă pe noi
culmi prin progresul tehno-
logic, deși drapată sub masca
„demo crației”. Exista o serie de
forțe impersonale care ne împ-
ing în direcția unei libertăți tot
mai reduse și, de asemenea,
cred că există o serie de dispoz-
itive tehnologice pe care
oricine dorește le poate folosi,
pentru a accelera acest proces
de pierdere a libertății și de im-
punere a controlului”. ”Una din-
tre forțele care duc la
diminuarea libertății noastre
este, potrivit gânditorului,
„supraorganizarea”. 

Pe măsură ce tehnologia
este tot mai complicată, devine
un lucru necesar să apară
organizații tot mai elaborate,
organizații ierarhice și,
întâmplător, progresul tehno-
logic este însoțit de un progres
în știința organizării”. Mai
exact, acum este posibil să se
creeze organizații la o scară
mai mare decât a fost vreodată.

Astăzi, astfel de organizații
sunt cele supranaționale și
globale, chemate să îndepli -
nească o „nobilă” misiune, în
folosul întregii omeniri, pentru
construirea unei societăți
„echitabile” și „incluzive” la
nivel global, pentru a face viața
mai „ușoară și mai „sigură”.
Obiectiv care poate fi, desigur,
realizat doar cu ajutorul pro-
gresului tehnologic -  digi-
talizarea, inteligența arti fi  cială,

tehnologiile emergente, con-
siderate a avea un rol major.

Summitul de la Davos -
“agenda noastră comună ” 

Reflectă planurile acestor
organizatori devotați „salvării
planetei” și „îmbunătățirii”
ființei umane, iar punerea lor
în aplicare va rezulta într-un
grad și mai mare de supraveg-
here, cenzură și control mon-
dial. 

Cu alte cuvinte, își vor da
seama că metodele brute,
bazate pe teroare și pe violența
fizică, nu sunt suficiente pentru
menținerea puterii și a con-
trolului, pentru menținerea
locului privilegiat în structura
ierarhică de putere. Au de-
scoperit că: „Dacă vrei să-ți
menții puterea pe termen ne-
limitat, trebuie să obții
consimțământul celor conduși
și celor aflați la putere. Vor face
acest lucru par țial, prin
folosirea drogurilor, așa cum
sunt prevăzute în ”minunata
lume nouă”. 

Parțial, prin aceste noi
tehnici de propagandă, vor face
acest lucru suprimând latura
rațională a omului și apelând la
subconștientul și emoțiile sale
profunde, și chiar la fiziologia
lui, astfel încât să-l facă să-și
iubească efectiv sclavia. Peri-
colul este că oamenii vor fi
fericiți sub noul regim, dar ... în
situații în care nu ar trebui și nu
ar avea motive să fie fericiți”.

Trebuie să ne menținem lu-
ciditatea si vigilența

,,Singurele lucruri de care
este nevoie sunt banii și un
candidat care poate fi instruit
cum să pară sincer; pentru că,
principiile politice și planurile
de acțiune specifică și-au pier-
dut, în cea mai mare parte,
importanța. Personalitatea
candidatului, modul în care
este promovat de experții în
publicitate sunt lucrurile care
contează realmente.”

”Nu e vorba doar de person-
alitatea candidatului, care tre-
buie „promovat ca o marfă, ca
și cum ar fi săpun și pastă de
dinți”, dar și de metode noi pre-
cum „proiecția sublimi nală”.
Vorbeam zilele trecute cu unul

dintre cei care efectuează
muncă experi mentală în acest
sens, în laboratoarele de psi-
hologie, iar tehnologia pe care
se bazează este constantă. Prin
urmare, oamenii vor ajunge să
fie convinși să voteze cu un
candidat, fără să conștientizeze
că au fost influențați subliminal
în acest sens. 

Acesta este aspectul alar-
mant: faptul că ești convins,
făcându-se apel la o latură
inferioară celei legate de
alegere și rațiune.  Altfel, este
vorba de a ocoli latură
rațională a omului și a se apela
direct la aceste forțe
inconștiente din profunzime,
corupându-se întregul proces
democratic, care se bazează pe
alegerea liberă.

Copii sunt ,,carne de tun”, iar
cei din Statele Unite „carnea de
tun” a televiziunilor și ra-
dioului”. „Ei bine, poți citi în re-
vistele comerciale despre cât
de necesar este să cuceriți
copiii, pentru că atunci vor de-
veni mai târziu cumpărătorii fi-
deli ai activității. Ei vor fi
”cum pă rători fideli” ai ideolo-
giei când vor fi mari”.

”Deși politică, televiziunea
și energia atomică nu sunt un
„rău în sine”. Acestea sunt in-
strumente pentru obținerea
puterii și, evident, patima put-
erii este una dintre cele mai
puternice pasiuni care există în
om; în fond, toate democrațiile
se bazează pe principiul că put-
erea este foarte periculoasă și
că este extrem de important să
nu aibă niciun grup prea multă
putere pentru un timp mai în-
delungat. Constituția brita ni că
și americană sunt in stru  mente
de limitare a puterii, instru-
mente extrem de eficiente pen-
tru exercitarea puterii către
mici grupuri asupra unor mari
mase de oameni.”

Opusul gândirii de grup, 
de turmă

Și, am spune noi acum, al
fenomenului formării mase lor
este principiul potrivit faptei, în
virtutea alcătuirii genetice a
ființei umane. Fiecare ființă
umană este unică. Și, desigur,
tocmai pe această bază
genetică se întemeiază va -

loarea libertății. Cred că este
extrem de important pentru
noi să subli niem acest lucru în
întreaga noastră viață educa -
țională și aș spune că este, de
asemenea, foarte important să-
i atenționăm pe oameni să fie
în gardă, în fața curselor ideo-
logice și să analizeze lucrurile
care li se spun. A fost suprimata
latură rațională a ființei umane,
capacitatea de a gândi, simțul
libertății și al demnității. 

DESCENTRALIZAREA. Oa-
menii vorbesc despre impor -
tanța descentralizării pentru a
da alegătorului sentimentul de
putere directă. Însă... alegătorul
dintr-o sferă electorală imensă
este destul de neputincios, iar
votul lui pare să nu conteze. Nu
același lucru este valabil când
electoratul este în număr mai
mic se fac ,,jocurile” mai ușor.

LIBERTATEA este necesara?
S-ar putea produce o mulțime
de bunuri fără prea multă lib-
ertate, dar viața creativă a
omului este, în definitiv,
imposibilă fără un grad consid-
erabil de libertate individuală,
de inițiativă, de creație. Toate
acestea se discutau în 1958, iar
astăzi sunt aplicate. Oare nu
sub masca ,,democrației’ se as-
cunde o ,,lume parșivă”?

DICTATURA perfectă  va
avea aspectul unei democrații
sau închisori fără ziduri, din
care prizonierii (sclavii) nici
măcar nu-și vor dori să
evadeze. Va fi un sistem de
sclavie în care, prin con-
sumerism și divertisment,
sclavii își vor iubi stăpânii”. (Al-
dous Huxley).

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Tehnologia modernă a creat
”dușmanii libertății” 



mod de preparare:
Ouăle se vor separa, iar

albușurile se mixează cu un
praf de sare, până prinde

consistență. Treptat se ada gă
zahărul, vanilia și se conti -

nuă mixarea până se obține
o bezea consistentă, care nu
curge. 

Gălbenușurile, amestecate
cu ulei se vor încorpora trep-
tat, iar la final făina, ames -
tecată cu praful de copt, cu
mișcări lente, de sus în jos.
Din aluatul obținut se iau
câteva linguri, care se ames -
tecă bine cu praful de cacao,
subțiat cu apă sau lapte.
Alua tul rămas se transferă

într-o tavă tapetată cu hârtie
de copt. 

Aluatul alb se întinde uni-
form, deasupra se pune cel
cacao, cu ajutorul unei
furculițe sau scobitori creân -
du-se aspectul marmorat. 

Deasupra se vor pune
prunele desfăcute de sâm-
buri și tăiate după preferință.
Tava se dă la cuptor pentru
25-30 de minute, după care
se face testul cu scobitoarea.
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mod de preparare:
Conopida se spală în apă

rece, se desface în bucheţele
şi se lasă la scurs. Morcovii şi
pătrunjelul se spală şi se taie
cubuleţe. Într-o oală se pune
la încins o lingură de unt
împreună cu trei linguri de
ulei, în care se căleşte mor-
covul şi pătrunjelul. Peste
zarzavatul călit se toarnă trei
litri de apă şi o lingură de
sare, apoi se pune la fiert.
Când zarzavatul este fiert pe
jumătate, se adaugă cono -
pida. Supa se lasă  să fiarbă la
foc mic. Între timp, se pre -
gătesc găluştele. Într-un cas -

tronaş se pun cinci linguri de
făină, două ouă, sare, o
linguriţă de unt, apoi ingre-
dientele se amestecă bine.
Treptat, se adaugă apă, până
se obţine un aluat consistent,
în aşa fel încât să nu curgă.
Cu ajutorul unei linguriţe
aluatul se pune în supă şi se
lasă la fiert. Din când în când,
în supă se pune câte un strop
de apă. 

Când găluştele sunt fierte
se adaugă zeama de lămâie.
Supa se potriveşte de sare,
iar la final se drege cu ou şi
smântână. Se presară dea-
supra pătrunjel verde.

mod de preparare:
Pulpele se curăță, se spală

și se usucă într-un prosop de
hârtie. Se pregătește o tigaie
cu ulei încins, în care se
prăjesc pulpele. După ce s-au
rumenit bine pe ambele
părți, se presară puțină sare
și se adaugă vinul. După ce
vinul se evaporă, se adaugă
usturoiul zdrobit, aproxima-
tiv 100 ml apă, se pune ca-
pacul pe tigaie și se reduce

focul. Dacă apa a scăzut, se
mai adaugă puțină, proce-
dura repetându-se de vreo
trei ori, până ce pulpele s-au
pătruns bine. Spre final, frip-
tura se condimentează cu
piper, boia și cimbru,
adăugându-se încă un strop
de apă. După aproximativ
cinci minute, când s-au
pătruns aromele se adaugă
muștarul și se potrivește de
sare.

ingrediente

3 pulpe întregi, 60 ml vin alb demidulce și o
linguriță zahăr brun, 5 căței de usturoi, cimbru uscat,
boia iute, piper mozaic măcinat,  o lingură de muștar
dulce, ulei, sare, apă.

ingrediente

8 ouă, 200 g zahăr, 50 ml ulei, un praf de sare, 250 g
făină, o linguriță praf de copt, 2 pliculețe de zahăr
vanilat, o lingură cu vârf de cacao, 400-500 g prune,
zahăr pudră vanilat pentru decor.

ingrediente

o conopidă, doi morcovi, pătrunjel, trei ouă, o
lingură de unt, 3 linguri de ulei, o lămâie, smântână,
sare după gust. 

Pentru găluşte: două ouă, 5 linguri de făină, o
lingură unt, sare, apă. 

suPă de conoPidă cu găluşte

PulPe de Pui cu sos de muștar

PandișPan cu Prune și cacao 
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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, Bd. Decebal, bl. 5, parter.

IMOBILIARe

l Vând apartament 2 camere
Deva, zona piață, etaj 1, balcon, CT,
ușă metalică, baie cu geam, 50 mp,
ocupabil imediat. Preț: 55.000 euro,
telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament în Deva, 60
mp, Al.Pescarilor, bl.A10, dc.1, parter,
2 intrări, 2 focuri, balcon, terasă,
proiect balcon. Preț: 255.000 lei, 
telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament în Deva, 2
camere, centrală, termopan etc. et.1,
Deva, Cioclovina. Preț: 39.000 euro,
telefon: 0722.722.523.

l Vând casă în Țebea, nr.66, com.
Baia de Criș, 3 camere, baie, cămară,
bucătărie separat. Toate sunt izolate
termic, încălzire centrală+sobe de
teracotă, termopan, lemne de foc,
piscină și alte îmbunătățiri. Preț:
45.000 euro, telefon: 0726.397.883.

l Schimb apartament 2 camere,
modernizat (geamuri și uși noi,
instalație încălzire etc.), parter înalt,
oraș Simeria. Telefon: 0767.395.755,
0722.546.509.

l Vând garsonieră, et,1 central,
Deva, 28 mp, CT, ușă metalică, bloc de
cărămidă. Preț: 39.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, Bd. Bălcescu, decomandat, 56
mp, vedere în două părți, gaz +2 focuri.
Preț: 50.000 euro, tel: 0725.452.888.

l Vând apartament 60 mp, Deva,
str. Al.Pescarilor, bl.A10, sc.1,parter, 2
intrări, 2 focuri, băi, balcon, terasă,
beci, proiect balcon. Preț: 255.000 lei.
Telefon: 0753.671.752.

l Vând casă nouă în Deva, central,
P+1, SC 216 mp, teren 300 mp, CT,
garaj, totul nou. Preț: 190.000 euro,
negociabil, telefon: 0722.564.004.

l Vând casă cu două corpuri în lo-
calitatea Câinelu de Jos, 1100 mp, apă,
curent, canal, teracote. Preț: 60.000
euro, negociabil, telefon:
0254.215.212.

l Vând apartament 2 camere,
Geoagiu Băi, 47 mp, CT, mobilat și
utilat, lângă ștrand. Preț: 40.000
euro, telefon: 0721.055.313.

l Schimb apartament 2 camere
modernizat (schimbat uși, geamuri,
instalații sanitare și electrice), situat
în Simeria, parter înalt, cu casă la țară
sau la oraș. Informații telefon:
0722.546.509.

l Vând apartament 2 camere
Deva, Minerului, circ.50 mp, balcon,
termopan, panou electric PGF, renovat,
semimobilat. Preț: 42.000 euro, tele-
fon: 0745.202.448.

l Vând casă, 2 corpuri, 6 camere,
2 băi, beci, CT, termopan, teren 2334,
zona Costești sau schimb cu aparta-
ment în Deva, plus diferență. Preț:
75.000 euro, telefon: 0725.452.888.

l Vând casă cu trei corpuri, P+1,
2 garaje, hală, atelier auto, CT,
utilată,  2003 teren, 100 mp ieșire la
stradă. Deva, Gojdu. Preț: 200.000
euro, telefon: 0722.564.004.

l Vând casă în Deva, zona 
spitalului, rezistentă, pretabilă şi
pentru supraetajare, cu 3 camere,
baie, bucătărie, două holuri cu două
ieşiri, pivniţă spaţioasă, în curte încă
o casă gen garsonieră, două garaje,
grădină şi viţă de vie. Preţ negocia-
bil. Telefon: 0724.451.762.

l Vând vilă cu un etaj, lângă
Judecătoria Brad, încălzire centrală,
apă, canalizare, garaj, grădină 
840 mp, unic proprietar. 
Telefon: 0728.232.750.

l Vând, la sat, 2 case, teren in-
travilan pentru casă, cabană, teren
pentru APIA, grădină cu pruni și ara-
bil, telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament în Deva, 60
mp., Al. Pescarilor, bl.A10, sc.1,
parter, 2 intrări, băi, focuri, beci,
terasă, proiect balcon, posibilități
extindere o cameră, lateral. Tel.
0753.671.752.

l Vând apartament Deva, str.
Cuza Vodă,  4 camere plus garaj și
boxă, et.1, 2 băi, CT, termopan, reno-
vat și complet mobilat. Preț: 150.000
euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând casă, Deva, D+P+1, 2
apartamente a 3 camere, baie,
bucătărie, 2 garaje, CT, termopan,
teren: 400 mp, zona Micul Dallas
(Oituz), construcție 2002. Preț:
225.000 euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament 3 camere
Simeria, et, 2, mobilat parțial, mod-
ern, termopan, CT, parchet, uși noi,
bucătărie dotată cu aragaz, frigider.
Direct proprietar. Preț: 45.000 euro,
negociabil, telefon: 0730.932.798.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, piață, et.1 cu balcon, 50 mp,
CT, ușă metalică. Preț: 56.000 euro.
Rog fără agenți. Tel. 0254.215.212.

l Vând garsonieră confort 1
sporit, 38 mp, et.1, pe mijloc, ușă
metalică, termopan, gresie, faianță, 2
cămări, baie, bucătărie, hol, parchet
laminat, CT, dotată cu aragaz, frigider,
mașină de spălat. Preț: 14.500 euro,
Telefon: 0731.129.646, 0762.754.969.

l Vând garsonieră Deva, zona
piață, et.2, cu balcon, 32 mp, CT, 
termopan, semimobilată. Fără bancă
și fără agenți! Preț: 31.000 euro, 
telefon: 0722.564.004.

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 aparta-
ment 2 camere, et.1, CT, termopan,
mobilat, utilat complet. Preț 130 euro,
plus garanție. Telefon: 0745.202.448.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, et.1, Gojdu, CT, ter-
mopan, mobilat și utilat complet. Preț:
130 euro/lună plus garanție. Telefon:
0725.168.007.

l Închiriez convenabil garaj la
curte, zona spital Deva, pretabil și
pentru alte activități. Telefon:
0725.168.007.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, Deva, zona piață, CT,
complet modernizat. Preț: 250
euro+garanție. Fără intermediari.
Telefon: 0725.452.888.

l Ofer spre închiriere apartament
2 camere, et.1, termopane, CT, la 300
m de Profi, str. Cioclovina. Preț:150
euro, telefon: 0722.722.523.

l Ofer spre închiriere apartament
cu 2 camere, et.1, balcon, termopan,
CT, la 300 m de Profi, pe Cioclovina.
Preț: 150 euro, telefon: 0722.722.523.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment cu 2 camere, et. 1, balcon, CT,
termopan, la 300 m de Profi. Preț: 150
euro, telefon: 0722.722.523.

l Ofer pentru închiriere
garsonieră în Deva, zona piață, CT,
termopan, mobilată și utilată. Preț:
150 euro/lună, plus garanție. 
Telefon: 0722.564.004.

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

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.

TeReNURI

l Vând 4500 mp teren, Brâznic,
com.Ilia, la 2 km. de șoseaua
națională, sus pe vale, în satul vechi.
Drum asfaltat, se poate construi
cabană. Posibilități branșament elec-
tric, există sursă de apă potabilă,
peisaj deosebit. Telefon: 0729.541.715.

l Vând teren arabil intravilan,
Deva, zona la Roci, 1149 mp, FS 30 m,
pârâu în spate, posibilități apă,
curent. Preț: 45.000 euro, negociabil,
telefon: 0725.452.888.

l Vând teren extravilan Ribiţa,
suprafaţă 16,774 mp, acces drum, acte
la zi. Preţ 27.000 euro, negociabil. Tel.
0742.136.978 sau 0799.756.235.

l Vând 1.050 mp. Teren în satul
Rîpaș (Turdaș), la 15 km. De Deva, 
23 km. de Hunedoara. Terenul este
lângă pădure, ideal pentru casă de
vacanță, pomi fructiferi. Preț: 
7 euro/mp, telefon: 0721.732.638.

IMPORTANT! 

Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale ACCENT MEDIA din:

DevA: Sediul redacţiei Accent Media 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

***********

Răspunderea pentru conţinutul 

articolelor revine exclusiv autorului.
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l Vând teren intravilan în Cristur,
str. Principală, între case, 2160 mp, FS
21,5, toate utilitățile. Preț: 150.000 lei,
negociabil, telefon: 0745.202.448.

l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de mașină,
pomi fructiferi, în zona localității
Abrud, ideal pentru afaceri cu animale.
Preț: 20.000 euro, tel. 0720.855.002.

l Vând teren DN7 Vețel, 1 ha, FS
30 mp, cu utilități și proiect topo in-
travilan. Preț: 7 euro/mp, telefon:
0254.215.212.

l Vând teren Deva, zona
industrială, 3371 mp, FS 23 m, cu
utilități. Preț: 32 euro/mp, telefon:
0722.564.004.

l Vând teren agricol în Simeria
Veche, 3000 mp. Preț: 7 lei/mp, tele-
fon: 0774.578.808.

l Vând 1500 mp teren intravilan
în perimetrul localității Dăbâca (la
capătul barajului Cinciș), bun pentru
construcții. Preț: 5 euro/mp, telefon:
0746.602.684.

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

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

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 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.

AUTO

l Dorești o mașină foarte bună. O
poți avea sunând la 0721.312.310 și
mașina Opel Astra, cu un consum
redus RCA, 2022, poate fi a ta.
Așteptăm telefonul tău!

l Cumpăr autoturism Opel,
Skoda, motor 1400-1600, benzină, AF
2010-2015. Ofer până la 5000 euro,
funcţie de starea maşinii. Telefon:
0720.528.350.

l Vând remorcă Stema, acte la
zi, înmatriculată. Preț: 2500 lei, tele-
fon: 0730.818.130.

l A sosit perioada vacanțelor! Ai
dorit propria mașină? Acum o poți
avea. Sună la 0721.312.310 și mașina
Opel Astra, consum redus, poate fi a
ta. Așteptăm telefonul tău. Insistă!

l Vând VW Sharan, AF 1999 TDI,
1,9, volan pe dreapta, înmatriculat
cu numere de Hunedoara, stare
perfectă, acte la zi (azi IPT pe un an).
Preț: 1000 euro, telefon:
0736.029.836.

l Vând planetare Dacia 1300, 2
bucăți, electromotor Dacia 1300, al-
ternator, disc ambreiaj  Dacia 1310,
radiator mare Dacia 1410. Prețuri
negociabile, telefon: 0720.731.280.

l Cumpăr autoturism Ford Fi-
esta, Golf 4 sau Peugeot, motor 1400,
benzină, AF 2002, acte la zi, unic
proprietar. Ofer până la 1000 euro.
În funcție de starea mașinii. Telefon:
0751.813.770.

CERERI/OFERTE SERVICII

Căminul de persoane vârstnice

din Cristur angajează: 

infirmieră, îngrijitoare și 

femeie de servici.
Relații la telefon 0753.083.333.

l Caut persoană pentru îngrijirea
unei femei în vârstă, operată la picior,
cu program zilnic între orele 8-12, în
Deva. Telefon: 0745.750.705.

l NONA PREST CONSTRUCT S.R.L.
DEVA angajează muncitori calificaţi şi
necalificaţi în domeniul construcţiilor.
Cerinţe: persoana ordonată, energicã,
cu spirit de iniţiativã. Relaţii la
tel.0753.873.322.

l Societate comercială angajează
îngrijitori de animale pentru fermă de
vaci, punct de lucru în comuna Cerbăl.
Se oferă salariu atractiv şi locuinţă de
serviciu. Rog seriozitate. Informaţii la
telefon: 0724.237.696.

l Caut persoană serioasă pentru
a recolta prune din livadă, localitatea
Ocolișu Mic. Se oferă jumătate din
cantitatea de prune culese. Alte detalii
la telefon: 0735.091.033.

l Familie serioasă, cu un copil,
fără vicii, educați, dorim să îngrijim 
o persoană în vârstă, contra
locuință/moștenire. Locuim în Deva,
telefon: 0724.355.159, 0726.494.436.

l Zugrăvesc apartament, fac și
alte lucrări: gresie, faianță, parchet,
parchet, rigips etc. Preț negociabil,
telefon: 0774.515.374.

l Întrețin persoane în vârstă pen-
tru cedare casă la țară sau la oraș.
Telefon: 0767.395.755, 0722.546.509.

l Caut femeie pentru îngrijirea
permanentă a unei persoane în
vârstă, (femeie). Tel. 0740.315.052.

MATRIMONIALE

l Tânăr, 43 de ani, singur, su-
fletist, caut o fată de vârstă apropiată
pentru o relație serioasă. Telefon:
0732.469.582.

l Domn singur, fără obligații sau
vicii, din Deva, 190/95, aș dori să
cunosc o doamnă din Deva sau împre-
jurimi pentru prietenie, poate chiar
mai mult. Aștept SMS la n.
0752.396.515.

l Domn pensionar, 65 de ani,
Deva, doresc o viață de familie.
Singurătatea este dureroasă, sunt sin-
cer și ofer legal ce am. Rog seriozitate.
Telefon: 0774.941.520.

l Tânăr, 43 de ani, caut o doamnă
pentru căsătorie, serioasă, gospodină,
de la oraș sau de la țară. Am serviciu
stabil, casă cu tot confortul. Doresc o
relație bazată pe respect, înțelegere și
seriozitate, așa că neserioasele să se
abțină. Tel. 0726.406.462.

l Tânără, ardeleancă, serioasă și
sinceră, doresc să cunosc un tânăr se-
rios, pentru prietenie-căsătorie. Tele-
fon: 0755.989.171.

l Pensionar, serios, stare
materială foarte bună, doresc să
cunosc o doamnă serioasă și fără
obligații, până la 65 de ani, pentru o
relație serioasă. Tel. 0770.373.453.

l Domn 67 de ani, 80/1,68, bun
creștin ortodox, sincer, serios, cu
locuință și 2 pensii, caut o doamnă
compatibilă, serioasă și fără vicii,
credincioasă. Rog seriozitate! 
Telefon: 0736.103.144, 0762.754.969,
0763.974.108.

l Domn, 53 de ani, divorțat, fără
obligații sau vicii, doresc cunoștință cu
o doamnă creștină, de cult penticostal
sau baptist, pentru prietenie, căsătorie.
Aștept SMS la tel. 0752.396.515.

l Domn, pensionar, bine situat,
cu vastă experiență de viață, echili-
brat și onest, caut o doamnă
frumoasă și gospodină,  în vârstă de
50 și 65 de ani, pentru un început sin-
cer pentru viitor. Aștept SMS și poză
pe Whatsapp, la tel. 0720.407.430.

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.

DIVERSE

l Vând urgent două hambare din
cornier, lemn de 2000 kg, cotarcă
cornier+plasă metalică de 6/1/5m,
cazan de cupru, 30 l, 3 căzi de gorun
de 500 l, în comuna Ilia. Telefon:
0771.044.987.

l Vând aparat de sudură la 220 V,
cu două bobine, puțin folosit, sudează
cu electrozi supertit, de la 1,5-5. Preț
negociabil, telefon: 0732.052.844.

l Vând urgent cazan din tablă
cupru, capacitate 60 l, împreună cu
cele necesare pentru făcut țuică. Preț
negociabil, telefon: 0725.168.007.

l Vând ștangă remorcare, din 3
segmente, 3 metri liniari, țeavă de
sondă. Poate tracta 4-6 tone, chiar și
mai mult. Telefon: 0721.312.310.

l Vând telefon Nokia cu clapetă
nou și 2 fotolii noi. Tel. 0729.942.745,
0254.216.491, 0724.073,100.

l Vând lemne pentru foc tăiate și
stivuite, betonieră puțin folosită, 2 bu-
toaie din stejar nefolosite (2x100 l),
două damigene de 50 l, cu coș. Prețuri
negociabile, telefon: 0721.732.638.

l Vând costum de femei, talia 46-
48, nou, culoare orange, preț: 120 lei, 
negociabil. Tel. 0725.483.189.

l Vând convenabil canapea
extensibilă cu ladă de depozitare,
masă extensibilă cu scaune, șifonier
cu 2 uși, masă pentru TV, anexe. Preț:
negociabil, telefon: 0724.451.762.

l Vând urgent și convenabil cup-
tor electric, nou, consum redus, pt.
copt, încălzit mâncare etc. mașină de
tricotat manuală și ață culori și
grosimi diferite. Tel. 0724.451.762.

l Vând aspirator nou, Philips,
spală, aspiră, usucă, 800 lei, serviciu
de masă de 12 persoane, porțelan
Alba Iulia, 700 lei, canapea
extensibilă de două persoane, 
preţ 1600 lei. Telefon: 0751.462.085.

l Vând sobă de teracotă,
demontată, pe șapte rânduri, cu-
loarea coniacului, ușă monobloc fontă
și racord coș ceramic. Tel.
0723.243.733.

l Vând 10 familii de albine, cu 30
de rame. Telefon: 0722.872.682.
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16 - ACTUALITATE

Vaţa de Jos – Mirosul
toamnei străbate de pe tara-
bele pieţelor şi ne atrage
atenţia că mai sunt puţine zile
pentru a ne pune la punct
cămările pentru iarna care se
apropie. Suntem deja în luna
lui Brumărel, Toamna își intră
în drepturi, iar bruma începe
să se depună peste pământ și
plante. 

Tocmai de aceea, este de
lăudat iniţiativa autorităţilor
locale din Vaţa de Jos de a
aduce, în centrul de comună
pe cei mai buni producători
de produse agricole din
judeţul Hunedoara şi din
zonele învecinate la o mare
sărbătoare a fermierului
român: Roadele toamnei la

Vaţa. Manifestarea va avea loc
duminică, 9 octombrie, în-
cepând cu ora 10.00, şi va fi
plină de momente plăcute.

„Este o expoziţie eveni-
ment la care vor lua parte
producători din judeţul Hune-
doara, dar şi din alte zone.
Pentru cei care iubesc ani-
malele am pregătit o expoziţie
de profil, vom avea standuri
cu legume şi fructe, cu pro-
duse tradiţionale şi preparate
din gastronomia locală. Nu
vor lipsi exponatele şi
preparatele vânătoreşti”, a de-
taliat primarul comunei Vaţa
de Jos, Liviu Linţă.

Organizatorii au pregătit şi
o mare surpriză, cunoscutul
poet Mircea Dinescu fiind in-

vitat de onoare al manifestării.
Realizatorul emisiunii „Poezie
şi delicatesuri”, difuzată de
Prima TV, va oferi celor
prezenţi o demonstraţie de
gătit aşa cum numai maestrul
ştie să facă. 

Evenimentul va fi încu-
nunat de prezenţa tarafului
condus de Pera Bulz – omul
declara Tezaur Uman Viu de
către UNESCO, alături de care
se vor afla Minitaraful junior
de la Vaţa de Jos, condus de
prof. Ionel Coza, şi formaţia
condusă de Cosmin Marta şi
Florica Tomoioagă.

Manifestarea marchează şi
Ziua Naţională a Produselor
Agroalimentare Româneşti
derulată în acest an sub slo-
ganul „Produs românesc - Bun
pentru tine, bun pentru fie -
care”.

Dincolo de aceste infor maţii
trebuie să remarcăm faptul că
în ultimii ani autorităţile din
comuna Vaţa de Jos s-au impli-
cat foarte mult în tot ceea ce
înseamnă deschiderea şi pro-
movarea turismului în zonă.
Premisele sunt bune, mai ales
că, aşa cum am mai anunţat,
staţiunea Vaţa are un alt pro-
prietar căruia îi dorim succes
în dificila, dar şi plăcuta misi-
une de a pune pe picioare una
din perlele turismului transil -
vănean. 

„Roadele toamnei”
vă aşteaptă la Vaţa

Gala ”OMAGIU
DASCĂLULUI HUNE-
DOREAN”,

organizată cu ocazia Zilei
Naționale a Educației,
este un eveniment de
mare emoție și aleasă
prețuire pentru dascălii
noștri, care și-au dedicat
întreaga viață, cu pasiune
și dragoste, instruirii și
educării, în spiritul înal-
telor valori, a tinerelor
mlădițe.

Dascălilor noștri…
cu dragoste…

La momentul festiv, dedi-
cat dascălilor hunedoreni,
ne-au fost alături: Ansamblul
”Pădureanca”, format din ele-
vii de la Palatul Copiilor
Deva, care au pregătit un
program special de dansuri
tradiționale, iar de la Cercul
de Canto al Palatului copiilor
Deva, solista Raluca Ștefan,
din clasa pregătitoare, a in-
terpretat minunat două cân-
tece tradiționale românești.

Au fost prezente oficia lități
județene și locale: Gheorghe
Bogdan Urdea, subprefectul
județului Hunedoara, Alin
Țambă, vicepre ședinte al
Consiliului Ju de țean, Ferdi-
nand-Zoltan Pogocsan, vice -

primar al municipiului Deva,
consilier preot Radu Trifon,
reprezentantul Episcopiei
De vei și Hunedoarei, prof. dr.
Maria Ștefănie, inspector
școlar general al județului
Hunedoara, prof. Zsofia Szasz
Barra, inspector școlar ge -
neral adjunct.

Invitații noștri de onoare
au fost cele 76 cadre didac-
tice de renume, pensionate
în anul școlar 2021-2022,
care și-au dedicat peste 40
de ani din viață acestei mi -
nunate profesii de dascăl. Le
dorim în continuare sănătate
și multe realizări în plan per-
sonal.

”OMAGIU DASCĂLULUI
HUNEDOREAN”


