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SFÂNTA PARAScHEVA

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 4
Este celebrată în fiecare an
la data de 14 octombrie, de
către credincioșii ortodocși
de pretutindeni. “La mulţi
ani” tuturor celor care-şi
serbează onomastica.

SocIAlPAg. 3
Barajele lacurilor de 
acumulare din judeţ sunt
verificate de o comisie 
de specialişti, autorităţile
urmărind să afle starea
reală a acestora. 

GRATUIT

Zece personalităţi premiate la
gala de Excelenţă Accent Media
Zece personalităţi premiate la
gala de Excelenţă Accent Media

ADMINISTRAŢIEPAg. 5
Competiţiile de motocros
pot fi un bun vector de
promovare turistică 
a unei comunităţi locale.
În comuna Băiţa au poposit
bikeri din toată Europa.

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. 8-9

Fostul primar al municipiului Deva, 
Mircia Muntean, nu mai poate candida 
la alegerile locale din anul 2024, după
recentele modificări legislative. /pag.3

IMPORTANT!!!
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U
n nou an școlar -
după cum ne relata
în exclusivitate

prof. Nicolae Cîrstea în
calitatea sa de director - a
debutat mai repede față
de anii trecuți, a sosit cu
emoție și bucurie pentru
elevii Școlii Gimnaziale
Teliucu Inferior, care
fremătau de nerăbdarea
începerii cursurilor în
școala care, parcă, se
gătise și ea în așteptarea
lor. La rândul lor, cadrele
didactice, au fost cople -
șite de emoțiile care
pluteau în aer.

Comuna Teliucu Inferior
este situată în apropierea
orașului care găzduiește
maiestuosul Castel al Huni-
azilor, fiind străbătută de DJ
687D, care conduce călătorul
spre pitorescul peisaj al
ținutului pădurenilor. Elevii
învață în clădirile recent reno -
vate și dotate ale școlii, în
urma implementării unui vast
proiect de investiții inițiat de
oameni inimoși, care s-au mo-

bilizat pentru a da un suflu
nou învățământului în co-
muna de pe malurile Cernei.
Asftel, în urma unei cola bo -
rări fructuoase între condu -
cerea Școlii Gimnaziale și
persoanele din fruntea Co-
munei, primar Pupeză Daniel
și viceprimar Modîrcă Mir cea,
cu sprijinul echipei de proiect
condusă de Larisa Ienășescu,
a prins contur visul copiilor
de a învăța într-o școală „ca
afară”.

Aceste emoții copleșitoare
s-au accentuat, în momentul
în care elevii au intrat în noile
lor clase renovate, dotate cu
mobilier nou și aparatură de
ultima generație. Toate dotă -
rile ajutând noile generații să
descopere o altă față a educa -
ției. O față mult mai practică
și mai aplicabilă în viața de zi
cu zi.

Trecând printr-o perioadă
de reabilitare a școlii, dar și
printr-o perioadă pandemică,
în care orele online au permis
cadrelor didactice să pă -

trundă mai bine în viața și în
familia elevilor, acestea au
înțeles mai bine nevoile și
oportunitățile de care elevi
au nevoie. Astfel, am creat un
sistem de valori prin care ne
dorim să punem mai mult ac-
cent pe părerea, sentimentele
și emoțiile elevilor, dar și a
cadrelor didactice. Creăm un
mediu sigur, în care atât ele-
vii, cât și profesorii să se
poată dezvolta armonios și
eficient. Avem ca și scop for-
marea deprinderilor, abilită -
ţilor şi competenţelor ce
permit încadrarea elevilor în
normele societății moderne.

Un aspect foarte impor-
tant pe care noi punem ac-
centul este menținerea unui
mediu motivațional și de în-
credere pentru toți elevii care
îi trec pragul, lăsând o
amprentă valoroasă în su-
flete, dar și în cariera pe care
aceștia o vor urma. Un exem-
plu pertinent este chiar Ana
C., fostă elevă a școlii, care, în
prezent, s-a întors în postura

de cadru didactic pentru a-și
face meseria așa cum a
învățat de la doamna învăță -
toare... ,,cu multă dragoste”.

Cine va trece pragul Școlii
Gimnaziale Teliucu Inf., va de-
scoperi ,,secretele” celei mai

frumoase comunicări dintre
elevi și profesori, va vedea
munca și satisfacția care o
depunem în mod unitar pen-
tru a avea rezultate de-
osebite, pentru o comunitate
de valoare.

La Şcoala Gimnazială Teliucu Inferior, un mediu
motivaţional şi de încredere pentru toţi elevii

- Este plăcută activitatea de
asistent medical?

- Am știut de la început ce
vreau să profesez. Am studiat la
Școala Postliceală Sanitară din
Hunedoara, cu dorința de a
avea o profesie frumoasă prin
care să ajut oamenii suferinzi și
a mă forma un bun asistent
medical. De fapt ce este mai util
decât să ajuți oamenii bolnavi la
nevoie, să fii mereu alături de ei,
încurajându-i și tratându-i.

- Ce înseamnă pentru dvs.
pacientul?

- Este un „suflet” îmbrăcat în
haine de om pe care unii nu-l
înțeleg, nu-i simt durerea. Este
omul suferind care vine și-mi
povestește probleme de sănă -
tate și chiar unele personale. Eu
îi trăiesc durerea, uneori îmi cad
lacrimile, dar încerc să îi readuc
zâmbetul pe buze, optimismul.

- Cum empatizaţi cu
pacienţii?

- Îi ascult cu atenție, mă
transpun în suferința lui, îl încu-
rajez, îi dau sfaturi profesioniste
privind tratamentul prescris de
medic și îi răspund cu drag la
orice întrebare.

- Sunteți mulțumită de

realizările dvs.?
- Da, sunt. Cred că Dum-

nezeu m-a ajutat și mă ajută. El
știe cel mai bine care trebuie să
fie destinul meu uman și profe-
sional.

- Punctați-ne o satisfacție
din activitatea dvs. profe -
sională.

- Nimic alta decât atunci
când pacientul pleacă din cabint
mulțumit, cu zâmbetul pe buze
și optimist. 

- Ce faceți în timpul liber?
- Îl petrec împreună cu fa-

milia și prietenii, dar mă și
procupă continua pregătire
profesională prin studiu de spe-
cialitate.

- Ce credeți, vă apreciază
pacienții?

- Sunt convinsă că mulți din
ei mă apreciază, sunt bucuroși
că-i ajut răspuzând cu drag
solicitărilor pe linia dorinței lor
de însănătoșire.

- Evaluați-vă imaginea
profesională.

- Îmi iubesc profesia aleasă,
îmi respect cu strictețe sarcinile
din fișa postului. Colaborez
bine cu membrii colectivului
din care fac parte și încerc să fiu
mereu alături de pacienți și
suferințele lor.

- Sunteți o femeie fericită?
- Da. Nu pot spune că nu am

și momente în care sunt
dezamăgită, uneori obosită, dar
mulțumesc lui Dumnezeu pen-
tru binefacerile care mi le oferă
și viața frumoasă de care mă
bucur. 

- Ce vă doriţi pentru viitor?
- Să fiu sănătoasă și să mă

bucur de respect din partea
pacienților care trec pragul
cabinetului și a tuturor cole -
gilor cu care am tangență pe
linie profesională. Vreau ca
mereu să mă caracterizeze pro-
fesionalismul, cinstea, omenia,
demnitatea și credința strămo -
șească.

Pagină realizată de 
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Tineri la porțile afirmării

Vreau să mă caracterizeze profesionalismul, 
demnitatea și credința strămoșească

Dialog cu Daniela Crișan asistent medical - Spitalul Municipal 
„Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara

ANUNȚ
„Municipiul Hunedoara,

având sediul în B-dul
Libertăţii, nr.17, localitatea
Hunedoara,  județul Hune-
doara, anunţă elaborarea
primei versiuni a
planului/programului  faza
PUZ, Întocmire documen -
tație 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 amena-
jare 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 versi-
uni a planului/programului
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 sugestiile
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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Deva – Anunţat drept candi-
dat al PER la alegerile de pri-
mar din anul 2024, fostul
primar al municipiului Deva,
Mircia Muntean, nu mai poate
lua startul în cursa electorală, în
conformitate cu noua legislaţie. 

Camera Deputaţilor a adop -
tat marţi, 11 octombrie, două
iniţiative legislative care pre văd
că persoanele condam nate de-
finitiv de instanță pentru viol,
pornografie in fantilă, pedofilie,
proxe netism sau corupţie nu
vor mai putea fi parlamentari,
primari, șefi de Consilii
Județene, consilieri locali sau
judeţeni.

Candidaţii la alegerile locale
şi parlamentare vor fi scoşi de
pe buletinele de vot dacă, din
perioada înscrierii candidaturii
şi până la data scrutinului elec-
toral, apare o condamnare
definitivă, a precizat deputatul
Diana Stoica, membră a USR,
partid care a susţinut proiectul
de lege. Proiectele de lege vor fi

trimise președintelui Iohannis
pentru promulgare.

În plan local, noua lege îl
afectează, în primul rând, pe
fostul primar al municipiului
Deva, Mircia Muntean. Reabili -
tarea lui va fi posibilă doar în
anul 2025, deci după un an de
la alegerile locale viitoare. 

După cum se ştie, Mircia
Muntean a fost condamnat la
patru ani de închisoare, cu sus-
pendare, în anul 2013, el fiind

acuzat atunci de abuz în servi-
ciu. Un an mai târziu, Muntean
a fost implicat într-un accident
rutier şi a fost condamnat la 2
ani de închisoare cu executare
pentru că ar fi condus maşina
sub influenţa alcoolului. Cele
două pedepse au fost cumulate,
iar Mircea Muntean şi-a ispăşit
pedeapsa în penitenciar până
la sfârşitul anului 2017, având,
totodată, interzise mai multe
drepturi. 

Lovitură la locale: 
fostul primar al Devei 

nu poate candida în 2024

In perioada 07-09 Oc-
tombrie 2022 a avut loc la
Hotel Germisara din Geoagiu –
Bai, SEMINARUL DE PRE-
GATIRE PROFESIONALA, or-
ganizat de Filiala UNPIR
Hunedoara impreuna cu Fil-
ialele UNPIR Alba, Dolj si Sibiu
cu tema “Evolutia legislatiei
insolventei. Modificari aduse
de Legea nr.216/2022“.

UNIUNEA NATIONALA a
PRACTICIENILOR in INSOL-
VENTA din ROMANIA
(UNPIR) este o organizatie
profesionala care numara
peste 3.000 de membrii, orga-
nizata in Filiale Judetene, care
are ca drept scop asigurarea
desfasurarii in bune conditii a
procedurilor menite sa real-
izeze si sa mentina un circuit
comercial cat mai curat. 

Iesirea de pe piata a enti-
tatilor neviabile si perturba-
toare ale echilbrului economic
a fost una dintre cerintele im-
portante pentru definirea
economiei tarii noastre.

Procedura de insolventa in-
stituita prin Legea 85/2014
are drept scop acoperirea pa-
sivului debitorului aflat in in-
solventa, respectiv a a celui
debitor care se afla la un anu-
mit moment in imposibilitatea
de a si achita datoriile certe,
lichide si exigibile.In cazul
unei firme insolvente se va de-

schide, fie procedura de insol-
venta, fie procedura simplifi-
cata de insolventa. Pe de alta
parte, intrarea in procedura
simplificata presupune cu
necesitate intrarea in faliment
a debitorului.

Preocuparea permanenta a
UNPIR este pregatirea profe-
sionala continua care are ca
scop indrumarea profesion-
ala, dezvoltarea abilitatilor
profesionale, dezvoltarea si
mentinerea competentei pro-
fesionale in vederea furnizarii
unor servicii de calitate care
sa conduca la cresterea pres-
tigiului profesiei de practician
in insolventa.

La seminar au participat
Judecatori de la Curtile de
Apel Alba Iulia, Craiova,
Timisoara,  de la Tribunalele
Alba, Caras Severin, Timis si
Hunedoara cat si practicieni in

insolventa. Au fost prezentate
si dezbatute subiecte de actu-
alitate si de interes in proce-
dura insolventei.

Dintre temele prezentate
amintim:

• Considerații privind drep-
tul la apărare în acțiunea de
antrenare a răspunderii pen-
tru datoriile firmei în in sol -
vență/faliment;

• Noutatea modului de
soluționare a apelului îm-
potriva  acordului de concor-
dat preventiv; 

• Desemnarea, confirmarea
și înlocuirea administratorului
și lichidatorului judiciar

• Unele consideratii privi-
toare la categoria creantelor
garantate;

• Câteva considerații pri -
vind verificarea admiterii
creanțelor și soluționarea
contestațiilor in cazul falimen-

tului societățillor de asigurare
• Starea de dificultate si el-

ementele definitorii ale aces-
teia.Dovada si sarcina probei;

• Acordul de restructurare
- novelă în peisajul profilaxiei
dificultății întreprinderilor;

• Competența judecatoru-
lui -sindic vs competența
instanței specializate în mate-
ria proprietății intelectuale.
Examen critic al Deciziei
nr.265 din 08.02.2022 a ICCJ;

Scopul Legii nr.216/ 2022,
este instituirea unor proce-
duri de prevenire a insolvenţei
la care pot recurge debitorii
aflaţi în dificultate şi, respectiv,
a unor proceduri colective de
insolvenţă pentru acoperirea
pasivului debitorului, în ca -
drul cărora debitorul bene -
ficiază, atunci când este
posibil, de şansa de redresare
a activităţii sale.

Preşedinte Filiala UNPIR
Hunedoara

Alic Deli-Maria

SEMINAR DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ANUNȚ

Primăria Municipiu-
lui Hunedoara, cu sediul
în localitatea Hune-
doara, B-dul Libertatii,
nr.17, anunţă elabo-
rarea primei versiuni a
Strategiei Integrate de
Dezvoltare Urbană a
Municipiului Hunedoa -
ra pentru perioada
2021 – 2030, în locali-
tatea  Hunedoara şi de -
clan şarea etapei de
în  cadrare pentru ob ţi -
nerea avizului de me -
diu.

Consultarea primei
versiuni a Strategiei In-
tegrate de  Dezvoltare
Urbană a Municipiului
Hunedoara pentru pe-
rioada 2021 – 2030, 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 sug-
estiile se vor transmite
în scris la sediul APM
Hunedoara în termen
de 18 zile calendaristice
de la data prezentului
anunţ.

Deva - O echipă de tehni -
cieni formată din specialişti ai
Administraţiei Apelor Româ -
ne, Prefecturii şi ISU Hune-
doara a început verificarea
construcţiilor hidrotehnice
din judeţ cu rol de apărare
împotriva inundaţiilor. Mem-
brii echipei s-au întâlnit cu
prefectul judeţului Hune-
doara, Călin Marian, care le-a
solicitat specialiştilor să anal-
izeze în detaliu situaţia
generată de colmatarea râului
Crişul Alb, pe anumite por -
ţiuni din zonele comunelor
Vaţa de Jos şi Baia de Criş, şi,
totodată, să fie luate măsurile
tehnice care se impun.

De asemenea, în cadrul
unei şedinţe de lucru s-a dis-
cutat despre modul în care
barajul de la Mihăileni, la care
lucrările s-au oprit în urma
unor hotărâri judecătoreşti,
ar putea stopa inundaţiile din
aval în situaţia în care s-ar în-
registra viituri în urma
căderilor mari de precipitaţii. 

Membrii echipei tehnice
au verificat deja bazinul
hidrografic al râului Jiu, afe -

rent judeţului Hunedoara,
unde au fost controlate
lucrările de apărare de pe
raza oraşelor Aninoasa şi Uri-
cani. Totodată, în centrul
judeţului specialiştii au con-
trolat situaţia lucrărilor din
zonele Haţeg, Cinciş, Deva şi
Ilia.  

Verificările au continuat în
zona Brad, în partea de nord
a judeţului, unde echipa de
control, împreună cu repre -
zentanţii Administraţiei Baz-
inale de Apă - Crişuri, a avut
în atenţie lucrările hidro -
tehnice aflate în bazinul râu-
lui Crişul Alb. 

În calitate de preşedinte al
Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă, prefectul
Călin Marian a solicitat
comisiei tehnice să prezinte
un raport detaliat al stării
tehnice a construcţiilor
hidrotehnice, dar şi un plan
de investiţii pentru anul viitor,
care să permită noi lucrări
strict necesare apărării îm-
potriva inundaţiilor în judeţul
Hunedoara.  

Verificări la barajele 
de pe râurile din judeţ



Este celebrată în
fiecare an la data de
14 octombrie, de

către credincioșii
ortodocși de pretutin-
deni. Racla cu moaștele
sfintei, considerată 
izvor de binecuvântare,
însănătoșire
duhovnicească și
trupească, se află la Iași,
unde anual are loc un
pelerinaj la care
participă mii de pelerini.
În popor este cunoscută
și sub numele de 
Sfânta Vineri.

Viața Sfintei Cuvioase
Parascheva

S-a născut în satul Epivata
din Tracia, nu departe de Con-
stantinopol, și a trăit în prima
jumătate a veacului al XI-lea.
Părinții ei au crescut-o în frica
de Dumnezeu, îndemnând-o
spre deprinderea faptelor
bune, dar mai ales a postului,
rugăciunii și milosteniei. Pă -
rinții ei au mai avut un fiu, Ef-
timie, care a fost episcop al
Maditului și Sfânt Ierarh
izvorâtor de mir, pomenit la 5
mai. Tatăl lor, pe nume Nichita,
a murit pe când copiii aveau
doar câțiva ani, iar mama lor s-
a îngrijit să le dea o bună
creștere, în frica de Dumnezeu
și în deprinderea faptelor bune
creștinești, în deprinderea
rugăciunii, a postului și a mi los -
teniei, scrie cartibisericesti.ro.
Pe când avea zece ani, "fiind
într-o biserică a Precistei" a
auzit citindu-se, la Sfânta
Liturghie, cuvântul Evanghe-
liei: "Oricine voiește să vină
după Mine, să se lepede de
sine, să-și ia crucea sa și să-Mi
urmeze Mie" (Marcu 8, 34).
Chemarea Mântuitorului a
sădit în inima ei dorul de
desăvârșire și...

S-a retras în 
adâncul pustiei 

După ce a moștenit o mare

avere de la părinți, tânăra
Parascheva a dăruit-o săracilor
și s-a retras ”în adâncul pustiei”.
Mai întâi s-a oprit la Constan-
tinopol, unde a unde a ascultat
cuvinte de învățătură de la
călugări și călugărițe. Urmând
sfaturile acestora, s-a îndreptat
pre ținutul Pontului și a rămas,
timp de cinci ani, la Mănăstirea
Maicii Domnului din Heracleea.
Din dorința de a trăi în locurile
binecuvântate de Mântuitorul
Iisus Hristos și a Sfinților Apos-
toli, a plecat spre Țara Sfântă.
După ce a văzut Ierusalimul, s-
a așezat într-o mănăstire de
călugărițe în pustiul Iordanului,
înălțân du-se duhovnicește prin
post și rugăciune.

Îngerul din vis
Într-o noapte, pe când avea

25 de ani, Sfintei Parascheva i-

a apărut în vis un înger, care o
îndemna să se reîntoarcă în
locurile pământești: ”Să lași
pustia și la moșia ta să te în-
torci, că acolo ți se cade să lași
trupul pământului și să treci
din această lume către Dum-
nezeu, pe Care L-ai iubit”.

Înțelegând că porunca vine
de la Dumnezeu și că va avea o
viață scurtă, Cuvioasa a lăsat
pustiul, mergând în cetatea
împărătească Constantinopol.
A intrat în Biserica Sfintei Sofia,
apoi în Biserica Născătoarei de
Dumnezeu, după care s-a în-
tors în patria sa, așezându-se,
ca o străină, lângă biserica
Sfinților Apostoli din satul Ca -
licratia, sat vecin cu Epivata
natală. 

Acolo, spune mitropolitul
Varlaam, în post și nedormire,
se ruga: ”Doamne Iisuse Hris-

toase, caută din lăcașul Tău cel
sfânt; am lăsat toate și după
Tine am călătorit în toată viața
mea. Și acum, îndură-Te Doam -
ne, spune îngerului blând să ia
cu pace sufletul meu".  A mai
trăit doi ani, iar trupul său a
fost îngropat lângă o biserică,
aproape de mare.

După mai 
multă vreme

Valurile mării au adus la
țărm trupul neînsuflețit al unui
corăbier. Un sihastru, care
viețuia în acele locuri, i-a rugat
pe câțiva creștini să-l îngroape.
Aceștia, în timp ce săpau, au
descoperit un trup neputrezit,
alături de care au așezat trupul
marinarului. 

În noaptea urmă toare,
unuia dintre creștinii care au
săpat groapa, cu numele de
Gheorghe, i s-a arătat în vis o
împărăteasă încon jurată de o
mulțime de îngeri, care l-a luat
de mână, l-a ridicat și a zis:
”Gheorghe, pentru ce n-ați so-
cotit trupul Sfintei Parascheva?
Nu știți că Dumnezeu a iubit
frumusețea ei și a vrut să o
proslăvească pe pământ?” Iar
împărăteasa pe care o văzuse
în vis și care nu era alta decât
Cuvioasa Parascheva i-a po -
runcit să ia degrabă trupul ei și
să-l așeze undeva, într-un loc
de cinste” scrie crestinorto-
dox.ro. Și cum același vis l-a
avut și o femeie credincioasă,
pe numele Eftimia, cei doi au
povestit tuturor minunatul lor
vis. Astfel, trupul Sfintei
Parascheva a fost luat și așezat
„cu lumini și cu tămâie”,  în bi -
serica "Sfinților Apostoli" din
Kallicrateia. 

Sfintele moaște ale 
Cuvioasei Parascheva
Pe care Dumnezeu le-a

proslăvit cu faceri de minuni și
la care oamenii se roagă cu
evlavie, au fost dăruite  bisericii
"Sfinții Trei Ierarhi" din Iași de
către patriarhul Constan-
tinopolului, Partenie I (1639-
1644), ca recunoștință pentru
dărnicia domnitorului Vasile
Lupu, care plătise toate datori-
ile Patriarhiei ecumenice. 

În anul 1884, atunci când
biserica mănăstirii intra într-
un proces de consolidare, sfin-
tele moaște ajung în paraclisul
mănăstirii, iar peste câțiva ani,
în Catedrala Mitropolitană din
Iași. La 27 octombrie 1944, în
timpul ofensivei sovietice din
Moldova, sfintele moaște au
fost așezate lângă cele ale Sfân-
tului Dimitrie Basarabov, în
catedrala din București. Au fost
readuse în Catedrala Mitro -
politană din Iași la 26 noiem-
brie 1944.

Minunile săvârșite de
Sfânta Parascheva

Sunt multe, ceea ce a făcut
ca, an de an, numărul pele -
rinilor, care se îndreaptă cu
nădejde spre Catedrala Mitro -
politană din Iași unde se află
Sfintele Moaște, să fie tot mai
mare. Pentru că și astăzi Cu-
vioasa continuă să facă mi -
nuni pentru toți care se
în dreaptă cu credință spre ea,
căutând tămăduire și mân -
gâiere. Iar răspunsul Cuvioa-
sei nu întârzie să se facă
simțit.

Cornelia Holinschi
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Sfânta Cuvioasa Parascheva
”Preacuvioasei noastre Maici, multmilostivei

Parascheva, prinos de umilință îi aducem noi, nevrednicii
păcătoși, pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am în-
vrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de
bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm: Bucură-
te, Sfântă Parascheva, mult folositoare”, doxologia.ro.
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A
ceastă investiție s-a
născut din dragostea
pentru Hunedoara și

pentru Castelul Corvinilor
a unui cuplu de investitori
locali. Soții Carmen și Lu-
cian Hărău, născuți în
Hunedoara, s-au întors din
București în orașul natal,
după absolvirea studiilor
universitare (economice și
inginerești) și, îndată ce lu-
crul acesta a fost posibil, în
1990, au devenit antre-
prenori. Compania Micro
Mega HD SA, proprietarul
hotelului, își are rădăcinile
în întreprinderea mică
înființată atunci,
numărând 33 de ani de
existență.

Terenul pe care s-a con-
struit hotelul a fost achizi țio -
nat în 2017 de la doi
pro prietari privați. Peisajul pe
care el îl oferea vizitatorilor

unuia dintre cele mai fru-
moase monumente arhitec-
turale din Europa, Castelul
Corvinilor, era deprimant:
ruine industriale, cotețe de
porci, vegetație sălbatică
crescută în dezordine. 

Construcția hotelului a în-
ceput, cu realizarea funda -
țiilor în anul 2018, după
obținerea tuturor avizelor,
autorizațiilor, aprobărilor de
la autorități. Lucrarea s-a re-
alizat cu materiale premium
de către constructorul Pros-
erv SA din Hunedoara. Costul
final al construcției s-a ridicat
la 6,5 mil euro, durata con-
struirii fiind cca 3 ani.

Din iulie 2021 hotelul
funcționează în regim de re -
zervare privată (diverse eve -
nimente de familie, corporate,
team-bulding), iar începând
cu luna august 2022 a fost

des chis pentru rețelele de
rezervări turistice. Colectivul
prin care operează numără
70  de angajați, întenția antre-
prenorilor fiind aceea de a-l
suplimenta pe măsura dez -
voltării unor activități conexe.
Cu o arhitectură post-
industrială, omagiu adus glo-
riei siderurgice centenare a
locului, cu o execuție „Pre-
mium”, amenajat minimalist
cu mult bun-gust, dotat  cu un
SPA modern, hotelul este cotat
ca fiind „excepțional” ca rating
pe platformele de rezervări,iar
agențiile de profil îl consideră
cel mai bun hotel pe o rază de
cca 100 de km.

Ec.Carmen Hărău-antre -
pre nor, CEO Micromega:

“Procesul punerii în
funcțiune ar fi fost foarte greu
de gestionat cu resurse proprii
de management, cu atât mai
mult cu cât compania noastră
nu avusese, anterior acestui
demers, nicio investiție în in-
dustria ospitalității.

Specialiștii impecabili ai
consultantului pe care l-am
ales ca partener, compania
PREMIER HOSPITALITY, au
făcut diferența între un posibil
debut riscant și începutul
foarte bun pe care Werk
Hotel&Spa l-a avut în luna au-
gust a acestui an, la întâlnirea
cu turiștii care au ales să se
cazeze la noi. Nu în ultimul
rînd, personalul de specialitate
recrutat sau format de către
companie sporește valoarea
investiției noastre de suflet,
dând dovadă de profesiona -
lism în deservirea clienților
hotelului. Suntem bucuroși că
am reușit să finalizăm la noi
acasă, la Hunedoara, un
proiect foarte frumos”.

Werk Hotel&Spa – cea mai
mare investiţie privată

românească din Hunedoara

Băiţa – Una dintre cele mai
frumoase zone ale jude ţului
Hunedoara, Băiţa, este
promovată la nivel interna -
ţional prin manifestările care
sunt organizate aici. În acest
an, şcoala gimnazială din
comună a fost gazda unui
proiect din cadrul Programu-
lui Erasmus, în care elevi din
mai multe ţări au venit şi au
văzut ce înseamnă o şcoală
europeană dintr-o comună a
României. 

Consecventă principiilor
prin care turismul poate de-
veni unul dintre mijloacele de
dezvoltare economică, admi -
nis traţia locală s-a implicat,
săptămâna trecută, în buna or-
ganizare a finalei Campionatu-
lui Naţional de Hard Enduro.
Este pentru al cincilea an în
care în zonă vin sportivi din
ţară şi din Europa.

Astfel, Clubul Haita Deva
împreună cu Primăria Co-
munei Băița a organizat con-
cursul Golden Mountain Băița
în perioada 6 - 9 octombrie. La
start s-au înscris 162 de spor -
tivi din 15 țări europene. “Am
avut parte de vreme bună și de
toată suținerea autorită ților
locale din Băița, unde inclusiv
primarul localității a fost ală -
turi de noi în prima și ultima zi
de concurs", scriu cei de la
Federaţia Română de Motoci-

clism.
Aşa cum era de aşteptat,

pentru comunitatea locală
concursul a fost o reuşită din
punct de vedere al promovării,
dar şi al câştigurilor, pentru că
sportivii s-au cazat la pensiu-
nile din zonă sau chiar la unii
localnici.

"Mă bucur că și în acest an,
s-a desfășurat în comuna Băița
una din cele mai mari
competiții de motociclism din
țară. Astfel de evenimente sunt
menite să pună pe hartă co-
muna noastră și să o pro-
moveze atât pe plan național,
cât și internațional. Sfârșitul
competițiilor de Hard Enduro
2022 a fost marcat în comuna
Băița, aducând pe lângă cei
162 de sportivi, suporteri și
pasionați de sporturi extreme,
însumând sute de persoane
care au poposit pe meleagurile
noastre frumoase, recunos-
cute pentru potențialul turis-
tic, cultural și istoric”, a
apreciat primarul comunei
Băiţa, Damian Diniş. 

Nu ne rămâne decât să
felicităm autorităţile locale
pentru deschiderea de care au
dat dovadă şi suntem siguri că
participanţii la competiţia de
motocros vor şti cum să ducă
vestea mai departe despre
ceea ce au văzut şi trăit în
această parte de ţară. 

Băiţa: Frumuseţile zonei 

promovate prin Hard Enduro
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Iată componența grupelor, 
în urma tragerii la sorți:

Grupa A Spania, Scoția, Norvegia, Georgia, Cipru
Grupa B Țările de Jos, Franța, Irlanda, Grecia, Gibraltar
Grupa C Italia, Anglia, Ucraina, Macedonia de Nord,

Malta
Grupa D Croația, Țara Galilor, Armenia, Turcia, Letonia
Grupa E Polonia, Cehia, Albania, Feroe, Moldova
Grupa F Belgia, Austria, Suedia, Azerbaidjan, Estonia
Grupa G Ungaria, Serbia, Muntenegru, Bulgaria, Litua-

nia
Grupa H Danemarca, Finlanda, Slovenia, Kazahstan, Ir-

landa de Nord, San Marino
Grupa I Elveția, Israel, România, Kosovo, Belarus, An-

dorra
Grupa J Portugalia, Bosnia, Islanda, Luxemburg, Slova-

cia, Lichtenstein

Preliminariile pentru Campionatul European 2024  se
vor juca pe parcursul anului 2023 după cum urmează:

*Etapa I: 23-25 martie
*Etapa a II-a: 26-28 martie
*Etapa a III-a: 16-17 iunie
*Etapa IV-a: 19-20 iunie
*Etapa a V-a: 7-9 septembrie
*Etapa a VI-a: 10-12 septembrie
*Etapa a VII-a: 12-14 octombrie
*Etapa a VIII-a: 15-17 octombrie
*Etapa a IX-a: 16-18 noiembrie
*Etapa a X-a: 19-21 noiembrie

Regalul gimnasticii de
la Sala Polivalentă,
organizat de

Federația Română de
Gimnastică, în parteneriat
cu Primăria Municipiului
București, la secțiunea
gimnastică aerobică a 
continuat cu întrecerile
Campionatului Național,
o demonstrație de valoare
a speranțelor acestei 
discipline.

În primele finale progra-
mate   gimnastul Daniel Anton,
legitimat la LPS Cetate Deva,
pregătit de prof. Georgiana
Cosma și Mădălina Susan, a
cucerit medalia de bronz la in-
dividual masculin categoria I
de competiție, depășindu-l pe
colegul lui de club, Darius Ir-
imie, clasat pe locul IV.

Trio-ul clubului devean, în
componența Anca Groza, Bian -
ca Cîmpan și Siana Căliman a
ratat pe puțin o medalie de
bronz, clasându-se pe locul IV
iar Sebastian Alexandru Părva-
de la CSS Petroșani s-a situat pe
locul VII la individual, categoria

a III-a. 
Ultima zi din cadrul între-

cerilor Campionatelor Națio -
nale de gimnastică aerobică de
la București, la care au partici-
pat un număr record de
sportivi, 233 de la 18 cluburi și
asociații sportive din țară, au
adus alte medalii pentru gim -
naștii din Valea Jiului.

Astfel, la probe de trio cate-
goria a III-a, echipa alcătuită
din  Alessia Andreea Chiriac/
Anastasia Victoria Bucur/Delia
Maria Gonciulea a câștigat
medalia de aur având cea mai
mare notă din concurs-17,450
puncte în timp ce  colegele lor
Alexandra Preda/Cristina Ga -
briela Pîrva au cucerit medalia
de bronz cu  nota  de 17.00.

O altă medalie de aur au
cucerit  componenții grupului
de la CSS  Petroșani la compe -
tiția grupurilor de la categoria
a treia  în formula Alessia An-
dreea Chiriac/Andreea Brena/
Anastasia Victoria Bucur/
Cristina Gabriela Pirva/Delia
Maria Gonciulea, care au fost
notați cu 17.200.

Sportivii pregătiți la CSS
Petroșani de  antrenoarele Ka-
rina Pica și Elena Becze  s-au
clasat pe locul șase  în proba de
perechi mixte la categoria  a
treia din competiție, cu pere -
chea Alessia Andreea Chi -
riac/Sebastian Alexandru Pîrva
(cu nota  15,450) iar perechea
Bianca Cîmpan/Darius Irimie,
de la LPS Cetate Deva a încheiat
concursul pe locul cinci în
proba perechilor mixte de la
categoria I de concurs.

O medalie de aur a cucerit și
LPS Cetate Deva în finala
grupurilor de la categoria I,
prin Raluca Bocșer cea care
alături de  colegii din lotul
național, Vlăduț Popa, Raisa
Alexe,Mădălin Boldea și Larisa
Suiu au fost notați cu 19.100.

La individual senioare fe -
minin,Daria Mihaiu a cucerit la
mare luptă o medalie de bronz
cu o nota de 19,900 ,  clasându-
se după Sandra Dincă (Farul
Constanța) și Miruna Ior dache
(Unefs Bucuresti), probă în
care Raluca Bocșer s-a clasat pe
locul șase.

Gimnastică aerobică  

Daniel Anton - medalie de
bronz la Regalul gimnasticii

Obișnuit cu podiu-
murile de premiere
de la marile

competiții mondiale și eu-
ropene, deveanul Mihai
Mărtinesc   a reușit să își
treacă în palmaresul
sportiv personal un nou
rezultat de top.

Sportivul pregătit de sen-
sei Teodor Nicolae Gârbău, a
participat la întrecerile Cupei

României, la karate WUKF or-
ganizate la finalul săptămânii
trecute la București  și unde
el a câștigat medalia de aur în
proba de kumite individual,
categoria – 75 kg.

Multiplu campion mondial
și european de juniori, Mihai
Mărtinesc țintește alte perfor -
manțe  de top la viitoarele
competiții internaționale.

Felicitări!

Karate  - WUKF 

Deveanul Mihai Mărtinesc- 
medaliat la Cupa României

În urma tragerii la
sorţi pentru grupele
preliminare ale EURO

2024, România, care a
făcut parte din urna
valorică 3, a avut noroc
fiind repartizată în grupa
I, alături de Elveția, Is-
rael, Kosovo, Belarus și
Andorra.

Dacă Elveția este clar
favorită în această grupă,
lupta pentru locul 2 (primele
două se califică la Euro) se va
da între România, Israel și
necunoscuta Kosovo. Dacă
împotriva Israelului am avut
rezultate echilibrate, în ceea

ce privește Kosovo, nu prea
știm de unde să o apucăm. Să
ne facem gânduri negre prin
prisma faptului că am avut
mereu probleme cu echipele
din fostul spațiu iugoslav? La
fel, și faptul că Ballkani,
echipa pe care CFR Cluj abia
a egalat-o în ultimele minute
în partida din Conference
League.

Cele 10 orașe care vor
găzdui turneul final din Ger-
mania sunt: Berlin, Dort-
mund, Munchen, Koln,
Stuttgart, Hamburg, Leipzig,
Frankfurt, Gelsenkirchen și
Düsseldorf.

Fotbal  

România, în grupa I pentru 
calificarea la Euro 2024 

din Germania



P
ugilista Xenia
Jorneac , care
reprezintă munici -

piul Hunedoara în
competițiile oficiale, a
evoluat la finalul
săptămânii trecute la
Brno (Cehia) , într-un
meci  la box profesionişti.

Sportiva din Hunedoara a
întâlnit-o în aceast meci pe
Alexas Kubicki, din Canada,
într-un meci  programat  la
categoria 51 de kilograme
pentru o durată de 8 reprize
fiind cel de  al 16-lea meci la
profesioniști pentru Xenia!

După 8 reprize și un scor
strâns arbitrii au decis la
puncte că Alexas  Kubicki
este câștigătoarea acestei în-
tâlniri.

Imediat după  această în-
tâlnire Xenia a declarat: „Nu
sunt genul să fac polemici,
sunt mulțumită de cum am
boxat și continui să muncesc
mai departe.Vă mulțumesc
tuturor pentru mesajele de
susținere și sprijin acordat.
Mulțumesc clubului FC Cor -
vinul 1921 Hunedoara și
Primăriei municipiului  Hu -
ne doara pentru susținere!
De asemenea, îi mulțumesc
doamnei Ofelia- Fitness 4 All
Hunedoara pentru ajutorul
acordat!”

Sportiva  din Hunedoara
are un palmares pozitiv, 10-
6, și a luptat, printre altele,
pentru titlul mondial WBC la
tineret, titlul european EBO,
titlul mondial GBU și WIBF. 

S
lovenul Aleksander
Ceferin, care este
preşedintele UEFA

din septembrie 2016, va
candida în 2023 
pentru un al treilea man-
dat de patru ani în fruntea
forului fotbalistic euro-
pean, este declaratia pe
care a făcut-o la recenta
întâlnire cu reprezentanții
presei mondiale, cu o zi
înaintea tragerii la sorţi a
preliminariilor EURO
2024, programată la
Frankfurt.

"Aleksander Ceferin a pro -
fitat de această ocazie pentru
a mulţumi personal celor 55
de federaţii membre pentru
scrisorile de susţinere prim-
ite în ultimele săptămâni în
vederea viitoarelor alegeri,

confirmând oficial că va can-
dida pentru un alt mandat la
următorul Congres UEFA din
Portugalia în 2023", se arată
într-un comunicat al UEFA.

Congresul la care va fi ales
preşedintele UEFA va avea loc
pe 5 mai 2023 la Lisabona.
Avocat de profesie, Ceferin,
care va împlini joi 55 de ani, a
fost anterior preşedintele
Federaţiei slovene de fotbal,
între 2011 şi 2016.

Discret şi mai puţin caris-
matic decât predecesorul său
Michel Platini, Ceferin s-a
opus ferm proiectelor omo-
logului său de la FIFA, Gianni
Infantino, fost N.2 la UEFA,
mai ales efemerului proiect al
unei Cupei Mondiale bienale.

Marea provocare pentru

Ceferin a fost apariţia proiec-
tului unei competiţii eu-
ropene disidente, Superliga,
în primăvara lui 2021.

Ca reacţie la Superligă,
UEFA a lansat o reformă
majoră a Ligii Campionilor în-
cepând cu 2024, cu 36 de
echipe în loc de 32 şi un mini-
campionat cu opt etape în
locul tradiţionalei faze a gru-
pelor. Drepturile TV au fost
deja atribuite pentru suma
record de 15 miliarde de euro
pe parcursul a trei ani (2024-
2027).

Alt şantier lansat de Ce-
ferin vizează fair-play-ul fi-
nanciar (FPF), creat pentru a
evita cheltuielile excesive ale
cluburilor.
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BOX feminin  

Xenia Jorneac, învinsă la Brno,

dar continuă să boxexe 

pentru supremație

Gimnastică  

Speranțe pentru rezultate bune la Mondiale, după medaliile de la Mercin -Turcia

G
imnaștii români au
stralucit la Cupa
Mondială Challenge

de la Mersin, câștigând 7
medalii (4 de aur, una de
argint și două de bronz).

Ana Maria Bărbosu a con-
curat impecabil în cele 3 fi-
nale, câștigând 3 medalii de
aur: la paralele (13.600
puncte), la bârnă (13.950
puncte), și  la sol 12.900
puncte).

O medalie de aur a cucerit
și Gabriel Burtănete la
sărituri cu o medie de 14.725
puncte   (14.750 și 14.700).
Gabriel a primit și trofeul
pentru cel mai bun gimnast la
sărituri la Cupa Mondială
Challenge.

Andreea Preda a câștigat
medalia de argint la sol
(12.650 puncte) și pe cea de

bronz la bârnă (12.600
puncte ), fiind a 8-a la para-
lele (12.250 puncte ).

Veteranul lotului masculin
Andrei Muntean (foto) a
cucerit o medalie de bronz  la
paralele (14.400 puncte),
aparat la care, cu 13.900
puncte , Gabriel Burtanete a
fost al 7-lea. În celelalte finale
Andrei Muntean s-a clasat pe
locul 4 la inele (13.850
puncte)  și pe 6 la sol (13.800
puncte ), Răzvan Marc a fost
al 5-lea la bară (13.550
puncte ) și al 6-lea la inele
(12.700 puncte).

Sunt rezultate dătătoare
de speranțe în perspectiva
Campionatelor Mondiale de
la Liverpool.

Felicitări gimnaștilor și
antrenorilor de la cele două
loturi naționale.



Deva – Peste 80 de edituri,
sute de titluri şi multe lansări
de carte, aceasta este oferta
din acest an a Salonului
Hunedorean al Cărţii, o ma -
nifestare de prestigiu organi -
zată de Biblioteca Judeţeană
„Ovid Densusianu”, cu spri-
jinul Consiliului Judeţean
Hunedoara. 

Oferta de carte este dintre
cele mai bogate la acest Salon,
în condiţiile în care editurile
au trecut cu greu prin pe-
rioada celor doi ani de pan-
demie, într-o societate în care
lectura este încurajată mai
degrabă prin clipuri la televi-
zor, decât prin subvenţii de -
dicate special celor care
cumpără carte. 

„Salonul Hunedorean al
Cărții este evenimentul cul-
tural pe care biblioteca
județeană îl pregătește din
timp, cu mult profesionalism,
cu drag și respect față de citi-
torii fideli, față de toți pri-
etenii cărții, față de oaspeții
noștri: scriitori, edituri, li-
brari. (...) Cum am spus de
multe ori, editurile sunt sufle-
tul unui salon de carte, ele
sunt cele care ne aduc noută -
țile în materie editorială, ele
ne oferă un tablou al pieței de
carte din România”, a spus, cu
prilejul deschiderii manifes -
tării, managerul Bibliotecii
Judeţene Hunedoara-Deva,
Sebastian Bara. 

O mare bucurie a prilejuit
şi reluarea Galei de Excelenţă
organizată de Compania de
presă şi tipărituri Accent
Media, care editează şi săptă -

mânalul pe care îl citiţi acum.
Ajunsă la ediţia a şaptea, Gala
de Excelenţă s-a remarcat, an
de an, prin promovarea unor
oameni de valoare ai jude -
ţului Hunedoara şi nu numai.
Este şi cazul manifestării or-
ganizate în ziua deschiderii
Salonului, când zece perso -
nalităţi au fost premiate într-
un cadru festiv. 

Prezent la Deva pentru a-şi
lansa mai multe volume, is-
toricul, profesorul şi diplo-
matul Adrian Cioroianu, a
acceptat să facă parte din ga-
leria oamenilor pe care
echipa Accent Media îi
preţuieşte în mod deosebit.
Managerul Bibliotecii Naţio -
nale a României, fost ministru
de Externe, omul de cultură
de o înaltă calitate morală şi
profesională, este un prieten
al judeţului Hunedoara, dom-
nia sa fiind prezent la mai
multe evenimente culturale
organizate în această parte de
ţară. De aceea, la Gala de
excelenţă, Adrian Cioroianu a
primit o Diplomă de exce -
lenţă pentru promovarea
României şi a culturii naţio -
nale. Modest, ca orice om de
valoare, el a remarcat pre -
zenţa tinerilor la Salonul de
Carte, în opinia sa contactul
cu cartea al tinerei generaţii
fiind unul extrem de impor-
tant.

„Trebuie să-i încurajăm pe
tineri să meargă spre biblio -
teci. Ei au impresia, poate,
într-un fel încurajată şi de noi,
de discursul public, au impre-
sia că pe internet găseşti

toate răspunsurile la toate
întrebările lumii. În biblioteci
reuşeşti să-ţi formezi între -
bările, pentru că doar citind
cărţi, cărţile fundamentale,
ajungi să gândeşti critic şi să-
ţi pui întrebările care trebuie.
(...) Contactul tinerilor cu
cartea este esenţial pentru
ziua de mâine”, a spus is-
toricul Adrian Cioroianu.

A fost un moment cum nu
se poate mai bun pentru ca
judeţul Hunedoara să arate că
aici se face carte, iar rezul-
tatele se văd în urma muncii
depuse de către elevii con -
ştiincioşi. Aşa că elevii An-
dreea Şoie, de la Colegiul
Naţional „Iancu de Hune-
doara”, medaliată cu aur la
Olimpiada Internaţională de
Geografie, Alexandru Raul
Todoran, de la Liceul “Aurel
Vlaicu” din Orăştie, premiat
cu medalii de aur şi argint la
diverse competiţii interna ţio -
nale de informatică, şi Dragoş
Coadă, medaliat de aur la
Olimpiada Internaţională de

Ştiinţele Pământului, au fost
cei care au primit aplauze la
scenă deschisă din partea
participanţilor la Gala de
Excelenţă. 

Nu în ultimul rând, Inspec-
toratul Şcolar Judeţean a pri -
mit o Diplomă de excelenţă
pentru performanţele remar-
cabile obţinute de elevii din
judeţul Hunedoara, dar şi
pentru implicarea în organi-
zarea, în zona noastră, a unor
olimpiade de interes naţional. 

„Aceşti elevi au muncit
foarte mult pentru a-şi atinge
ţelul de a fi cei mai buni. Şi-au
sacrificat din timpul liber
pentru a studia, însă rezul-
tatele se văd şi se vor materi-
aliza şi în cariere frumoase, în
viitor. Este o muncă de
echipă, elev-profesori, şi le
suntem recunoscători pentru
ceea ce au izbutit”, spunea in-
spectorul şcolar general
Maria Ştefănie. 

În fiecare an, Gala de
Excelenţă a premiat un editor
de carte, cu toate că este

foarte greu să construieşti o
ierarhie. Anul acesta, organi-
zatorii s-au gândit- şi bine au
făcut, că omul potrivit pentru
recunoaşterea întregii activi -
tăţi culturale este scriitoarea,
poeta şi editorul Paulina
Popa. Domnia sa este autorul
a peste 70 de volume publi-
cate la edituri din ţară şi
străinătate, preşedinta Festi-
valului Internaţional de
Poezie „Emia”, membră a Uni-
unii Scriitorilor din România
şi a altor asociaţii culturale.
Este „Cetăţean de onoare” al
municipiului Deva şi al
judeţului Hunedoara. A fost
distinsă cu titluri şi premii,
printre care Premiul pentru
literatură „Principesa Mar-
gareta”, decernat de Casa
Regală a României. Iar seria
premiilor poate continua pe
multe pagini. 

Pentru jurnalistul Alexan-
dru Gruian organizarea unor
activităţi culturale a devenit o
obişnuinţă. Iniţiatorul Festiva -
lului internaţional de operă
„Opera Nights”, Alexandru
Gruian este omul care se dis-
tinge prin rafinamentul cu care
reuşeşte să aducă actul cul-
tural mai aproape de pu blicul
categorisit, câteodată nedrept,
ca fiind „de provincie”. Tot el
este şi autorul a peste 2.000 de
reportaje filmate pentru TVR,
între care Mineriadele şi
corespondenţele de război din
Macedonia de Nord şi Priştina.
Din aceste motive, Alexandru
Gruian a primit o Diplomă de
excelenţă pentru originalitate
şi promovarea imaginii jude -
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la Gala de Excelenţă Accent Media



ţului Hunedoara.
Turismul reprezintă unul

din motoarele economiei
judeţului Hunedoara, după ce
zona în care trăim a fost lovită
puternic de restructurarea
activităţii în siderurgie şi
minerit. Municipiul Hune-
doara a început să demon-
streze că acolo unde se
implică oameni de valoare, lu-
crurile pot evolua în bine. 

Este şi cazul Complexului
hotelier Werk Hunedoara,
cea mai mare investiţie
privată din turismul judeţului
Hunedoara. Dacă se permite o
parafrază, Werk este o
„adevărată fabrică” (werk=
fabrică, germană) de calitate
în turismul românesc. Se dis-
tinge prin eleganţă, servicii la
standarde impecabile. Deşi
funcţionează de puţin timp,
Werk a fost cotat deja pe plat-
formele de rezervări şi de
agenţiile de turism cu califica-
tivul „excepţional”. Eforturile
făcute de acţionariatul privat
al companiei au fost recunos-
cute şi la Gala Accent Media
printr-o Diplomă de excelenţă
pentru eleganţă şi servicii de
înaltă ţinută în turism. 

Chiar dacă sunt voci care
spun că epoca mineritului
este la apus, realitatea obiec -
tivă arată altceva. Universi-
tatea din Petroşani, o
in sti tu ţie de învăţământ supe-
rior care a ştiut să-şi adapteze
programele de studii „din
mers” pentru a răspunde
cerinţelor de pe piaţa muncii,
demonstrează că este nevoie
de specialişti în minerit. Pen-
tru că minerit nu înseamnă
doar exploatările de cărbune,
ci şi tunelurile de la metro, de
exemplu, sau construcţia
unor hidrocentrale. Activi-
tatea prodigioasă desfăşurată
în zeci de ani de profesorat i-
au determinat pe organiza-
torii Galei de Excelenţă
Accent Media să-i acorde o
Diplomă de excelenţă şi re-
spectul cuvenit prof.univ.dr.
ing. Dumitru Fodor, omul
care a condus destinele
Univer sităţii Petroşani timp
de 14 ani. Este omul care, în
calitatea sa de profesor, a
pregătit peste 50 de promoţii

de ingineri în domeniul
mineritului. Este autor şi
coautor la peste 30 de cărţi,
manuale universitare şi
tratate de specialitate. A scris
peste 200 de lucrări ştiin -
ţifice. Este membru titular al
Academiei de Ştiinţe Tehnice
din România şi membru de
onoare al Academiei Oame-
nilor de Ştiinţă din România.
În anul 2000 a fost distins cu
Ordinul Naţio nal pentru
Merit, în grad de Cavaler, de
către Preşedinţia României.  

„Este un moment impor-
tant şi mă bucur că tinerii au
ales să vină la această mani-
festare. Olimpicii premiaţi aici
sunt viitorii specialişti ai
României. Ei sunt cei care
poartă speranţa noastră de
viitor. Îmi permit să-i felicit şi
cu acest prilej”, a spus profe-
sorul universitar Dumitru
Fodor, care a primit din par -
tea Accent Media o Diplomă
de excelenţă pentru activi-
tatea ştiinţifică şi pro fe sională
desfăşurată în domeniul mi -
neritului.

Gala Accent Media aduce în
atenţie oameni cunoscuţi, iar
unii dintre ei au poveşti de
viaţă extrem de interesante.
Ilie Florea, sau dl. Iliuţă, cum
îl cunoaşte mai toată lumea,
este licenţiat în gastronomie
şi industria ospitalităţii. 

Putem spune că lucrează
de „o viaţă” în domeniul gas-
tronomiei şi turismului, de-
spre care ne-a mărturisit că
reprezintă visul domniei sale.
De-a lungul carierei sale a
reuşit să ocupe primele locuri
în ţară în domeniul ali men -
taţiei publice. Este formator

de bucătari-cofetari şi a ocu-
pat locul secund în Cehoslo-
vacia şi primul loc în Franţa la
competiţii interna ţionale de
profil. 

Puţini ştiu că Ilie Florea
este omul care a pregătit
masa pentru patru şefi de stat
ai României, dar şi pentru trei
preşedinţi din Europa. A făcut
parte din delegaţiile Româ -
niei cu ocazia mai multor
evenimente internaţionale,
între care aderarea ţării noas-
tre la NATO. 

Pentru toate acestea, şi nu
numai, Ilie Florea a primit o
Diplomă de excelenţă pentru
gastronomie şi profesional-
ism în turism.

Gala de Excelenţă a fost
onorată şi de prezenţa direc-
torului Sucursalei OTP Bank
Deva, Sergiu Nicolae Mateş.
Fost elev al Colegiului Naţio -
nal „Decebal” Deva, absolvent
al Universităţii Babeş-Bolyai
şi al Facultăţii de studii eu-
ropene cu specializarea ma -
nagementul instituţiilor
eu ro pene, Sergiu Mateş a
condus mai multe instituţii
bancare din judeţ, iar acum

este directorul Sucursalei
OPT Deva. Este apreciat ca un
profesionist în domeniul ban-
car, dar şi ca o persoană
sociabilă şi deschisă spre noi
provocări profesionale. Rezul-
tatele şi deschiderea de care
dă dovadă sunt alte motive
pentru a-i fi acordată o
Diplomă de excelenţă pentru
profesionalism în abordarea
rela ţiilor cu clienţii.

Mulţi dintre cititorii zia -
relor i-au văzut fotografiile
publicate în diverse locuri, iar
unele dintre imaginile sur-
prinse de fotograful Remus
Suciu au devenit embleme
pentru diverse manifestări de
promovare turistică. Este
apreciat de colegi ca un fo-
tograf de excepţie, videograf
şi specialist în conţinut digital
pentru producţie foto-video.
Remus Suciu a activat ca fo-
toreporter pentru mari agen -
ţii de presă şi cotidiene din
România. Este cunoscut pen-
tru creativitatea, acurate ţea şi
inteligenţa cu care reuşeşte să
surprindă viaţa cotidiană. A
lucrat cu renumite canale de
televiziune care promovează

ştiinţa şi turismul. Gala Ac-
cent Media i-a acordat o
Diplomă de excelenţă pentru
sensibilitatea şi inteligenţa cu
care promovează, în imagini,
judeţul Hunedoara.

Nu în ultimul rând, ma -
nagerul Bibliotecii Jude -
ţene “Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva, Se  bastian
Bara, a fost omul căruia
meritele de organizator i-au
fost recunoscute de către toţi
cei prezenţi la Gala de
Excelenţă Accent Media. Pro-
motor a zeci de evenimente
culturale, un om care se
implică în sute de acţiuni, cu
o activitate complexă şi res -
pectat pentru profesionalis-
mul de care dă dovadă. Este
un om care sprijină pe toată
lumea şi este sufletul Salonu-
lui Hunedorean al Cărţii. 

Sunt doar câteva dintre
aprecierile făcute la adresa
managerului Biblitecii Jude -
ţene şi sunt adevăruri pentru
care Sebastian Bara a primit o
Diplomă de excelenţă pentru
tenacitatea cu care promo -
vează fenomenul cultural din
judeţul Hunedoara. 

Aşa cum îl ştim, Sebastian
Bara a venit în faţa publicului
chemându-şi aproape echipa
de la bibliotecă, oamenii pe
care se bazează şi cu care se
mândreşte, după cum singur
o spune de fiecare dată. 

„Este o bucurie pentru noi
să constatăm că, deși ne aflăm
în era internetului, lectura
cărților în format tradițional,
pe hârtie, nu și-a spus încă ul-
timul cuvânt și plăcerea citi -
tului, a răsfoitului unei astfel
de cărți nu va dispărea prea
curând. Așteptăm, prin ur-
mare, același public numeros,
de toate vârstele și ocupațiile,
iubitorii de carte și de lectură
pentru care, an de an, Salonul
Hunedorean al Cărții este o
mare sărbătoare a spiritului”,
a spus Sebastian Bara.

În final, organizatorii Galei
de excelenţă Accent Media au
adus mulţumirile lor celor
care au trudit pentru ca să ne
putem bucura, până pe 15 oc-
tombrie, de o nouă ediţie a Sa-
lonului Hunedorean al Cărţii.
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Se întrevăd o serie de schimbări
în familia voastră. Este posibil să
primiți o moștenire, la care nici
nu v-ați gândit. Și la serviciu sur-
prizele se țin lanț. Apar multe
noutăți, care vor fi în avantajul
vostru. Chiar și programul de
lucru va fi mai lejer.

Dacă vă căutați un alt loc de
muncă, aveți ocazia să-l găsiți și
să activați într-un nou domeniu.
Un partener mai vechi vă pro -
pune să lucrați împreună. Efor-
turile vor fi mai mari, dar
câștigurile se vor dubla. Acest
lucru vă ajută să le faceți sur-
prize celor dragi.

Este o perioadă bună pentru voi,
mai ales dacă vă renegociați
salariul. Dacă aveți o situație
bună la serviciu, n-ar strica să
găsiți o colaborare în plus. Asta
v-ar ajuta mult și nu în ultimul
rând, cu banii primiți vă puteți
permite mici surprize pentru cei
apropiați.

În zilele următoare, viața de
familie sau de cuplu poate fi
pusă la încercare. Asta pentru
că, rudele apropiate au pretenții
nejustificate, cu care voi nu
sunteți de acord. Cu diplomație
și mai mult calm, le puteți ex-
plica celor apropiați motivele
deciziilor voastre.

Astrele vă ajută să realizați
schimbările pe care doriți să le
faceți în privința carierei. Dacă
găsiți un alt loc de muncă, reușiți
să vă afirmați în cel mai scurt
timp, iar beneficiile vor fi pe
măsură. În relația de cuplu lu-
crurile merg pe drumul cel bun.

Aveți nevoie de o perioadă mai
liniștită, în care să petreceți mai
mult timp alături de cei dragi.
Cei singuri au ocazia să cu -
noască o persoană specială,
dacă vor ieși din casă mai des. În
această perioadă, încercați să vă
gestionați mai bine veniturile.

Urmează zile pline pentru voi, cu
activități diverse. Totul este să vă
calculați timpul cu atenție și să
nu neglijați lucrurile cu
adevărat importante. Asta pen-
tru că, la serviciu aveți un pro-
gram mai încărcat și vă
confruntați cu probleme noi.

Astrele vă favorizează colaboră -
rile și lucrul în echipă, iar recom-
pensele vor veni foarte curând.
Reușiți să încheiați noi contracte
avantajoase sau să vă recupe -
rați banii pe care trebuia să-i
primiți cu mult timp în urmă.
Micile tensiuni din cuplu se vor
aplana.

Energia de care dispuneți vă
ajută în orice activitate pe care
o începeți. Este o perioadă
prielnică pentru angajări, relații
profesionale sau noi contracte
bănoase. Sunt favorizate și
călătoriile, care vă pot aduce
beneficii materiale sau noi
relații profesionale.

Aveți șanse în plus de câștig, dacă
vă stabiliți cu grijă prioritățile.
La serviciu, dacă lucrați în grup,
șansele de a finaliza un proiect
important sunt mai mari. Dacă
simțiți nevoia unei vacanțe, nu vă
mai gândiți la bani, pentru că
sănătatea voastră e mai
importantă decât aceștia.

În perioada următoare, nu vor fi
schimbări deosebite nici acasă,
nici la serviciu. De aceea, ar fi
bine să profitați de zilele liniștite
și să vă ocupați mai mult de voi.
Partenerul de cuplu are o re-
alizare deosebită, pe care o veți
sărbători în familie.

Fondurile de care dispuneți le
veți folosi pentru proiecte prac-
tice sau noi investiții. Totul este
să le planificați cu atenție, fără
să faceți risipă. Familia vă este
alături și vă sprijină necondițio -
nat. Spre sfârșitul intervalului
vă întâlniți cu prietenii
apropiați.

• Într-un cabinet medical
Chirurgul îi spune unui preot în dimineața

operației:

- Vă operez astăzi, dacă țineți neapărat, dar să

știți că nu cos, pentru că e sărbătoare mare!

• Într-un birou
O blondă stă lângă aparatul de tocat foi, cu o

mapă de documente în mână și nu știe ce să facă.

Un bărbat care trecea pe acolo, o întreabă:

- Să vă ajut cu ceva?

- Chiar vă rog, pentru că nu știu cum

funcționează aparatul acesta.

După ce bărbatul pune documentele în aparat și

apasă pe buton, blonda îl întreabă din nou: 

- Dar copiile de unde le iau?!

• La cântar
- Câte kilograme ai? – este întrebat un bărbat

înainte de a se urca pe cântar.

- Dacă-mi trag burta, 110!

- Și dacă nu?

- Atunci nu văd!

• Două prietene stau de vorbă:
- Dragă, de când Ionel s-a cuplat cu mine, nu mai

bea, nu mai fumează, și nici nu mai mănâncă așa

mult ca până acum. Ai văzut cât a slăbit? Și asta

numai datorită mie...

- Vaai, așa de mult te iubește?

- Nu dragă, nu-i mai ajung banii...

SERIALE NOI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Duminică, 16 octombrie, ora 20,00

Toată lumea știe
Filmul spune povestea Laurei, care locuiește la

Buenos Aires, împreună cu soțul și cei doi copii. Ea
se întoarce în orașul natal, însoțită de Irene, fiica ei
adolescentă și de băiețelul Diego. Acolo, Laura intră
în atmosfera orașului natal, unde se întâlnește cu
fostul ei iubit din tinerețe, Paco, un cunoscut viti -
cultor local. Dar, în timpul petrecerii de nuntă, Irene
este răpită, iar Laurei i se cere o sumă foarte mare
pentru răscumpărare. Cu ajutorul prietenului ei,
Paco, Laura caută orice urmă care ar putea să o
ajute. Situația creată declanșează o criză familială,
în care ies la suprafață sentimente vechi, resenti-
mente și secrete îngropate, dar nu destul de adânc.

TVR 2

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

P - TRI - Z - HUSA - REAL - STIR - STI - STEARSA - N - NAT - PRII - FIU - COFA - CATARARE - A - A - P - SI - RIT - AMICITII - T -
CEAUS - PLEN - AR - ARII - LIGI - RAC - N - ARAR - BARCELONA - ETC - UMILIT - TRAI - IES - OLAC - FANI - REINVIAT - CAT -
MB - ACAR - MIR - ASI - USITE - ASALTA - S - BR - D - ILIC - ALIENATI - CYBORG - EA

Vineri, 14 octombrie, ACASĂ, ora 21,00

”Povestea de pe insulă” 
Haziran, o femeie ambițioasă și de succes,

obișnuită să trăiască la oraș, merge la patronul
ei să discute despre șansele pe care le are pen-
tru obținerea unei funcții la Tokyo. Dar, spre
dezamăgirea ei, șefii o trimit pe insula Kir-
langiç, unde trebuie să găsească o vulnerabili-
tate celui care nu vrea să-și vândă terenul,
împiedicând astfel dezvoltarea insulei. Aici îl
cunoaște pe Poyraz, un bărbat iubitor de
natură, care a stat mereu departe de orașele
mari. Și, chiar dacă sunt firi opuse, între cei doi
se naște o poveste de dragoste.



A
m cunoscut câțiva
milionari din Româ-
nia, chiar din top,

(vorbim de zeci și chiar de
sute de milioane de euro).
Știind despre situația asta
m-am dus cu interes și cu-
riozitate la respectivele
întâlniri.

Am fost foarte deschis să
văd cum arată și cum gândesc
oamenii ăștia. Oricât aș fi de
înțelegător, trebuie să vă spun
că am fost profund
dezamăgit. Am găsit niște oa-
meni rudimentari, primitivi,
pasionați numai și numai de
bani. Nu am observat ca
bunăstarea materială să-i fi
făcut mai buni, mai generoși,
mai înțelepți decât restul oa-
menilor, din contră. Am fost
interesat să văd cam ce
calități i-au adus în poziția
asta. În niciun caz școala.
Calitățile lor erau exact cele
pe care oamenii le detestă și
le denumesc imorale dacă nu
chiar ilegale, minciuna, hoția,
șantajul, escrocheria etc.
Toate cu un singur scop, banii,
cât mai mulți bani. La astea se
adaugă înfumurarea, tupeul,
aroganța, ignoranța, obrăzni -
cia. 

Discuțiile lor sunt numai
despre averea lor, despre
proprietăți, mașini, eli-
coptere, puterea derivată din
toate acestea. Este la limita
suportabilului să ai o discuție
cu asemenea oameni. Eu între
clanurile mafiote și oamenii
ăștia nu am văzut nicio
diferență. Beizadelele nu
lipsesc din peisaj, limitate,
discută doar de milioane de
euro, fonduri europene și
afaceri doar cu străinii.

Și în perioada 
comunistă

Oamenii simțeau nevoia să
se îmbogățească, să se
diferențieze prin avere.
Bineînțeles că nu erau posi-
bile acumulările de astăzi,
însă tot existau diferențe ma-
teriale semnificative. Erau
unii care după serviciu mai
făceau ciubucuri, alții care se
ocupau cu bișnița, mici ne-
gustorii ilegale, agricultura și
creșterea animalelor în față
blocului, după program etc. În
perioada aia de îndoctrinare,
prin propagandă și organele
de represiune, am auzit ex-
presia: „și ce dacă au școală,

noi avem bani”.
Am întâlnit cu un fost coleg

de școală, un mediocru, cu
multă indulgență. Am discu-
tat zece minute. În răstimpul
ăsta mi-a expus toată averea
lui, și cum și-a îmbogățit
colecția de diplome de la
fabricile private de hârtii.
Trecuseră 30 de ani de când
ne-am văzut ultima dată. 

”Ai bani ești deștept, 
n-ai bani ești prost”

Aceasta este deviza com -
ple xaților. Iar astăzi, prover-
bul românesc, „ai carte, ai
parte”, cu care am fost
îndoctrinați cândva, nu mai
are acoperire în realitate.
Colegii ăia din fundul clasei,
repetenții, sau ăia care nici
măcar nu veneau la școală, s-
au pus pe făcut bani cu un
singur scop: să le arate
premianților că n-or avea ei
note bune, dar sunt băieți
deștepți.  Majoritatea niște
elevii slabi, care au vrut să
demonstreze ei lumii cine
sunt. De exemplu, milionarii
de la începutul acestui text,
nu au frecventat școala
primară și gimnazială decât
sporadic, atât cât să-și ia
notele minime de trecere. Ul-
terior, și-au cumpărat toate
diplomele necesare, fiind ca-
pabili să-și cumpere o univer-
sitate cu totul. Oricum hârtiile
astea nu le folosesc decât
pentru a mima o anumită
pregătire.

Având în vedere geneza
milionarilor de carton de la
noi, aceștia niciodată nu vor
aprecia un om cu pregătire,
un om educat. Îl vor invidia, îl
vor dușmăni, vor încerca să-l
distrugă, să-l marginalizeze,
să-l minimalizeze. Un needu-
cat ajuns în vârful piramidei
se va da exemplu și se va în-
conjura de oameni ca el, fiind
ferm convins că a descoperit
calea. Cum poate unul care
are școala vieții să-l înțeleagă
pe altul care are școală pe
bune?! Este evident că în
permanență va fi ros de in-
vidia generată de neputință.
Nu pot avea valori comune și,
ca urmare, nu pot colabora
armonios și sincer. 

Există și bogați discreți, 
cu idei reformatoare

Pentru a fi corect până la

capăt, am să vă spun că am în-
tâlnit și o altă categorie de oa-
meni bogați, extrem de
discreți. Sunt atât de discreți,
încât nu-mi dau seama dacă
sunt mulți sau puțini. Au
preocupări interesante, citesc
literatură, văd filme bune,
călătoresc, vizitează muzee,
merg la concerte, vorbesc
câteva limbi străine, au
cunoștințe solide de cultură
generală și, niciodată nu
vorbesc de bani. Sunt gene -
roși, emană o energie pozi -
tivă, cunosc și susțin cele mai
noi idei de reformare a
societății și sunt cuplați la
tendințele internaționale din
statele civilizate.

În occident, de foarte
multă vreme, oamenii cu bani
nu-și afișează bogăția. Ei știu
că e supărător pentru ceilalți
și ține de educație să nu faci
așa ceva. Eu cred că averea
nemăsurată are ceva vulgar
în ea, iar afișarea ei este
dezgustătoare. Rămâne ve -
chea dilema: omul pe ban sau
banul pe om? (milionari într-
o lume muribundă).

Trăim într-o lume în care
doar banii contează

O lume în care este rușinos
să nu fii „plin de bani”. O lume
în care, dacă intri într-un local
și vestimentația ta denotă
sărăcie, chelnerul te privește
cu dezgust. Ori paznicul sau
angajatul unui magazin te
tratează cu un aer superior
dacă n-ai blugi de firmă, tele-
fon de fițe, iar din buzunar
nu-ți atârnă cheile de la vreo
mașină de peste 30.000 de
euro. Nu contează că, poate, ai
un copil care nu te lasă nici
măcar să te îmbraci cum vrei
sau că nu ai avut timp să îți
alegi hainele sau că, pur și
simplu, nu ai avut chef să te
îmbraci „la cămașă” și ai vrut
să te simți comod.

Într-o lume în care cei pu -
ternici îi asupresc pe cei slabi,
cei cu experiență, pe
debutanți, cei care ar trebui
să fie maeștrii, pe ucenici. O
lume în care ești învățat că
trebuie să crezi, fără rezerve,
tot ce ți se spune, în care
răcnetele și țipetele repre -
zintă normalitatea, în care
singurele argumente care ți
se oferă sunt: „Eu sunt mare,
tu ești mic!”. 

O lume în care suntem
învățați că ești doar unul din
cei mulți și că oricând poți fi
înlocuit, că nu există original-
itate, că nu există echipe, că
trebuie să-ți „sapi” colegii, că
cel lingușitor ajunge departe.
O lumea ce-ți distruge per-
sonalitatea, caracterul, probi-
tatea. Nu contează că ești la
început de drum, că de-abia
te-ai avântat în viață sau că
spiritul tău este pur. Nu
contează că dedici timp, nervi
și viață pentru prosperitatea
altora; aripile îți sunt retezate
fără regrete.

Conținutul nu contează, o
lume superficială care
apreciază lucrurile superfi-
ciale. O lume în care sili-
coanele, botox-ul, colagenul
sau acidul hialuronic nu
reprezintă doar termeni
chimici sau medicali, ci „trata-
mente de înfrumusețare”.  O
lume în care o persoană ce
urmează astfel de „trata-
mente” și vorbește vulgar
primește milioane de atenții.
Nu contează cine e, ce
pregătire are, ce face, dacă
este talentată sau nu, impor-
tant e că-și etalează „dotările”.
Iar cei care într-adevăr au ap-
titudini și care pot schimba
ceva, sunt trecuți cu vederea
și pierduți în anonimat.

Familia e doar un termen

de scadență

În care căsătoria și copiii
nu pot exista mai devreme de
30 de ani sau mai târziu de
35. În care totul trebuie bine
prefigurat și plănuit, iar spon-
taneitatea, acțiunile pornite
din impulsuri sentimentale
reprezintă lucruri anormale.
În care, dacă nu respecți ter-
menul, ești privit ciudat și co-
mentat, ești catalogat „fără
minte”, imatur sau neserios.
În lumea de astăzi, promisiu-
nile și încrederea nu mai
există. Ele se transformă doar
în niște vorbe aruncate-n
vânt. 

Trăim într-o lume în care
îți înșeli partenerul, îți minți
prietenii și îi trădezi pe cei al
căror sprijin ești. O lume care
te transformă într-un individ-
ualist și un solitar. Care te
învață că nu te poți baza pe
alții, că rolul cuvintelor este

acela de răni. Este o lume a
măștilor pe care uităm să le
dăm jos și în care ne lăsăm
consumați de ele. O lume în
care nimeni nu vrea să pară
ceea ce este. 

În care uităm de noi înșine
și devenim altcineva, în care
ne uităm în oglindă și vedem
un străin. Într-o lume în care
conștiința este moartă, carac-
terele ieftine sunt acoperite
cu parfumuri scumpe, omul
va lo rează câți bani are în
cont. 

În care ești luat de prost
dacă respecți. În care ești
tratat cum se cuvine doar
dacă faci scandal. În care
afecțiunea este privită drept
slăbiciune. Din păcate, sun-
tem muritori într-o lume
muribundă care ne omoară
din interior. "Cei mai...muri-
bunzi și analfabeți sunt politi-
cienii, urmează hoții
mărunți”.

"Ce ușor te desparți de cer
și ce greu de oameni! Mă gân-
desc, însă, la ce mi-au folosit
toți oamenii pe care i-am
cunoscut, i-am iubit și i-am
urât? Când faci bilanțul,
înțelegi prea bine că n-ai în-
tâlnit pe nimeni niciodată, că
iubirile și prieteniile nu-s nici
măcar iluzii, că n-ai fost
niciodată decât tu însuți, sin-
gur.... Golul acela cumplit ce te
apucă în mijlocul oamenilor
și pe care nici unul nu-l poate
bănui și descifra și care te
înăbușe în indescifrabilul
soartei tale! 

Ai vrea să te duci undeva.
Dar unde? Înspre ce nicăieri?
Căci n-ai niciodată încotro să
te duci. Viața este o
fundătură, nici măcar un
deșert...", scria Emil Cioran.

Al dumneavoastră, același,
Prof Ioan Romeo Mânzală
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Milionari muribunzi, 
într-o țară muribundă



mod de preparare:
Zahărul se netezeşte uni-

form în tava rotundă pentru
tort. Merele se curăţă de

coajă, se scoate mijlocul cu
sâmburi în aşa fel încât să
rămână întregi. Se pun apoi
în tavă peste zahăr, unul

lângă altul, iar mijlocul se
umple cu nuci măcinate
amestecate cu vişine şi sta fi -
de. Se presară peste ele

cuişoa re sau scorţişoară.
Între ele se pun cubuleţe de
unt şi se dau la cuptor, circa
30 de minute, până ce
zahărul face spumă, apoi se
lasă să se răcească.

Între timp, se pregăteşte
blatul. Albuşurile se vor se -
para de gălbenuşuri, apoi se
bat spumă cu un praf de sare
şi zahărul vanilat. Se adaugă,
pe rând, gălbenuşurile, amo-

niacul stins cu oţet şi la final,
se încorporează făina în
ploaie, amestecându-se uşor,
de jos în sus. Compoziţia
obţinută se toarnă peste
merele răcite şi tava se intro-
duce la cuptor pentru 25-30
de minute. După ce s-a copt,
tortul se răstoarnă, cald, pe
un platou. Se poate orna cu
frişcă şi alte fructe de toam -
nă.
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mod de preparare:
Legumele se curăță, se

taie în bucăți și se pun la fiert
în apă cu sare. Când sunt
fierte, se zdrobesc, iar
amestecul obținut se toarnă
în apa în care au fiert. Ciu-
percile se fierb separat, se
taie felii și se toarnă în oala
cu legumele pasate. 

Pentru un gust mai preg-
nant, la ciorbă se poate
adăuga și o cană din apa în

care au fiert ciupercile. Se
mai dau câteva clocote, apoi
focul se stinge. 

După ce ciorba s-a mai ră -
co rit, se drege cu gălbe -
nușurile bătute cu smântână,
amestecate cu usturoi zdro-
bit, oțet și sare după gust. 

Deasupra se presară ver -
deață, apoi ciorba se acoperă
cu un capac, pentru ca
aromele să se pătrundă.

mod de preparare:
Se aleg gutuile bine coapte,

necurăţate de coajă. Acestea
se spală, se taie în sferturi, li
se scot sâmburii şi se feliază.
Fructele se pun într-o cratiţă,
împreună cu jumătate din unt
şi cu 50ml de apă, se presară
cu sare şi piper proaspăt
măcinat, se acoperă cu un
capac şi se călesc la foc mic,
timp de 10-15 minute, fără să
se amestece pentru a nu se
sfărâma.

Puiul se spală, se şterge
bine, se sărează, se piperează
şi se rumeneşte într-o tigaie,
în câteva linguri de ulei, până
devine auriu şi crocant.

Separat, într-o tigaie mică
se caramelizează zahărul,
apoi cratiţa se ia de pe foc şi se
adaugă restul de unt topit şi
200 ml de apă fierbinte sau
supă de pui. Cratiţa se pune
din nou pe foc şi se lasă să
fiarbă până se topeşte za hă -
rul. 

Făina se amestecă bine cu
4 linguri de apă, se toarnă
peste sosul caramel şi se mai
lasă 5 minute foc mic, până  ce
sosul se îngroaşă puţin. Sosul
caramel se toarnă peste gutui,
se amestecă uşor şi se
serveşte alături de puiul cro-
cant, presărat cu pătrunjel
tocat. 

ingredienTe

4 gutui, carne de pui, 6 linguri de zahăr, 2 linguri de
făină, 50g de unt, 200 ml de apă fierbinte sau supă de
pui, 50 ml de smântână lichidă, pătrunjel proaspăt,
sare şi piper.

ingredienTe

10-15 mere mai mici, 200 g zahăr, 20 g unt, stafide,
vişine din dulceaţă, 15 nuci mărunţite, nuci măcinate,
scorţişoară, un vârf de cuţit de cuişoare măcinate.

pentru blat: patru ouă, patru linguri de zahăr, patru
linguri de făină, două pliculeţe de zahăr vanilat, un
vârf de cuţit de amoniac, puţină sare.

ingredienTe

500 g ciuperci pleurotus, 3 gălbenușuri, o țelină
mică, o rădăcină de pătrunjel, un morcov, o ceapă
mare, oțet după gust, 2 linguri smântână dulce, sare
după gust, 2 căței de usturoi.

ciorbă de ciuperci pleuroTus 

mâncare de guTui cu pui 

TorT de Toamnă 

www.bucate-aromate
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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 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.

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.

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 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 Domn, 56 de ani, fără obligații,
doresc să cunosc o doamnă între 35-
55 de ani, fără obligații, pentru pri-
etenie sau chiar  mai mult. Tel.
0769.325.658.

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 confor-
tul. Doresc o relație bazată pe respect,
înțelegere și seriozitate, așa că nese-
rioasele să se abțină. Tel.
0726.406.462.

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
sincer 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 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.

l Vând mese duble, scaune, rezul-
tate din închidere spațiu. Prețuri acce-
sibile și negociabile, telefon:
0748.294.350.
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Băutură recon for -
tantă, cu un gust
divin, mustul din

struguri vine să com-
pleteze aromele și bogăția
de culori a toamnei.
Această licoare incredibilă,
care oferă beneficii nota-
bile organismului, a fost
cunoscută și apreciată din
cele mai vechi timpuri. Și
în zilele noastre știința
modernă îi confirmă 
din plin proprietățile
miraculoase. 

”Medicamentul regelui”
Despre must se spune într-

o legendă persană că, la în-
ceput a fost considerat otravă,
apoi medicament. Asta pentru
că, după ce au stors strugurii
și au dus mustul în pivnițele
regelui Djemshid, sclavii au în-
ceput să bea din mustul fer-
mentat, adormind în pivniță,
intoxicați din cauza dioxidului
de carbon degajat odată cu
fermentația. Așa s-a crezut că
mustul este otrăvitor, iar
regele l-a depozitat, păstrân -
du-l doar ca otravă pentru pri-
zonieri. Dar într-o zi, un sclav
care dorea să se sinucidă, a in-
trat în pivniță, a băut o canti-
tate mai mare din sucul
fer  mentat, așteptând să moa -
ră. Dar el a adormit, iar după
un somn de o noapte și o zi, 
s-a trezit complet revigorat.
Auzind întâmplarea, regele a
gustat și el din licoarea mira -
culoasă și i-a plăcut atât de
mult încât a fost ridicată la

rang de cinste, numindu-se
”medicamentul re ge lui”.

Valoarea nutritivă a mus-
tului 

Este apreciată de specia -
liști, unii dintre ei numind
mustul obținut prin presare
”lapte vegetal”, datorită celor
900 de calorii conţinute de un
litru de suc. Compușii benefici
din pulpa fructului, dar și din
pielițe, semințe și ciorchini, îi
conferă mustului proprietăți
tămăduitoare unice. Este con-
siderat un adevărat medica-
ment de care organismul
nostru are nevoie, mai ales
acum, în apropierea sezonului
rece. Potrivit cercetătorilor,
mustul conține un antioxi-
dant minune numit resvera-
trol, care se găsește în pielița
strugurilor și care poate pre-
veni și combate cancerul. 

Cura de must
Licoare dătătoare de sănă -

tate, mustul aduce o mulțime
de beneficii organismul. Cura
de must îmbunătățește cir cu -
lația periferică, fiind utilă mai
ales în cazul persoanelor care
îşi simt mâinile şi picioarele
reci sau a celor cu tensiunea
foarte scăzută. Atunci când se
începe cura, mustul se va con-
suma, pe stomacul gol, în can-
titate de 200-400 ml. După
administrare, nu se consumă
niciun aliment, timp de 15
minute, mai ales în cazul mus-
tului nefiltrat, care are nevoie
de mai mult timp pentru a fi
digerat, scrie topremediina-

turiste.ro.  
Pentru buna funcționare

a ficatului
La început se va consuma

câte un pahar de must, zilnic,
înainte de masă, iar cantitatea
va crește treptat, până se
ajunge la un litru și jumătate
pe zi. De asemenea, câteva pa-
hare de must, consumate zil-
nic, ajută la reglarea digestiei,
combătând constipația cro -
nică. În plus, mustul nefiltrat
conține substanţe cu efect la -
xativ, fibrele alimentare și
acizii organici din struguri
stimu lează mişcările intestin-
ului, reglează flora intestinală
şi curăță tubul digestiv.

Stimulează sistemul imu-
nitar

Potrivit cercetătorilor, sub -
stanțele nutritive din coaja şi
sâmburii strugurilor ajută sis-
temul imunitar să lupte îm-
potriva microorganismelor
invadatoare. Pentru preve ni -
rea şi tratarea infecţiilor vi-
rale de tot felul, se consumă
cel puțin 500 ml. de must pe
zi. 

Previne afecțiunile ocu-
lare

Atât mustul filtrat cât și cel
nefiltrat, bogat în pigmenți și
vitamine, ajută la menținerea
sănătății ochilor, prevenind
totodată și afecţiunile oculare
degenerative.

Bolnavii de prostată
Pot consuma un amestec, în

părți egale de must, cu suc de
morcovi, castraveți, sfeclă roşie

şi ţelină, timp de o săptămână,
potrivit sanatate.ro. Datorită
proprietăţilor antiinflamatoare
şi antioxidante, mustul din
struguri limitează neplăcerile
cauzate de această afecţiune. 

Bolile cronice
Băutură naturală, energi -

zantă și tonică, mustul este un
remediu indicat de terapeuți
în caz de în anemie, tubercu -
loză, hepatite cronice, cistite
şi în enterocolite. În astfel de
situații cura care va dura o
lună, trebuie să înceapă cu o
cantitate de 50 ml de must pe
zi, apoi doza creşte treptat,
până la 500 ml.

Conservarea mustului
Se poate face prin mai

multe metode, cele mai des
întâlnite fiind:

• Congelarea 
Care se va face după ce

mustul a fost ținut la rece 24
sau 48 de ore. Poate fi depo -
zitat în sticle din plastic, care
se vor lăsa goale, cam de două
degete, întrucât mustul se
dilată prin dezghețare.

• Cu ajutorul aspirinei
Care încetinește fermen -

tarea, la un litru de must fiind
necesară o tabletă de aspirină
netamponată. Aspirina se

zdro bește, se dizolvă într-un
litru de must, care se pune la
foc, aducându-se la punctul
de fierbere și lăsându-se 3-5
minute. Se adaugă apoi și
cealaltă cantitate de must
care urmează să fie con ser -
vată.

• Cu hrean
La 10 litri de must este

necesară o lingură de hrean
ras. Mustul se toarnă într-o
damigeană, se amestecă bine
cu hreanul, iar după aproxi-
mativ două săptămâni se
poate trage în sticle.

***
• Consumat în cantități

mari, mustul îngrașă, un
pahar de must fiind echiva-
lent cu un kilogram de
struguri.

• Mustul trebuie consumat
cu precauție de către per-
soanele cu anumite probleme
de sănătate. În cazul lor, doar
medicii pot decide cum și în
ce condiții se poate adminis-
tra.

• După trei-patru zile de
fermentație, mustul este in-
terzis șoferilor, întrucât al-
coolemia poate ajunge la 4%. 

Cornelia Holinschi

Povestea mustului

Astăzi, 11 octombrie
2022, i-am transmis
domnului europar-

lamentar Guido Reil o
scrisoare prin care îl invit
să viziteze România.

Săptămâna trecută, în Par-
lamentul European, acesta a
menționat că România este
vestul sălbatic al Europei și
că țara noastră nu merita să
fie nici măcar în Uniunea
Europeană, darămite în spa -
țiul Schengen. Aceste decla -
rații au provocat un pu ternic
sentiment negativ. Atât eu
cât și mulți alți români ne-
am simțit insultați.

Mai târziu, într-un inter-
viu, domnul Reil a menționat
că și-a conturat această
părere după ce ne-a vizitat
țara în tranzit spre Ucraina.
Așadar, în maxim câteva ore
sau una-două zile. Ca ur-
mare, i-am adresat o invitație
să ne viziteze și să îi fiu
gazdă, astfel încât să ne vadă
așa cum suntem: oameni cu
bun simț, primitori și ori -
când dispuși să discutăm
chiar și cu acei oameni care
poate ne-au greșit în trecut.
Avem o cultură și o istorie
extraordinară și sunt con -
vinsă că va aprecia asta.

Am speranța că domnul
europarlamentar va da curs
invitației și sper să îi putem
schimba părerea despre
România, cu atât mai mult cu
cât țara noastră are nevoie
de susținere din partea tu-
turor în drumul său spre
spațiul Schengen. Este un
obiectiv de țară și trebuie să
luptăm pentru el.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele 
Comisiei pentru

învățământ

DEPUTATUL NATALIA INTOTERO L-A INVITAT, 
ÎN MOD OFICIAL, PE EUROPARLAMENTARUL 

GUIDO REIL, SĂ VIZITEZE ROMÂNIA


