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SănătAte

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 8-9
Apreciat pentru calitățile
sale terapeutice, dovleacul
este alimentul îndrăgit al
toamnei, care oferă gust și
savoare unor preparate
culinare de excepție. 

SănătAtePAg. 5
O nouă campanie pentru
prevenirea bolilor de
plămâni se derulează, în
aceste zile, în judeţ. 
Astăzi cetăţenii din 
comuna Vălişoara au parte
de consultaţii gratuite. 
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Sindicaliştii acuză: importul şi specula
şi-au făcut loc în piaţa de energie
Sindicaliştii acuză: importul şi specula
şi-au făcut loc în piaţa de energie

utilePAg. 16
Ce trebuie să scrie 
pe anvelopele de iarnă?
Precizări oficiale 
primite de la 
Registrul Auto Român.

Redacția ziarului Accent Media 
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în noua locaţie din Deva, 

situată pe 

bulevardul Decebal, bl. 5, parter.

Punct de reper: 
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vizavi de staţia Opera.
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Recent, Inspectoratul Ter-
itorial de Muncă Hunedoara
- după cum ne-a spus Adrian
Florin BOZDOG în calitatea
sa de inspector șef - a
desfă șurat campania națio -
na lă pentru identificarea
cazu rilor de muncă nede -
clarată la angajatorii care își
des fășoară activitatea în
domeniul construcțiilor, cod
CAEN 41, 42 și 43 prin
acțiuni de control cu caracter
inopinat, în urma obiec-
tivelor specifice ale Inspec -
ției Muncii stabilite atât prin
lege, cât și prin Programul
Cadru de Acțiuni al Inspec -
ției Muncii pentru anul 2022.

Consecințele sociale și
economice produse de mun -
ca nedeclarată constituie un
fenomen extrem de nociv,
deoarece persoanele care

prestează muncă nedecla -
rată sunt lipsite de protecție
socială, ca urmare nu bene -
ficiază de drepturile con-
ferite de un contract de
muncă, cum ar fi cele la con-
cediu remunerat sau la con-
cediu medical, nu au dreptul
la pensie și la indemnizația
de somaj și nu au siguranța
plății muncii.

Obiectivele campaniei au
fost de a identifica și a com-
bate munca nedeclarată, atât
a adulților cât și a copiilor și
tinerilor, luându-se măsuri
care impun respectarea de
către angajatori a preveder-
ilor legale în domeniul rela -
țiilor de muncă.

Cu ocazia acțiunilor de
control s-a urmărit deter-
minarea angajatorilor de a
încheia contracte individuale

de muncă pentru persoanele
depistate fără forme legale
de angajare, de a le înregistra
în REVISAL și de a le trans-
mite la inspectoratul teritor-
ial de muncă în a cărui rază
se află sediul firmei.

Ca urmare a necon for -
mităților constatate, s-au dis-

pus măsuri obligatorii de in-
trare în legalitate și tot odată
s-au aplicat sancțiuni contra -
venționale cores pun ză  toare
pentru abaterile săvârșite.

Inspectorii de muncă din
cadrul Inspectoratului Teri-
torial de Muncă Hunedoara
au efectuat un număr de 30

de controale, prin care s-a
identificat un număr de 4
persoane care prestau mun -
că nedeclarată, pentru care
s-au aplicat amenzi contra -
venționale în valoare de
80000 lei și s-au dispus 43
de măsuri cu privire la res -
pectarea prevederilor Codu-
lui Muncii.

Prin fiecare acțiune de
control se urmărește res -
pectarea cu consecvență a
prevederilor legale din do -
me   niul relațiilor de muncă și
a creșterii gradului de con -
știentizare a angajatorilor și
salariaților cu privire la
necesitatea muncii legale.

Identificarea şi combaterea
muncii nedeclarate

P
e lângă rolul
credinței echipei
medicale și al

credinței personale a pa-
cientului în vindecarea
acestuia este de luat în
considerare și rolul
credinței în formarea
unui stil de viață care să
promoveze și să con-
solideze starea de
sănătate, să prevină
apariția unor boli noi sau
agravarea celor deja exis-
tente și chiar să fa-
vorizeze sau să producă
ameliorarea sau vinde-
carea anumitor afecțiuni
de care suferă pacientul. 

În perioada lucrării Sale
pe pământ, Domnul Iisus
Hristos a depus eforturi
susținute pentru a-l înălța pe
om din punct de vedere spi -
ritual, intelectual și fizic, iar
prin vindecările consemnate
pe paginile Sfintelor Scrip-
turi, ne-a demonstrat că
Dumnezeu dorește să fim
sănătoși. Biblia acordă o
atenție deosebită trupului
celui credincios, sănătății
acestuia. “Nu știți, oare, că voi
sunteți templu al lui Dum-
nezeu și că Duhul lui Dum-
nezeu locuiește în voi? De va
strica cineva templul lui
Dumnezeu, îl va strica Dum-
nezeu pe el, pentru că sfânt
este templul lui Dumnezeu,
care sunteți voi (1 Corinteni
3:16,17)”. Sau nu știți că
trupul vostru este templu al

Duhului Sfânt care este în voi,
pe care-L aveți de la Dum-
nezeu și că voi nu sunteți ai
voștri? Căci ați fost cum -
părați cu preț! Slăviți, dar, pe
Dumnezeu în trupul vostru și
în duhul vostru, care sunt ale
lui Dumnezeu (1 Corinteni
6:19,20)”. Pentru ca Duhul lui
Dumnezeu să locuiască în
noi, trebuie să-i oferim un loc
curat, neîntinat de obiceiuri
rele. Mintea noastră fiind mi-
jlocul de comunicare cu
Dumnezeu, necesar pentru a
menține relația cu El, trebuie
să o păstrăm cât mai sănă -
toasă, într-o stare de
funcționare optimă. Există o
strânsă corelație între trup și
minte, maxima „mens sana in
corpore sano” păstrându-și
valabilitatea și actualitatea
de-a lungul întregii istorii a
ființei umane. Tot ceea ce

slăbește puterea fizică
diminuează și capacitatea
intelectuală, oda tă cu
degradarea trupului și
mintea va fi afectată, de-
venind mai puțin capabilă să
facă deosebirea între bine și
rău, fiind valabilă și legătura
în sens invers, adică o minte
bolnavă conduce, în timp, și
la degenerarea trupului. Ast-
fel, sănătatea devine foarte
importantă din punct de
vedere spiritual, fiind indiso -
lubil legată de religie și de
misiunea bisericii în lume.

În cele ce urmează, ne
vom focaliza atenția asupra a
patru din pilonii de bază ai
unui stil de viață sănătos:
alimentația, exercițiul fizic,
temperanța și încrederea în
Dumnezeu.

Cu peste 2000 de ani în
urmă, părintele medicinei,
Hipocrate a formulat aforis-
mul: „Hrana ta să-ți fie
medicament și medicamentul
să-ți fie hrană”. Acest joc de
cuvinte dorește să sublinieze
că hrana noastră zilnică nu
numai că ne susține fizic, ci
are și proprietăți curative.
Absența anumitor alimente
din dietă cauzează boli de
deficiență, cum ar fi rahitis -
mul, scorbutul, pelagra, boala
beri-beri. În prezent însă,
pentru cea mai mare parte a
populației, nu bolile de defi -
ciență repre zintă o problemă,
ci așa numitele „boli ale

civilizației”, rezultate ale di-
etelor caracterizate prin con-
sum caloric excesiv și prin
dezechilibre nutriționale
frecvente. Felul, frecvența și
cantitatea alimentelor pe care
le consumăm ne afectează în
mod direct starea de sănă -
tate. Folosirea abundentă a
fructelor și legumelor
previne debutul anumitor
cancere. Consumul de cereale
integrale, semințe și fructe
oleaginoase reduce excesul
de colesterol din sânge și
riscul de infarct miocardic. În
schimb, consumul de carne în
cantități mari crește riscul de
apariție a unor boli cardio-
vasculare și a unor tipuri de
cancer. O dietă bogată în fibre,
săracă în grăsimi și fără coles-
terol ajută la scăderea tensiu-
nii arteriale, la regresia
bolilor de inimă și a altor boli
cronice degenerative. Multe
substanțe nutritive se pierd
în procesul de fabricație
industrială. În general, cu cât
hrana este mai naturală, mai
puțin preparată și prefa bri -
cată cu atât este mai bogat
conținutul în substanțe nutri-
tive. În Sfânta Scriptură găsim
recomandări cu privire la o
alimentație sănătoasă, cu
precădere în a treia și a cin -
cea carte a lui Moise (Levitic,
capitolul 11 și Deuteronom,
capitolul 14). 

Între mese, stomacul are
nevoie de cel puțin două ore

de repaus pentru a-și reface
rezervele energetice și a
prepara sucurile digestive
pentru masa următoare.
Noaptea, stomacul se odih -
nește împreună cu tot
organis mul. De aceea este re-
comandat ca seara să se
mănânce foarte puțin sau
deloc, iar după orele 18 nu
este de dorit a se mai con-
suma alimente. Mâncând o
cină foarte ușoară sau deloc,
stomacul se va odihni peste
noapte și vom putea dormi
un somn adânc, esențial pen-
tru a ne simți cu adevărat
odihniți a doua zi. „Ut sis
nocte levis, sit cena brevis”
spune un proverb latin.

Sedentarismul este o
cauză importantă de boală,
iar exercițiul fizic este un mij -
loc de creștere a vigorii fizice,
intelectuale și spirituale. Nu
există medicament în cir cu -
lație sau în perspectivă care
să promită atât de mult în
menținerea sănătății ca un
program regulat de exercițiu
fizic (Dr. Bortz, Jurnalul
asociației medicale ameri-
cane, 1982). Biblia condamnă
în repetate rânduri inactivi-
tatea, lenea: Sufletul celui
leneș poftește, însă în zadar.
(Citiţi continuarea pe
www.accentmedia.ro)

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș  

O picătură de sănătate - sfatul medicului

Rolul credinței în alegerea unui stil de viață sănătos
Ne vorbește  medicul primar Sandor SZAMOSI (foto) - Doctor în Științe Medicale, 

șef secție Cardiologie - Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu ” Hunedoara
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Deva -  Închiderea termo-
centralei de la Mintia s-a
dovedit o măsură inoportună,
în condiţiile în care preţul
ener giei electrice a crescut de
zece ori în ultimul an şi
jumătate, susţine preşe din -
tele filialei judeţene Cartel
Alfa Hunedoara, Cristian
Iştoc.

Potrivit acestuia, în contex-
tul actualei crize energetice
este necesară redeschiderea
capacităţilor de producţie
care funcţionează pe cărbune
şi menţinerea în funcţiune a
celor care încă mai stau în pi-
cioare. 

Dacă în cazul termocen-
tralei de la Mintia decizia
aparţine noului proprietar, în
situaţia termocentralei de la
Paroşeni statul ar trebui să se
implice şi să asigure inves -
tiţiile necesare pentru mod-
ernizarea fluxurilor de
ex ploatare a cărbunelui. În
acest fel, minele din Valea Jiu-
lui, care aprovizionează Paro -
şeniul, ar putea produce mai
multă huilă şi astfel termo-
centrala ar putea funcţiona în
toate zilele săptămânii şi nu
doar 2-3 cum se întâmplă
acum, din lipsa cărbunelui. 

„Pe 5 martie 2021 termo-
centrala de la Mintia s-a închis
de tot. Atunci preţul energiei
electrice era 200 de lei (pe
MWh, n.r.) pe Piaţa Zilei
Următoare. Acum, după un an
şi jumătate, preţul energiei
electrice a ajuns la 4.500 de
lei pe Piaţa Zilei Următoare,
media lunară fiind de 2.000
de lei. Este o creştere de 10
ori a preţului la energia
electrică. Am făcut loc impor-
tului şi speculei în piaţa de 
energie. Am ajuns să avem en-
ergia electrică mai scumpă
decât cea din Germania, iar
salariile să fie de trei-patru ori
mai mici ca acolo, ceea ce nu
este corect”, a explicat liderul
sindical. 

Săptămâna aceasta, zeci de
lideri sindicali din ţară şi
membri ai unor sindicate din
cadrul confederaţiei Cartel

Alfa au protestat în mai multe
localităţi, inclusiv în faţa sedi-
ului Termocentralei Mintia
solicitând majorarea salari-
ilor şi pensiilor, stoparea
creşterii preţurilor şi modifi-
carea Legii dialogului social.

„Vrem să atragem atenţia
Guvernului României asupra
crizei energetice care se
adânceşte din ce în ce mai
mult şi care sărăceşte
populaţia. Cerem creşterea
salariilor, o dată cu stoparea
preţurilor la energie şi re-
pornirea capacităţilor de pro-
ducere a energiei electrice pe
cărbune”, a declarat preşe -
dintele filialei judeţene Cartel
Alfa Hunedoara.

Acţiunile sindicale s-au
încheiat ieri, 20 octombrie, la
Bucureşti, cu miting şi un
marş de protest în Piaţa Vic-
toriei şi Piaţa Revoluţiei. 

Sindicaliştii acuză: Importul
şi specula şi-au făcut loc 

în piaţa de energie Deva – Compania Naţio -
nală de Administrare a Infra-
structurii Rutiere (CNAIR)
informează utilizatorii rețelei
de drumuri naționale și
autostrăzi din România că a
constatat existența în mediul
online a unui portal web care
nu este autorizat în vederea
încasării tarifului de utilizare
(rovinieta), respectiv
https://digitale-vignette-
ro.online/ro.

Astfel, rugăm utilizatorii
să achite rovinieta doar pe
portalul deținut de către
CNAIR, disponibil la adresa
www.erovinieta.ro, sau la dis-
tribuitorii autorizați, ale
căror puncte de distribuție/
portaluri web autorizate se
regăsesc pe site-ul oficial al
companiei la adresa
http://www.cnadnr.ro/ro/p
uncte-de-distributie.

CNAIR nu își asumă nicio
responsabilitate cu privire la

accesarea de către utilizatori,
în vederea achitării rovini-
etei, a unor portaluri web
neautorizate.

În același timp, subliniem
faptul că, la achitarea unei
roviniete pe site-ul
https://digitalevignette-
ro.online/ro, utilizatorii achi -
tă costuri suplimentare care
ajung să fie în cuantum de
aproape 200% față de prețul
real al unei roviniete (ex: pen-
tru o rovinietă cu valabilitate
de 7 zile pentru un autotur-
ism, pe portalurile web autor-
izate de către CNAIR un
utilizator achită echivalentul
a 3 euro, repre zentând tariful
stabilit de legislația în
vigoare, iar pe portalul
https://digitale-vignette-
ro.online/ro suma achitată
este de 8.90 euro, din care
5,90 euro reprezintă “taxa de
serviciu”), precizează CNAIR
într-un comunicat. 

Atenţie unde vă plătiţi
rovigneta! 

Puteţi fi înşelaţi!

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL HUNEDOARA
B-dul Libertăţii, nr. 17, Jud. Hunedoara, CIF 2127028,

Cod poştal 331128, tel.: +40 254716322, fax: +40 254716087,
e-mail: info@primariahunedoara.ro.

Nr. 77067 din 15.09.2022

ANUNŢ DE PARTICIPARE
LA LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU PLIC ÎNCHIS

Municipiul Hunedoara, prin Primar Dan Bobouţanu, având cod fiscal
2127028, cu sediul în B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara, judeţul
Hunedoara, tel: 0254712877; fax: 0254716087, e-mail: info@primariahune-
doara.ro, anunţă;

Licitaţia publică deschisă, cu plic închis, organizată în data de 10.11.2022
ora 11:00 în vederea vânzării terenului intravilan în suprafaţă de 123 mp,
situat în Municipiul Hunedoara, Aleea Chizid, jud. Hunedoara înscris în CF
nr. 74745 Hunedoara, nr. cadastral 74745, aparţinând domeniului privat al
Municipiului Hunedoara, categorie de folosință curţi construcţii, fără
construcţii pe el şi liber de sarcini. 

Vânzarea prin licitaţie publică a terenului menţionat este aprobată prin
Hotărârea de Consiliu Local nr. 333/31.08.2022 şi se realizează cu re-
spectarea prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare.

Persoanele interesate pot solicita şi intra în posesia documentaţiei
de atribuire şi a instrucţiunilor de participare la licitaţie începând cu data
publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, în baza cererii depuse
în acest sens şi numai după achitarea taxei de multiplicare, în termen de 5
zile lucrătoare de la data solicitării.  

Documentaţia de atribuire poate fi ridicată de la Birou Concesiuni, Închiri-
eri, Vânzari, Privatizare  din cadrul Primăriei Municipiului Hunedoara, B-dul

Libertăţii nr. 17, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara, tel.0254712877;
fax.025471608, e-mail: concesiuni@primariahunedoara.ro.

Contravaloarea documentaţiei de atribuire este de 100 lei şi se achită la
casieria Primăriei Municipiului Hunedoara, sau prin ordin de plată în contul
Municipiului Hunedoara numărul RO72TREZ36721180250XXXXX, deschis
la Trezoreria Municipiului Hunedoara.

După intrarea în posesia documentaţiei de atribuire, persoanele intere-
sate pot solicita clarificări în termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării
în posesia documentaţiei de atribuire. Data limită de solicitare a clarificărilor
este de 03.11.2022 ora 11:00.

Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile
documentaţiei de atribuire. Fiecare participant poate depune doar o singură
ofertă.

Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conţinutului, pe
toată perioada de valabilitate, respectiv din momentul deschiderii ei, până
la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Ofertele se depun până la data de 09.11.2022 ora 11:00 la sediul Primăriei
Municipiului Hunedoara- din B-dul Libertăţii nr.17, municipiul Hunedoara,
judeţul Hunedoara, într-un singur exemplar, care trebuie să conţină două
plicuri sigilate, unul interior şi unul exterior.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor se va desfăşura în data de
10.11.2022 ora 11:00 în incinta Sitului Industrial SSA Hunedoara, din Mu-
nicipiul Hunedoara, str. Furnalelor, nr. 2B, judeţul Hunedoara.

Contestaţiile cu privire la desfăşurarea prezentei proceduri se depun la
Tribunalul Hunedoara, secţia a II-a de Contencios, Administrativ şi fiscal, cu
sediul în Deva, Calea Zarandului, nr. 73, CP 330182, Judetul Hunedoara, tel.
0254 218 045, fax. 0254 216 333, e-mail: tr-hunedoara-reg@just.ro, în
termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004,
cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul anunţ de licitaţie va fi transmis spre publicare în Monitorul Ofi-
cial al României, în data de 17.10.2022.

Primar,
Dan Bobouţanu



Partidul
Socialiştilor Eu-
ropeni a confirmat

vineri că România
merită să facă parte din
Spaţiul Schengen.

De la această tribună
adaug şi mulţumirile mele
adresate colegilor din familia
noastră europeană pentru
adoptarea Rezoluției prin
care se exprimă clar sprijinul
total pentru aderarea Româ -
niei la spațiul Schengen. La
Congresul Socialiştilor Eu-
ropeni, principiul de bază a
social-democrației europene,
acela de a pune cetățenii pe
primul loc, a fost reconfirmat
prin votul în favoarea Româ -
niei.

Trebuie să ne reamintim
aici că un document similar a
fost votat la ultimul congres al
Partidului Popular European,
din 1 iunie a.c.  Rezoluţia
adoptată atunci include
susţinerea popularilor eu-
ropeni pentru integrarea
României, a Bulgariei şi a
Croaţiei în spaţiul de liberă
circulaţie Schengen. 

Iar săptămâna trecută,
preşedintele Partidului 
Popular European i-a îndem-
nat pe europarlamentarii din
grupul popular să voteze în
favoarea intrării României în
Spaţiul Schengen. Cel mai
mare grup politic din Parla-
mentul European, reiterează
astfel sprijinul pentru ader-
area României la Spaţiul
Schengen.

Să nu uităm că Odiseea
României durează deja de 11
ani. Iar eforturi s-au făcut per-
manent.  Din 2007 și până în
2014, România a investit
aproape două miliarde de
euro în securizarea granițelor.
Este vorba de peste 2.000 de

kilometri de graniță exteri -
oară a Uniunii Europene şi mă
refer aici la hotarele cu Re-
publica Moldova, Ucraina,
Serbia și frontiera asigurată
de Marea Neagră.

Din 2011, România a încer-
cat de 15 de ori să adere la
Spaţiul Schengen, prin intro-
ducerea solicitării intrării în
Spațiul Schengen, pe agenda
preliminară a Consiliului JAI.
Ultima solicitare a fost făcută
în 2018, dar a fost refuzată. 

Pentru a atinge acest
obiectiv, avem nevoie de con-
sens.

În acest moment, dintre
cele 27 de state membre ale
Uniunii Europene a  mai
rămas de convins doar
Olanda că merităm să fim
parte din Spaţiul Schengen. 

Paradoxul face ca Olanda să
conducă detaşat clasamentul
investiţiilor străine pe baza
ţării de origine în România, cu
22 miliarde de euro în 2021,
dublu faţă de Germania care
este pe locul 2.

În România au ales să
investească peste 5.800 de
companii olandeze din indus-
tria berii, industria bancară,
tehnologie, comerţ, shipping
şi multe alte domenii. Şi este
vorba despre companii olan-
deze mari care  investesc în
România de foarte mulţi ani.

Oamenii de afaceri olan-
dezi consideră că România
este unul din cele mai bune
locuri din regiune pentru
investiţii, iar acestea cresc de
la an la an.

Toate aceste lucruri sunt
cunoscute de partea olan deză.

Lista ar putea fi completată
şi cu alte argumente în fa -
voarea aderării. De exemplu,
aproape 90% din exporturile
româneşti merg către pieţele

Uniunii Europene, în valoare
de circa 60 de miliarde de
euro, din care 85% sunt
maşini şi produse manufac-
turate.

De asemenea, România
este ţara cu a doua cea mai
mare creştere economică din
Uniunea Europeană. România
este ţara cu a treia cea mai
mare încredere în Uniunea
Europeană. România este una
din ţările de graniţă ale Uniu-
nii Europene, care, în această
perioadă a războiului din
Ucraina, şi-a arătat fără ezitări
apartenenţa la valorile eu-
ropene.

Nu în ultimul rând, Româ-
nia îndeplineşte condiţiile
tehnice de aderare la Spaţiul
Schengen.

În iulie 2021, Parlamentul
European a adoptat Raportul
anual privind funcţionarea
spaţiului Schengen. Rezoluţia
reitera poziţia cunoscută a
Parlamentului European pri -
vind aderarea României şi
Bulgariei la spaţiul Schengen.
Dar pentru ca România şi Bul-
garia să intre în spaţiul Schen-
gen este nevoie de aprobarea
Consiliului European.

Etapa următoare se desfă -
şoară în aceste zile la Stras-
bourg. Parlamentul European,
reunit în sesiune plenară, a
adoptat ieri o rezoluţie non
legislativă care solicită Consi -
liului Uniunii Europene adop -
tarea unei decizii pozitive
privind aderarea României şi
a Bulgariei la spaţiul Schen-
gen. 

Dar testul final va fi votul
din luna decembrie, din cadrul
Consiliul European pe Justiţie
şi Afaceri Interne.

A fost un drum lung şi plin
de obstacole. Suntem mai
aproape ca oricând de atin-
gerea acestui obiectiv. Au
rămas mai puţin de două luni.
Fiecare zi poate fi hotărâtoare
pentru ţara noastră. Fiecare
pas este la fel de dificil şi are
nenumărate implicaţii.

Dar este momentul acum,
să arătăm că am învăţat ce era
de învăţat. Doar solidari
putem finaliza cel mai impor-
tant obiectiv strategic de
politică externă a României în
acest final de an: aderarea la
spațiul Schengen. 

Doar împreună putem pu -
ne România pe locul pe care îl
merită pe deplin în Europa.

VIOREL SALAN
Deputat PSD Hunedoara
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DECLARAŢIE POLITICĂ

ROMÂNIA MERITĂ SĂ FIE
ÎN SPAŢIUL SCHENGEN

În urmă cu mai bine de zece
ani, trupa deveană Old Band
propunea un proiect cultural –
revitalizarea filigoriei din Par-
cul Cetății din Deva!

Zis și făcut! Din aprilie în
septembrie, serile de dumi -
nică erau acompaniate de Old
Band, iar cum orice idee bună
se răspândește, din 2021 Old
Band a început să cânte și în
Parcul Tineretului din mu-
nicipiul Hunedoara. 

În fiecare vineri, de la ora
18.00, muzicienii își instalează
instrumentele și încep să
cânte pentru publicul de
diferite vârste, care ocupă
băncile din jur și petrec cât
timp cred de cuviință alături
de cover-uri ale unor piese din
anii ’50, ’60, ’70 ai secolului
trecut, piese rock sau pop
cunoscute și care au înfierbân-
tat tinerețea multora dintre
cei veniți acum să-i asculte.

Prezența celor de la Old
Band face bine orașului,
comunității, umple într-un
mod plăcut după-amiezele de
vineri, din primăvară și până
târziu, spre toamnă, în funcție,
desigur, și de condițiile meteo.
Actuala componență a trupei
Old Band este: Ioan Lupea

(liderul formației) – chitară și
voce; Mihai Bari – orgă și
acordeon; Alexandru Bari –
tobe și voce; Herțeg Anton –
saxofon; Francisc Micola –
chitară bass și Mihai Olariu –
solist.

Oamenii de regulă se
regăsesc în piesele Old Band,
iar prezența trupei la Hune-
doara face parte din strategia
Primăriei Municipiului Hune-
doara de a face locuirea
orașului cât mai plăcută, a-i da
viață, a oferi tuturor momente
pe care să le aprecieze și să le
facă viața mai frumoasă. 

La rândul lor, muzicienii de
la Old Band au venit cu plăcere
la Hunedoara, și-au adaptat
programul astfel încât să
mulțumească publicul din cele
două orașe. După experiența
primului an, părțile au decis că
trebuie să continue, atât
Primăria cât și cei din trupă,
astfel încât anul 2022, fără
restricții legate de pandemie,
a însemnat un nou șir de con-
certe în Parcul Tineretului, în
seri frumoase de vară, pe care
trupa Old Band le-a oferit pu -
blicului într-un proiect care
sper că va fi menținut și în anii
care vin!

Băița – O nouă ediţie a Târ-
gului de toamnă va avea loc
duminică, 23 octombrie, pe
halda din comuna Băiţa, man-
ifestarea, ajunsă la a cincea
ediţie, propunându-şi să pro-
moveze crescătorii de animale
şi producătorii locali. „La târg
vor fi prezenţi aproximativ 40
de fermieri locali, crescători
de ovine, dar şi oameni care se
ocupă cu producerea pâinii, a
plăcintelor, a mierii şi multe
altele. Târgul este un bun
prilej pentru participanţi să
socializeze, să afle cum le-a
fost în acest an agricol.
Totodată, ne propunem ca
prin acest gen de manifestări
să continuăm promovarea mi-
nunatei zone în care se află co-
muna Băiţa”, a declarat
primarul Damian Diniş.

Târgul va putea fi vizitat încă
de dimineaţă, iar după des -
chiderea oficială progra mată
pentru ora 11,00, vor urma, de
la ora 13,00, o tombolă şi un
program folcloric susţinut de
Ciprian Roman, Nelu Ban
Fântână şi Iliuţă de la Jina,
alături de ansamblurile „Rit-
muri Zărăn de ne” şi cel al Şcolii
gimnaziale din Băiţa. Acom pa -
niază formaţia condusă de prof.
Ionel Coza.

Old Band, succes
la Hunedoara!

Târg de toamnă 
în comuna Băița
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Vălişoara - O caravană
mobilă pentru verificarea
sănătăţii plămânilor şi de-
pistarea precoce a tubercu-
lozei (TBC) va efectua, timp
de patru săptămâni, o evalu-
are gratuită a populaţiei din
şapte comune ale judeţului
Hunedoara, între acestea
numărându-se şi Vălişoara. 

„Starea de sănătate a oa-
menilor este extrem de
importantă pentru noi, ca au-
toritate locală. Sănătatea este
cel mai de preţ bun al nostru.
De aceea, încurajăm toate
aceste acţiuni de prevenire
care se derulează prin diferite
programe pentru că ele
reprezintă o şansă la sănă -
tate!”, a arătat primarul co-
munei Vălişoara, Camelia
Bedea (medalion).

Programul de screening a
început deja în comuna Vaţa
de Jos şi continuă, vineri, 21
octombrie, în Luncoiu de Jos,

unde sunt
aşteptaţi şi
locui  to ri i
c o m u  n e i
Vă li şoara. La
căminul cul-
tural din Lun-
coiu de Jos, de la ora
9,00, o echipă de medici
specialişti va efectua radi-
ografiile pulmonare necesare
în acest program. 

Proiectul naţional Scree -
ning TB este organizat de In-
stitutul de Pneumoftiziologie
"Marius Nasta" din Bucureşti
şi se va derula până pe 11
noiembrie în mai multe co-
mune din judeţ. 

Caravana va fi amplasată
în zona primăriilor din co-
munele anunţate sau în alte
locuri comunicate din timp
localnicilor. Este vorba de-
spre o camionetă dotată cu
aparatură de radiologie şi di-
agnostic molecular rapid -

cea mai avansată
metodă de identificare
a infecţiei cu bacilul
tuberculozei - precum

şi un program de
inteligenţă artificială

care ajută la depistarea tu-
berculozei şi a altor 14 pa-
tologii pulmonare. Serviciile
medicale ale caravanei sunt
asigurate de personal me -
dical specializat.

Conform Direcţiei de
Sănătate Publică Hunedoara,
incidenţa tuberculozei în
judeţul Hunedoara este de
53,9 cazuri la 100.000 de
locuitori. Din păcate, la nivel
naţional, România este ţara
din Uniunea Europeană cu cel
mai mare număr de bolnavi
de tuberculoză depistaţi şi
aflaţi în tratament, 20% din-
tre pacienţii care sunt diag -
nosticaţi anual cu
tu ber culoză în Europa fiind
români. 

Vălişoara: Caravană
mobilă pentru depistarea

precoce a tuberculozei

Crişcior – Familiile şi per-
soanele singure cu venituri
modeste pot beneficia de
ajutoare lunare pentru
încălzirea locuinţei, dacă
sumele de care dispun nu
depăşesc un anumit plafon.
Astfel, ajutorul lunar pentru
încălzirea locuinței se acordă
familiilor și persoanelor sin-
gure a căror venit net lunar
pe membru de familie este
de până la 1.386 lei, respec-
tiv al persoanei singure este
de 2.053 lei, în conformitate
cu prevederile legale.

Ajutorul se acordă în-
cepând cu data de 1 noiem-
brie, în condiţiile în care
cererile su fost depuse până
pe 15 octombrie. În cazul în
care acest termen a fost
depăşit, ajutorul se acordă
pentru luna următoare de -
punerii cererii. 

„Acest ajutor reprezintă
un sprijin important pentru
familiile care nu dispun de
suficienţi bani pentru a-şi
asigura cele necesare pentru
iarnă. Îi așteptăm pe toți cei
care se încadrează în veni-
turile respective, să depună
cereri pentru a beneficia de

acest sprijin”, a declarat
Ovidiu Furdui, primarul co-
munei Crișcior.

La completarea cererii,
titularul are obligația de a
menționa corect compo nen -
ța familiei, veniturile mem-
brilor acesteia, numărul de
camere, precum și bunurile
mobile sau imobile deținute.
Depunerea unui dosar in-
complet sau incorect com-
pletat atrage neacordarea
ajutorului pentru încălzirea
locuinței.

În cazul solicitării aju-
toarelor pentru energia
electrică, ancheta socială se
efectuează obligatoriu pen-
tru toate situațiile, în termen
de 15 zile lucrătoare de la
data înregistrării cererii, în
vederea verificării sistemu-
lui de încălzire utilizat. 

Un titular are dreptul
legal la o singură măsură de
protecție socială, în funcție
de tipul de încălzire a
locuinței și are obligația de a
comunica orice modificare
intervenită în componența
familiei și a veniturilor aces-
teia în termen de 5 zile de la
data modificării.

Crişcior: Ajutoare pentru

încălzirea locuinţei

Deva - Reabilitarea și mo -
dernizarea Școlii Gimnaziale
,,Andrei Șaguna” Deva avan -
sează în ritm susținut, investiţia
fiind obţinută din fonduri eu-
ropene, a informat Primăria.

La corpul de clădire pentru
învățământul primar se schim -
bă total șarpanta, învelitoarea
și termoizolația. În interior
lucrările sunt aproape final-
izate. Urmează montajul par-
chetului, lambriuri și tarkett.
La corpul de clădire pentru
învățământul gimnazial se
lucrează interioare, finisaje,
instalații electrice, termice, san-
itare.

La Școala Gimnazială „An-
drei Șaguna” se investesc
aproximativ 4,3 milioane euro,

bani europeni, din Fondul Eu-
ropean de Dezvoltare Regio na -
lă. 

Pe lângă acești bani, admi -
nistrația publică locală a mai
alocat suma de 350.000 euro
de la bugetul local pentru
dotarea școlii cu infrastructura
educaţională necesară: calcula-
toare, table interactive, sisteme
de sonorizare şi proiecţie video
etc.

De peste 50 de ani de când a
fost construită, această unitate
de învățământ nu a mai benefi-
ciat de lucrări de reabilitare și
modernizare.

Echipa de implementare a
proiectului monitorizează peri-
odic lucrările din șantier.

Deva: Reabilitarea Şcolii „Andrei Şaguna” continuă susţinut
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În perioada 16 - 23 oc-
tombrie 2022, în
stațiunea Geoagiu-Băi,

sunt programate întrece -
rile  celei de a 4-a etapă a
GRAND PRIX ROMÂNIA la
șah, o competiție la care
sunt înscriși circa 40 de
mari maeștri și maeștri
internaționali din 11 țări
(India, Azerbaidjan, Israel,
Germania, Italia, Lituania,
Bulgaria, Grecia, Ucraina,
Moldova și România).
Turneul secundar este
programat în perioada 20
- 23 octombrie și se

desfășoară sub genericul
HUNEDOARA OPEN.

Sâmbătă, 15 octombrie, în
preambului competiției in ter -
na ționale  au avut loc și două
turnee dedicate copiilor sub
14 ani.

Așa cum s-a precizat și la
deschiderea oficială a eveni-
mentului internațional
GRAND PRIX ROMÂNIA la
Hotel Germisara, acesta este
un turneu de șah clasic pen-
tru jucătorii români și străini
cu ELO mai mare de 2200,
plus deținători de vouchere
primite din partea Federației

Române de Șah sau wildcards
oferite de către organizatori.
Turneul cu omologare FIDE și
FR Sah se joacă în sistem
elvețian, cu 9 runde,fondul
total de premiere pentru
acest turneu este de 90.000
de lei fiind asigurti printr-un
parteneriat  de către Consiliul
Județean Hunedoara.

Turneul HUNEDOARA
OPEN - turneu cu omologare
FIDE și FR Sah pentru
jucătorii români legitimați și
străini cu FIDE ID și cu ELO
mai mic de 2200, se joacă tot
în sistem elvețian,cu  6 runde,
iar deschiderea oficială a fost
programată ieri la ora 15.00.
Sunt înscriși la acest turneu
61 de competitori din Româ-
nia, Serbia și Canada iar fon-
dul de premiere este de
15.000 de lei, asigurați tot
prin parteneriatul cu Consi -
liul Județean Hunedoara.

Festivitățile de premiere
sunt programate duminică la
Hotel Germisara.

Şah  

Etapă din GRAND PRIX
ROMÂNIA, programată

la Geoagiu Băi

Tenismena din Rusia, Ana
Blinkova a câştigat primul său
titlu WTA din carieră, după ce
a învins-o pe italianca Jasmine
Paolini cu 6-2, 3-6, 6-2,
duminică, în finala turneului
de tenis Transylvania Open
(WTA 250), dotat cu premii to-
tale de 251.750 de dolari şi
găzduit de BT Arena din Cluj-
Napoca. Blinkova (24 ani, 138
WTA), venită din calificări, a
obţinut victoria după o oră şi
41 de minute.

Pentru rusoaică a fost

prima finală WTA din carieră,
până acum cea mai bună
performanţă a sa fiind un titlu
WTA 125 la New Haven, în
2019. Cele două finaliste din
turneul desfășurat la Cluj
Napoca s-au mai înfruntat de
patru ori până acum în cir-
cuitul profesionist, scorul fiind
de 3-2 pentru rusoaică dar
anul acesta, la Contrexeville,
Paolini se impunea cu 6-0, 6-3.

Ana Blinkova s-a ales cu un
cec de 33.000 de dolari şi 280
de puncte WTA, în timp ce

Paolini a fost recompensată cu
19.750 de dolari şi 180 de
puncte WTA.

La dublu, perechea bel-
giano-germană Kirsten Flip-
kens/Laura Siegemund,
prin ci pala favorită, s-a impus
în finala cu rusoaicele Kamila
Rahimova/Iana Sizikova, scor
6-3, 7-5. Câştigătoarele au
primit 12.000 de dolari şi 280
de puncte WTA la dublu, iar
Rahimova şi Sizikova au fost
răsplătite cu un cec de 6.700
dolari şi 180 de puncte WTA.

 Tenis de câmp 

Rusoaica Ana Blinkova, câștigătoare 
la Transylvania Open

Ediția din acest an a
competiției de tenis
de câmp, Cupa Vet-

eranilor, organizată de
către Asociația CLUB
SPORTIV MUNICIPAL
Deva, cu sprijinul finan-
ciar al Primăriei municpi-
ului Deva se va desfășura
la acest sfârșit de
săptămână.

Organizatorii  s-au bucu-
rat de  un număr mare de
solicitări pentru participarea
la ediția din acest an la care
sunt înscrise atât doamne
cât și domni, jucători ama-
tory  sau foști practicanți ai
acestei discipline sportiev.

Turneul se va desfășura
pe cele două baze sportive ,
cu partied  separate pentru
doamne și pentru domni, în
competiție fiind înscrise
numai  perechi pentru meci-
urile de dublu.

Organizatorii au pregătit
premii pentru toți partici -
panții la această ediție iar
pentru  perechile care vor
urca la finalul competiției pe
podiumul de premiere, atât
la feminine cât și la mascu-
line, se vor acorda și trofeele
special pregătite pentru  rec-
ompensarea celor mai buni
tenismeni… veterani.

Tenis de câmp 

La Deva, Cupa Veteranilor –
ediția a II-a

Simona Halep se află în
continuare printre
cele mai bune 8

jucătoare de tenis din
acest sezon, ocupând 
ultimul loc calificabil la
Turneul Campioanelor. 

Sportiva noastră are  un
total de 2.661 de puncte,
Veronika Kudermetova (Ru -
sia, 2.606 puncte) și Maria
Sakkari (Grecia, 2.537
puncte) și încercă să o
depășească. Cele două jucă -
toare mai au la dispoziție un
singur turneu, WTA 1000
Guadalajara (17 – 23 octom -
brie), pentru a o devansa pe
„Simo” în clasamentul pentru
Turneul Campioanelor.

Sunt sigure de prezența la
Turneul Campioanelor jucă -
toa rele Iga Swiatek (Polonia),
Ons Jabeur (Tunisia) și Aryna
Sabalenka (Belarus). Mențio -
năm că organizatorii au co-
municat că fiecare jucătoare
calificată va primi câte
110.000 de dolari, iar pentru
fiecare victorie din faza gru-
pelor se vor adăuga încă
110.000 de dolari. Învingă -
toarele din semifinale vor în-
casa 420.000 de dolari, iar
campioana va primi 820.000

de dolari, pe lângă banii
câștigați pentru prezență și
victoriile din grupe.

Totuși, deși se află pe un
loc calificabil la acest ultim
turneul din actualul sezon, Si-
mona Halep nu dorește să
participe la Turneul Cam-
pioanelor, preferând să se
odihnească după ce a suferit
o operație de rinoplastie, în
luna septembrie. Simona
pierde astfel un premiu uriaș:
simpla prezență la Turneul
Campioanelor 2022 este
recompensată cu 110.000 de
dolari.

Tenis de câmp

Simona Halep nu  participă 
la Turneul Campioanelor



Campionatul național
de lupte libere pen-
tru juniorii IV care s-

a desfășurat la Tg. Mures
,la care au participat circa
500 de sportivi  a fost or-
ganizat  de Federația
Română de Lupte libere
cu sprijinul DJS Mureș.

Luptătorii de la  LPS Cetate
Deva și de la CSS Petroșani au
avut evoluții bune și au adus
acasă , alte medalii pentru
această disciplină sportivă.

Junioara Dariana Stănes -
cu, legitimată la LPS Cetate
Deva (antrenor prof. Suraj
Moravan) a reușit să cuce -
rească o medalie de bronz la
categoria 37 kg,  iar colegul ei
de club, Paul Enache (pregătit
de prof. Gheorghe Văcărașu)
a încheiat competiția pe locul

V la categoria 60 kg.
Reprezentanții de la CSS

Petroșani, pregătiți de prof.
Gheorghe Răducu și Cristinel
Popa. Claudia Manțog și-a tre-
cut în palmares un nou suc-
ces cucerind medalia de aur
și titlul național la categoria
60 kg.

Alți trei sportivi de la
clubul din Valea Jiului au adus
acasă medalii de bronz, după
cum urmează: Alexandra
Recea (loc III la categoria 48
kg),Denisa Zoltan (loc III la
categoria 52 de kg) și Iazmina
Csiszer (loc III la categoria 72
kg), clubul din Petroșani
situându-se cu aceste rezul-
tate  pe locul III în clasamen-
tul secțiilor de performanță
prezente la aceste întreceri
naționale.

Selecționerul echipei
naționale de handbal
feminin a României,

Florentin Pera, a stabilit
care sunt  cele 18
jucătoare pe care va miza
la Campionatul European
din acest an, Cristina
Neagu regăsindu-se
printre jucătoarele 
convocate.

Campionatului European
din 2022,  va avea loc în Slove-
nia, Macedonia de Nord și
Muntenegru, mai precis în
orașele Ljubljana, Celje, Skopje
şi Podgorica și se va desfășura

în perioada 4 și 20 noiembrie.
Lotul României pentru

Campionatul European de
handbal feminin: Iulia Du-
manska, Daciana Hosu, Diana
Ciucă – portari; Alexandra
Badea, Bianca Bazaliu, Eliza
Buceschi, Nicoleta Dincă, So-
rina Grozav, Alexandra Din -
diligan, Crina Pintea, Lore na
Ostase, Laura Pristăviţa, Sonia
Seraficeanu, Andreea Ţîrle,
Cristina Neagu (cpt.), Diana
Lixandroiu, Corina Lupei şi
Mihaela Mihai.

Echipa națională a Româ -

niei se va reuni pe 24 oc-
tombrie, apoi va merge în can-
tonament la Cheile Grădiștei.
Vor urma două meciuri ami-
cale, cu Ungaria (29 oc-
tombrie) şi Germania (2
noiembrie), ambele la Tata-
banya.

Pe 3 noiembrie este pro -
gra mată plecarea spre Skopje,
unde „tricolorele” vor disputa
cele trei meciuri din Grupa C:
cu Țările de Jos (5 noiembrie,
ora 21:30), Franța (7 noiem-
brie, 21:30) și Macedonia de
Nord (9 noiembrie, 19:00).
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Handbal feminin 

A fost stabilit lotul pentru
Campionatul European 

din noiembrie

Lupte libere 

Sportivii hunedoreni, medaliați 
la Campionatele naționale

 Gimnastică 

Gimnaștii se pregătesc  pentru Campionatele Mondiale,  în Spania

În drumul lor spre Liver-
pool unde sunt progra-
mate întrecerile

Campionatelor Mondiale
de gimnastică individual și
pe echipe, ( în perioada 29
octombrie-6 noiembrie)
sportivii din lotul național
masculin  au făcut o de-
plasare la Madrid, Spania
pentru o scurtă perioadă
de pregătire.

Andrei Muntean, Gabriel și
Robert Burtanete, Răzvan
Marc, Roland Modoianu și ju-
niorul Nicholas Țarcă se vor
antrena timp de o săptămână
la centrul de pregătire al
ibericilor, alături de sportivii
din Spania și Portugalia.

Însoțiți de antrenorii Ma -

rius Berbecar, Marius Urzică
și Gerard Speerstra, gimnaștii
români vor sta în Spania pâna
pe 23 octombrie și vor avea 3
verificări după care  vor face
deplasarea la Liverpool.

Conform noilor comunicări
de la Federația Internațională
de Gimnastică (FIG), compe -
tiția de la Liverpool nu este
una de calificare pentru
Jocurile Olimpice de la Paris
2024, aceste calificări fiind
hotărâtoare după întrecerile
de anul viitor din cadrul Cam-
pionatelor Europene(Antalia,
luna aprilie) și după Campio -
natele Mondiale din luna oc-
tombrie 2023 programate în
Belgia.



Apreciat pentru
calitățile sale tera -
peutice, dovleacul

este alimentul îndrăgit al
toamnei care oferă gust și
savoare unor preparate
culinare de excepție. 

Sărac în calorii dar bogat
în nutrienți, dovleacul prote -
jează și fortifică organismul,
pregătindu-l pentru anotim-
pul rece.

Originea dovleacului
Despre dovleac se pre-

supune că își are originea în
țările Americii de Nord. Cele
mai vechi dovezi ale
existenței sale datează din
anii 7000 și 5000 i.Hr., care au
fost găsite în Mexic, scrie
mega-image.ro. În Europa a
ajuns pe la sfârșitul secolului
al XVI-lea, iar prima rețetă de
plăcintă cu dovleac se crede
că a apărut în perioada anilor
1621-1692, în America de
Nord.

Soiuri de dovleac
Sunt foarte multe în lume,

atât comestibile, cât și deco-
rative, în țara noastră cul-
tivându-se o mare parte
dintre ele. Și, în funcție de soi,
acestea sunt folosite pentru
consum, semințe sau în scop
decorativ.

Dovleacul plăcintar
Este cel mai popular soi

cultivat la noi, fiind folosit, în
general, pentru plăcinte și de-
serturi. Are formă lunguiață
și este dulce la gust.

Dovleacul american
Are formă rotundă, turtit

la capete, este des întâlnit în
America, fiind folosit mai ales
pentru sărbătoarea de  Hal-
loween. Și acest soi este co-
mestibil, fiind folosit mai ales
pentru supe, plăcinte sau alte
preparate culinare.

Proprietăți 
terapeutice

Bogat în vitamina A şi
carotenoizi, cu proprietăţi an-
tioxidante puternice,  dovlea -
cul protejează şi fortifică
organismul. De la dovleac se
consumă fructul, florile, care
se pot prepara pane, cât și
semințele. Specialiștii afirmă
că, din punct de vedere
nutriţional, dovleacul este
similar morcovului. Conține o
mare cantitate de fier şi mag-
neziu, fiind totodată, o sursă
valoroasă de fibre, necesare
digestiei. Este sărac în calorii
și grăsimi, se poate consuma
în stare crudă, sub formă de
piure, budincă, plăcinte,
salate etc. 

Remedii naturiste
Pulpa dovleacului conține

o cantitate mare de beta -
caroten și vitamina E2, dar
are și proprietăți diuretice,
purgative şi sedative. În scop
terapeutic, specialiștii reco -
mandă o terapie cu terci de
dovleac, care se poate prepa -
ra din 2,5 kg de pulpă, care se
fierbe în lapte. Pasta obținută
se aromează cu frunze de
cimbru și de tarhon, tăiate

mărunt. Cura se poate repeta
de două ori pe săptămână. De
la dovleac se folosește și
sucul, care are un rol impor-
tant în tratarea cancerului şi
maladiilor cardiovasculare. 

Pentru eliminarea
toxinelor

Este util sucul de dovleac.
O cură durează 10 zile, în
acest interval consumându-
se 100 ml suc de dovleac,
amestecat cu ceai de afin,
după mesele principale. Este
util și miezul dovleacului, din
care se fierb 500 g, după care
se pasează. La pasta obținută
se adaugă apa în care a fiert
dovleacul, iar după omoge-
nizare, prepara tul se împarte
în două porţii şi se consumă
într-o zi.  

Semințele de dovleac
Au o mulțime de calități

terapeutice, fiind des folosite
de medicina tradițională. Se
consumă neprăjite, având
efecte benefice în tulburări
hormonale, previn sau com-
bat constipația, protejează
rinichii și mușchiul cardiac.
Au efecte benefice și în
afecțiunile vezicii urinare, în
tratarea cistitelor şi prostatei. 

În caz de cistită
Se infuzează 200 g semințe

de dovleac, strivite, în 500 ml
apă clocotită, lăsându-se 8-10
ore, scrie clicksanatate ro.
Preparatul obținut se consu -
mă fierbinte, câte 100 ml. de
patru ori pe zi.

Pentru prevenirea 
calculilor renali

Specialiștii recomandă a se
consuma până la 100 g de
semințe pe zi sau se poate
face o cură cu capsule de ulei
(între 1-3 comprimate pe zi,
între mese, timp de 20 de zile.

Utile bolnavilor 
de gută

Întrucât ajută la elimi -
narea excesului de acid uric
din organism, semințele de
dovleac sunt de mare ajutor
bolnavilor de gută. Pentru
calmarea durerilor se prepa -
ră un  remediu numit ”lapte
de bostan”, care, în timp, și-a
dovedit eficienta. O porție din
acest remediu se prepară din
şase linguri de seminţe zdro-
bite, peste care se toarnă,
treptat, trei pahare cu apă
clocotită. Remediul se stre -
coară şi se bea câte un pahar
înaintea meselor principale,
timp de o lună.

Uleiul de dovleac
Supranumit ”farmacia din -

tr-o coajă de nucă” dato rită
calităților sale vindecă toare,
uleiul de dovleac se obține
prin presarea la rece a se min -
țelor de dovleac, care, potrivit
cercetătorilor, sinteti zează
toate elementele biologic ac-
tive conținute de sămânță. 

Conservarea
Pentru conservarea do -

vleacului se îndepărtează
semințele, iar pulpa se taie în
bucăți. Acestea se pun la fiert
în apă cu sare, atât cât să le
acopere. După ce s-a fiert,
pulpa se curăță de coajă, iar
din ea se prepară un piure,
care se depozitează în bor-
cane sterilizate. Feliile de
dovleac se pot și congela, fără
să-și piardă calitățile.

***
• Consumul de dovleac

crud sau în cantități ridicate
este contraindicat persoa -
nelor care suferă de gastrită,
ulcer gastric sau diabet. 

Pagină realizată de
Cornelia Holinschi
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Dovleacul – aliment complex, 
cu multiple calități 

Dovleacul – aliment complex, 
cu multiple calități 
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mod de preparare:
Jumătate din cantitatea de

unt se topește într-o cratiță
încăpătoare, se adaugă apoi
ceapa, lăsându-se la călit
până devine sticloasă. Se
adaugă apoi dovleacul și
orezul, care se călesc îm -
preu nă cu ceapa. 

Peste ingredientele din
cratiță se toarnă, treptat,
supa de pui, amestecându-se
din când în când întrucât, pe
măsură ce orezul fierbe,

supa scade. După aproxima-
tiv 17-18 minute, când
orezul este fiert, se ia cratița
de pe foc și se adaugă untul
rămas, parmezanul și gor-
gonzola, amestecându-se
ușor, până ce acestea se
topesc. 

Risotto se lasă să se odih -
nească un minut, apoi se
așază în farfurii și se
garnisește cu felii de pro-
sciutto, frunze de rucola sau
de spanac. Poftă bună!

mod de preparare:
Zarzavatul se taie mărunt,

iar dovleacul se curăță de
coajă, se îndepărtează se -
min țele și se taie în cubulețe.
Legumele se pun toate la
fiert în apă cu sare, piper, ulei
de măsline lăsându-se la fiert
până se înmoaie. 

Supa se ia apoi de pe foc
se pasează cu un mixer verti-
cal sau se pot trece printr-o

sită, pentru obține rea cre-
mei. Separat, se amestecă
trei linguri de smântână cu
puțină supă cremă, iar
amestecul obținut se toarnă
în oala cu supă. 

Supa se mai lasă la fiert, la
foc mic, încă zece minute,
după care, se poate servi cu
bacon, câteva frunze de
busuioc și crutoane.

mod de preparare:
crema: dovleacul se

curăță de coajă, se taie
cuburi și se pune la fiert pen-
tru aproximativ 20 de
minute. Când cuburile s-au
muiat ( să între furculița în
ele), se scurg de apă, se
pasează cu blenderul și se
lasă să se răcească. După
răcire, se adaugă, zahărul
pudră, scorțișoara și crema
de brânză, amestecându-se
ușor, până ce ingredientele
se omogenizează.

Blatul: pentru început,
ciocolata se rupe în bucățele

și se pune la topit, împreună
cu untul tăiat cubulețe,
amestecându-se ușor, ca să
nu se prindă de cratiță.
Gălbenușurile se freacă bine
cu zahărul, până încep să se
albească. La compoziție se
adaugă, pe rând, laptele,
esenţa de rom, pudra de
cacao, untul împreună cu cio-
colata topită (și răcită),
albușurile bătute spumă, iar
la final, se încorporează făina
împreună cu praful de copt. 

Din aluatul obținut se
păstrează șase linguri,
celălalt se toarnă într-o tavă
tapetată cu hârtie de copt și

se nivelează. Peste aluatul
din tavă se întinde crema de
dovleac, iar din loc în loc, se
pun cele șase linguri de
aluat. Cu ajutorul unei

furculiţe se amestecă ușor
aluatul cu crema de dovleac,
în așa fel încât să se obțină
un efect marmorat. 

Tava se introduce apoi la

cuptor pentru 35-40 de
minute. După ce se scoate
din cuptor, se lasă să se
răcească, apoi negresa se
poate tăia.

ingRediente
un dovleac plăcintar de aproximativ un kilogram,

200 g cremă fină de brânză (gen philadelphia), 50 g
zahăr pudră, ¼ linguriţă de scorțișoară, 200 g unt, 50
ml de lapte, 100 g ciocolată neagră (min. 75% cacao),
100 g cacao, 4 ouă, 1 sticluţă de esenţă de rom, 100 g
făină, 150 g zahăr1 pliculeţ de praf de copt.

ingRediente
60 g unt, o ceapă mică, tocată fin, 200 g dovleac, tăiat

în cuburi mici, 300 g orez, 1,5 litri supă de pui, 70 g gor-
gonzola, 70 g parmezan, 70 g prosciutto, sare și piper.

ingRediente
1 kg. dovleac plăcintar, 3-4 linguri ulei de măsline,

3,5 litri apă, 2 cepe, 2 căței de usturoi, 2 morcovi, 200
g țelină, sare, piper.

supă cRemă de dovleac

negResă pufoasă cu cRemă de dovleac

Risotto cu dovleac și goRgonzola
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În perioada următoare vor fi
situații favorabile pentru voi, în
care beneficiați de  susținere
financiară din partea celor
apropiați. Trebuie să renunțați
la planurile legate de un proiect
de anvergură, întrucât nu este
momentul potrivit.

Sunteți preocupați de situația
actuală în care intenționați să
renunțați la unele proiecte în
care ați fost implicați alături de
colegi. Doriți să încheiați o etapă
din viața voastră și  să mergeți
pe cont propriu. Energia de care
dispuneți vă ajută să reușiți în
tot ce vă propuneți.

Începutul intervalului este
benefic pentru voi, mai ales că la
serviciu sunteți apreciați de  su-
periori și vi se încredințează
proiecte avantajoase. În astfel de
situații veți observa foarte clar
cine vă sunt prieteni și cine vă
stă alături, doar pentru anumite
interese.

Pentru voi, mai ales în momen-
tul de față, este foarte important
segmentul profesional și, mai
ales, imaginea în sfera voastră
de activitate. La serviciu vor
avea loc schimbări și s-ar putea
să fiți nevoiți să faceți o alegere
între două oferte de muncă.

La serviciu este multă forfotă,
apar situații neprevăzute și
sunteți nevoiți să le faceți față.
Ca să reușiți, dozați-vă eforturile
pentru că, în caz contrar, există
riscul să vă risipiți energia fără
să realizați prea multe. Pro -
blemele bănești sunt în curs de
rezolvare.

În această perioadă puneți ac-
centul pe segmentul financiar și
vă străduiți să reduceți din chel-
tuieli. Este posibil să aveți
discuții în familie legate de unele
investiții nefinalizate. Păstrați-
vă calmul indiferent de situațiile
create.

Reuși să ieșiți în evidență prin tot
ce realizați. Vi se deschid noi
oportunități de colaborare sau
de implicare într-o acțiune de
binefacere. La finalul săptă -
mânii, primiți informații legate
de munca voastră de la o
persoană apropiată.

Traversați o perioadă plăcută, în
care se conturează și unele
schimbări majore în activitatea
voastră profesională. Evitați să
vorbiți despre planurile voastre
și căutați să vă selectați cu
atenție toate informațiile pri -
mite. În dragoste, numai de bine!

Perioada incertă din viața
voastră a trecut. Încercați să
eliminați gândurile negative,
pentru că vor veni zile frumoase.
Totul este să aveți răbdare și să
chibzuiți cu atenție fiecare
acțiune. Activitățile profesionale
sunt provocatoare.

La serviciu sunt posibile discuții
pe teme profesionale și încercați
să vă impuneți punctul de
vedere. Trebuie să fiți foarte
atenți atunci când luați unele
decizii importante. Intenționați
să plecați, spre sfârșitul interval-
ului, într-o mică vacanță de re-
laxare.

Este posibil să primiți bani dintr-
o colaborare, dar vi se deschid
noi oportunități în sfera
profesională. În familie este mo-
mentul să rezolvați anumite
animozități și să încercați să
uitați trecutul. La sfârșitul inter-
valului vă propuneți o întâlnire
cu prietenii.

Începeți săptămâna în forță și
sunteți hotărâți să rezolvați
toate treburile pe care le-ați lăsat
în urmă. Ca să reușiți, trebuie să
vă stabiliți prioritățile. În activi-
tatea profesională se deschide o
nouă etapă de câștig. Evitați
cheltuielile inutile.

• În anul 2023
Doi prieteni stau de vorbă, iar unul dintre ei

spune:
- Am fost la o nuntă…
- Și cât a mai mers darul?
- Nașul mare a achitat factura la gaz pe 2 luni de

iarnă, socrul mic le-a plătit 3 avize la curent iar eu
le-am dat întreținerea și apa pe luna trecută. Dar, cel
mai ”jmecher” a fost ăla de-a furat mireasa. I-a cerut
lui ginerică să-i facă plinul la Logan. 

- L-a rupt, ce să mai, la rupt!

• Cartea de yoga…
- Gigele, tu ai mâzgălit cartea de yoga?
- Da!
- Atunci mergi și deznoadă-l pe tac-tu!

Discuție între prieteni
- Ce faci mă, Gheo, nu te-am văzut de o grămadă

de timp!
- Ce să fac, mă, am fost o lună în comă!
- No, ce bine de tine… călătorești! Io numa-n satu`

ăsta stau de când mă știu!

• Știați că?
Dacă ești slab, te îngrași!
Dacă ești gras, slăbești!
Dacă ești prost, te obișnuiești!

• Un cont fals
Ieri am vorbit cu nevastă-mea de pe un cont fals.

Mi-a spus că am murit la revoluție, în 89. M-a făcut
să plâng, tâmpita! Acum sunt erou!

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 21 octombrie, ora 23,30

O afacere regală 
Filmul spune povestea adevărată a unui om

obișnuit, care câștigă inima reginei și pornește o
revoluție. În anul 1767, tânăra prințesă Caroline
Mathilda se căsătorește cu Christian al VII-lea - un
rege din ce în ce mai nebun. În acea perioadă,
tânăra dar puternica regină îl cunoaște pe medicul
Jonahh Struensee, un idealist curajos, iar între cei
doi se naște o puternică poveste de dragoste.
Împreună cu acesta, regina riscă totul, punând mai
presus de orice libertatea poporului. Și astfel, iu-
birea lor pasională, dar interzisă, a putut schimba
o națiune.

PRIMA

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

T - S - A - J - TOTTENHAM - VIER - ARI - BARAGAN - J - RIU - INSI - BATAI - OFT - R - D - H - SO - SOVAI - NEUITAT - RUTIER - IN-
GINER - NE - RID - ANI - RI - AGITA - MI - AVEA -CLAR - ITAN - FLER - BO - LECCE - A - TRESALTA - RIZOM - RAS - ARBITRI -
ARO - A - ILIC - RA - RETEVEI - S - PARALUTA - GIT - NOTAR - CEI - NISA - FIARTA - AY

Vineri, 21 octombrie
PRIMA, ora 20,00, Înarmat
FILMCAFE, ora 22,00, Adevărul despre Ana

Sâmbătă, 22 octombrie
TVR 2, ora 20,00, Viețile sfinților
PRO CINEMA, ora 22,45, 21: Șansa vieții lui

Duminică, 23 octombrie
DIVA, ora 20,00, Crăciun de veteran
ACASĂ, ora 21,00, O inimă regală

Luni, 24 octombrie
DIVA, ora 20,00, Vino acasă de Crăciun 
PRO CINEMA, ora 20,30, Fețe în mulțime

Marți, 25 octombrie
FILMCAFE, ora 19,40, Legenda lui Zorro
PRO CINEMA, ora 20,30, Dreptate pe cont

propriu

Miercuri, 26 octombrie
TVR 2, ora 20,00, Elvis și Anabelle
PRO CINEMA, ora 20,30, Lucy printre stele

Joi, 27 octombrie
DIVA, ora 20,00, Un Crăciun distractiv
PRO CINEMA, ora 22,45, Tranzit



”În America de astăzi nu se
mai poate ca liberalii și con-
servatorii, stânga și dreapta,
republicanii și democrații, ne-
grii și albii, bărbații și femeile
să dialogheze. Motivul este că,
pentru liberali, pentru cei de
stânga, pentru cei de culoare
și pentru feminiști, lucruri
sunt bătute în cuie. Conserva-
torii și republicanii sunt
rasiști, adepți ai supremației
albilor, sunt colonialiști și
amenințări la adresa demo -
crației americane. Bărbații
heterosexuali sunt misogini.
Nu mai încape îndoială.
Vinovățiile sunt bine știute, la
fel și vocile adevărului. În
locul dezbaterii, cei conside -
rați vinovați sunt cenzurați și
li se pune pumnul în gura, iar
de asta se ocupa presa scrisă,
televiziunile, FBI, angajatorii
și social media”, notează Paul
Craig Roberts, fost asistent al
secretarului Trezoreriei SUA,
în timpul administrației Rea-
gan.

"Pentru cineva care caută
din exterior, situația din
Statele Unite este alarmantă,
din cauza polarizării extreme
a opiniilor, exact atunci când
opinia este singura măsură a
virtuții. Un individ poate fi un
monstru, dar dacă proclamă
suficient de puternic că îm -
păr tășește viziunile corecte,
atunci devine un om bun. Iar
dacă un individ nu este de
acord cu acele viziuni, devine
automat un om rău, foarte
rău”, scrie criticul britanicul
Theodore Dalrymple, pentru
Takimag.

Primul moment, când Sis-
temul vă transformă statutul
de Om Viu, într-un număr de
serie. Se pare că în această so-
cietate, există o obsesie a
"certificatelor de recunoaș -
tere", ca și cum OMUL este o
simplă marfă, o mașină de
spălat cu garanție, deși atât
timp cât ești viu, respiri, deci
ai dovada existenței tale.
Logic, nu? Ei bine, fără acest
certificat, nu poți elibera ab-
solut niciun document oficial,
ceea ce înseamnă că nu poți
mișca liber nicăieri pe
Pământ, un Drept Divin in-
alienabil, prin simplu fapt că
te-ai născut! 

La urma-urmei, 
cine deține Pământul?

Ne orânduim viața conform
unor contracte comerciale, iar
oamenii sunt con si derați niște
vase, purtătoare de... suflet.
”Această simbolistică” de a
capta o parte din Personali-
tatea noului născut pe o foaie
de hârtie (documentul
reprezentând "Pământul" Sis-
temului și nu Pământul real,
concret), are ca rol, o formă de
predare a libertății de mișcare.
Mă întrebați dacă nu cumva și
Botezul a fost deturnat ca
semnificație reală. Cam acesta
este Matrix-ul insidios în care
trăim, creat prin tot felul de
păcăleli, îngropate, chipurile,
sub legi peste legi, toate duale,
interpretabile și părtinitoare,
care prin repe tiție, s-au trans-
pus în tipare și automatisme
inconștiente, lăsându-le oa-
menilor impresia că așa-i nor-
mal. 

Care este primul pas? 

Să te recunoști TU pe TINE,
ca Spirit Viu și Divin, care
respectă Legile Naturii și ale
lui Dumnezeu. Și aici este un
schepsis, la care religia a jucat
un rol mega-important. Care
Dumnezeu? Căci mulți nici nu
(mai) știm "cine" sau "ce" este
Dumnezeu... O societate atât
de confuză și dezbinată de
ură reciprocă este incapabilă
să poarte un război cu țări
precum Rusia, China, Iran.
Washingtonul pare înclinat să
pornească un război cu Rusia,
în timp ce este în război civil
cu jumătate din propriile idei.
Pentru cineva care caută din
exterior, situația din Statele
Unite este alarmantă, din
cauza polarizării extreme a
opiniilor, exact atunci când
opinia este singura măsură a
virtuții”, scrie criticul britanic
Theodore Dalrymple, pentru
Takimag”. 

Prietenii americani în care
am încredere îmi spun că oa-
menii care au opinii politice
diferite, nu mai îndrăznesc să
stea în aceeași încăpere. Îmi
spun că liberalii sunt mai răi
decât conservatorii din acest
punct de vedere. Toleranța nu
însemnă acceptarea a priori a
unui individ, indiferent cine

este el; asta înseamnă indi fe -
rență, nu toleranță. Toleranța
înseamnă să te comporți de-
cent cu cineva cu care nu ești
de acord în unele aspecte. Re-
torica va fi în America un
război civil? Am spus deseori
că vor urma lucruri care nu s-
au întâmplat și viceversa. Însă
asta nu mă împiedică să fac o
previziune. Cred că am intrat
într-o perioadă a agresivității
care va dura ceva vreme. Tulsi
Gabbard, fostă candidată la
alegerile primare pentru Casa
Albă, fostă membră a Camerei
Reprezentanților, veteran al
războiului din Irak, acum lo-
cotenent-colonel, a  anunțat
că părăsește Partidul Democ-
rat. 

”Nu mai pot rămâne în
Partidul Democrat de astăzi,
care este sub controlul total al
unei conjurări elitiste de
ațâțători la război, mânați o
ideologie woke lașă, care
scindează radicalizând orice
subiect și alimentează rasis-
mul împotriva albilor, care
subminează libertățile date
de Dumnezeu. Acest partid
este condus de ațâțători la
război, care sunt ferm
controlați de complexul mili-
taro-industrial”, care îi acuză
pe liderii democrați că au dus
Statele Unite în pragul
războiului nuclear și că
aceasta este cea mai mare
amenințare existențială cu
care ne confruntam”, a spus
Gabbard. Statutul de drept!!!
Acest partid respinge prin-
cipiile statului de drept”. ”Prin
folosirea instituțiilor de forță
federală pentru ambițiile per-
sonale și ale partidului, liderii
democrați subminează statul
de drept și transformă demo -
cra ția noastră într-o repu -
blică bananieră. Vedem
exemple în întreaga zonă. Li -
derii democrați cer reducerea
fondurilor pentru poliție,
demonizează poliția și adoptă
legi care îi favorizează pe in-
fractori mai degrabă decât pe
americanii cinstiți. 

Îi avem pe acei procurori
districtuali progresiști care îi
lasă liberi pe infractorii
violenți, chiar dacă aceștia au
mai fost condamnați de 30-40
de ori. Să fie o surpriză că
crimele și violurile cresc cu

rapiditate, că oamenii nu se
mai simt în siguranță pe
stradă, că nu poți lăsa copiii
să meargă singuri la școală?
Să fie o surpriză că a explodat
numărul de arme pentru
autoapărare? Departamentul
Justiției și cel al Securității In-
terne au concentrarea activi -
tății nou formate pe unități
împotriva terorismului in-
tern, asupra părinților care se
opun în mod deschis pro-
gramelor școlare radicale din
școlile publice și conținutului
sexual al acestora. 

În campanie, președintele
Biden a avut un mesaj de uni-
tate. Acum a ținut un discurs
în care a spus că susținătorii
președintelui Trump sunt cel
mai extremist grup din țara
noastră și o amenințare la
adresa democrației noastre.
Asta înseamnă jumătate de
țară. Când partidul de la put-
ere nu crede în statul de
drept, dar este responsabil
pentru adoptarea legilor și
aplicarea lor, democrația
noastră este compromisă”.

Libertatea de expresie

”Partidul democrat de
astăzi nu crede în dreptul
constituțional la liberă expri-
mare. Încearcă să cenzureze
ceea ce nu le place, catalogând
totul drept dezinformare și in-
citare la ură. Democrații de
astăzi sunt ostili față de oa-
menii credin cioși. În timpul
Convenției Democrate din
2020, democrații au omis să
spună ”Dumnezeu”, atunci
când au depus jurământul.
Libertatea religiei nu
înseamnă și libertate pentru
religie. Partidele politice care
caută să elimine prezența lui
Dumnezeu din orice formă a
vieții publice, nu pot proteja
drepturile inalienabile date de
Dumnezeu și înscrise în
Constituție, iar aceste partide
nu ar trebui să fie la putere”.

Democrații de azi sunt ”Big
Brother care ne subminează
libertățile civile. De fiecare
dată când au ocazia, aleg să fie
de partea instituțiilor de forță,
nu de partea liberă a noastră”,
a spus Gabbard. Democrații s-
au folosit de politică identității
pentru a scinda America și a
promova rasismul împotriva

albilor, acuză Gabbard.
De asemenea, Gabbard

arată ca Partidul Democrat nu
recunoaște evidențele biolog-
ice și cere înlocuirea cuvântu-
lui „mamă” cu ”persoană care
naște”. America le supune pe
femei unor mari riscuri, doar
pentru le da satisfacție. Când
cineva neagă existența unui
adevăr obiectiv, atunci dispare
orice limită. 

Un ”cadou” de natură
simbolică

Pe Dâmbovița, Pavel
Popescu, un om mediocru, a
inițiat un proiect de lege care
propune să marcheze cele-
brarea a 25 de ani de partene-
riat strategic. Ceea ce nu-i rău!
Dar trebuie să cotizăm cu trei
milioane de euro prin inter-
mediul unei fundații. Tocmai
noi, care stăm cu mâna întinsă
pe la ghișeele din marile bănci
ale lumii și acceptăm dobânzi
umilitoare, să-i ajutăm cu bani
peșin pe americani?! Iar ”slu-
garnicii” au votat!

Se vede lipsa valorilor!
PNL-ul zice într-un comunicat
că acest cadou, de natură
simbolică, va contribui la
crearea imaginii României în
SUA. Aveți grijă, nu înjurați
când  treceți prin fața sediului
PNL și PSD! Mai bine dați
totuși un leu pentru ameri-
cani, ca să marcăm partener-
iatul. Ai noștri politicieni sunt
”marionetele” americanilor și
a Ursulei. Dezastrul început de
PNL, Orban, Cîțu etc. l-a con-
tinuat PNL, PSD, UDMR.
Constat direct că America și
UE promovează o politică
bazată numai pe interesele
lor. Noi suntem doar ,,SCLAVI”!

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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De la o Americă răvășită, 
la o Românie falimentară
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Aînceput prin
anul 610, când,
se pare, au fost

inventați de către un
călugăr italian și dăruiți,
drept răsplată, copiilor
care învățau rugăciunile
în școlile mănăstirii. În
zilele noastre, delicioșii
covrigi au devenit
aproape de neînlocuit, îi
găsim peste tot, sub
diferite forme, care mai
de care mai atractive și
apetisante.

Prima rețetă 
de covrigi

Care se folosește și astăzi,
datează din anul 1607și este
prezentată în cartea:” Tezaur
de sănătate”, ingredientele
folosite fiind: făină, ouă, unt,
apă caldă. După ce ingredien-
tele se omogenozează, din
alua tul obținut se modelează
covrigii, care se pun în apă
caldă, apoi în apă rece, după
care, se dau la cuptor. Covrigii
se ținau în apă fierbinte
deoarece aceasta ajută la de-
scompunerea amidonului din
făină, astfel fiind mai ușor de
digerat. Dar, ceea ce definește
covrigul nu este nici coca și
nici ingredientele folosite.
Golul din mijlocul lor este ceea
ce-l definește, fără acesta, co -
vrigul n-ar fi decât o simplă
chiflă. Iar buclele covrigului,
împreu nă cu golul din mijloc,
servesc unor procedee prac-
tice, aceștia putându-se înșirui
sau atârna pe bețe.

”Pretiola” sau micile
recompense

Erau, în realitate, mici fâșii
de aluat copt încolăcite, care
semănau cu mâinile încruci -
șate la piept și se numeau Pre-

tiola. Mai târziu, despre cov-
rigul cu bucle s-a spus că ar
avea legături cu pâinea gre -
cească în formă de inel și
derivă din pâinea care era
folosită în urmă cu 1000 de
ani, în timpul slujbelor de la
mănăstiri. Potrivit unei enci-
clopedii din anul 1905, co vrigii
ar fi apărut la Sinodul din  anul
743, ca înlocuitori,  odată cu
interzicerea tradițiilor păgâne
de copt, precum forma Crucii
Soare, scrie playtech.ro. O
legendă spune că invenția co -
vri gilor ar aparține unor bru-
tari disperați, care au fost
ținuți captivi de către conducă -
torii locali. Dar, se pare că cea
mai veche reprezentare a unui
covrig ar conține unele ilus -
trații din secolul al XII-lea,
aflate în regiunea Alsacia,
Franța. Unii cercetători sunt de
părere că germanilor le
datorăm astăzi aceste minu -
nate produse de panificație,
devenind, la un moment dat,
emblema brutarilor și, mai
apoi, a breaslelor acestora din
zonele sudice ale Germaniei,
păstrându-se până prin sec-
olul al XII-lea.

Covrigii – 
semnificații, 

tradiții și legendă
În țara noastră

Covrigii au fost aduși de
turci, odată cu celelalte ”be -
neficii” ale imperiului otoman.
Cuvântul ”covrig”provine din
bulgarescul “kovrig”, iar
“simigerie”, din turcescul “si -
mitci” – persoana care prepara
sau vinde covrigi. 

Covrigii de Buzău
Sunt foarte apreciați în

România, fiind preparați după
o rețetă veche de peste două

sute de ani, pe vremea când în
acest oraș s-au stabilit negus-
tori vechi de vinuri, scrie
destepti.ro. Negustorii, pentru
a-și atrage consumatorii și a-i
face să se bucure de savoarea
vinului, le ofereau covrigi calzi
și aromați.

Covrigii “Bretzel” 
Se prepară mai ales în

partea de sud a Germaniei, iar
denumirea lor vine de la lati-
nescul“braccellus” (brățara).
Apariția lor este legată de o
legendă germană care spune
că, un brutar a fost condamnat
la moarte de către rege, în-
trucât nu a copt bine pâinea.
Soția acestia l-a rugat pe rege
să-i mai dea o șansă soțului ei.
Suveranul a accepta, dar cu o
condiție: brutarul să facă în
trei zile o pâine prin care
soarele să treacă de trei ori.
Căutând soluția, brutaru a
văzut-o pe soția lui rugându-se
în genunchi, cu brațele
încrucișate pe piept și cu
palmele sprijinite de umeri.
Atunci i-a venit idea de a îm-
pleti coca, redând atitudinea în
care se ruga femeia, formând
trei goluri în covrig, prin care
soarele putea să treacă de trei

ori, așa cum îi ceruse regale.
În ritualurile

bisericești 
De pe vremea lui Carol cel

Mare (secolul al VIII-lea) co -
vrigii ocupau un loc important,
sugerând, prin forma lor
rotundă cerul, pământul și
puterea divină.

În zonele catolice
Din Austria, Bavaria se face

”Covrigul de Florii”, care poate
avea dimensiunea de la 30 cm.
Până la 1 m, și uneori
cântărește 2,5 kg.

A patra duminică din
Postul Mare

Este caracterizată, în Lux-
emburg, printr-un festival
numit ”Covrigul de duminică”.
Cu această ocazie, băieții oferă
prietenilor sau apropiaților
covrigi și prăjiturui în formă de
covrig, dimensunea covrigului

fiind în funcție de cât de mult
este apreciată persoana
respectivă. 

În orașul Lübeck din
Germania

Există o sărbătoare care se
ține în memoria copiilor din
orfelinate, care nu aveau hrană
suficientă. În catedrala orașu -
lui copiii sunt invitați să cânte
în cor, după care, ei primesc în
dar câte un Kringel (covrig)
drept recompensă.

***
Sigur, legende, tradiții și

obiceiuri legate de apariția și
semnificația covrigilor sunt
multe. Dar, indiferent de formă
și mărime, că sunt presărați cu
mac, susan sau alte semințe,
covrigii și-au câștigat un loc
binemeritat în bucătăriile din
mai multe țări ale lumii.

Cornelia Holinschi

Istoria îndepărtată a covrigilor

Numele covrigilor în alte țări
• În Cehia, covrigul este cunoscut sub numele de “preclik”,
• În Finlanda “viipurinrinkeli”, iar în Slovacia covrigul

poartă numele de “praclik”. Italienii, francezii și spaniolii îi
numesc “pretzel”, “bretzel” sau “brezel”, norvegienii şi
danezii îl numesc“kringle”. 

• Polonezii i-au dat numele de “precel”, în maghiară  şi
croată li se spune “perec”, iar în sârbă, covrigilor li se spune
“pereca”.
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Nume ........................................................................................ Prenume .........................................................................

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

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

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

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

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

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

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

Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Bd. Decebal, bl. 5, parter.

IMOBILIARe

l Vând casă nouă, în Deva, 3 cor-
puri, P+1, hală, atelier auto, 1000 mp
teren, mobilată și utilată, Deva, Gojdu.
Preț: 200.000 euro. Fără agenți imo-
biliari! Telefon: 0254.215.212.

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, cen-
tral, P+1, SC 216 mp, teren 300 mp, CT,
garaj, totul nou. Preț: 190.000 euro,
negociabil, telefon: 0722.564.004.

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

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

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, reno-
vat, semimobilat. Preț: 42.000 euro,
telefon: 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 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 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, piața Deva, decoman-
dat, CT, termopan, mobilat și utilat
complet. Preț: 200 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0721.055.313.

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.

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 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.

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, sufletist,
caut o fată de vârstă apropiată pentru
o relație serioasă. Tel. 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 aparat de sudură la 220V,
cu două bobine, puțin folosit, sudează
cu electrozi de la 1,5-5 și pârlitor pen-
tru pârlit porci, pe lemne, nou, la  220
Preț negociabil, telefon: 0732.052.844.

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.

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

P
uțin altceva îți face
mai mult dezgust
decât politicienii

care jignesc inteligența 
oamenilor. 

Când nu se întâmplă nimic
dacă deciziile curții constitu -
ționale nu sunt respectate,
înseamnă clar că deciziile
curții constituționale nu mai
contează. Iar dacă nu contează,
înseamnă că a noastră Consti -
tuție este invalidată. Punct. 

Iar domnilor și doamnelor
de la PSD - povestioara aceea
pe care o rostogoliți în presă ca
roboțeii - că cine ar avea cura-
jul să nu respecte o decizie a
curții constituționale? Este o
penibilitate. Cum cine? Cel ce
nu poate fi judecat pentru asta,
exact așa cum garantează noile
legi ale justiției. 

A fost clar dintotdeauna că
atât timp cât la conducerea
României sunt politicieni care
trădează țara, nu putem avea
încredere în ei să livreze legi
ale justiției care să echilibreze
societatea. Atunci când pui
gunoi în tocător, tot gunoi
scoți.

Justiția este factorul echili-
brant al societății noastre. Iar
justiția în valorile creștine
înseamnă cumpătarea, onoare. 

Însă nu e nicio onoare în a
avea magistrați sub acoperire
care iau decizii pe baza unor
informații netransparente, și,
istoria războaielor ne-a arătat,
chiar uneori pline de erori im-
pardonabile, informații care
nu pot fi verificate cu cealaltă
parte din proces - apărarea. 

Nu e nicio onoare în a avea
magistrați care nu răspund
pentru felul în care au luat
hotărârile. 

A fi magistrat nu este un job
ca a oricărui cetățean de rând,
de luni până vineri de la 9 la 5.
A fi magistrat înseamnă a fi un
stâlp al societății, un reper în
societate, un exemplu de cum
trebuie să funcționeze so -
cietatea - pentru că un magis-
trat poate afecta viața a
milioane de oameni printr-o
singură hotărâre. A fi magis-
trat nu este un job, este o dato-
rie de țară pe care cineva și-a
asumat-o și astfel trebuie să
răspundă pentru ea. 

Politicienii au dovedit de
nenumărate ori că nu pot salva
România, ci doar o pot în-
gropa. Acum vor să îi pună
cruce. 

Avem nevoie de puterea
judecătorească acum să vină și
să își asume datoria sfântă de
țară, datoria de a echilibra țara,
de a pune mai presus de frica
de răspundere personală, de
nevoile și interesele personale,
datoria și iubirea față de neam
și patrie. 

Voi nu sunteți în serviciul
politicienilor, voi sunteți în ser-
viciul țării. Noi toți suntem
trecători, însă ce facem noi în
mandatele noastre poate
dăinui peste ani și ani. Toți tre-
buie să răspundem pentru ce
facem!

Deputat 
Anamaria Gavrilă

Circumscripția electorală
22 HUNEDOARA

Deva - În contextul apro -
pierii sezonului rece, Re -
gistrul Auto Român pre zintă
modul de inscripționare a an-
velopelor de iarnă conforme,
asa cum prevede legis lația de
circulație în vigoare. 

“Asigurăm conducătorii
auto că, indiferent de denu-
mirea lor comercială, an-

velopele care sunt marcate cu
literele M și S (însemnând
noroi și zăpadă – engl. mud
and snow), sub forma: M+S,
M.S. sau M&S, îndeplinesc
cerințele de utilizare în
condițiile specifice de iarnă
prevăzute în legislația națio -
nală rutieră”, se arată într-un
comunicat al RAR.

Obligativitatea utilizării
anvelopelor de iarnă pe dru-
murile publice acoperite cu
zăpadă, gheață sau polei a
fost introdusă prin Ordo -
nanța Guvernului nr.5/2011
de modificare și completare a
Ordonanței de urgență a Gu-
vernului nr.195/2002 privind
circulația pe drumurile pu -
blice, republicată în 2006.

Aspectele privitoare la uti-
lizarea anvelopelor de iarnă
nu au suferit modificări de la
acel moment.

Prin urmare, dacă po -
sesorii de autovehicule res -
pectă legislația în vigoare și
folosesc pe drumurile publice
acoperite cu zăpadă, gheață
sau polei, indiferent de data
calendaristică la care se face
deplasarea, anvelope marcate
cu literele M și S, nu riscă să
fie sancționați contraven -
țional. 

Declarație politică:
CONSTITUȚIA, pe cale de

DISPARIȚIE

Deva - Biblioteca Jude -
țeană „Ovid Densusianu”
Hunedoara - Deva, cu spri-
jinul Consiliului Județean
Hunedoara, organizează
vineri, 28 octombrie, ora
18,00, la sediul central, în
curtea instituției, o petrecere
de Halloween la care sunt
invitați, cu deosebită plăcere,
toți prietenii bibliotecii, de la
mic la mare.    

„Dorim să oferim o
atractivă seară de Halloween
și, în acest scop, vom crea
decorul adecvat acestei
îndrăgite sărbători, care a
venit din lumea anglo-
saxonă: curtea bibliotecii va
fi împodobită cu zeci de
bostani, iar programul va
desăvârși atmosfera tainică
și de magie specifică unei
veritabile petreceri de Hal-
loween. Copiii se vor bucura
de câteva ore pline de sur-
prize plăcute, cum ar fi fo-
tografii la minut și dulciuri”,
spune managerul instituţiei
de cultură, Sebastian Bara.

Seara va începe cu

prezentarea obiceiurilor
legate de această zi, cei
prezenți vor afla originea și
semnificația Halloween-ului,
după care va începe petre-
cerea propriu-zisă. 

Ca în fiecare an, și acum
copiii vor fi lăsaţi să-și pună
fantezia la încercare și vor
putea lua parte la două
îndrăgite și palpitante con-
cursuri: „Cel mai înspăi mân -
tător costum” și „Dovleacul
de groază”. 

Așa cum ne-au obișnuit
deja din anii trecuți, copiii își
vor manifesta imaginația și
simțul artistic în realizarea
unor costume de monștri,
schelete, vrăjitoare, vampiri.
Toate acestea vor crea o
atmosferă de mister și vrajă,
ingrediente ce nu pot lipsi de
la o petrecere de Halloween
adevărată.  Seara se va
încheia cu o petrecere la care
muzica și dansul vor fi nota
dominantă.

Oficial, despre 
anvelopele de iarnă

Petrecere de Halloween la 
Biblioteca Judeţeană


