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sPiRiTuALiTATe

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 9
Sărbătorit de credincioșii
ortodocși și romano-catolici la
data de 6 decembrie a fiecărui
an, Sfântul Ierarh Nicolae este
unul dintre cei mai populari
sfinți ai creștinătății. 

sĂNĂTATePAg. 5
Un cabinet stomatologic
va funcţiona, din 
5 decembrie, la Spitalul
Municipal „dr.Alexandru
Simionescu” din Hune-
doara şi va prelua bolnavii
cu probleme de urgenţă. 

GRATUIT

Hunedorenii la Ziua Naţională 
a României
Hunedorenii la Ziua Naţională 
a României

educAţiePAg. 16
Inspectoratul Şcolar
Judeţean a inițiat și a 
demarat proiectul 
"VET - SMART - Școala
Milenium - Activă și
Responsabilă pentru Toți".

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

www.accentmedia.ro

Anunţuri de mare şi 
mică publicitate

în ziare locale şi centrale

/p. 3

Noul sezon de schi a fost deschis oficial 
în staţiunea Straja. Stratul de zăpadă

depăşeşte 30 de cm. /pag.16

IMPORTANT!!!
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- Punctați-ne câteva date
biografice.

- M-am născut în orașul de
pe Cerna - Hunedoara. Sunt
căsătorită și am doi copii
(băieți de 10, respectiv 3 ani).
Școala Primară și Gimnazială
am urmat-o la Hunedoara, iar
liceul în cadrul Colegiului
Național „Decebal” Deva. Am
urmat cursurile Universității
de Medicină și Farmacie „Vic-
tor Babeș” Timișoara, iar
rezidențiatul l-am urmat tot
în Timișoara. Din 2018 sunt
medic specialist gastroen-
terolog, până de curând am
profesat în cadrul Spitalului
Municipal Hunedoara, Secția
Gastroenterologie, iar din
luna iulie (a.c) îmi desfășor
activitatea în cadrul Spitalului
Județean de Urgență Deva
(oraș în care locuiesc de alt-
fel).

- De ce gastroenterologie
și nu altă specialitate?

- Încă din băncile stu den -
ției, în anul V îmi amintesc, în
timpul stagiului de Gastroen-
terologie, am participat în
cadrul laboratorului de endo-
scopie digestivă la diverse
proceduri pe care le-am con-
siderat fascinante și care m-
au atras. Acela a fost
mo mentul când am știut că eu
asta îmi doresc să fac și am
luptat să obțin o notă care să
îmi permită să aleg această
specialitate (fiind o speciali-
tate râvnită, o specialitate în
topul preferințelor tinerilor
medici).

- Ce v-a determinat să
deveniți medic?

- Din copilărie cochetam cu
ideea de a deveni medic, cu
toate că atunci era mai
degrabă la nivel de sub -
conștient. Ulterior, sfătuindu-
mă cu familia mea (în special
mama mea), am decis că ar fi
o profesie care mi s-ar potrivi,
datorită empatiei pe care o
manifestam pentru cei din jur.

- Ce înseamnă pentru dvs.
bolnavul?

- ...O întrebare complexă,
dificilă. Până la urmă, dacă ne
gândim bine, bolnavul are
rolul principal, e  cel în jurul
căruia se desfășoară activi-
tatea medicală, e cel care ne
ghidează din punct de vedere
medical, e unic. Terminologia
pe care ați folosit-o în între-
bare, aceasta de „bolnav” și nu
de „pacient”, este o terminolo-
gie pe care o agreez, ne duce
cu gândul mai întâi la
suferința acelei persoane,
care pe lângă aspectul fizic,
are și componenta psihică,
foarte importantă de altfel, pe
lângă tratamentele medicale
propriu-zise, bolnavii au
nevoie și de o vorbă bună, de
empatie și respect.

- Vorbiți-ne de un succes
inedit în activitatea pro -
fesio nală.

- Succesul în meseria
aceasta îl reprezintă salvarea
unui pacient, îmbunătățirea
calității vieții acestuia; faptul
că atunci când vin la control
veștile sunt bune, simptoma-
tologia inițială dispare, pa-
cientul este mulțumit și pot
spune, în unele cazuri, fericit.
Simptomele digestive pot fi
supărătoare și pot afecta în
mod considerabil viața
socială, psihicul (ne putem
gândi de exemplu la banala
diaree), așa că succesul are
multe conotații (zâmbește).

Succesul este reprezentat
și de mulțumirea sufletească
și recunoștința pe care o simți
când lupta pe care o duci este
câștigată.

Există și o componentă
spirituală în această profesie,
sănătatea e cel mai de preț
bun pe care îl putem deține,
iar atunci când suntem puși în
situația de a-l pierde, devenim
disperați, neputincioși. Știu că
există Cineva acolo Sus care
intervine atunci când avem o
reușită, când salvăm o viață;
nu   s-ar putea realiza nimic

fără ajutorul Lui.

- Vorbiți-ne despre o
nereușită în activitatea dvs.

- Consider că atunci când
resursele ne sunt depășite, in-
tervin nereușitele.

Lipsa culturii medicale,
slaba dezvoltare a progra -
melor de screening, simp-
tomele care pot fi înșelătoare
sau care pot lipsi cu desă -
vârșire, ducând pacientul în
eroare și determinându-l  să
vină prea târziu la medic,
boala fiind deja avansată și
tratamentele nemaifiind cura -
tive, devin strict paleative;
asta reprezintă o nereușită.
Dar lupt de fiecare dată cu
toate resursele de care dis-
pun, încerc să încurajez
screeningul și aici mă refer în
primul rând la screeningul
cancerului de colon; astfel că
orice pacient de peste 50 ani
(mai nou, chiar peste 45 de
ani) care trece pragul cabine-
tului de gastroenterologie
este informat și sfătuit să facă
o colonoscopie, indiferent
dacă are sau nu simptome di-
gestive.

- Privind activitatea pro -
fesională, de cercetare și
ino vare în activitate, ce ne
puteți spune?

- Sunt interesată la modul
cel mai serios în a persevera,
în a mă‚ „șlefui” cum îmi place
să spun, din punct de vedere
profesional. Încă din perioada
rezidențiatului am participat
la conferințe, congrese și
workshopuri în țară și în
străinătate și continui să o fac.
Știm cu toții că e nevoie să
ținem pasul cu dezvoltarea
uneori galopantă pe care
medicina o are.

Îmi doresc să beneficiem în
continuare de sprijin profe-
sional și moral din partea
mentorilor și lectorilor pe
care îi avem în Centrele Uni-
versitare; ne dorim să colabo-
ram în continuare și le
mulțumim pentru tot spri-

jinul acordat. E foarte impor-
tant pentru noi, tinerii
specialiști, să fim susținuți.

Gastroenterologia este o
ramură importantă și vastă a
Medicinii, care am convin-
gerea că se va dezvolta la noi
în județ, colegii mei sunt
medici dedicați, profesioniști,
cu suflu nou și cu dorința de
reușită.

- Care sunt cele mai
frecvente afecțiuni cu care
se prezintă pacienții hune-
doreni în cabinetul dvs?

- Patologiile frecvente cu
care ne confruntăm au o
strânsă legătură cu stilul de
viață dezorganizat, alimen -
tație nesănătoasă, abuz de al-
cool, lipsa activității fizice,
stresul cotidian. Și mă refer
aici la steatoza hepatică (fi-
catul gras), sindromul de in-
testin iritabil, dispepsii; iar în
partea de endoscopie diges -
tivă în ultima perioadă am di-
agnosticat patologie ulce roasă
multiplă; și din păcate cancere
de colon diagnosticăm frec -
vent, fiind patologia onco -

logică care ocupă locul doi în
România după cancerul bron-
hopulmonar, tocmai din acest
motiv susțin importanța
efectuării colonoscopiei de
screening.

- Ce faceți în timpul liber?
- Timpul liber îl dedic ex-

clusiv familiei, copiilor mei
care sunt, ca orice copil,
„dependenți” de mama, mă
bucur de ei și de copilărie
împreună cu ei. Familia este
foarte importantă pentru
mine, este balanța care aduce
echilibrul în viața mea. Soțul
meu mă susține și de multe
ori îmi oferă acel imbold de
care am nevoie pentru a
merge înainte.

- Care vă sunt gândurile
de viitor?

- Îmi doresc să progresez
profesional, îmi doresc să ajut,
să nu dezamăgesc.

Sănătate pentru mine și
familie, bunăstare, ce își
dorește orice om...

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Tineri la porțile afirmării 

Mulţumirea sufletească o simţi 
când lupta pe care o duci este câştigată

Dialog cu Denisia Adelina TORNEA - medic specialist gastroenterolog - Spitalul Județean de Urgență Deva
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Deva – Peste 3.000 de oa-
meni au luat parte la
manifestările organizate la
Deva cu prilejul Zilei Naționale
a României. Cu acest prilej,
vicepreședintele filialei Hune-
doara a Asociației veteranilor
de război, Ioan Candin Ciocan,
a fost avansat, prin decret
prezidențial, la gradul de gen-
eral de brigadă cu o stea, în re-
tragere. Momentul a fost unul
emoționant prin mesajul pa-
triotic rostit în fața celor
prezenți de către militarul care
va împlini un secol de viață pe
22 decembrie. 

” Armata Română ne-a aju-
tat să trecem peste toate mo-
mentele grele ale vieții noastre
(…) Doresc ca Dumnezeu să
binecuvânteze poporul român
și Țara Românească. Să ne
ajute Dumnezeu ca toată viața
noastră să o sacrificăm pentru
poporul acesta, care este un
popor demn (…) Cât am fost
pe front am luptat ca țara să fie
liberă și independentă”, a spus
generalul în retragere. 

Ioan Ciocan s-a născut pe
22 decembrie 1922 în comuna
Blăjeni, județul Hunedoara. În
vara anului 1942, când nu îm-
plinise 20 de ani, a fost încor-
porat la Batalionul 7 Vânători
de Munte, din Deva, de unde,
în anul 1943, a fost trimis la
Școala Militară de Subofițeri în
rezervă infanterie Radna,
județul Arad. La 23 august
1944, cei 1200 de cursanți de
la Radna au fost introduși în

luptă împotriva trupelor ger-
mano/ungare. Elevul sergent
Ioan Ciocan, în calitatea sa de
comandant de grupă, s-a dis-
tins în luptele de la Păuliș. La
sfârșitul anului 1944 a absolvit
școala de subofițeri, iar după
încheierea războiului a urmat
Institutul de Mine din Bucu -
rești, devenind inginer miner.
S-a pensionat în 1975 de la
Mina Brad. Este vicepreșe -
dinte de onoare al filialei
județene Hunedoara a Asocia -
ției Veteranilor de Război. 

Sărbătoarea Zilei Naţionale
a fost un prilej de bucurie pen-
tru miile de locuitori ai
judeţului Hunedoara care au
marcat, aşa cum se cuvine,
acest moment important pen-
tru istoria Româ niei. În princi-
palele oraşe ale judeţului au
fost organizate manifestări
dedicate zilei de 1 Decembrie,
în programul acestora fiind în-
scrise spectacole folclorice,

aprinderea lumini ţelor de
Crăciun sau deschiderea târ-
gurilor de iarnă. 

„Întreaga suflare româ -
nească este astăzi în sărbă -
toare. Marea Unire de la 1
Decembrie 1918, desăvâr șită
ca urmarea firească a unei
pregătiri istorice de sute de
ani, este momentul de refe -
rință pentru destinul națiunii
noastre. Istoria României,
scrisă cu multă jertfă, a con-
semnat în paginile ei nu numai
curajul bravilor ostași, inteli -
gența, hărnicia și demnitatea
românilor, ci și dragostea
nemărginită pentru pământul
românesc, cel care ne-a oferit
adăpost în vremurile grele.
Ziua Națională a României este
ziua în care reînnoim angaja-
mentul nostru de a respecta
această țară și valorile pe care
este clădită, de a ne asuma
principiile care au definit de-a
lungul timpului poporul
român și de a nu renunța
niciodată la a fi uniţi, solidari şi
responsabili! Dumnezeu să ne
ocrotească pe toți, să binecu-
vânteze România și să ne dea
putere pentru a onora, fiecare
prin faptele sale, sacrificiile
făcute de înaintașii noștri. La
mulți ani, români! La mulți ani,
România!”, se arată în mesajul
dedicat Sărbătorii Naţionale

de către preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Hunedoara,
Laurenţiu Nistor. 

Hunedoreni la Marea
Unire – mărturia unui

mare patriot 

Despre participarea hune-
dorenilor la Marea Adunare
Naţională organizată la 1 de-
cembrie 1918, a scris unul din-
tre marii patrioţi ai judeţului
nostru, dr. Victor I. Şuiaga
(1899-1996), cetăţean de
onoare al municipiului Deva.
Avea doar 19 ani atunci când a
plecat spre Alba Iulia, din satul
său natal, Teiu, alături de alţi
români. Momentele, din care
spicuim doar câteva paragrafe,
sunt atât de frumos descrise în
cartea sa „Hunedorenii la
Marea Unire 1 decembrie
1918”.

„În uriașa mulțime de ro -
mâni adunați acolo, în pădurea
steagurilor tricolore, am stat și
eu, cuprins de cea mai
puternică emoție, îmbrăcat în
uniformă militară cu tricolorul
român pe ea și am ratificat
plebiscitar într-un delir de
aplauze și entuziasm de
nedescris Unirea – hotărârea
de Unire. (...) Am plecat cu
noaptea în cap în preziua
Adunării Naționale cu un mic
grup de consăteni din Teiu,

purtând cu noi un drapel tri-
color și-am urcat în tren cu alți
țărani și cărturari din satele
vecine la stația Lăsău. Trenul
venea de la Lugoj și aducea
bănățeni care mergeau la Alba
Iulia, iar în gara Dobra s-a
urcat un grup mai mare cu un
frumos drapel românesc în
frunte cu protopopul Iosif
Morariu, învățătorul Toma
Roșu etc. La Ilia coborâm și
așteptăm trenul dinspre Arad,
care ne va duce până la Alba
Iulia. Era o atmosferă de
sărbătoare și de mare însu -
flețire. Mulți cântau și plân -
geau de bucurie”, scrie Victor
Şuiaga. 

„În toate gările se urcă tot
mai multă lume. La Deva vine
o mare delegație cu drapel tri-
color în frunte cu avocații
Francisc Hossu Longin și Petru
Groza, iar la Simeria se adaugă
alte vagoane, fiindcă gara era
plină de lume, ce venea de pe
Valea Streiului, din Țara
Hațegului și din Valea Jiului,
toți spre Alba Iulia. (...) Tabloul
și atmosfera Marii Adunări
Naționale au fost mărețe, im-
presionante. O iarnă geroasă
cu ninsoare bogată umplea
văzduhul în preziua și noaptea
istoricei zile, când soseau și se
adunau mulțimi imense din
toate părțile Transilvaniei, care
neputând avea toți găzduire,
umpleau piețele și străzile
orașului, dar mai ales câmpul
lui Horea, din spatele cetății.
(...) Când hotărârea de unire a
fost adusă, într-un entuziasm
unanim și ștafetele au dus
știrea mulțimilor, trâmbițele
au început să cânte „Deș -
teaptă-te, române!”, împreună
cu tot poporul adunat acolo. A
urmat un delir de bucurie și
fericire. Lumea cânta, chiuia,
juca, mulți se îmbrățișau, se
sărutau și plângeau de marea
fericire, fiindcă poporul român
din Transilvania se eliberase.
În același timp, peste adunarea
populară a celor 100.000 de
români prezenți acolo, s-au in-
stalat 14 tribune, de unde ora-
torii au vorbit și comunicat
poporului hotărârea de Unire.
Au vorbit atunci și hune-
dorenii Silviu Dragomir, Petru
Groza și Aurel Vlad”, mai scrie
dr. Victor Şuiaga (foto mic). 

Ziua Națională a României
a fost stabilită pe data de 1 de-
cembrie imediat după Revo -
luție, prin Legea nr. 10 din 31
iulie 1990. Același act norma-
tiv stabilea că Ziua Națio nală
pe 1 decembrie este și o
sărbătoare publică și zi liberă
pentru toți angajații.

1 Decembrie - General la 100 de ani
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C
artea este
învăţătorul care te
conduce la bine, te

face să te bucuri, să râzi
şi să plângi. O carte te
trimite la alte cărţi şi
toate împreună
formează baza trainică
a culturii noastre. Toate
celelalte mijloace de
răspândire a
cunoştinţelor rămân
subordonate cărţii şi
subordonate vor
rămâne oricât de mult
se vor înmulţi şi
perfecţiona procedeele
tehnice. 

Așadar, astăzi, mai mult ca
oricând, este datoria școlii și
familiei să deschidă ușa
fermecată a tezaurului po veș -
tilor pentru copii și să-i
conducă pe aceștia în aven-
turi fantastice alături de Feți-
Frumoși și Ilene Cosânzene,
în lupta cu forțele răului -
zmei, balauri.

Amănunte pe acest fond
ne-a oferit coordonatorul de
proiect, prof. înv. primar Ana

Bârsan (foto), de la Școala
Gimnazială Nr. 1 Hunedoara
(director, prof. Loredana Ro -
dica Vișovan).

Prin acest proiect găsim
modalităţi şi tehnici care să
contribuie la stimularea in-
teresului elevilor pentru
lectură. Mediul va fi unul pri-
etenos cu copiii, relaxant, de
poveste. Vom folosi, pentru
stimularea interesului pentru
lectură, şi jocurile literare în
diferite forme: jocuri de rol,
jocuri de stimulare, jocuri de
povestire prin desen, jocuri
de creaţie, jocuri de com -
petiţie pentru memorare şi
recitare ale unor versuri sau
replici şi descrieri din diferite
locuri. 

- Care este scopul proiec-
tului?

- Stimularea interesului
pentru lectura individuală și
colectivă în perioada școlară
mică (clasa pregătitoare), în
vederea dezvoltării și activi -
zării vocabularului și a do -
bân dirii tehnicilor de muncă
intelectuală; dezvoltarea

unor aptitudini speciale, an -
trenarea elevilor în activităţi
cât mai variate şi bogate în
conţinut, cultivarea interesu-
lui pentru lectură, facilitarea
integrării în mediul şcolar,
oferirea de suport pentru
reuşita şcolară în ansamblul
ei, fructificarea talentelor
personale şi corelarea aptitu-
dinilor cu atitudinile caracte-
riale; amenajarea unui spațiu
de lectură și a unei mini bi -
blioteci, la etajul al doilea, al
clădirii corpului B.

- Punctați-ne câteva din
obiectivele proiectului.

- Să audieze şi să redea
basme, poveşti, povestiri
specifice vârstei lor; să apre-
cieze autorii poveştilor cu -
nos  cute; să înţeleagă conţinu-
 tul şi mesajul operei literare;
să redea cât mai fidel sau să
creeze dialoguri imaginare
între personajele textelor
propuse; să participe cu
plăcere la dramatizări, inter-
pretând rolurile pe care şi le
doresc; să manifeste în tim-
pul activităţilor atitudini de
cooperare, spirit de echipă şi
fair-play; să prezinte creativ
scene cu eroii îndrăgiţi din
basmele şi poveştile îndrăgite
utilizând tehnici artistico-
plastice şi practice.

- Cât despre grupul ţintă,
ce ne puteți zice?

- Este vorba despre elevii
clasei pregătitoare B.

- Dar despre activitățile
desfășurate?

- Săptămânal, miercurea,
în intervalul orar 11.00 –
12.00, pe tot parcursul aces-
tui an școlar, elevii clasei
pregătitoare B, vor participa
la „Ora de poveste”. Povesti-
torul va fi ales cu mare grijă,
din rândul persoanelor pu -
blice, nume celebre din
diferite domenii de activitate
(primă rie, poliție, presă, să -
nă  tate etc., din rândul pă rin -
ților și bineînțeles, din rândul
colegilor de breaslă).

Fiecare invitat va dona o
carte cu povești clasei pregă -
ti toare B.

Proiectul se va încheia cu
dramatizarea poveștii prefe -
 rate, aleasă de către copii, sub
forma unui spectacol în care
ne vom transforma în mici ac-
tori și la care vor fi invitați
toți povestitorii implicați în
proiect.

De notat că până în pre -
zent am avut ca invitați pe dl
primar Dan Bobouțanu, dna
inspector școlar general prof.

dr. Maria Ștefănie, dna in-
spector școlar Camelia Larisa
Beșleagă, dna inspector de
poliție Șerbu Andreea Ioana -
Biroul Siguranță Școlară, dl
Paul Rusu - președintele
Sindicatului Învățământului
Preuniversitar din jud. Hune-
doara, dna inspector școlar
Luminița Hurgoiu. Fiecare
dintre dânșii au citit copiilor
câte o poveste sau chiar două,
apoi au purtat discuții și au
interacționat cu copiii pe
marginea poveștilor citite.
Copiii au răspuns foarte bine
acestor întâlniri și așteaptă
cu nerăbdare să vadă cine va
fi musafirul următor care le
va citi povestea. Ziua cu ora
de poveste a devenit spe -
cială... pentru clasa noastră.

- Care vă sunt rezultatele
așteptate?

- Îmbogăţirea cunoştin ţe -
lor şi prețuirea mai mult a
cărții; realizarea unor
expoziţii-concurs cu lucrări
obținute; înţelegerea de către
toţi copiii, că indiferent de
vârsta pe care o au şi de mij -
loacele de care dispun, lec-
tura este cea mai adecvată
activitate de informare,
îmbogăţire şi cultivare a vo-
cabularului şi a exprimării
orale şi scrise; stimularea
potenţialului artistic-creativ
al copiilor; amenajarea unui
spațiu de lectură în cadrul
școlii, corpul B.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Ora de poveste - proiect educaţional
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Hunedoara – Un cabinet
de urgenţe stomatologice va
fi deschis la Spitalul Munici-
pal „dr. Alexandru Simio -
nescu” Hunedoara începând
de luni, 5 decembrie. 

Noul serviciu medical ofe -
rit pacienţilor este extrem de

important pentru că, majori-
tatea dintre noi ştim, durerea
de dinţi este una dintre cele
mai greu de suportat. Aşa că
decizia conducerii spitalului
este una demnă de toată
lauda, mai ales că hune-
dorenii şi-au dorit foarte mult

să poată beneficia de un
asemenea serviciu medical.

De altfel, spun specialiştii,
în cazul unor urgențe stoma-
tologice, vizita la un dentist în
decurs de 30 de minute sau
mai puțin de la constatarea
urgenței, poate însemna dife -
rența dintre salvarea sau
pierderea unui dinte sau a
mai multora. 

„Foarte mulți hunedoreni
au reclamat nevoia existenței
unui cabinet medical stoma-
tologic care să facă parte din
structura spitalului și la care
să poate apela atunci când au
urgențe stomatologice. Toate
aceste doleanțe s-au materia -
lizat pentru că, începând cu
data de 5 decembrie 2022,
Spitalul Municipal Hune-
doara va începe programul
de lucru în cadrul Cabinetului
stomatologic”, a informat
conducerea Spitalului Muni -
ci pal Hunedoara. 

Locația cabinetului se află
în clădirea din curtea spitalu-
lui unde își desfășoară activi-
tatea și Serviciul Județean de
Ambulanță Hunedoara, la
etajul 1 al acestei clădiri.

Dotările cabinetului sunt
noi, acesta fiind echipat cu un
unit dentar extrem de fiabil și
performant. De asemenea, au
fost achiziționate și materia -
lele sanitare de care este
nevoie pentru începerea acti -
vității.

Spitalul a angajat pentru
această structură, prin con-
curs, doi medici stomatologi. 

B
iblioteca Județeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara – Deva,

cu sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara și al
unor edituri prestigioase
din țară, pregătește și în
acest sfârșit de an surprize
frumoase pentru cei mai
tineri prieteni ai săi.

An de an, Moș Crăciun a fost
darnic cu micii noștri cititori
atunci când au trecut pragul
bibliotecii și ne-am bucurat de
fiecare dată că am putut să le
facem o surpriză plăcută.
Crăciunul rămâne sărbătoarea
iubirii, a încrederii, a solida -
rității și a speranței. Copiii tre-
buie să fie ocrotiți și ținuți
departe de griji și de suferință
și, de aceea, Moș Crăciun va fi
darnic cu ei și în acest an și, la
biblioteca județeană, le va
aduce cărți care să le fie de
folos și să-i bucure. 

Așa cum s-a întâmplat și în
alți ani, și Crăciunul anului
2022 va purta semnul gene -
rozității și al dragostei pentru
copii. De aceea, vom dărui cărți
celor mai tineri posesori de
permis de bibliotecă cărți de la
cele mai importante edituri
din țară: Editura All, Editur
Arco Iris, Editura Art, Editura
Carminis, Editura Cartex,
Grupul Editorial Corint, Curtea
Veche Publishing, Editura Do -

xologia, Editura For You, Edi-
tura Humanitas, Editura Ne-
mira, Editura Nicu lescu,
Edi tura Nomina, Editura
Okian, Editura Polirom, Edi-
tura Rao, Editura Tehno Art,
Editura Torent Press, Editura
Trei, Editura Univers, Editura
Univers Enciclopedic Books,
Editura Usborne. 

Inițiativa „Bradul de Cră -
ciun” se va desfășura în pe-
rioada  5 – 23 decembrie, când
Secția de Împrumut Carte pen-
tru Copii a Bibliotecii își va în-
tâmpina tinerii cititori care îi
vor trece pragul cu câte o carte
pentru fiecare, adecvată vâr -
stei. Lansăm, în acest fel, o
invitație la lectură, la o călă -
torie în lumea minunată a
cărților din toate domeniile,
spre bucuria copiilor. 

Sperăm că această tradiție
va sădi în inimile copiilor
dragostea față de carte, față de
lectură, față de universul
nesfârșit al cărților. 

Biblioteca, împodobită de
sărbătoare, vă așteaptă, dragi
prieteni, cu nerăbdare și bu-
curie să-i treceți pragul și să
găsiți sub „Bradul de Crăciun”
cartea îndrăgită. 

Cu deosebită
considerație,

Manager,
Ioan Sebastian Bara

Moș Crăciun vine la 
biblioteca județeană

Cabinet pentru
urgenţe stomatologice,

la Spitalul Municipal
Hunedoara

Programul 
cabinetului

stomatologic

Luni             7:30-14:30
Marți           7:30-14:30
Miercuri    7:30-21:30
Joi                7:30-21:30
Vineri         7:30-21:30
Sâmbătă    7:30-14:30
Duminică 7:30-14:30

Principalele urgențe stomatologice 
care vor fi tratate sunt:

- pulpite acute (inflamarea ”nervului dentar” ce
cauzează durere dentară constantă)

- abcese endodontice și parodontale (apariția unei
pungi cu puroi la nivelul dintelui sau a gingiei)

- luxații sau subluxații dentare (dinte slăbit, deplasat
de la locul său)

- fracturi dentare (dinte rupt sau crăpat)
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L
a sfârşitul
săptămânii trecute a
avut loc, în Slovenia,

la Kranjska Gora, Campio -
natul Mondial de Karate
Tradițional pentru cadeți,
juniori, tineret şi seniori,
competiție ce a reunit cei
mai buni sportivi din 25
de ţări.

Reprezentanții României
la această competiție au
obţinut 6 medalii de aur, 10
medalii de argint şi 10
medalii de bronz, plasând
ţara noastră pe locul 3, în
clasamentul pe națiuni.

După ce, în urmă cu 3 ani,
a urcat pe cea mai înaltă
treaptă a podiumului Cam -
pio natului Mondial de Karate
Fudokan (2019, Germania),

unde a obţinut două medalii
de aur şi o medalie de bronz,
deveanul  Mircea Cristian
Popa, deţinător al centurii
negre (6 Dan) şi maestru
emerit al sportului, a partici-
pat la ediţia de anul acesta a
Campionatului Mondial de
Karate Tradiţional în calitate
de arbitru internaţional.
Acesta a fost singurul arbitru
de acest nivel din judeţul
Hunedoara şi unul dintre cei
trei români care au arbitrat
competiţia din Slovenia.

În vârstă de 49 de ani, sen-
sei Mircea Cristian Popa
practică, de peste 30 de ani,
karate tradiţional. Fost com-
ponent al lotului naţional de
Karate Tradiţional, acesta a

obţinut rezultate la nivel eu-
ropean şi mondial, fiind rec-
ompensat de către Ministerul
Tineretului şi Sportului cu ti-
tlul de sportiv emerit încă din
anul 2000 şi este arbitru
naţional şi internaţional.

În paralel cu pregătirea, ca
şi antrenor a sportivilor ACS
Ronin Deva, sensei Mircea
Cristian Popa se implică şi în
activităţi de popularizare a
tehnicilor de autoapărare în
rândul tinerilor. Recent,
acesta a răspuns la solici -
tarea elevilor–voluntari ai
clubului Interact Deva, pe
care îi va iniţia în proceduri
de „self-defense” bazate pe
principiile karateului tradi -
ţio nal.

În acest mod – consideră
Mircea Popa – “intenţionăm
să promovăm, în rândul
tinerilor, respectul de sine şi
atenţia faţă de ceilalţi. Practi-
carea karateului tradiţional
presupune o atitudine non-
violentă, de cunoaştere a

propriilor capacităţi psiho-
fizice şi le cultivă sportivilor
aptitudini de echilibrul inte-
rior şi încrederea de a face
faţă cu succes oricăror
provocări venite din exte-
rior”- a declarant  Mircea
Popa.

Karate  

Deveanul Mircea Popa
arbitru internațional la
Mondialele din Slovenia

F
inalele pe aparate
programate în ul-
tima zi a 

Campionatului Național
individual pentru ju-
nioare de la Bacău 
a fost una în care gim-
nastele și-au stabilit 
ierarhiile în finalele 
pe aparate.

Amalia Ghigoarță, legiti -
ma tă la LPS Cetate Deva, a
cucerit  medaliile de aur la
bârnă şi la paralele  la catego-
ria junioare I nivelul 1 com -
petițional  iar  Lilia Cosman ,
și ea legitimată la LPS Cetate
Deva, aduce la palmaresul
clubului devean două medalii
de argint cucerite la paralele
şi la sărituri, iar colega ei

Ioana Danciu a câștigat două
meda lii de bronz la bârnă și la
sol.

La Junioare I, Nivel 2,  Erica
Gogoaşe a obţinut aurul la
paralele şi bronzul la bârnă
iar la Junioare I nivel 3 gim-
nasta Bianca Dinu se întoarce
acasă cu o medalie de aur la
paralele și una de  bronz la
bârnă, iar  Ariana Cotu o
binemeritată medalie  de  aur
la paralele, la categoria ju-
nioare II nivel 4.

Alessia Voloștiuc s-a impus
la paralele şi a fost a doua la
sol în finalele de la categoria
junioare II nivelul 5 Alexan-
dra Curcă Drăgan  a câștigat o
medalie de argint la paralele,
iar Ștefania Boboc  a câștigat

medalia de aur la sol şi  una
de bronz la sărituri la com -
petiția  junioarelor  III nivelul
6 competițional.

Poate ceea ce este mai im-
portant la această competiție
a fost faptul că Federația
Română de Gimnastică a pre-
miat   8 cluburi  din țară pen-
tru rezultatele obținute în
aceast an competițional. Pri -
mul loc și trofeul oferit de
federație a revenit  LPS Cetate
Deva care a totalizat cel mai
mare număr de puncte la
competițiile interne în acest
an. 

Clubul devean a fost se -
condat în acest clasament de
CSA  Steaua București și de CS
DInamo București.

Gimnastică 

Medalii pentru junioarele 
de la LPS Cetate Deva

C
onducerea Federației
Române de Handbal
a decis să-i suspende,

trei etape, pe arbitrii
Claudiu Belean și Ștefan
Hendrea. Cei doi au fost
taxați pentru erorile grave
comise la derby-ul dintre
Dinamo București și 
CSM Constanța.

Revoltați de deciziile care
au înclinat balanța către
gazde, constănțenii au făcut
memoriu, achitând taxa de
1.000 de lei. Drept urmare,
Comisia de Arbitri a analizat
prestația celor doi și se pare
că a remarcat mai mult de 10
greșeli împotriva formației de
pe Litoral.

„Este o decizie pe care o
salut. Pentru prima oară în is-
toria derby-urilor au fost
suspendați arbitrii, chiar
dacă altădată au fost cazuri și
mai grave. Este o alinare,
pentru că s-a făcut dreptate,
însă punctele rămân la Di-
namo. A fost dat un exemplu
și trebuie să vină un moment
zero, nu se mai poate con-
tinua așa! Nu discutăm doar
de niște greșeli, ci despre
maniera de arbitraj. Vorbim
despre niște arbitri din cauza
cărora s-a pierdut un meci", a
spus antrenorul echipei din
orașul de la malul mării,
George Buricea.

Handbal masculin 

Arbitri, suspendați după
derby-ul Dinamo- 

CSM Constanța



Comisia Centrală a
Arbitrilor a organi-
zat în perioada 22-

24 noiembrie 2022 o
nouă etapă din 
cadrul programului 
“Cavalerii Viitorului - 
cursul de consolidare “,
etapă parcursă 
cu succes de arbitrul
hunedorean, 
Alexandra Maier.

Pentru a promova la
nivelul Ligii 3, Alexandra va
mai parcurge încă doua etape
în primăvara anului viitor, iar
la sfârșitul sezonului 2022-
2023 suntem încrezători că
Alexandra va reuși sa pro-
moveze în Liga 3.

Alexandra Maier activează

ca arbitru în Comisia jude -
țeană de arbitrii  din cadrul
Asociației Județene de Fotbal
Hunedoara  și a avut rezultate
deosebite fiind apreciată pen-
tru modul în care a evoluat ca
arbitru  în partidele la care a
fost delegată în 2021 și 2022.

O posibilă promovare a
tinerei din Hunedoara în cor-
pul arbitrilor din liga a 3-a va
fi un real progres și o recu -
noaștere a valorii arbitrilor
din județul Hunedora, în
2022 trei arbitrii din județul
nostru fiind promo vați în
urma derulării programului “
Cavalerii viitorului în fotbalul
românesc”.

Succes Alexandra Maier!

În  etapa desfășurată la
finalul săptămânii tre-
cute, echipa deveană

CSM Deva  a jucat în de-
plasare pe terenul celor de
la Univ. Cluj Napoca. A fost
un alt meci bun în care
echipa din Deva  a demon-
strat că poate și că are
șanse de a reveni pe prima
scenă a handbalului româ-
nesc  iar la finalul partidei
a obținut o victorie facilă,

scor final 24-24, la pauză
16-18 în favoarea
oaspetelor venite de la
Deva.

CSM Deva a jucat cu:
Inculeț, Năstasă – Șamanț (8
goluri), Lysewska (8) Malac
(5),Tetean (5), Petrescu(3),
Croitoru (2), Toader (2),
Orșivschi (1), Deaconu, Cîm-
pean, Racho. Antrenor: Da -
niel Gheorghe.

După 7 etape echipa din
Deva se află pe primul loc c u
un toatal de 21 de puncte,
fiind urmată de echipa CNOPJ
Baia Mare care a acumulat 16
puncte și de CSU Oradea cu
12 puncte.

În următoarea etapă, CSM
Deva va evolua pe teren pro-
priu, pe 7 decembrie , la Sala
Sporturilor din Deva cu CS
Arena TG. Mureș.
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Handbal feminin 

U Cluj Napoca – CSM Deva 
24-34 (16-18)   

Fotbal 

O tânără arbitră din Hunedoara
bate la porțile promovării 

în lotul de liga 3

Sărituri în apă

Medalie de argint pentru România  
la sărituri în apă de la platformă

Sportivele Ellahi
Nazanin şi Ioana Cârcu
au cucerit medalia de

argint pentru România în
proba feminină de
platformă sincron , 
la Campionatele Mondiale
de sărituri în apă pentru
juiniori de la Montreal,
potrivit paginii de Face-
book a Federaţiei Române
de Nataţie şi Pentatlon 
Modern.

Cele două sportive din
România au încheiat seria de
cinci sărituri cu un total de
236,46 puncte, fiind întrecute
doar de australiencele Saman-
tha Olivier şi Charli Petrov,
243,24 puncte. Pe locul trei s-
au situat sud-coreencele Jiwoo
Han şi Jiwoon Hyun, cu 230,28

puncte.
Alexandru Avasiloae s-a

clasat pe locul 9 în finală la
trambulina de 1 m, cu un total
de 405,75 puncte. Victoria a
revenit italianului Matteo San-
toro, cu 469,70 puncte, care a
fost urmat de irlandezul Jake

Passmore, 453,60 puncte, şi
de americanul Max Fowler,
451,15 puncte.

România participă cu patru
sportivi la Montreal: Alexan-
dru Avasiloae (proba pe
echipe, trambulină 1 m, 3 m şi
sărituri de la mare înălţime -

15 m), Ellahi Nazanin (echipe,
platformă individual şi plat -
formă sincron), Ioana Cârcu
(echipe, platformă individual
şi platformă sincron) şi Amelie
Forster (echipe, trambulină 1
m, 3 m şi platformă individ-
ual).

În curând, 
albumul

”Corvinul
100”

În perioada urmă -
toare, Asociația Ziariș -
tilor Sportivi de Radio și
Televiziune Hunedoara-
Deva va lansa, oficial, un
album color dedicat ani -
versării celor 100 de ani
de fotbal la Hunedoara.

Lucrarea realizată în
condiții grafice deose -
bite, în baza unui proiect
finanțat din fonduri ne -
rambursabile, obținute
de la Primăria Munici -
piu lui Hunedoara va fi
dis tribuită, gratuit, în
limita numărului de
exem plare tipărite.



C
adourile, surprizele
și alte mici atenții
fac parte din viața

noastră. Dar, atunci când
le oferim, alegerea tre-
buie făcută cu mare
atenție. Asta pentru că,
există tot felul de reguli și
superstiții care ne opresc
să dăruim anumite
obiecte despre care se
spune că sunt aducătoare
de ghinion. Care sunt
acestea și cum vom pro-
ceda în anumite situații,
vom vedea în continuare. 

Veselă sau vaze 
Atunci când oferim în dar

astfel de obiecte, trebuie să
punem ceva în interior. De
asemenea, trebuie să le
observăm cu atenție, să nu
fie crăpate, întrucât, se crede,
un obiect crăpat poate de-
veni motivul unei vieți dis-
truse. Cu toate acestea, în
unele zone există obiceiul ca
la nuntă, mirii să spargă
vase. Acest lucru se face pen-
tru atragerea fericirii în
cămin, iar răul să fie lăsat în
afara familiei nou create. 

Cuțitele sau alte

obiecte ascuțite
Trebuie evitate întrucât

europenii cred că acestea
prevestesc nenorociri în casa
celui care le-a primit. În timp
ce locuitorii din America
Latină consideră că prin
dăruirea cuțitului se taie
orice legătură cu persoana
respectivă, locuitorii Cau-

cazului și Orientului, nu au
nimic împotrivă. Dar cum un
cuțit de bună calitate este în-
totdeauna binevenit, super -
stiția ne spune să lipim o
monedă mică de el, pe care
destinatarul o poate înapoia
ca ”plată”, scrie libertatea.ro.

Ceasul – simbol 

al timpului
Obiect care măsoară tim-

pul și care se poate opri la un
moment dat, despre ceas se
spune că ar putea anunța
încheierea unei relații. În cul-
tura chineză, ceasul are rolul
de a contoriza clipele care i-
au mai rămas de trăit desti-
natarului.

Dacă se oferă o 

poșetă, servietă sau 

un portmoneu
Acestea trebuie, neaparat

să aibă înăuntru câteva mon-
ede, care au rolul de a atrage
bogăția în viața destinataru-

lui, dar și în viața celui care o
oferă. În caz contrar, cadoul
cu pricina poate aduce ghi -
nion. 

Oglinda
În unele culturi, oglinda

este considerată aducătoare
de ghinion, fiind locul în care
s-ar ascunde spiritele nega-
tive, care pot schimba în rău
viața destinatarului. Dacă
aceasta se sparge înainte de
a fi oferită sau după aceea,
înseamnă șapte ani de ghin-
ion, scrie traditiisisupersti-
tii.ro.

Pantofii
Chiar dacă sunt frumoși

sau comozi, pantofii nu se
dăruiesc unui cuplu care nu
locuiește împreună. Pantofii
oferiți ar putea fi un semn că
cei doi vor merge, la un mo-
ment dat, în direcții diferite,
scrie ego.ro. În familie, dacă
partenerul are nevoie de o
pereche de pantofi, soții vor

merge împreună la cumpă -
rături, lucru care nu atrage
ghinionul.

Ciorapii 
Despre ciorapi există

superstiția potrivit căreia,
dacă soția îi dăruiește soțului,
el poate pleca de acasă. Dacă
soacra îi dăruiește ginerelui,
aceasta îl direcționează să
plece de sub influența ei. 

Mănușile, eșarfa 

sau cravata
Pot fi de bun augur, mai

ales acum, în preajma
sărbătorilor. Dar și dăruirea
lor presupune atenție în-
trucât despre mănuși sau
eșarfe se crede că aduc ghin-
ion. Despre cravată se spune
că leagă pe cel care o
dăruiește de noul posesor.
Deci, mare atenție!

Opalul
Piatra națională a Aus-

traliei, în unele culturi este
considerată aducătoare de
vibrații negative. Ea poate fi
oferită doar persoanei
născută în octombrie, luna
pietrei de opal. Nici inelul de
logodnă nu trebuie să aibă
piatră de opal, întrucât, se
crede, femeia va rămâne
văduvă devreme.

Lănțișorul și 

cruciulița
Atunci când lănțișorul se

rupe după ce a fost dăruit, este

semn că relațiile dintre oameni
se vor rupe curând. Cruciulița
se dăruiește doar la botez.
Dăruite cu alte ocazii, se spune
că acestea sunt aducătoare de
boli și neplăceri.

Batista sau săpunul
La noi și în alte culturi,

batista înseamnă lacrimi,
despărțire, mai ales pentru
îndrăgostiți. Despre săpun se
spune că spală prietenia.

O carte
Poate fi oferită doar rude-

lor, dar în niciun caz
partenerului, întrucât poate
deveni motiv de ceartă. Nu se
dăruiește unui cuplu
deoarece, se spune, poate
provoca neînțelegeri și cer-
turi în casă.

Obiectele primite
Despre acestea se spune că

nu este bine să fie oferite
altor persoane întrucât, prin
ele se va transmite energia
negativă primitorului. După
primirea cadoului, acesta va
simți, în ziua respectivă o
neliniște și un disconfort pe
care nu și-l poate explica.

***
Superstițiile au existat de-

a lungul timpului și continuă
să fie prezente și astăzi în
lumea modernă, în ciuda
informațiilor și tehnologiilor
complexe. Dacă le lăsăm sau
nu să ne domine viața, este
doar alegera noastră.

Cornelia Holinschi
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Cadourile care
aduc ghinion



Sărbătorit de
credincioșii ortodocși
și romano-catolici la

data de 6 decembrie a
fiecărui an, Sfântul Ierarh
Nicolae este unul dintre
cei mai populari sfinți ai
creștinătății. Supranumit
și ”Făcătorul de minuni”,
Sfântul este perceput ca
protectorul copiilor, mari-
narilor și al oamenilor în
necaz.

Sfântul Nicolae - 
Arhiepiscopul Mirelor

Lichiei
A fost un creștin prigonit și

închis pentru credință. S-a
născut în provincia Lichia,
orașul Patara din părinţii
creştini, Teofan şi Nona, în a
doua jumătate a secolului al
III-lea. Viața duhovnicească a
învățat-o de la unchiul său,
Nicolae, episcopul Patarelor.
Provenea dintr-o familie de
oameni înstăriți, iar după
moartea părinților săi, și-a
împărţit averea săracilor şi a
întemeiat Mănăstirea Sionu-
lui, de lângă Mira, Turcia. 

A trăit în post și rugăciune,
fiind un exemplu pentru se-
meni. În timpul prigoanelor
împăratului Diocleţian îm-
potriva creştinilor, Sfântul
este aruncat în temniţă, dar și
de acolo vorbea poporului
despre Legea lui Dumnezeu.
Eliberat din închisoare după
urcarea pe tron a Sfântului
Constantin cel Mare, care a
dat libertate creștinismului,
el se întoarce să slujească la
sfântul altar. Înălţat Arhiepis-
cop al Mirelor Lichiei, Sfântul
s-a dovedit a fi un părinte
bun și înţelept, care dăruia
lumină şi har credincioşilor. 

A plecat la Dumnezeu în
ziua de 6 decembrie, dată la
care este şi sărbătorit. A fost
înmormântat în mănăstirea
Sionului. 

Moaştele Sfântului Nicolae
se află la Bari (Italia), unde
credincioşii din întreaga
lume se închină şi se roagă
pentru ocrotire şi vindecarea
de boli.

În țara noastră
La Biserica Sfântul Gheo-

rghe Nou, ultima ctitorie a
Sfântului Voievod Martir Con-

stantin Brâncoveanu, se află
mâna dreaptă a Sfântului
Nicolae, adusă aici de către
domnitorul Mihai Viteazul.

”Făcătorul de Minuni”
Sfântul Nicolae a fost con-

siderat sfânt chiar și în tim-
pul vieții, datorită minunilor
pe care le-a săvârșit. A salvat
cetatea Mira de foamete, dar
şi sufletele a două fete ce ar fi
urmat să-şi scoată familia din
sărăcie dând cinstea pe des-
frânare. Prin rugăciune, Sfân-
tul a salvat de la naufragiu
marinarii de pe o corabie. De
atunci, marinarii îl cinstesc
și-l consideră ocrotitorul lor.
De asemenea, se spune că el
a izbăvit de la moarte pe trei
bărbaţi năpăstuiţi pe ne-
drept. Fiind închiși pe ne-
drept, aceştia au aflat de
timpul când aveau să fie
omorâţi şi l-au chemat pe
sfânt în ajutor. Astfel că, Sfân-
tul Nicolae, cel grabnic spre
ajutor şi gata spre apărare, s-
a arătat în vis împăratului şi
eparhului; pe eparh l-a mus-
trat pentru că a defăimat
împăratului pe cei trei băr -
baţi, iar împăratului i-a arătat
şi i-a dovedit că bărbaţii aceia
sunt nevinovaţi. Potrivit tra -
diției, chiar și după moartea
sa, Sfântul Nicolae, vine în
ajutorul celor ce au nevoie de
el. 

Moș Nicolae sau 
Moș Neculai

Despre Sfânt se spune că
era mare iubitor de copii, iar
în noaptea de 5 spre 6 de-
cembrie, tradiția spune că
Moș Nicolae vine la geamuri
și vede copiii care sunt
cuminți, lăsându-le daruri.
Celor neascultători, Moșul le
va lăsa o nuielușă din lemn de
măr. Dacă aceasta este pusă
în apă și va înflori până la
Crăciun, este semn că Moșul
a iertat copilul neascultător.
În unele locuri, copiii lasă

moşului din mâncarea lor
preferată, ca să-i ierte pentru
că nu au fost cuminţi.

Tradiții și obiceiuri 
de Sfântul Nicolae
Sărbătoarea care vine

odată cu iarna, aduce cu ea o
seamă de tradiții și obiceiuri
populare, dragi sufletului
nostru.

• Despre Sfântul Nicolae se
crede că este al doilea sfânt
făcut de Dumnezeu, care stă
alături de Părintele Ceresc, în
stânga Lui, scrie traditii su-
perstitii.ro. 

• Totodată, se spune că în
noaptea de Sfântul Nicolae,
cerurile se deschid timp de o
secundă, iar Sfântul poate fi
văzut stând în dreapta Dom-
nului. 

• În Noaptea de Sfântul
Nicolae, tradițiile populare
vorbesc și despre ritualuri
magice. Fetele se folosesc de
anumite ritualuri, pentru a-şi
afla viitorul. În Ardeal, ele se
adună şi fac plăcinte, iar
seara vin feciorii, apoi se
încinge petrecerea. 

• În unele zone ale țării
există obiceiul să se aducă în
casă crenguțe de pomi fruc-
tiferi, care se pun lângă
icoane. Dacă acestea înfloresc
până la sfârșitul anului, este
semn că anul care vine va fi
roditor. 

• Potrivit credinței popu-
lare, iarna începe la Sfântul
Nicolae, când se spune că
acesta trebuie să-și scuture
barba albă, adică să ningă.
Dacă în această zi va ninge,
este semn că anul care vine
va fi bogat, iar dacă nu se
întâmplă acest lucru, se
spune că Sfântul ar fi în-
tinerit.

Cornelia Holinschi

SPIRITUALITATE - 92 - 8 DECEMBRIE 2022

La Sinodul I Ecumenic de la Niceea, din anul
325, s-au statornicit primele şapte articole din
Crezul pe care îl rostim la fiecare slujbă, la fiecare
rugăciune. Sfântul Ierarh Nicolae s-a aflat printre
Părinţii de atunci, prezenţi la acel sinod, care a
rostit, precum rostim şi noi astăzi, scrie
creștinortodox.ro.

“La mulţi ani”! 
tuturor celor care poartă
numele Sfântului Nicolae.

Sfântul Ierarh Nicolae
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Încă de la începutul intervalului
vă selectați prioritățile, pentru
că vă așteaptă o săptă mână
destul de încărcată. La serviciu
lucrările se aglomerează, iar
acasă aveți multe de făcut.
Partenerul de cuplu vă sprijină
necon diționat.

La serviciu apar sarcini noi, ur-
gente, pe care doar voi le puteți
rezolva. De aceea, s-ar putea să
rămâneți peste program. Ca să
reușiți, trebuie să fiți atenți la
toate și, mai ales, să vă dozați
eforturile. Spre sfârșitul inter-
valului veți primi bani în plus.

Persoanele din anturajul apro -
piat vă solicită din ce în ce mai
mult, dar nu trebuie să vă
neglijați pe voi. Oferiți-le sfaturi,
dar nu forțați nota. În plan
amoros, se întrezăresc schim -
bări, pentru persoanele singure.
La locul de muncă sunteți tot
mai apreciați.

Se apropie sărbătorile și vă
gândiți deja la cadouri pentru
cei dragi. Împrejurările sunt fa-
vorabile, rămâne doar să vă
planificați cu atenție veniturile,
fără să faceți risipă. Eveni-
mentele care urmează vor fi
toate în favoarea voastră.

Dispuneți de multă energie în
perioada următoare și reușiți
să faceți tot ce v-ați propus. La
serviciu veți finaliza un proiect
important, aducător de profit.
Evitați discuțiile contradictorii,
nu trebuie să luați decizii pri -
pite și nici să vă bazați pe aju-
torul colegilor.

În perioada următoare vă veți
ocupa mai mult de voi. Încer -
cați să manifestați prudență în
tot ce faceți și, mai ales, să vă
selectați prioritățile. Este posi-
bil să primiți vești bune din
străinătate, care vă vor da un
plus de energie.

Sunteți hotărâți să finalizați un
proiect de anvergură, înainte de
sărbătorile de iarnă, care vă
poate aduce o sumă impor -
tantă de bani. Perseverența de
care dați dovadă vă ajută și în
viitor, pentru că  veți realiza lu-
cruri deosebite.

La locul de muncă sunteți
foarte solicitați, atât de șefi, cât
și de colegi, iar la un moment
dat, nu mai știți cum să
procedați. Dar aprecierile și
susținerea lor vă ajută să
finalizați, la timp, tot ce v-ați
propus. Evitați speculațiile fi-
nanciare!

Intenționați să vă luați câteva
zile libere și să plecați undeva în
afara țării. În activitatea
voastră profesională puneți un
accent deosebit pe investiții și
intenționați să cheltuiți o sumă
mare de bani pentru a realiza
un proiect important.

Începeți săptămâna în forță,
realizați multe, într-un timp
scurt. Primiți informații impor-
tante legate de activitatea
voastră, care vă sunt foarte
utile și în viitor. Tranzacțiile fi-
nanciare pe care le faceți sunt
de bun augur. Primiți o ofertă
de colaborare.

Ar fi de dorit să evitați să vorbiți
despre planurile voastre de vi-
itor, mai ales că o persoană din
anturajul apropiat încearcă să
vă saboteze. Trebuie să vă
desprindeți de relațiile toxice și
să vă păstrați doar prietenii
adevărați.

La locul de muncă este multă
agitație, fiecare caută să-și re-
zolve problemele într-un timp
cât mai scurt. Încercați să nu vă
implicați în activitățile colegilor,
mai ales că atmosfera este
destul de tensionată. În curând
veți primi un bonus pentru ac-
tivitatea desfășurată.

• Un telefon…
O doamnă sună la o firmă:
- Chemați-l, vă rog, pe domnul director la tele-

fon!
- E ocupat.
- Dar eu sunt soția lui!
- Doamnă, toate spun așa!

• Doi prieteni stau de vorbă:
- Se pare că maică-mea ar avea șanse mari să

ajungă președinta României, spune unul dintre ei
- Cum așa?
- Păi azi-noapte mă plictiseam, așa că am sunat

la câteva sute de numere de telefon și am întrebat
cu cine au de gând să voteze în 2024. Mai mult de
jumătate au răspuns: "Cu mă-ta!”

• - Bade, cât mai bei pe zi?
- Cât îmi cade bine, dom' doctor.
- Bine bade, cam câte pahare?
- Apăi...dom' doctor, io-s beutor, nu contabil.

• La croitorie:
− Vedeţi că mâneca stângă este mai scurtă decât

cea dreaptă, îi spune clientul croitorului.
− E vina mea, domnule, aveţi dreptate, trebuia

să vă iau măsura la amândouă…

• La doctor
- Domnule doctor, pot să mănânc cârnați

afumați?
- Nu, cârnații afumați sunt foarte grei.
- O să-i țin cu amândouă mâinile.

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 2 decembrie,  ora 22,00

Nevastă de împrumut 
Filmul spune povestea lui Danny, un chirurg

plastician, care se teme să se implice într-o relație
serioasă. El îi face curte unei profesoare cu mult mai
tânără decât el, dar o minte că este căsătorit și are
doi copii. În astfel de condiții, el o roagă pe asistenta
sa, Katherine, care-i era foarte loială, să joace rolul
nevestei de care, spunea el, intenționa să divorțeze.
Ca minciuna să pară credibilă, în joc intră și copiii
asistentei. Toți vor pleca într-un week-end în Hawai,
dar acolo lucrurile iau o altă întorsătură care, până
la urmă, le va schimba viața celor doi.

DIVA

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

: A - MEI - E - APOI - WILD - H - NIT - NAI - ASI - ABONA - HRISOV - F - BOIA - RAIA - WON - V - ACHER - LN - AE -
OSRAM - TREZI - SC - WIGAN - OLARI - ATONIE - KABUL - IA - R - SEF - IESI - YI - H - MINOTAUR - TT - NON - KI -
TI - LP - EMIRI - FETRU - REINNOITI - YA - TIGVA - AA - STA - YN - STILCI - I - MERGE - LAS - KIL - NAUT - BILANTURI 

Vineri, 2 decembrie
NAȚIONAL TV, ora 21,00, Bandele din New

York
PRIMA, ora 22,30, O noapte criminală

Sâmbătă, 3 decembrie
DIVA, ora 20,00, Casa Crăciunului
PRO CINEMA, ora 23,00, Donnie Brasco

Duminică, 4 decembrie
NAȚIONAL TV, ora 20,00, Dragoste imposibilă
TVR 2, ora 22,00, Trei etaje

Luni, 5 decembrie
TV 1000, ora 20,00, Îndoiala
PRO CINEMA, ora 20,30, Misterul înălțimii

Marți, 6 decembrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Tolkien: Dincolo de

poveste
NAȚIONAL TV, ora 23,00, Electra Luxx

Miercuri, 7 decembrie 
TVR 2, ora 20,00, Bărbierul din Siberia (I)
PRO CINEMA, ora 20,30, Prinde-mă! Dacă

poți

Joi, 8 decembrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Copiii omului
PRO TV, ora 21,30, Teroare în Paris



Dumnezeu, în fi-
lantropia Sa, n-a
îngăduit să dispară

integral însușirile "chipului
lui Dumnezeu din om", ci i-
a dat omului posibilitatea
să folosească tehnici, ca să
acționeze din exterior
asupra naturii și să-și asig-
ure astfel supraviețuirea. 

Sfântul Ioan Gură de Aur
spune că după cădere, tehni-
cile se dezvoltă progresiv pe
pământ și că prin ele se
gospodărește constituția
lumii. Chiar Hristos a vindecat
boli, a făcut minuni prin
tehnica puterii sale spirituale.

Tehnicile s-au dezvoltat
progresiv

În toată istoria omenirii. La
început, și multă vreme după
aceea, omul dă dovadă de o
conștiință practică, care se
inspiră din fapte mecanice ale
realității, folosindu-se de
pârghii la ridicarea greutăților
sau la zdrobirea pietrelor; dar
nu poate fi vorba de reflexie
sau de înțelegerea rapor-
turilor pozitive dintre lucruri
și nici măcar de presupunerea
unor legi cantitative de care ar
asculta lucrurile. Omul folo -
sește fenomenele meca nice,
dar le ține învăluite în pânza
imaginației și super stiției.
Omul va fi multă vreme un
mecanic care ignora mecanica,
dar treptat se va smulge din
fatalitate și determinismul na-
turii, căutând să nu se mai
plece în fața naturii. Acul,
țesătura, roata, securea, fierăs -
trăul și moara, procedeele
diferite de producere și
întreținere a focului, alături de
olărie, sticlă și metale, sunt
creații geniale care vin să con-
firme cele de mai sus.

Creștinismul și credința
într-un Dumnezeu veșnic

Este ceea ce eliberează
omul cu adevărat de sub robia
legilor naturale sau a celor
cosmice, a mitului veșnicei
reîntoarceri, care domina
mentalitatea omului antic.
Este adevărat că știința pro-
priu-zisă, ca sistem rațional de
explicare a lucrurilor și nu
numai ca un mănunchi de
rețete practice, se dezvoltă în
vechea Eladă. Această liber-
tate a dobândit-o omul dato -
rită creștinismului, cu credința
lui într-un Dumnezeu veșnic.
Toate creațiile au fost făcute
de Dumnezeu, el fiind CRE-
ATORUL.

Știința și Tehnica a con-
tribuit la progresul omenirii
sub chipuri diferite. A dat

omului posibilitatea să se
înalțe către planetele sistemu-
lui nostru solar și dincolo de
el, să pătrundă în lumea mi-
crocosmosului, să contribuie
la ameliorarea condițiilor de
viață ale omului și la împu -
ținarea suferinței. Tehnica sat-
isface, firește, în cea mai mare
parte, trebuințele omului, dar,
ca un revers al monedei, le
suscită și le înmulțește la in-
finit. Omul epocii noastre este
mereu mai nesatisfăcut decât
omul altor epoci. 

Goana nebună a tuturor
pentru satisfacerea trebuințe -
lor materiale și puterea
aproape discreționară a
reclamei și consumului, care
înmulțesc în mod disperat
toate acestea, îndepărtează
omul de Dumnezeu, de lumea
valorilor spirituale. Puterea de
distrugere prin tehnică este
foarte mare. Tehnica izvorâtă
dintr-o rațiune autonomă,
care nu vrea să știe de Dum-
nezeu, se aseamănă cu pomul
cunoștinței binelui și răului
din Paradis. Pe de o parte, ea
pare să fie bună și slujește
multe din interesele vitale ale
omului. Pe de altă parte, se în-
toarce împotriva omului cu o
putere de a distruge îngrozi-
toare. Diavolul știe că sub
aparența binelui se ascunde
răul. 

Tehnica pierde relația 
cu Dumnezeu

Îl obligă pe om să se uite
asupra lumii naturale exte-
rioare și să uite de viața
spirituală. Împins de trebuințe
vitale și încântat de exactitatea
științelor naturale, de carac-
terul lor geometric, de exacti-
tatea și precizia aplicațiilor lor,
omul s-a angajat pe calea larg
deschisă de ele către lumea
exterioară, neglijându-se pe
sine și cultivând într-o măsură
mult mai mică științele spirit-
ului în comparație cu cele din-
tâi. Necesitatea primară de a
trai l-a obligat pe om să se in-
tereseze de cucerirea lumii din
afară, îndreptându-și atenția
spre această lume, în detri-
mentul cercetării minunatelor
puteri care sălășluiesc în inte-
riorul omului. 

De altfel, acestea alcătuiesc
o lume mult mai complexă,
mult mai misteri oasă, mai
greu de sesizat și mai fluidă
decât lumea fizică, iar
inteligența omenească preferă
simplitatea, fixitatea și solidi-
tatea, precizia și forma
geometrică, pe care le găsește
în lumea exterioară omului.

Apoi, trebuie spus că

tehnica autonomă tinde să se
transforme în scop în sine, să-
l facă pe om să uite de sensul
vieții sau a existenței sale.
Tehnica nu este și nu poate fi
decât instrument, iar nu scop.
Un mare savant spune: ,,Ne
naștem în minciună, trăim și
murim în minciună'' 

Cercetătorii au și ei 
interesele lor

Iar istoria și cercetările
pentru aflarea adevărului se
fac pentru bani și interese. Și
la noi, un așa-zis cercetător,
datorită urii, intereselor și
lăcomiei a schimbat un curs al
istoriei într-un anumit dome-
niu. Nu există scopuri tehnice
ale vieții, ci numai mijloace
tehnice. Scopurile aparțin
domeniului spiritului. Instru-
mentul tehnic, prin însuși
natura lui, rămâne eterogen
omului, spiritului și sensului.
Cu toate acestea, el tinde să se
substituie scopului și, prin
importanța care i se atribuie
astăzi, poate să mascheze sau
să șteargă din conștiința omu-
lui chiar sensul vieții. 

Omul este, desigur, prin
natură, ,,homo faber”, dar
aceasta numai în vederea
unor scopuri mai înalte. De
aici importanța metafizică și
religioasă a problemei tehnicii.
Omul a primit din partea lui
Dumnezeu poruncă să
stăpânească pământul (do-
minium terrae), dar cu două
condiții. Să nu uite niciodată
că, lumea peste care a fost pus
stăpân vine de la Dumnezeu și
nu poate exista fără Dum-
nezeu, că e darul lui Dum-
nezeu față de om și că omul a
fost creat la sfârșit fiindcă nu
poate exista în afara mediului
creat anterior. În aceste
condiții, Dumnezeul omului,
alcătuit din trup și suflet, era
inelul de legătură între El și
Cosmos. Poruncile se transmit
prin Duhul Sfânt. Dar văd că
mulți, datorită credinței, au
devenit profitori.

Apariția civilizației 
tehnice 

În virtutea unui antro -
pocen trism excesiv, omul se
așază în locul lui Dumnezeu
pe pământ, pentru a deveni
astfel stăpânul și proprietarul
pământului. Căutând să imite
pe Dumnezeu, caută să
stăpânească și să exploateze
natura prin mijloace tehnice
fără egal în istoria omenirii.
Dar nu mai ține seama de
legile lui Dumnezeu așezate în
natură, ci caută să impună na-

turii legile lui proprii. 
Pe această cale nu numai că

se dă naștere unei lumi artifi-
ciale, deosebită de cea
naturală, pe care omul o
suportă cu dificultate, dar se
dă naștere și unei crize ecolog-
ice, care amenință supravie -
țuirea omului pe planeta.
"Este îngrozitor să vezi, spune
Adunarea Consiliului Ecu-
menic al Bisericilor de la Can-
berra, că specia umană a fost
capabilă să distrugă, într-o
perioadă de doua sute de ani
de la începutul erei industri-
ale, ceea ce natura a creat pe
parcurs de miliarde de ani”.
”Oamenii trăiesc într-o falsi-
tate creata chiar de ei. Dar nu
putem trece cu vederea că
rațiunea autonomă și tehnica
promovată de ea, care a sporit
încrederea omului în el însuși,
uitând de Dumnezeu, a dat
naștere procesului de secu-
larizare care tinde să-l rupă pe
om de Dumnezeu și să-l facă
să devină sclavul lumii mate-
riale, desfigurându-l din punct
de vedere spiritual și lăsându-
l fără apărare în fața spiritelor
malefice. 

Așteptările secolului al
XVIII-lea nu s-au realizat 

Cetatea cerească n-a cobo -
rât pe pământ și continuăm s-
o așteptăm. Știința a dobândit
victorii dincolo de așteptările
secolului al XVIII-lea, dar
lumea care rezultă nu pare să
fie mai rațională decât cea pe
care am cunoscut-o în
veacurile precedente. Mereu
mai multă lume din cadrul
națiunilor celor mai puternice
de pe pământ se simte fără
ajutor în ghearele unor forțe
iraționale, care vor să destabi-
lizeze religia și cultura". Iar un
gânditor ortodox adăuga, la
rândul său: "Conceptul mod-
ern de autonomie a rațiunii
vine din umanismul păgân,
adică din încrederea nelimi-
tata în puterea individului de
a se ridica deasupra lumii, for-
mulându-i și dictându-i legile
lui. Omul nu va putea ajunge
niciodată la supremația spiri-
tului pentru a depăși decalajul
dintre progresul științific și cel
spiritual, dacă va continua să
rămână curbat asupra ideilor
lui”.

Dumnezeu n-a creat lumea
desăvârșită de la bun început
- de fapt Dumnezeu a zis la în-
ceput că lumea este bună și nu
perfectă. Trăim astăzi în pro-
cesul confruntării dintre
lumea autonomă, care duce la
secularizare, care dezuma -

nizează omul, distruge creația,
și o altă lume, teonomă, care
tinde la transfigurarea omului
și cosmosului în Hristos și
Biserică, prin lumina de foc a
Duhului. Secularizarea pro-
gresului reprezintă eshatolo-
gia tehnicii raiul științei și
tehnicii, intuiesc transceden-
tul.

Cineva spunea că arta
creează, ca și tehnica, o reali-
tate inexistentă în natură, cu
mari repercusiuni asupra
vieții. Însă realitatea artei este
simbolică, iar a tehnicii este cu
totul lipsita de caracter sim-
bolic. Este adevărat, așa a fost
atâta vreme cât tehnica a fost
dominată de concepție
mecanistă. Astăzi, lucrurile s-
au schimbat fiindcă, folosita
de o mentalitate quantică,
tehnica a reușit să pătrundă în
domeniul realității din lumea
microcosmosului și să bata,
după cum susțin numeroși
savanți, la porțile transcen-
dente. 

Din nefericire însă, mulți
savanți, părăsind deismul ilu-
minist, se orientează către
panteism, din cauza realității
pe care le descoperă în lumea
microcosmosului. Pentru a
depăși atât deismul, cât și pan-
teismul, și pentru a progresa
către o cosmologie teonomă,
este nevoie să se ia serios în
considerație lumina Duhului
Sfânt de la Cincizecime, care
îmbrățișează în Hristos cos-
mic, atât universul văzut, cat și
pe cel nevăzut. Sprijinindu-ne
pe această putere extraordi -
nară, pe puterea lui Dum-
nezeu, vom putea umaniza
omul și tehnica, prin transfig-
urarea lor în Harul Duhului
Sfânt.

LA MULȚI ANI ROMÂNIA!

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ing. 

Ioan Romeo Mânzală
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Divinitatea și fizica cuantică



Mod de preparare:
Două căni şi jumătate de

apă se amestecă bine cu uleiul
şi zahărul. După ce s-a topit
zahărul, se adaugă făina şi
praful de copt, amestecându-
se ușor, până ce ingredientele
se omogenizează. Spre final,
se adaugă şi restul de apă, iar
aluatul obţinut se împarte în
două. În prima parte se
încorporează dulceaţa, esenţa

de rom şi cacao, iar la cea de a
doua parte se adaugă fulgii de
cocos şi un plic de zahăr vani-
lat. 

Într-o tavă termorezis -
tentă, tapetată cu hârtie de
copt, se aşază primul  strat de
aluat, apoi al doilea, iar tava se
dă la copt, la foc potrivit, pen-
tru 35-40 de minute. După ce
se scoate din cuptor, prăjitura
se pudrează cu zahăr.
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Mod de preparare
Legumele, rase sau date

prin robot, se pun la călit
într-un vas mai mare. După
ce se înmoaie, peste ele se
toarnă apă și se lasă la fiert
aproximativ un sfert de oră.
Între timp, se curăță și se
spală ciupercile, se toacă
mărunt și se adaugă în vasul
cu legume. După 15 minute,

timp în care ciupercile s-au
fiert și ele, în oala cu legume
și ciuperci se pune zarza-
vatul din borcan și borșul. Se
mai dau câteva clocote, apoi
se presară verdeață, iar focul
se stinge. Ciorba se acoperă
cu un capac câteva minute,
până se pătrund aromele,
apoi se poate servi cu ardei
iute. 

Mod de preparare:
Prunele uscate se spală

bine în două-trei ape, se
opăresc în apă clocotită și se
lasă la scurs. Între timp, se
curăță ceapa, se taie solzișori
și se călește în ulei. 

Când devine sticloasă, se
adaugă morcovul și ardeiul,
legume care au fost tocate

mărunt, orezul, trei căni de
apă, sare și piper după gust,
alte condimente preferate.
Totul se amestecă foarte
bine, iar când orezul s-a um-
flat, se adaugă prunele. 

Compoziția se amestecă,
apoi se dă la cuptorul încins,
pentru 10-15 minute.

Poftă bună!

INGREDIENTE

300 g prune uscate, 3 cepe, un morcov, un ardei
roșu, 3 linguri de ulei, o cană de orez (200 g), o lingură
de ierburi cu mărar, sare, piper.

INGREDIENTE

un morcov, o ceapă, o rădăcină de păstârnac, o
rădăcină de pătrunjel, o felie de țelină, 300 g ciuperci
pleurotus, o lingură de zarzavat cu ardei și roșii, 5 lin-
guri de ulei, borș acru, sare, piper și verdeață.

cIoRbă cu cIuPERcI PlEuRoTus 

oREz cu PRuNE uscaTE 

PRăjITuRă cu cocos, DE PosT INGREDIENTE

trei căni de apă minerală, două căni de zahăr, patru
căni cu făină, o cană cu ulei, cinci linguri cacao, şase
linguri dulceaţă, un plic şi jumătate praf de copt, cinci
linguri nucă de cocos, esenţă de rom, un plic de zahar
vanilat.
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Călin BICĂZAN



TALON de ANUNŢ GrATUiT PeNTrU PerSOANe FiZice

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe

l Vând apartament în Deva, 60
mp. str. Aleea Pescarilor, bl.A10, sc.1,
parter, 2 intrări, 2 focuri, 2 băi, bal-
con, terasă, proiect balcon. Preț:
255.000 lei, telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, lângă școala A.Șaguna, CT, ter-
mopan, gresie, faianță, baie cu geam,
izolat termic, balcon închis. Preț:
53.800 euro, telefon: 0720.175.876.

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 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 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
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 pădure, 1800 mp, cu  
4 lei/mp, situată deasupra satului
Simeria Veche, cu actele la zi, 
inclusiv TOPO. 
Informații la telefon: 0774.578.808.

l Vând teren intravilan Deva,
zona Boromir 4200 mp, FS 33 m, toate
utilitățile, anexe. Preț: 50 euro, tele-
fon: 0722.564.004.

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 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 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 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.

MATRIMONIALE

l Domn serios, caut doamnă pen-
tru prietenie-căsătorie, cu vârstă de
peste 60 de ani, 1,60 m, 60 kg.,
nefumătoare. Asigur condiții bune de
viață. Informații telefon:
0736.383.325.

l Bărbat, 55 de ani, cu situație
materială foarte bună, caut doamnă
serioasă pentru o prietenie, eventual
căsătorie. Telefon: 0746.610.058.

l Bărbat văduv, 64 ani, caut o
doamnă serioasă pentru o prietenie,
eventual căsătorie, cu condiția să se
mute la mine. Telefon:0747.066.358

l Domn serios, fără vicii, 52 de
ani, cu domiciliul în Hunedoara, fără
obligații, doresc să cunosc o persoană
de sex feminin, serioasă, cu caracter,
pentru prietenie, eventual căsătorie.
Telefon: 0754.899.659.

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

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 țuică de mere, dublu
rafinată, de 60 de grade, curată. Preț:
40 lei/litru. Telefon: 0744.398.487.

l Vând țuică bio, din prune, 52
grade, certificat ecologic. Telefon:
0740.908.529, 0770.401.153.

l Vând telefon ”Nokia”, cu
clapetă, nou și 2 fotolii noi. Preț con-
venabil, telefon: 0729.942.745,
0724.073.100, 0254.216.491.

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.

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

I
nspectoratul Școlar
Județean Hunedoara, în
parteneriat cu

Instituția Prefectului
Județul Hunedoara, Consil-
iul Județean Hunedoara,
Camera de Comerț și In-
dustrie a județului Hune-
doara,  Facultatea de
Inginerie din Hunedoara și
cu primăriile pe raza
cărora funcționează
unitățile de învățământ
profesional și tehnic din
județ, a inițiat și a demarat
proiectul "VET - SMART -
Școala Milenium - Activă și
Responsabilă pentru Toți". 

În cadrul acestui proiect, în
perioada 10 – 25 noiembrie
2022, s-au derulat zece dezba-
teri de tip masă rotundă, la
care au participat repre -
zentanți ai Instituției Prefec-
tului Județul Hunedoara,
reprezentanți ai Consiliului
Județean Hunedoara, repre -
zen tanți ai primăriilor (Deva,
Simeria, Crișcior, Hunedoara,
Călan, Hațeg, Orăștie, Geoagiu,
Petroșani, Petrila, Vulcan, Lu-
peni, Uricani), reprezentanți
ai mediului de afaceri (aprox-
imativ 80 de agenți economici
din județ), reprezentanți ai
Camerei de Comerț și Indus-

trie,  repre zentanți ai mediului
universitar, directori și profe-
sori din cadrul unităților cu
învăță mânt profesional și
tehnic, precum și repre zen -
tanți ai inspectoratului școlar. 

Scopul dezbaterilor a fost
identificarea și dezvoltarea
unor strategii la nivelul
județului,  pentru corelarea
ofertei  de formare inițială
prin învățământul profesional
și dual, cu cererea de pe piața
muncii, îmbu nă tățirea accesu-
lui la învățare și  formare
profesională, precum și pen-
tru ridicarea calității actului
educațional, cu scopul de a
elimina deficitele de com pe -
tență. În fapt, s-a dorit crearea
unor punți de legătură între
repre zentanții mediului edu -
cațio nal, reprezentanții comu -
nită ților locale și ju dețene și
reprezentanții mediului eco-
nomic.

Totodată, obiectivul acti -
vită ților desfășurate a vizat
creșterea atractivității pentru
elevi a ofertei învățământului
profesional și dual, prin  facil-
itarea accesului acestora la un
proces educațional profe-
sional bazat pe cunoaștere și
competențe solicitate de con-

textul global al tehnologiei și
de piața ocupațională, asi -
gurând adaptabilitatea tine -
rilor absolvenți la cerințele
primului loc de muncă și la
exigențele angajatorilor. Au
fost propuse următoarele
acțiuni comune:    

1. Recomandările formu-
late să fie transpuse în politici
publice, care să susțină dez -
vol tarea durabilă a comuni -
tății;    

2. Asigurarea transfera -
bilității cunoștințelor, de-
prinderilor și priceperilor,
dinspre companii spre școală;    

3. Transparenţa activită -
ţilor şi a informării reciproce;  

4. Respectarea și aplicarea

Proiectul “VET-SMART - Şcoala Milenium - 

Activă şi Responsabilă pentru Toţi”

principiului consultării per-
manente;   

5. Stabilirea unor strategii şi
metodologii comune în ceea ce
priveşte formarea inițială a
tinerilor din județul Hune-
doara prin învățământul profe-
sional, dual și tehnolo gic-liceal
sau postliceal;    

6. Promovarea reciprocă, în
cadrul activităţilor comune
(mese rotunde, ziua porților
deschise, dezbateri la care să
fie invitați și părinții elevilor
de clasa a VIII-a);  

7. Promovarea imaginii tu-
turor actorilor principali prin
diverse căi de comunicare
(mass-media sau internet);
8.  Consilierea elevilor, privind

cariera, prin derularea tuturor
acțiunilor propuse.

S-au conturat și noi
oportunități de colaborare cu
reprezentanții mediului eco-
nomic prin inițierea unor noi
proiecte care să vizeze nu
doar formarea profesională a
tinerilor, dar și promovarea în
mediul virtual a calificărilor
profesionale căutate pe piața
muncii.

Conducerea Inspectoratu-
lui Școlar Județean Hunedoara
mulțumește tuturor colabora-
torilor implicați în derularea
acestui proiect.

Inspector școlar general,
Prof. dr. Maria ȘTEFĂNIE

Hunedoara – Patinoarul
artificial din municipiul Hune-
doara a fost deschis cu ocazia
Zilei Naţionale, acesta fiind
amplasat în imediata apro -
piere a casei de cultură. 

„Patinoarul montat anul
acesta aproape de bradul îm-
podobit din faţa Casei de
Cultură este unul ecologic, dar
poate fi utilizat purtând patine
obişnuite. Pentru a aluneca pe
suprafaţa de 200 mp nu e
nevoie de gheaţă (implicit nici
de folosirea energiei electrice
pentru a menţine gheaţa)
deoarece suprafaţa este din
teflon acoperit de o răşină
specială care asigură aluneca -
rea în bune condiţii”, a infor-
mat administraţia locală.

Tarifele sunt aceleaşi ca-n
anii trecuţi: 7 lei închirierea de
patine, 7 lei accesul pe pati-
noar. Copiii cu vârste de până
la 15 ani au gratuitate la
folosirea patinoarului şi plă -

tesc doar închirierea patinelor.
Până la sosirea vacanţei de

iarnă programul va fi urmă -
torul:

Luni – joi: 16.00 – 21.00
Vineri: 14.00 – 21.00
Sâmbăta şi duminica:

12.00 – 21.00
Pe durata vacanţei şcolare

de iarnă patinoarul va fi de-
schis zilnic între orele 12.00 –
21.00.

Lupeni - Sezonul de schi
din această iarnă s-a deschis
în staţiunea Straja cu ocazia
Zilei Naţionale, 1 Decembrie,
stratul de zăpadă pe cele două
pârtii care au fost deja
pregătite depăşind 30 de cen-
timetri. Cea mai cunoscută
staţiune de schi din judeţ, şi
una dintre cele mai apreciate
din ţară, i-a întâmpinat pe iu-

bitorii sporturilor de iarnă în
condiţii impecabile, aşa cum
se întâmplă de ani buni, în-
coace. 

„Pârtiile Constantinescu şi
Platoul Soarelui sunt deja
funcţionale. Încercăm să
finalizăm pregătirile şi pe pâr-
tia Mutu. Stratul de zăpadă pe
pârtii depăşeşte 30 de cen-
timetri, din care zăpada

naturală măsoară 8-10 cen-
timetri, iar diferenţa este
zăpadă artificială”, a precizat
Emil Părău, administratorul
mai multor pârtii din staţiune. 

De altfel, tunurile de
zăpadă artificială au fost por-
nite încă din 18 noiembrie,
pentru ca schiorii să se poată
bucura de pârtii încă din
prima zi a lui decembrie. 

În ceea ce priveşte insta -
laţiile de transport pe cablu,
acestea sunt funcţionale în to-
talitate.

Turiştii care doresc să urce
în staţiunea Straja cu maşina
pot face acest lucru pe drumul
judeţean care pleacă din Lu-
peni, carosabilul fiind în bună
stare.

Cei care preferă să ajungă
în staţiune cu telegondola îşi
pot lăsa maşinile în parcarea
de la staţia de pornire a
telegondolei, în Lupeni, sau în
parcarea de la intrarea în
Straja. 

Sezonul de schi s-a deschis în staţiunea Straja Patinoar artificial 
la Hunedoara


