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„Întotdeauna am fost de părere că trebuie să ai ouă
ca să deschizi sau să porneşti ceva nou şi mai ieşit din
tiparele obişnuite, într-un orăşel provincial cum e Deva.
Nu contează că e vorba de cultură, sport, voluntariat sau
de... banala mâncare. Ei, uite că cineva a gândit la fel şi
a transpus ideea în mod literal, sau mot-à-mot cum ar
spune francezii. Aşa a apărut Omlette Bistro” – „;Mâncărimi
culinare”.
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Complexul Energetic Hunedoara nu intră în insolvenţă, aşa cum şi-ar fi dorit Consiliul de
Administraţie. Mai mult, creditorii pot, în continuare, să execute silit conturile companiei.
Directorul general al CEH, Samuel Dioane, spune că se fac eforturi pentru a se evita oprirea
activităţii. Tot el admite însă că, la ora actuală, CEH este la un singur pas de o astfel de
situaţie.
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Autostrada Lugoj – Deva a
reintrat în era
„alba – neagra”

Meciuri „de şase
puncte” pentru echipele
hunedorene

La începutul lunii octombrie, ministrul demis al
transporturilor Răzvan Cuc (PSD) spunea că Lotul 3 al
autostrăzii Lugoj – Deva va fi deschis circulaţiei. La finele
lunii octombrie, ministrul desemnat al transporturilor,
Lucian Bode, spune că sunt slabe şanse ca bucata de
autostradă dintre Ilia şi Holdea să fie „pusă în trafic” până la
finele acestui an.

După exact o treime de campionat derulată, CS Hunedoara şi
Cetate Deva susţin sâmbătă partide deosebit de importante
pentru situaţia lor din clasament la finele sezonului de
toamnă. Într-o serie a patra dominată clar de U Craiova şi în
care Gilortul e practic prima echipă retrogradată, orice punct
contează în tentativa de a evita retrogradarea şi/ sau a-ţi
asigura un loc cât mai departe de zona fierbinte din subsol.

Nr. 2433, 1 Noiembrie 2019 n www.glasul-hd.ro

COMUNITATE 02
Mâncărimi culinare - rubrică de opinie

OMLETTE BISTRO –
arta culinară ca act de curaj
Clubul DIGESTIV
0721.374.581
Întotdeauna am fost de părere
că trebuie să ai ouă ca să deschizi sau să porneşti ceva nou
şi mai ieşit din tiparele obişnuite, într-un orăşel provincial cum e Deva. Nu contează
că e vorba de cultură, sport,
voluntariat sau de... banala
mâncare. Ei, uite că cineva
a gândit la fel şi a transpus
ideea în mod literal, sau motà-mot cum ar spune francezii.
Aşa a apărut Omlette Bistro.
Localul este gândit nu doar
pentru micul dejun, cum am
fi tentaţi să credem, dacă ne
gândim că toate preparatele
au la bază oul. Asta cu ouăle
mâncate doar dimineaţa e o
cutumă care ar trebui să dispară. Aş spune mai degrabă că
simpaticul bistro este potrivit
pentru un mic dejun oricât de
prelungit, având în vedere că
– surprinzător – are un orar
de la ora 7 la ora 23. Studiind
eu meniul mă gândeam că
Omlette Bistro poate fi şi locul
unde să te dregi, în dimineaţa
de după o petrecere reuşită şi
asta pentru că lista băuturilor este nefiresc de lungă şi
variată.
Altfel, preparatele sunt inspirat grupate pe specialităţi,
feluri de mic dejun, meniuri
şi desert. Aici, la acestea din
urmă, le-aş putea da câteva
idei de „dulce” făcut cu ouă, ca
să păstreze specificul, pentru
că acum lipseşte complet

ingredientul amintit. Cremă
de zahăr ars, lapte de pasăre,
gris pané sau chiar un gălbenuş frecat cu zahăr şi cacao
pentru cei care iarna vin aici
cu dureri de gât sau cu copiii.
Eu am intrat pe la ora 10 dimineaţa, tocmai în ideea că cei
mai mulţi clienţi ar trebui să
fie cam pe la ora aceea. M-am
trezit însă singur, ca şi client,
desigur, într-un decor chiar
plăcut şi un băiat dezgheţat
mi-a sărit în întâmpinare,
parcă dornic de acţiunea care
îi lipsea.
E greu să te decizi ce specialitate ai putea mânca, atunci
când lista are nu mai puţin de
16 feluri. Să spun că doar primul dintre ele, banala omletă
simplă nu-mi sună a specialitate. În rest, n-ai decât să alegi
în funcţie de cum preferi să fie
gătit oul şi după ce poţi primi
alături de el. Eu m-am oprit
la „Scrambled Avocado” doar
din curiozitatea de a vedea
cum voi primi fructul, ştiind
că acasă mi-e destul de greu
să-l am în forma nici prea
copt dar nici prea verde. Am
primit o papară gustoasă şi
câteva felii de avocado perfect,
dar pe care m-au lăsat să mi-l
condimentez la dorinţă, cu
sarea şi piperul de pe masă.
Şi... mai alegi şi după preţ,
adică dacă plăteşti 15-20 de
lei pe porţie, măcar să fie trei
ouă, nu? O menţiune specială
pentru o pâine care – chiar
dacă n-a fost prăjită, cum scria

în meniu – a fost deosebit de
gustoasă. Chiar am mai cerut
o felie, am primit trei şi spre
lauda lor le-au inclus în costul
mâncării.
Şi dacă tot vorbim de preţuri...
Am spus deja că e un act de
curaj să deschizi omletărie.
Dar să pui asemenea preţuri,
e ca şi cum ai avea la pocher o
mână cu o singură pereche şi
ai spune „plus nevasta”. Sunt
delicioase preparatele, dar
mult prea picante şi nu mă
refer aici neapărat la gust.
Până vine desertul, pentru
că am comandat şi aşa ceva,
obligat într-un fel să mă
îmbuib de fiecare dată doar
ca să probez cât mai multe
feluri, mai citesc din meniu.
Mă întreb câte ochiuri de ou
crocante or fi la micul dejun

cu acelaşi nume, pentru că la
19,50 lei ar trebui să primeşti
cel puţin şase, cred eu. Alături
de ceva surpriză şi neprecizat,
pentru că informaţia asta
lipseşte şi doar n-o să ţi le dea
singure pe farfurie. Sau poţi
să călătoreşti, măcar virtual,
în fiecare dimineaţă, alegând
din platourile Paris, Londra
sau New York, cu croissant,
cârnăcior cu fasole respectiv
muffin hamburger.
La pachet am luat, pentru colegii mei care între timp munceau, un Pané Sandwich care
pe lângă că arată minunat, e şi
foarte bun. Ei au spus-o şi nu
cred că au făcut-o doar pentru
că l-au primit cadou. Tocmai
de aceea am gustat şi eu şi
m-am gândit că n-ar fi o idee
rea să le fac de-acum copiilor,
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Gramul de aur............... 206.2074.............+0.9006
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pentru şcoală, sandviciurile cu
pâine în ou.
A venit desertul. Două bucăţi
măricele de gris, rumenit
puţin în tigaie, făcut – mi se
precizează, deşi n-am sesizat
- cu oleacă de ou şi alături de
câţiva sâmburi acrişori de
rodie şi de o dulceaţă foarte
bună din fruce de pădure. O
alternativă mult mai bună la
veşnicii papanaşi.
Conform obiceiurilor mele,
nu m-am putut abţine să nu
dau şi un mic test. După ce
am primit fără nici o problemă bonul de decont, fără să
provoc nervi sau disperare,
ca în multe alte locuri, l-am
„uitat” în nota de plată. Ce
credeţi? A fugit simpaticul
băiat de la servire după mine
prin centrul oraşului să mi-l

aducă? Da.
Deşi n-ai crede, am plecat de la
Omlette Bistro gândindu-mă
că azi pot sări lejer peste
prânz. Din când în când aţi
putea renunţa la o masă cu
prietenii într-un restaurant
clasic şi v-aţi putea întâlni
la Omlette Bistro, un locşor
plăcut şi cu mâncare potrivită
pentru toţi. Dacă aţi face asta
şi numai pentru a învăţa în
câte moduri puteţi prepara
banalul dar atât de hrănitorul
ou şi tot ar fi un câştig pentru
voi. N-o să reuşiţi niciodată s-o
faceţi ca bucătarul de aici şi
nici n-o să le puteţi „desena” la
fel de frumos în farfurie dar
tocmai de aceea, dacă mergeţi
o dată, sigur veţi reveni. Eu
le urez baftă, pentru că au
nevoie.
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CEH e la un pas de colaps
Directorul general recunoaşte că, în condiţiile actuale,
Complexul nu mai poate funcţiona decât câteva zile
Complexul Energetic Hunedoara nu intră în insolvenţă,
aşa cum şi-ar fi dorit Consiliul de Administraţie. Mai mult,
creditorii pot, în continuare, să execute silit conturile companiei. Directorul general al CEH, Samuel Dioane, spune
că se fac eforturi pentru a se evita oprirea activităţii. Tot el
admite însă că, la ora actuală, CEH este la un singur pas de
o astfel de situaţie.
Ciprian IANCU
Tribunalul Hunedoara
a respins ieri cererea
de intrare în insolvenţă
formulată de Complexul
Energetic Hunedoara. Aceeaşi instanţă a respins şi
solicitarea de suspendare
a executărilor silite formulată de compania amintită.
CEH nu a avut noroc nici
în dosarul mai vechi, în
care o serie de creditori
solicită intrarea sa în insolvenţă, dosar care a avut
termen tot ieri, dar în care
instanţa a stabilit un nou
termen pentru data de 14
noiembrie. Problema este
că, până pe 14 noiembrie,
CEH are şanse mari să fie
forţat să îşi oprească, pur

şi simplu activitatea. Asta
ar însemna, implicit, oprirea furnizării de apă caldă
şi căldură în Deva.
La limita de jos a
supravieţuirii
Contactat de
“Glasul Hunedoarei”,
directorul
general al
CEH, Samuel Dioane
(medalion)
spune că
societatea
va face apel
la decizia Tribunalului Hunedoara. În
cazul în care nu va obţine
o soluţie favorabilă la Cur-

tea de Apel Alba, situaţia
va deveni mai mult decât
dramatică. “Există pericolul opririi activităţii,
mai ales dacă furnizorii
de materiale, gaz metan
şi servicii de transport nu
ne vor înţelege. Noi mai
putem funcţiona câteva
zile, dar nu pot spune câte
anume pentru că, din păcate, acum nu mai depindem de noi, ci depindem
de alţii. Îmi pare rău că se
iau astfel de decizii, fără a
se ţine cont de specificul
activităţii de minerit.
Fără materialele
necesare este
pusă în pericol siguranţa
oamenilor,
siguranţa
zăcământului şi chiar
funcţionarea
termocentralelor. Ne confruntăm cu o situaţie
fără precedent în istoria
societăţii”.
Conform lui Samuel

Dioane, stocurile de cărbune sunt de doar 14.000
de tone pentru ambele
termocentrale, Mintia şi
Paroşeni. Dacă mâine s-ar
opri activitatea în subteran, termocentralele ar
putea să mai funcţioneze
cel mult două-trei zile. În

Autostrada Lugoj – Deva a reintrat
în era „alba – neagra”
Ministrul desemnat pentru Transporturi spune că sunt slabe
şanse ca Lotul 3 să fie deschis anul acesta
Ciprian IANCU
La începutul lunii octombrie, ministrul demis al
transporturilor Răzvan
Cuc (PSD) spunea că Lotul
3 al autostrăzii Lugoj –
Deva va fi deschis circulaţiei. La finele lunii octombrie, ministrul desemnat
al transporturilor, Lucian
Bode, spune că sunt slabe
şanse ca bucata de autostradă dintre Ilia şi Holdea
să fie „pusă în trafic” până
la finele acestui an.
“Pe Lotul 3 aşteptam rapor-

tul de expertiză. Din păcate, şi domnul ministrul ne
poate confirma (referire
la ministrul în exerciţiu) a
venit doar pe tronsonul de
drum şi recomandarea este
limitarea de viteză şi de
tonaj. Încă nu avem raport
de expertiză depus pe
poduri şi pentru consolidări. Asta înseamnă câteva
săptămâni, asta înseamnă
că Lotul 3 Lugoj Deva, 21 de
kilometri, puţin probabil
să fie dat în trafic în acest
an", a declarat ministrul
desemnat pentru Trans-

porturi, Lucian Bode.
Sarabanda expertizelor
Imediat după ce anunţa
că va rezilia contractul
cu spaniolii de la Comsa
– Aldesa (motiv pentru un
alt proces în care, până
la urmă, contribuabilii
români riscă să fie puşi
la plată), ministrul Răzvan Cuc declara că se va
efectua o expertiză tehnică
pentru a se identifica soluţiile de rezolvare a problemelor tehnice invocate ca
motive de reziliere, după
care se va decide când şi
în ce condiţii s-ar putea
inaugura Lotul 3. Apoi, cu
două săptămâni în urmă,
CNAIR spunea că Lotul 3 ar
putea fi deschis circulaţiei
„săptămâna viitoare”, dar
cu restricţii de viteză şi tonaj, în urma unei expertize
efectute de IPTANA Bucureşti. Miercuri, săptămâna
aceasta, ministrul desemnat făcea referire, din nou,
la o expertiză tehnică. Despre ce expertiză (cea făcută
de IPTANA sau cea scoasă
la licitaţie) nu se ştie foarte

clar nici în cadrul CNAIR.
Mai ales că licitaţia pentru
desemnarea unui expert
independent care să pună
concluziile necesare a fost
stopată, după cum indica
ieri site-ul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri
Timişoara, „regionala”
CNAIR. „Este adevărat,
licitaţia a fost anulată, dar
a fost reluată procedura pe
SICAP. Este vorba despre
o expertiză referitoare la
lucrările de artă de pe lotul
3 (lucrări de artă – poduri,
podeţe, ziduri de sprijin
etc... – n.red.)”, s-a rezumat
să declare purtătorul de
cuvânt al DRDP Timişoara,
Sebastian Horvath. Nici
la nivelul CNAIR situaţia
nu este clară în ce priveşte
Lotul 3 al autostrăzii Lugoj
– Deva. Fostul purtător
de cuvânt al CNAIR, Alin
Şerbănescu, a fost dat
afară după ce a contrazis
argumentat mai multe
declaraţii ale ministrului
Răzvan Cuc referitoare la
proiectele de autostrăzi
din România.

prag de iarnă. Şi conturile
CEH sunt goale, spune
Dioane: „Noi încercăm să
dăm cărbune şi scoatem
cam 2000 de tone pe zi.
Dacă mâine ajungem în
situaţia de «stop activitate», din păcate, repet, nu
depinde doar de noi. Am

comunicat situaţia tuturor
forurilor superioare. Mâine vom avea o întâlnire la
Prefectură pentru a vedea
ce s-ar mai putea face. În
ce priveşte creditorii.... nu
prea mai au ce să execute
pentru că sunt goale conturile companiei”.

A fost inaugurat
aparatul RMN de la
Spitalul Județean
din Deva
Ovidiu PETROVAI
Aparatul de imagistică
prin rezonanță magnetică
nucleară (RMN) a fost instalat la Spitalul Județean
din Deva și este funcțional. În perioada imediat
următoare, aparatul RMN
va trece printr-o serie de
teste, obligatorii la punerea
în funcțiune, au anunțat
reprezentanții Consiliului
Județean (CJ) Hunedoara.
Aparatul RMN a fost
inaugurat joi și va funcționa în spațiul situat la
parterul clădirii principale.
Aparatul a fost achiziționat
de Guvernul României,
prin Ministerul Sănătății,
în baza unui acord încheiat
cu Banca Mondială. Valoarea echipamentului este de
3.750.000 lei.
Ce cuprinde spațiul în
care funcționează RMN-ul
Potrivit CJ Hunedoara,
structura funcțională a
spațiului în care a fost
instalat aparatul RMN cuprinde: cabinet investigații
RMN, cabină de comandă,

spațiu pentru pregătirea
pacienților, spațiu pentru
pregătirea pacienților
minori (care cuprinde o
încăpere pentru anestezie
generală și pentru trezire),
sală de așteptare, grupuri
sanitare, vestiar, birou
pentru personalul medical
și un spațiu de depozitare
pentru produsele farmaceutice.
Cabinetul de investigații
a fost amenajat de către
furnizorul de echipamente
cu materiale specifice care
asigură protecția electrostatică, lucrările executate
fiind finanțate cu fonduri
din bugetul județului Hunedoara.
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„De Luminație, Cerul se deschide
de poți să privești Raiul”
1 noiembrie este ziua în
care cei vii îi pomenesc pe
cei care au părăsit această
lume. Este Luminația, ziua
în care cimitirele se luminează de iubirea pentru cei
pe care i-am pierdut. Iubirea și dorul pentru părinții
noștri, bunicii noștri, fii
și fiicele noastre, surorile
și frații noștri. Este ziua
în care Cerul se deschide.
Ziua în care toate sufletele, cei vii și cei răposați,
sunt luminate de speranța
Învierii. Glasul Hunedoarei
vă prezintă obiceiuri și
tradiții de Luminație așa
cum au fost consemnate de
reputatul etnolog hunedorean Marcel Lapteș în
cartea sa “Timpul și sărbătorile țăranului român”.
„Noiembrie începe cu o
sărbătoare adoptată în
calendarul popular al
comunităților din vestul
țării (Transilvania, Banat,
Ardeal și Crișana),
numită Ziua Morților,
la 1 noiembrie.
Țăranii, dar și orășenii, au
preluat sărbătoarea din
calendarul catolic, de la
maghiari, deși data reală
era 2 noiembrie când se
celebrau morții. Aceasta a

fost instituită la 835 ca zi
complexă de către Louis
Le Pieux. 1 noiembrie se
dorea a fi „o sărbătoare
veselă care ar fi trebuit
să celebreze pe toți sfinții
creștinătății, uniți în
aceiași dragoste pentru
Christos”. În calendarul
ortodox această sărbătoare nu este menționată.
În anul bisericesc cultul
morților apare de-a lungul
multor sărbători mari sau
mici când se omagiau sfinții mucenici, în special, dar
exemplul cel mai grăitor
sunt sărbătoarea Paștelui
și a Crăciunului.
Într-o creștinătate ca a
noastră, cu mai multă sau
mai intensă simbolistică și
mitică păgâne era firesc ca
acest cult al morților să-l
întâlnim în variate practici
și credințe prin extinderea
mitului funerar la întreaga
natură și viața. În Ardeal, în cadrul comuniunii
sacro-culturale a maghiarilor, germanilor, sârbilor
etc. cu românii, data de 1
noiembrie a fost acceptată, în mod tacit, având un
caracter mai mult general
- uman pentru că „fenomenul morții mobilizează în
mod natural perspectivele
religioase, antropologice,

fenomenologice etc.”. Pentru a sprijini afirmațiile
de mai sus vom consemna
câteva dintre răspunsurile unor informatori din
teren, în diferite zone etnofolclorice ale Hunedoarei.
„De Luminație meream la
cimitir și aprindeam lumânări pântru tăți morți noști
și dădeam pomană la ăi

mai saraci ... la fel făceau și
reformații ... în partea lor”;
„La biserica greco —catolică toată noaptea ardeau
puzderie la lumânări ...
era Biserica de Sus, a lor,
iar a noastră îi spuneam
Biserica de Jos cu Hramul
„Sfinții Arhangheli Mihail
și Gavril”; “Țineam la 1
noiembrie aceeași zi (mai

bine zis noapte) a morților,
cu cinstirea lor la morminte de părintele nostru”; „Nu
era om în satul nostru să
nu-și cinstească morții ...
de dimineață meream la
mormânturi ... le făceam
curate ... puneam flori, mai
mult crizanteme și dădeam pomană la cei mici,
mere, colăcei, alții făceau

prăjituri, dar mai ra”; „Păi
tăți știu că de Luminație,
cerul se deschide de poți
să privești Raiul cu tăte
minunățiile, numai să știi
când să-1 priveghezi să
ai sufletul curat. Tăt așe,
pămantul scoate morții...
sufletele lor ... îs flămânzi
și însetați, da noi îi alinăm
și dăm pomană””.

„Capitala Daciei, muzeu viu”.
Proiect de restaurare a Sarmizegetusei Regia
Ovidiu PETROVAI
Consiliul Județean Hunedoara vrea să restaureze și să
promoveze situl arheologic
Sarmizegetusa Regia printr-un proiect cu finanțare nerambursabilă prin granturi
norvegiene.
Proiectul se numește “Capitala Daciei - muzeu viu
al patrimoniului cultural
european”, iar administrația
județeană intenționează să
depună o cerere de finanțare
pentru implementarea lui

prin “Mecanismul financiar
norvegian 2014 – 2020”.
Proiectul prevede proiectare și lucrări de restaurare
a sitului arheologic Sarmizegetusa Regia, monument UNESCO, activități /
evenimente de promovare a
patrimoniului cultural mobil
și patrimoniului imaterial, inclusiv a obiceiurilor
populare și meșteșugurilor
tradiționale din zonele rurale hunedorene, organizarea
unei expoziții internaționale
despre capitala Daciei și

activități privind digitizarea
proiectului și promovarea
lui on-line.
Consiliul Județean Hunedoara a aprobat joi Nota conceptuală și Tema de proiectare
pentru acest obiectiv de
investiții. Potrivit primului
document, întocmit de Institutul Național al Patrimoniului (INP), “nepunerea
în aplicare a unui proiect
coerent de conservare, restaurare și punere în valoare
a cetății Sarmizegetusa va
conduce fără îndoială la
agravarea accelerată a stării
fizice, ceea ce va genera pierderi ireversibile de substanță
și o depreciere a valorii
întregului ansamblu”.
Ce propun specialiștii în
patrimoniu
INP a propus, ținând cont
de dimensiunea sitului și de
natura problemelor pe care
le ridică restaurarea și punerea în valoare a acestuia,
un scenariu de intervenție în
varianta minimală cu valoa-

re de două milioane de euro,
fără a include proiectarea și
asistența tehnică.
Specialiștii de la INP propun
amenajarea unui lapidariu
pentru protejarea pieselor de arhitectură expuse,
amenajarea de platforme de
observație în puncte favorabile, amenajarea de alei și
poteci, cu parapeți de sprijin

și protecție și de panouri de
informare și prezentare a
întregului sit.
“Lucrările de conservare și
restaurare trebuie să adere
la principiile curente ale
intervenției asupra patrimoniului construit – minima
intervenție, compatibilitatea,
reversibilitatea (cât de mult
se poate) și diferențierea

– și să respecte exigențele
tehnice specifice – utilizarea
materialelor compatibile cu
cele istorice și a tehnicilor de
prelucrare și punere în operă
care să le reproducă pe cele
istorice, cu grijă extremă
pentru detaliu și calitate a
proiectării și execuției”, se
arată în Nota conceptuală
întocmită de INP.

ANUNŢ PUBLIC
S.C. LOGA TECHNIC PARTS S.R.L. cu sediul în: Călan, str. 1
Decembrie, nr. 40, Clădirea Administrativă Parc Industrial Călan, Birou
PD21, jud. Hunedoara
solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de
mediu pentru obiectivul (activitatea) Operațiuni de mecanică generală
– cod CAEN 2562 amplasat în Călan, str. 1 Decembrie, nr. 40, Clădirea
Administrativă Parc Industrial Călan, Birou PD21, jud. Hunedoara
Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Hunedoara, str. Aurel Vlaicu, nr. 25,
Deva, telefon: 0254/215.445.
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05 COMUNITATE
„Creșterea afacerilor
prin internaționalizare
și inovare”, eveniment
dedicat firmelor din județ
Raluca STROIA
Agenția pentru Dezvoltare
Regională (ADR) Vest, alături de Consiliul Județean
Hunedoara, organizează,
în data de 12 noiembrie
2019, un eveniment dedicat
companiilor din județul
Hunedoara care doresc să
se dezvolte și să inițieze
parteneriate de afaceri cu
alte companii din Europa
si nu numai. În cadrul
evenimentului „Creșterea
afacerilor prin internaționalizare și inovare”, reprezentanții ADR Vest vor
prezenta în detaliu serviciile de suport pentru afaceri
pe care le oferă prin intermediul Enterprise Europe

Network (EEN). Este vorba
de informare și suport
cu privire la legislaţia şi
politicile europene, accesul
pe noi pieţe, oportunități
de finanţare, proprietate
intelectuala și transfer
tehnologic în Uniunea Europeană, internaționalizare
- dezvoltarea de parteneriate de afaceri internaționale
și servicii privind creşterea
capacităţii de management
al inovării. Evenimentul va
avea loc la Conacul Archia,
începând cu ora 11:00.
Participarea este gratuită,
dar este necesară confirmarea prezenței printr-un
e-mail pe adresa cecilia.
cosma@adrvest.ro, până în
data de 8 noiembrie 2019.

Primăria Hunedoara alocă
aproximativ două milioane
de lei școlilor din localitate

Raluca STROIA
La ultima rectificare bugetară, Primăria municipiului Hunedoara a primit,
de la Guvernul României,
peste două milioane de lei.
Mai bine de 90 la sută din
această sumă va fi direcționată către unitățile de
învățământ din municipiu.
„Cu toate că suma primită
la rectificarea bugetară este de cinci ori mai
mică decât cea primită de
municipiul reședință de

COMUNICAT DE PRESĂ
Asociația Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul Pădurenilor GAL este o structura juridica nonguvernamentală (ONG), infiintata informal in anul 2006 si juridic in anul 2009, in
vederea sustinerii si promovarii comunitatilor locale-in baza implementarii unor strategii
de dezvoltare locala de tip LEADER.
Asociația Microregiunea Țara Hațegului-Ținutul Pădurenilor GAL a semnat in 17.11.2016
acordul cadru de finantare nr. C19400078011652207471 si contractul de finantare subsecvent nr. 1, C1940107801165220747 privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a
Microregiunii Țara Hațegului-Ținutul Pădurenilor GAL 2014-2020, finantata prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, masura 19 LEADER, sub masura 19.4
„Sprijin pentru cheltuielile de functionare si animare”.
Strategia de Dezvoltare Locala-SDL detine un plan de finantare in valoare de 4.314.449 euro
(al doi-lea buget ca si marime din totalul celor 239 de GAL-uri), fondurile fiind destinate
potentialelor proiecte depuse la GAL de catre solicitantii publici (UAT) si privati(IMM, ONG,
etc) din teritoriul GAL. SDL intocmita de GAL a obtinut 95 puncte (din maxim 100) si 3 unitati de bonusare (maxim posibil).
Eforturile echipei GAL s-au materializat, in perioada noiembrie 2016–octombrie 2019,
prin urmatoarele:
-intocmire documentatii de accesare (Ghidul Solicitantului, anexe, fise de verificare a conformitatii, eligibilitatii, selectiei, verificare pe teren etc) pentru 10 (zece) masuri de finantare din total de 12 masuri de finantare incluse in SDL
-23 apeluri de selectie lansate
-87 proiecte depuse la GAL in valoare de 3.710.237 euro
-72 proiecte declarate eligibile in urma evaluarii de catre GAL, depuse la AFIR in vederea
finantarii, in valoare de 3.215.481 euro

județ, Deva, noi am decis
că vom folosi toți acești
bani pentru grădinițe,
școli gimnaziale și licee,
întrucât educația este
foarte importantă pentru
noi”, a declarat primarul
municipiului Hunedoara,
Dan Bobouțanu.
Astfel, din totalul de
2.070.000 de lei, Primăria
Hunedoara va aloca bani
următoarelor unități de
învățământ: Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” – 60.000 lei, Colegiul

Economic „Emanuil
Gojdu” – 350.200 lei,
Liceul Teoretic „Traian Lalescu” – 70.000 lei, Liceul
Tehnologic „Constantin
Bursan” – 85.000 lei, Structura Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 1 –122.000
lei, Structura Grădinița
Dumbrava Minunată – 340.800 lei, Liceul
Tehnologic „Matei Corvin” – 248.000 lei, Școala
Gimnazială Nr. 1 –554.000
lei, Școala Gimnazială Nr.
2 – 70.000 lei. În total,

școlile și grădinițele vor
primi 1.900.000 (reprezentând cheltuieli cu bunuri
și servicii pentru unitățile
de învățământ preuniversitar de stat), diferența de
170.000 de lei urmând a fi
direcționată către cheltuielile de personal pentru
însoțitorii persoanelor cu
handicap. Fiecare unitate
de învățământ va cheltui
aceste fonduri în funcție
de necesități, fără ca Primăria să impună ceva în
acest sens.

-55 contracte semnate de catre beneficiarii publici si privati in valoare de 2.743.484 euro
-plati efectuate catre beneficiarii GAL in valoare de 1.259.709 euro
- 2 activitati de instruire
În SDL al Asociaţiei Microregiunea Ţara Haţegului-Ţinutul Pădurenilor GAL un accent
important s-a pus si pe instruirea și perfecționarea liderilor locali si ai reprezentanților
administrațiilor publice locale din cele 26 comune componente, cu scopul implementării
adecvate a proiectelor finanțate de GAL. In acest scop au fost organizate: 2 instruiri, peste
55 de participanti.
-15 evenimente de informare/ promovare in teritoriul GAL
O atenție deosebită s-a acordat și domeniului de promovare, informare si animare în teritoriu. In acest scop, GAL a realizat: 15 evenimente de informare si promovare; 3.000 pliante;
3.000 mape.
-9 modificari ale SDL cu scopul adaptarii acesteia la cerințele beneficiarilor din teritoriul
GAL
-1 raport de evaluare a SDL
- 1 raport privind evaluarea performantei.
TERITORIUL Asociatiei Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL este format exclusiv din mediul rural, avand de suprafata de 2.770,59 km2 (peste 50% din suprafata
judetului Hunedoara), si o populație de 45.607 locuitori, cuprinse din punct de vedere
administrativ in 26 de comune, respectiv: Baru, Bănița, Bătrâna, Bretea Romana, Bunila,
Cerbăl, Cirjiti, Densuș, Dobra, General Berthelot, Ghelari, Lăpugiu de Jos, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Peștișu Mic, Pui, Răchitova, Rîu de Mori, Rusca Montană, Sălașu de Sus, Sarmizegetusa, Sântămăria-Orlea, Teliucu Inferior, Toplița, Totești, Vețel.
Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL reuneste in componenta
sa 107 membrii publici si privati, dintre care 26 sunt UAT-uri/Comune.
Asociatia Microregiunea Tara Hategului-Tinutul Padurenilor GAL-26 comune
Sediul operational: strada 22 Decembrie nr 37A, etajul 3, camera 317, municipiul Deva, judetul Hunedoara
Telefon/fax: 0354 411 150
Telefon mobil: 0763 695 509
E-mail: padurenihd.leader@gmail.com
http://tarahategului-tinutulpadurenilor-gal.ro/
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Agenda de weekend

Weekendul acesta aduce o serie de petreceri dedicate sărbătorii de Halloween. De asemenea, în cinematografe puteți urmări cele mai noi premiere ale momentului, iar la teatrul din Petroșani un spectacol
adresat copiilor „Fram, ursul polar”. Hunedorenii care doresc să facă o faptă bună sunt invitați la evenimentul „Ajutăm suflete, hrănim copii!”, iar pasionații de știință pot să ia parte la cea de-a III-a ediție
a conferinţei științifice internaţionale „Istorie, Cultură şi Cercetare”.
Duminică
Vineri
La conferință
Ora 09:30, Palatul Magna Curia
„Istorie, Cultură şi Cercetare”
Sute de specialişti din ţară şi din străinătate vor lua
partea la cea de-a III-a ediție a conferinţei științifice
internaţionale „Istorie, Cultură şi Cercetare”.

La eveniment caritabil
Ora 15:00, în fața Centrului Cultural „Dr
ăgan
Muntean” Deva
Ajutăm suflete, hrănim copii!
Evenimentul este o invitație de a întinde
o mână de
ajutor, fiecare după cum poate. Ideea este
să luăm o
cutie de pantofi goală, mergem cu ea la
hypermarket, iar acolo o umplem cu alimente nep
erisabile
(zahăr, făină, orez, conserve, dulciuri, past
e făinoase
etc). Toate acestea vor fi donate!

Sâmbătă
La film

Ora 11:00, Cinema „Patria” Deva
„Salma și Misterul Cărții Magice”
În orașul mexican Santa Clara trăiește Salma,
o fată de 16 ani, orfană, care nu și-a cunoscut
părinții biologici. Singura poveste care i s-a spus
toată viața este că aceștia au abandonat-o.

La teatru
Ora 12:00, Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani
„Fram ursul polar”
„Fram, ursul polar” este povestea unui urs alb, „puternic, dar blând si glumeț“, care își trăiește majoritatea
vieții în circ, unde ani buni fusese principala atracție.
Spectacolul aduce pentru publicul spectator „ingrediente” precum muzică și dans, pentru o mai bună
dispoziție.

La teatru
Ora 18:00, Teatrul Dramatic „Ion D. Sîrbu” Petroșani
„Gabler. Hedda Gabler”
Spectacolul după Henrik Ibsen prezintă unul dintre cele
mai celebre personaje feminine ale lui Ibsen, pus în scenă
într-o viziune de excepție a regizoarei Antonella Cornici.

La petrecere
Ora 15:00, Aqualand Deva
Halloween Red Spuma Pool Party
Organizatorii evenimentului au ales ca spuma
să fie de culoare roşie pentru a respecta tematica
dedicată sărbătorii de Halloween.

La party
Ora 21:00, Teatrul Dr
am
Epic Halloween Party atic „Ion D. Sîrbu” Petroșani
Great music, DJ, AL
L time Hits, shoturi
gratis celor
care vin îmbrăcați de
halloween și multe
alte drinking
games! Participanții
po
pentru Primul spita t face și o faptă bună și pot dona
l de Oncologie și Ra
dioterapie
Pediatrică.

La TV
Ora 22:15, Pro Tv
„Sucker Punch: Evadare din realitate”
Sucker Punch:
Evadare din realitate
este o incursiune în
mintea unei tinere
a cărei imaginație o
ajută să evadeze din
realitatea sumbră în
care trăiește. Numai
așa, fără constrângeri
de timp și loc, este
liberă să pornească
în aventuri care șterg
limita dintre real și
fantezie.

La TV
Ora 22:30, Pro Cinema
„Rătăcitorul”
Pentru că întreaga lumea este în prag de
colaps
financiar, Eric (Pearce) a trebuit să lase
în urmă totul, până și ultima fărâmă de bunătate și
umanitate.
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Me’m tai – tai CĂLĂTORIND CU MINE
Corina OPRIŞIU
Majoritatea călătoriilor în
interes de serviciu am fost
nevoită să le fac de una
singură.
Dificil la început. Petreceam mult timp în mașină, prin aeroporturi, pe

avion sau în gări. În săli
de așteptare, în antecamere
sau pur și simplu ajungând
prea repede la vreo întrunire.
Și astfel am învățat să mă
bucur de timpii aceștia pe
care unii îi pot considera
timpi morți.

Călătorind cu cineva drag
este o plăcere. Călătorind
cu un necunoscut e o
provocare. Poți cunoaște
un om în câteva ore la adăpostul anonimatului, poate
mai bine decât îl cunosc
prietenii lui.
Călătorind singură însă, e
o altă provocare. Te pui la
încercare în difeite ipostaze, mai mult sau mai puțin
plăcute, din care trebuie să
ieși fără nici un ajutor.
Și din fiecare întâmplare,
bună sau rea, plăcută sau
nu, înveți câte ceva. Pentru
că toate se rezolvă până la
urmă, într-un fel sau altul...
Călătorind singură m-am
înțeles eu pe mine mai
bine, mi-am descoperit slăbiciuni sau puteri neștiute,
mi-am dscoperit temeri
despre care nu știam dar
am și învățat să le stăpânesc.
Tot felul de întâmplări.
Exemple de încurcături
O dată plecam în SUA și,
ca de obicei, acasă mi-am
verificat actele și biletul de
avion pentru ziua următoare. Dar mintea îmi era la
altceva. Ce crezi?! Am ajuns
la aeroport la check-in cu
pașaportul fiului meu, nu
cu al meu. (atunci mi-am și

E-mail service.deva@cefin.com
Relații la telefon: 0751292317

rememorat faza, că văzusem fotografia lui crezând
că e a mea, și mă miram
ce bine îmi stă cu părul
scurt!). A trebuit să amân
plecarea cu 3 zile, să aștept
pașaportul meu și să mai și
plătesc peste 150 $ pentru
schimbarea biletului. Și să
mai și explic șefului meu
întârzîierea, făcând haz de
necaz.
Într-o iarnă grea mă întorceam împreună cu fiul meu
de la Detroit și din cauza
unei furtuni de zăpadă, am

PIESE AUTO
Import și distribuție piese de schimb pentru camioane,
autoturisme și utilaje
Adresa: Deva, Str. Depozitelor, Nr. 2, 330179, Tel 0354100439
Email: office@eurocarsmotors.ro
Web: www.eurocarsmotors.ro

fost întârzâiați și plimbați
prin aeroporturi, în final
aterizând cu întârzâiere de
26 de ore în București – în
loc de Timișoara. Nerăbdători să fim acasă, în loc
să stăm frumos pe banii
Taromului în București
și apoi tot Tarom să ne
trimită la Timișoara, ne-am
aventurat să plecăm cu
trenul spre Deva, noaptea,
cu bagaje nesfârșite și pe
un viscol grozav. Drumul
de noapte a durat mult mai
mult, am adormit în tren

și am fost jefuiți elegant de
toate actele și de toți banii
pe care îi aveam. Aventura
asta ne-a costat câteva mii
de dolari și șase luni de
stat și așteptat după alte
acte.
Dar niciodată nu m-am
întors acasă altfel decât o
persoană mai bună, mai
puternică decât am plecat.
Sunt fericită când plec,
sunt fericită când călătoresc, sunt fericită și mă
bucur maxim și când mă
întorc acasă.

Nr. 2433, 1 Noiembrie 2019 n www.glasul-hd.ro

COMUNITATE 08
Comori mai puțin știute ale Hunedoarei

Un sfârșit pentru un nou început
Orice final reprezintă, după
cum bine se știe, un nou început. Comorile hunedorene,
fie ele istorice sau naturale,
trebuie să fie cunoscute, dar
mai ales trebuie să fie protejate. Rubrica noastră a avut
rolul de a aduce în atenția
publicului câteva obiective
mai puțin cunoscute, mai
puțin frecventate, mai mult
sau mai puțin distruse de
timp sau de oameni. Am pomenit de cetăți și biserici, de
situri arheologice, de peșteri
și chei și portaluri, de centre
urbane sau ansambluri
rurale tradiționale etc. Poate
părea puțin, având în vedere

bogăția și varietatea monumentelor istorice și naturale
din județul Hunedoara.
Am vorbit despre „ protejarea patrimoniului cultural
care, la prima vedere, ține
de bunul simț”…
Structura textelor a fost una
gândită ad hoc. Am dorit să
promovăm obiective „mai
puțin știute”, dar înscrise în
Lista Monumentelor Istorice publicată de Institutul
Național al Patrimoniului
în 2015, sau în Lista Ariilor
Protejate, conform Uniunii
Internaționale pentru Conservarea Naturii, 2000.
La prima vedere, lucrurile
par simple. Te duci, vezi,
fotografiezi și publici. Nu
am dorit așa ceva. Am vrut
să atragem atenția asupra
diversității surselor de informare din punct de vedere
științific, ocolind, sau mai
degrabă neluând în considerare, în mod intenționat
opiniile subiective publicate
în mediul on-line. Am dorit
să atragem atenția cititorilor
asupra faptului că sursele
sunt diverse. Bibliografia
este imensă. Dar cine vrea
poate să o parcurgă în
totalitate. Noi am servit doar

câteva informații, poate nu
întotdeauna cele mai relevante sau corecte din punct
de vedere științific, dar care
să îndrume cititorul spre o
cunoaștere cât mai detaliată
a „comorilor” din județul
Hunedoara.
„Poate să pară paradoxal,
dar procesul de conștientizare a răspunderii față de
patrimoniul cultural care, la
prima vedere, ține de bunul
simț, a avut de străbătut o
cale foarte lungă și întortocheată… Starea de ignoranță
sau agresiunea ignoranței
au marcat în modul cel mai
tragic existența umanității,
de-a lungul vremii fiindu-le
sacrificate nenumărate și
inestimabile opere pe care
nimeni nu le mai poate
înlocui. Exploziile de ură
și ignoranță, …, au dus la
prăbușirea în pulbere a unor
monumente de inegalabilă
splendoare”. Acestea sunt
cuvintele lui Vasile Drăguț,
pe care le regăsim în prefața
volumului lui Ioan Opriș,
Ocrotirea patrimoniului
cultural. Tradiții, destin, valoare (București, 1986, p. 5).
Când vorbești de comori,
mulți dintre noi se gândesc
la o goană după aur. Nu
acesta este sensul. Aurul

nu valorează mai nimic în
comparație cu patrimoniul.
Și avem un patrimoniu
imens și diversificat, dar
care se degradează pe zi
ce trece. Fie el cultural
sau natural, patrimoniul
dispare. Ceea ce azi ne pare
drept banal și superfluu,
în deceniile următoare vor
deveni parte din istorie. Sau
din științele auxiliare, cum
ar fi etnografia, heraldica,
epigrafia, istoria economiei
sau comerțului. Din păcate

cel mai grav este că nu ne
putem proteja patrimoniul,
nu neapărat cel de pe listele
deja amintite.
Căci patrimoniul nu este
compus doar din ceea ce se
regăsește în Monitorul Oficial ca atare. Componentele
lui sunt mult mai complexe
dar, din păcate, ignorate.
Sunt zeci de cetăți, conace,
clădiri emblematice, situri
arheologice, troițe, cruci,
drumuri, ansambluri urbane
sau rurale, gospodării și

anexe tradiționale care ar
merita să fie incluse în LMI.
Sunt zone spectaculoase
vizual și remarcabile din
punct de vedere al științelor naturale care ar trebui
trecute în LAP.
Mă abțin să dau acum
exemple, dar poate demersul
inițiat și găzduit de Glasul
Hunedoarei va continua într-un alt format. Mulțumesc
editorilor.
Daniel I. Iancu
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09 PUBLICITATE
Cocietate comercială cu profi contabilitate,
caut colaborare pentru operare recepții marfă.
Telefon: 0736 915 321.
Păltiniș S.A., deținătoarea hotelului Hohe Rinne
Paltinis Hotel & Spa din Păltiniș - Sibiu angajează
bucătar, ajutor de bucătar și lucrător bucătărie. Se
oferă salariu atractiv, masă, transport și cazare după
caz. Relații la telefon 0757/086.776. sau e-mail: liviu.
furdiac@hoherinne.com
Păltiniș S.A., deținătoarea hotelului Hohe Rinne
Paltinis Hotel & Spa din Păltiniș - Sibiu
angajează Cameristă/Houseman. Se oferă salariu
atractiv, masă, transport și cazare după caz.
Relații la telefon 0720/064.461. sau
e-mail: teodora.popa@hoherinne.com

Pierdut certificat constatator al PFA Mistocliu
Mihaela cu sediul profesional în municipiul
Hunedoara, str. Aleea Câmpului, nr. 1C 21,
ap 16, CUI 39396904 din data de 24.05.2018,
F20/347/2018 din data de 24.05.2018. Îl declar nul
Vând teren parțial intravilan cu ST 16.000 mp, FS
35m situat la ieșirea din satul Bălata spre Bârsău,
curent electric, apă, canalizare și gaz. Se poate vinde
total sau parțial. Informații la e-mail: sorina_brandhofer@yahoo.de și tel. 00491577.288.6902.
Firmă de construcții din București angajează
MUNCITORI: necalificați, sudori, lăcătuși,
montatori structură metalică, montatori panouri
sandwich, zidari, dulgheri, vopsitori.
BENEFICII: salariu integral pe cartea de muncă,
cazare (pentru provincie), concediu plătit, etc.
Relații la telefon: 0745.770.730 / 031.420.14.65
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE
Pentru persoane fizice
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Telefon:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(text maxim 60 de cuvinte)

DECLAR CĂ DATELE SUNT REALE
Taloanele de mică publicitate se pot depune în Deva (la sediul redacției, Bd. Decebal, bl.
M, Parter), în magazinele AVIS şi PRO HD (de la Astoria, Miorița și Penny lângă blocurile
Mintiei), Hunedoara (piața Dunărea și piața Obor), Simeria (piața Agro), Orăştie (strada
Bălcescu) şi Brad (piață).
Prezentul document conține date cu caracter personal a căror prelucrare intră sub
incidența prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679. Informațiile cu privire la datele cu

Păltiniș S.A., deținătoarea hotelului Hohe Rinne
Paltinis Hotel & Spa din Păltiniș - Sibiu angajează
Ospătar. Se oferă salariu atractiv, masă, transport și
cazare după caz. Relații la telefon 0740/308.060. sau
e-mail: alex.tanasescu@hoherinne.com

Angajăm femeie sau bărbat pentru curățenie
la 2 magazine din SHOPPING CITY DEVA.
Salariu 1.400 RON NET (în mână) pe lună.
Program lucru: 5 ore pe zi (între orele: 09-14).
Solicităm seriozitate. Info la: 0744.796.132.

caracter personal furnizate prin prezentul document pot fi utilizate/se utilizează, exclusiv,
în scopul pentru care au fost furnizate. Scopul colectării și prelucrării datelor este acela, de
a vă publica ANUNȚUL în ziarul GLASUL HUNEDOAREI.
Datele colectate și prelucrate de către ziarul GLASUL HUNEDOAREI nu sunt/nu vor fi
înstrăinate sau vândute către terți. Perioada de prelucrare a datelor - până la publicarea
anuntului.
Anunțurile vor fi publicate în săptămâna următoare a depunerii lor.

Mica publicitate
IMOBILIARE
Vând în Hunedoara apartament 2 camere, etaj
2, str. IL Caragiale, nr. 10, fără modernizări,
preț 23.000 euro. Tel. 0743.099.049.

preț negociabil. Tel. 0723.896.615.

preț 30 lei/kg. Tel. 0736.115.805.

Vând în Hărău teren ST 2.900 mp, intravilan,
preț 4 euro/mp neg. Tel. 0731.401.300.

Vând căței ciobănesc german din părinți
campioni, preț negociabil. Tel. 0735.865.435.

Vând în Hunedoara, zona Supeco
garsonieră 28mp, amenjată, mobilată,
gaz 2 focuri. Tel. 0728.958.131.

Vând casă plus grădină ST 1.200 mp, apă
curentă sau schimb cu apartament în Deva,
casa este la15 km de Brad. Tel. 0799.950.600.

Vând bicicletă Ecosmo nouă, cu
cadru de aluminiu și pliabil, preț
1.800 lei. Tel. 0733.052.401.

Vând casă în Deva cu 3 camere, bucătărie,
baie, beci, grădină, str. Horea, nr. 158, preț
75.000 euro negociabil. Tel. 0770.194.118
sau 0763.983.777. după ora 18.00.

Închiriez convenabil unei persoane
salariate, elevă, studentă o cameră în
Deva, foarte central. Tel. 0724.451.762.

Vând remorcă pentru motocultor 140x90x40,
frână picior, scaun, roți Dacia, foarte
rezistentă, preț 860 lei. Tel. 0742. 187. 459.

Vând în Hărău teren ST 3.000 mp, FS
16,5m, drum asfaltat, apă, curent, preț
negociabil. Tel. 0724.621.261.

Vând cruce de marmură trifoi, are
loc de poză. Tel. 0724.786.105.

Vând casă cu anexe și grădină în
comuna Toplița, mai sus de lacul
Cinciș. Tel. 0733.386.206.
Vând apartament decomandat 2 camere,
CT, termopane, etaj 4, exclus intermediari,
preț 35.000 euro. Tel. 0723.705.652.
Persoană fizică vând teren pentru
construcție casă în Deva ST 721mp,
FS 20m, utilități pe teren, preț 25.000
euro negociabil. Tel. 0723.705.652.
Oferim spre folosință o gospodărie la 7 km
de Simeria, cu toate utilitățile necesare pentru
casă, curte, grădină de legume, pomi fructiferi,
viță de vie, preferăm o familie de pensionari
dornici de rădinărit și petrecut timp în natură,
se poate locui sezonier sau permanent, se pot
acorda și alte facilități. Tel. 0749.020.075.
Particular vând garsonieră în Hunedoara,
zona centrală, 28mp, amenajată, mobilată,
preț 15.500 euro. Tel. 0725.040.568.
Vând teren extravilan în comuna Bretea
Română, ST 2,5Ha, preț 48.000 euro
negociabil. Tel. 0725.040.568.
Vând urgent casă în Sântandrei, ST
2.500 mp, toate utilitățile, preț 79.000
euro negociabil. Tel. 0728.170.702.
Vând casă veche cu grădină și un Ha
alăturat, cultivat cu lucernă, în comuna Brănișca, sat Rovina, nr. 72, preț
25.000 euro. Tel. 0723.640.957.
Vând teren ST 16.000 mp, pe malul lacului
Cinciș și casă 2 camere, bucătărie și hol,
preț negociabil. Tel. 0752.437.189.
Vând apartament 2 camere în Petroșani,
etaj 2/4, 70 mp, baie, bucătărie, termopane
lemn, parchet laminat, gresie, faianță, CT,
parțial mobilat și utilat, preț 16.300 euro,
ușor negociabil. Tel. 0769.311.697.
Vând casă 2 corpuri în Cozia la 6
km de Deva. Tel. 0733.650.852.
Vând teren intravilan ST 2.700 mp situat
la intrare sat Totia, ideal pentru construcție
casă sau cabană, posibilitate racord apă, gaz,
canalizare, preț 3 euro/mp. Tel. 0724.677.488.
Vând casă în sat Uroi cu 4 camere,
bucătărie, anexe plus grădină, ST 2.500
mp, preț 44.000 euro. Tel. 0730.877.958.
Închiriez convenabil la curte, cu intrare
separată o cameră și bucătărie mobilate unei persoane serioase, în Deva,
zonă centrală. Tel. 0724.451.762.
Particular vând apartament 3 camere decomandat, etaj1/4 în zona Progresu plus garaj
la parter, preț 65.000. Tel. 0724.011.620.
Vând garsonieră în Deva, strada M. Eminescu,
etaj 4, ST 42mp, mobilată, CT, bloc cărămidă,

Vând apartament 2 camere în Hațeg, lângă școala generală nr. 2, preț
avantajos. Tel. 0762.185.926.
Vând teren intravilan 250 mp în Mintia,
strada Mureșului nr. 50 dotat cu pompă apă
manuală și pomi fructiferi. Tel. 0748.278.764.
Vând garsonieră în Deva, amenajată, zona
Progresu, exclus firme. Tel. 0742.070.640.
Vând casă la țară la 12 km de Deva,
apă de la rețea, asfalt până la poartă,
gaz la 10-12 m, curent, preț 70.000
lei negociabil. Tel. 0730.375.040.

Vând aripi motoretă, abrict tâmplărie,
roată bicicletă dublă. Tel. 0730.106.589.
Vând circular, spoiler spate Logan, fustă, pianină și orgă, damigeană 50L. Tel. 0746.762.418.
Vând mobilă din lemn masiv furniruit, paturi, dulap, bibliotecă, stare
foarte bună. Tel. 0727.864.780.
Vând mașină de spălat rufe AlbaLux cu
încălzitor apă, funcționare foarte bună,
preț 160 lei. Tel. 0736.115.805.
Vând ghiveci cu aloe vera de 2 ani, mare
de 40 cm, preț 4-5 lei. Tel. 0736.115.805.

DIVERSE
Vând mobilă veche de peste 100 ani,
preț negociabil. Tel. 0727.534.960.

Vând pat din fier de peste 200 ani în stare
perfectă, o măsuță și o toaletă cu oglindă,
model deosebit. Tel. 0724.451.762.

Vând ușă cu toc de stejar, lăcuită, yală foarte
bună, 3 chei, preț 100 lei. Tel. 0742.893.387.

Vând roiuri, lăzi goale orizintale și
verticale. Tel. 0762.185.926.

Vând frigider Arctic 2 uși, congelator 3 sertare, stare foarte bună, preț
700 lei. Tel. 0726. 426. 011.

Vând stabilizator de tensiune pentru protecția
aparatelor electrice. Tel. 0748.278.764.

Vând bicicletă Pegas pliabilă, cauciucuri
noi, preț 200 lei. Tel. 0725.147.370.
Vând colțar 4 corpuri, 2 fotolii pat, masă
plus TV, covor persan 12mp, 2 cergi,
frigider Zill/Arctic. Tel. 0771.493.400.
Cumpăr vederi vechi, cărți poștale, plicuri de
scrisori vechi, insigne, monede, bancnote, medalii, decorații, acțiuni vechi, euro
cenți, timbre China. Tel. 0724.576.218.
Familie din satul Boiu, nr. 56, comuna
Rapoltu Mare, căutăm familie care să
ne întrețină. Tel. 0725.986.428.
Vând goblenul Maica Domnului
rugându-se, înrămat, preț 450 lei negociabil. Tel. 0725.483.189.

Vând cavou 2 persoane în cimitirul Buna
Vestire Deva. Tel. 0724.786.105.
Vând covor de Sibiu230x340, folosit 1 lună. Tel. 0736.115.805.
Vând pat tapițat cu arcuri și lână cu ladă
de așternut, dulap 3 uși, bibliotecă, mobilă
sufragerie, stare foarte bună. Tel. 0727.864.780.
ANGAJĂRI
Agent securitate cu atestat, fochist autorizat
ISCIR, caut loc de muncă. Tel. 0743.021.615.
SC angajează gestionar depozit produse alimentare în Simeria și șofer
distribuție. Tel. 0722.335.157.
Execut lucrări de curățenie în apartamente,
case, birouri în Deva. Tel. 0761.200.609.

Vând colțar 280x180 cu ladă haine,
foarte puțin folosit, din stofă rezistentă,
preț negociabil. Tel. 0726.125.037.

Specialiști executăm montaje și reparații cuptoare de pâine și cuptoare
tradiționale. Tel. 0762.773.277.

Vând aragaz 4 ochiuri, cuptor în stare
bună, preț 450 lei. Tel. 0785.396.147.

AUTO
Vând Opel Astra H, motor 1,7 motorină
AF 2005, preț 3.800 euro. Tel. 0741.169.930.

Vând cavou 2 persoane în cimitirul Bejan,
aproape de poartă. Tel. 0354.401.898.
Vând lemne pentru foc, tăiate pe
20 cm de esență tare și uscate, preț
250 lei/mc. Tel. 0727.383.201.
Vând mobilă furnir nuc sufragerie 350
euro, cameră 70 euro și mașină de cusut
200 negociabil. Tel. 0730.877.958.
Vând bicicletă stare bună. Tel. 0723.226.177.
Vând țuică de Cluj de prune 10 kg,

Vând pompă injecție Renault plus
injectoare și pompă injecție Renault Kango. Tel. 0723.413.263.
Vând 4 cauciucuri foarte bune 160x70x13,
7 spițe cu 4 prezoane. Tel. 0742.893.387.
Vând Ford Fiesta AF 2006, diesel, motor
1,4, 146.000 km. Tel. 0724.786.105.
Vând cutie viteze cu reductor
ARO 243. Tel. 0730.106.587.
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TIMP LIBER 10

Două ouă sunt puse la
fiert...
-Nu mai pot, mor de cald...
Celălalt:
-Hai, fii tare...

Horoscopul de weekend
Berbec

Taur

Gemeni

Rac

Cei născuți în zodia Berbec vor fi destul de
pesimiști și vor avea senzația că cineva fie
încearcă să-i păcălească, fie să-i mintă, fie
să obțină avantaje de pe urma lor, mai ales
dacă este vorba de zona financiară. Horoscopul de azi pentru zodia Berbec îi sfătuiește să evite cheltuielile nejustificate și să dea
dovadă de prudență în relațiile cu cei din jur.
Persoana iubită le poate da o veste mare.

Cei născuți în zodia Taur vor avea parte de
discuții parteneriale îndoielnice sau care
nu vor aduce nativilor satisfacția așteptată.
Momente la limită se conturează și în relația
de cuplu, iar horoscopul de azi pentru zodia
Taur îi sfătuiește să evite confictele, dialogurile în contradictoriu sau pe teme care vizează principiile de viață, personalitatea, zone
care nu pot fi schimbate de pe o zi pe alta.

Cei născuți în zodia Gemeni sunt sfătuiți să fie
calmi la locul de muncă și să evite să se avânte
în discuții contradictorii cu colegii sau superiorii pentru că pe acest fond tensionat pot avea
excese de autoritate, de raționament și pot lua
decizii radicale, inclusiv își pot da demisia. Horoscopul de azi pentru zodia Gemeni îi atenționează că este un context astrologic încordat și
trebuie privit cu mult calm și răbdare.

Cei născuți în zodia Rac pot fi măcinați de
gânduri și sentimente legate de o situație
care vizează familia. Poate fi vorba de
preocupări parteneriale, legate de copii
sau părinți, iar nativii tind să devină foarte
sentimentali și emotivi. Horoscopul de azi
pentru zodia Rac îi atenționează că se pot
confrunta cu probleme de sănătate și le
cere calm și detașare psihică pe cât posibil.

Leu

Fecioară

Balanță

Scorpion

Cei născuți în zodia Leu pot fi dezamăgiți de o
persoană dragă. Posibil să fie vorba de persoana
iubită care să nu le împărtășească sentimentele
sau de un prieten care să le arunce în față vorbe
dure, acide, răutăcioase. Horoscopul de azi
pentru zodia Leu îi atenționează să aibă mai
multă grijă la sănătate, mai ales la alimentație și la
odihnă. Persoana iubită le poate da o veste mare,
dar și la locul de muncă veștile bune se țin lanț.

Cei născuți în zodia Fecioară trec printr-o stare
confuză. Nativii nu vor fi empatici cu cei din
jur, ba mai mult vor manifesta o răceală dură,
o indiferență la problemele și nevoile celorlalți.
Horoscopul de azi pentru zodia Fecioară le
poate aduce stări psihice extreme, gânduri tulburi, incertitudini și raționament deficitar. Niște
decizii inofensive luate mai demult le pot afecta
viața acum, în special în plan sentimental.

Cei născuți în zodia Balanță își fac griji cu
privire la situația financiară. Nativii sunt
stresați de un astfel de context care, în cel
mai probabil caz, are legătură cu metoda de
samarizare sau remunerația în sine. Horoscopul de azi pentru zodia Balanță îi sfătuiește să fie prudenți în cheltuieli în această
perioadă. Nu vă lăsați influențați de ceea ce
vă spun ceilalți și să vă lăsați baltă planurile.

Cei născuți în zodia Scorpion au parte de
tranzitul Lunii prin semnul lor, iar acest
aspect le va aduce motivare, determinare
și o mai mare încredere în forțele proprii.
Astfel, nativii care până acum s-au îndoit de
o capacitate personală sau profesională, vedem să privească acum cu alți ochi situația.
Horoscopul de azi pentru zodia Scorpion le
cere să fie mai atenți la deplasări și călătorii.

Săgetător

Capricorn

Cei născuți în zodia Săgetător pot avea parte
de gânduri, idei, frământări și foarte multe
îndoieli, confuzii cel mai probabil cu privire
la o situație sentimentală. O serie de amintiri
din trecut pot reveni agresiv în mintea
nativilor. Horoscopul de azi pentru zodia
Săgetător le cere să nu ia decizii sub impulsivitatea momentului. Trebuie să acordați mai
multă importanță relațiilor cu cei apropiați.

Cei născuți în zodia Capricorn pot primi vești,
unele plăcute, altele mai puțin plăcute, dar
sigur surprinzătoare, din partea unor prieteni,
cunoștințe sau rude mai îndepărtate ca grad.
Posibil ca nativii să fie nevoiți să-și schimbe
niște planuri pentru a fi alături de cei dragi.
Horoscopul de azi pentru zodia Capricorn le
cere să-și ofere tot ajutorul și tot sprijinul emoțional dacă li se va cere și să nu devină egoiști.

Vărsător
Cei născuți în zodia Vărsător au parte de
o serie de gânduri mai puțin optimiste
privitoare la carieră, la funcție și statut profesional. Nativii se simt în incapacitatea de
a avansa sau de a lua o decizie radicală în
acest sens. Horoscopul de azi pentru zodia
Vărsător le cere mai multă atenție și grijă
acordate sănătății, în special odihnei. Mare
atenție la resursele financiare.

Pești
Cei născuți în zodia Pești își pierd din
avântul sentimental cu care au început săptămâna și tind s-ă se retragă dintr-o relație
nou începută. Unii nativi vor prefera să-și
ascundă emoțiile și sentimentele față de
cei dragi. Horoscopul de azi pentru zodia
Pești îi sfătuiește să caute echilibrul afectiv
și să nu se lase demoralizați de gândurile
negative care le pot traversa mintea acum.

Nr. 2433, 1 Noiembrie 2019 n www.glasul-hd.ro

11 SPORT

Futsal la toate nivelurile în
acest sfârşit de săptămână
Bogdan BARBU
Într-un meci restanţă din
Liga 1 la futsal, disputat
marţi, Autobergamo Deva
a fost învinsă la Miercurea Ciuc de Imperial
Wet. Deţinătoarea titlului
naţional s-a impus cu 5 – 3
şi continuă să conducă în
clasament, cu 12 puncte din
patru partide. Pe locurile următoare se situează United
Galaţi cu 9 puncte, Informatica Timişoara (echipă
penalizată cu două puncte)
şi Dunărea Călăraşi (un
meci mai mult disputat) cu
câte 7 puncte, Autobergamo
Deva 4 puncte, FK Odorheiu
Secuiesc (un meci mai mult)
3 puncte şi Clujana Cluj 0
puncte.
Etapa a şasea, penultima a
turului, începe sâmbătă cu
partida de la Timişoara dintre Informatica şi Dunărea
Călăraşi. Duminică, de la
ora 18, Autobergamo întâlneşte în Sala Sporturilor din
Deva pe United Galaţi într-un derby de tradiţie al futsalului românesc. Ultimul
joc al etapei este programat
luni la Cluj, Clujana – Imperial Wet. Odorheiu va sta în
această etapă.
Echipele din Deva sunt pe
primele locuri la juniori
În Campionatul Naţional de
Juniori U-19 formaţiile din
Deva ocupă primele locuri
în clasament după ce au
obţinut victorii în etapa a
patra. Autobergamo a câştigat la Cluj cu un categoric
11 – 5 în faţa celor de la
Clujana, iar West s-a impus

Meciuri „de şase puncte”
pentru echipele hunedorene
Bogdan BARBU
După exact o treime de
campionat derulată, CS
Hunedoara şi Cetate Deva
susţin sâmbătă partide
deosebit de importante
pentru situaţia lor din clasament la finele sezonului
de toamnă. Într-o serie a
patra dominată clar de U
Craiova şi în care Gilortul
e practic prima echipă
retrogradată, orice punct
contează în tentativa de a
evita retrogradarea şi/ sau
a-ţi asigura un loc cât mai
departe de zona fierbinte
din subsol.
În căutarea celei de-a treia
victorii la rând

la Deva cu ceva emoţii, 4 – 3
cu Şoimii Şimand, după
ce a condus la un moment
dat cu 4 – 0. S-a mai jucat
între timp şi o restanţă din
etapa a treia, Şoimii Şimand
– Informatica Timişoara,
terminată 8 – 0.
În clasamentul seriei a patra
pe primul loc se află Autobergamo cu 10 puncte (patru
meciuri jucate), urmată
de West cu 6 puncte (trei
meciuri), Şoimii 3 puncte
(trei meciuri), Informatica
un punct (două meciuri) şi
Clujana zero puncte (două
meciuri).
În etapa a cincea, ultima a
turului de campionat, se joacă sâmbătă Şoimii Şimand
– Clujana Cluj, iar duminică
Informatica Timişoara –
West Deva. Autobergamo va

sta în această rundă.
West Deva s-a calificat în
optimile Cupei României
A două competiţie a
futsalului autohton, Cupa
României, a programat două
meciuri în turul preliminar.
Într-unul dintre acestea
West Deva a învins colega
din liga secundă Korondy
Junior Corund cu 7 – 6, meci
disputat la Sântămăria
Orlea. În cealaltă partidă
Unirea Cristuru Secuiesc a
trecut de Luceafărul Buzău
cu 14 – 2. Câştigătoarele s-au
calificat în optimile de finală ale competiţiei, alături de
cele şapte echipe din Liga 1
şi alte şapte echipe din Liga
2. Liga 2 se reia cu meciurile
din etapa a şasea, prima

a returului. Sâmbătă sunt
programate partidele CSM
Tg. Mureş – Kereszthegy
Remetea (7 – 9) şi Inter Gheorgheni – West Deva (în tur
0 – 18), iar duminică se joacă
KSE Tg. Secuiesc – Korondy
Junior Corund (9 – 7).
În clasamentul seriei a doua
conduce KSE Târgu Secuiesc cu 15 puncte, urmată
de West Deva cu 9 puncte,
Kereszthegy Remetea 9
puncte, Inter Gheorgheni 4
puncte, Korondy Junior Corund un punct şi CSM Târgu
Mureş cu 0 puncte (după
şase puncte de penalizare).
Primele trei clasate în serie
la sfârşitul returului obţin
calificarea în play-off, unde
vor juca pentru locurile
1 – 6 în Liga 2 în compania
primelor trei din seria 1.

Hunedoara e gazda
Campionatului Naţional de popice
Bogdan BARBU
Sala „Siderurgica” din
Hunedoara găzduieşte
timp de trei zile întrecerile
din cadrul Campionatului
Naţional de popice pentru
seniori. De vineri până
duminică vor putea fi
urmărite probe individuale
la masculin şi feminin, la
care vor participa şi popicari din judeţ, reprezentând cluburile CS Siderurgica Hunedoara şi CS Inter
Petrila.
Campionatul Naţional începe vineri, la ora 10, când
este programată proba de
individual clasic masculin,
urmată de individualul
clasic feminin. Sâmbătă,
cu începere de la ora 8, se

va desfăşura proba de tandem masculin, după care
va urma cea de tandem
feminin. În ultima zi de
concurs, duminică, startul
se dă la ora 8 cu proba de
sprint la masculin şi se
încheie cu cea de sprint la
feminin.
Gazdele de la Siderurgica
Hunedoara s-au înscris la
acest Campionat Naţional
cu trei băieţi şi cinci fete de
la echipa de juniori, care
au primit acceptul Federaţiei Române de Popice să
evolueze în competiţia seniorilor. Popicarii de la Inter Petrila vor fi conduşi pe
pe margine de antrenorul
principal al lotului naţional de seniori al României,
Marcel Dobrică.

Cu un moral excelent
după succesele cu Cermei
şi Deva, CS Hunedoara
joacă mâine pe „Michael
Klein” un meci care o poate
propulsa în prima treime a
clasamentului. Adversara
sa, Crişul Chişineu Criş,
este însă o echipă extrem
de incomodă, care vine şi
ea după o victorie preţioasă obţinută în etapa
trecută în faţa uneia din
fruntaşele seriei, Flacăra
Horezu.
Înaintea acestei partide
Hunedoara se află pe
locul 9, cu 15 puncte, cinci
victorii, cinci înfrângeri
şi golaveraj 18 – 19. Crişul este pe locul 4, cu 17
puncte, tot cinci victorii,
dar două egaluri şi trei
înfrângeri, cu un golaveraj
15 – 13. Iată şi echipa folosită de antrenorul Adrian
Abrudean la acel 1 – 0 de pe

teren propriu cu Horezu:
Paşcalău (min. 40 Zamfir) –
Onuţan (min. 40 Blănaru),
Pavel, Calvin, Suslak (min.
65 Codrea) – Clej, Ember,
Cocian – Piţ, Modan, Roşu
(min. 80 Ciornei). Unicul
gol al întâlnirii a fost marcat în min. 68 de Modan.
Meci direct pentru evitarea retrogradării
Cetate a înregistrat vinerea
trecută a patra înfrângere
consecutivă şi situaţia ei
în clasament a devenit
una extrem de delicată. Cu
două deplasări în următoarele două etape, pentru
deveni a venit vremea să
înceapă să readucă puncte
de afară pentru a începe
redresarea. Adversara ei
de sâmbătă este Gloria
Lunca Teuz Cermei, echipă
aflată pe locul 11, cu 11
puncte, două victorii, cinci
egaluri (!) şi trei înfrângeri,
golaveraj 16 – 17. Cetate
ocupă locul 14, cu 8 puncte,
două victorii, două egaluri
şi şase înfrângeri, golaveraj
8 – 15. În runda precedentă
Gloria a câştigat la Timişoara, 2 – 1 în faţa lui ACS
Poli. Antrenorul Roland
Nagy a utilizat următoarea
formulă: Dagău – Rosemblum, Iuga, Nistor, Burlă
– Lazăr, Ciubotariu (min.
69 Obrad) – Gruiescu (min.
90 Petcu), M. Călin (min.
81 Marinescu), Todoran
– Matiş (min. 57 Bulza).
Golurile cermeienilor au
fost înscrise de Matiş (min.
56) şi Todoran (min. 58),
gazdele reducând diferenţa
prin Sporin (min. 69).

Începe returul în Liga 4
hunedoreană
Bogdan BARBU
Campionatul Judeţean de
fotbal, Liga a patra, programează în acest sfârşit de
săptămână prima etapă a
returului sezonului regulat. După cum se ştie, spre
deosebire de anii precedenţi,
ediţia actuală are un sistem
competiţional cu play-off şi
play-out, astfel încât în 2019
se vor desfăşura şi şapte
etape din retur.
Să spunem că după încheierea turului în clasamentul
Ligii 4 conduce Jiul Petroşani
cu 24 de puncte, urmată pe
podium de Gloria Geoagiu
cu 21 de puncte şi Aurul
Brad cu 20 de puncte. Urmează un grup de trei echipe
cu câte 18 puncte, Retezatul
Haţeg, Mihai Viteazu Vulcan
şi Şoimul Băiţa. În continuare se situează Inter Petrila cu
16 puncte, Dacia Orăştie cu
10, Cetate Deva II 8, Minerul Uricani cu 3 şi Victoria
Călan fără nici un punct.
Trei meciuri din etapa cu nu-

mărul 12 se joacă sâmbătă,
iar alte două duminică. Iată
mai jos programul.
sâmbătă:
Inter Petrila (16 puncte, locul
7) – Şoimul Băiţa (18 puncte,
locul 6). În tur a câştigat
Inter în deplasare cu 1 – 0.
Mihai Viteazu Vulcan (18
puncte, locul 5) – Gloria
Geoagiu (21 de puncte, locul
2). În tur Gloria a câştigat pe
teren propriu cu 4 – 2.
Victoria Călan (0 puncte,
locul 11) – Minerul Uricani
(3 puncte, locul 10). În tur
Minerul a câştigat la limită,
1 – 0.
duminică:
Cetate Deva II (8 puncte,
locul 9) – Retezatul Haţeg (18
puncte, locul 4). În tur a fost
6 – 0 pentru Retezatul.
Dacia Orăştie (10 puncte,
locul 8) – Aurul Brad (20
de puncte, locul 3). În tur
la Brad a câştigat Aurul cu
6 – 2.
Jiul Petroşani (24 de puncte,
locul 1) va sta în această
rundă.
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COMUNITATE 12
Obligeana
Obligeana- acorus calamus face parte din familia Araceae, fiind o plantă erbacee, perenă, întâlnită în locurile mlăştinoase sau pe marginea
apelor curgătoare şi a bălţilor. Se mai numeşte
trestie mirositoare, crin de apă, buciumaş,
papură roşie, spetează, spiribană, paporotnec,
calmenă, etc. Are utilizări terapeutice, îndeosebi în tratamentul cancerului sau în tratarea
gastritelor, planta stimulează stomacul leneş.
Este benefică în tratarea gastritelor hiperacide,
acute şi cronice, ulcere gastrice şi duodenale, pancreatită, digestie dificilă la un stomac
leneş. Specialiştii în remedii naturiste susţin
că obligeana face minuni după extirparea
tumorilor. Sunt extrem de benefice infuziile cu
obligeană. Cele mai bune rezultate se obţin în
cazul cancerelor localizate la nivelul colonului
şi cu extindere spre organele adiacente (ficat,
pancreas, splină, uter, plămâni şi sân). Cei mai
mulţi specialişti în fitoterapie recomandă, în
boli canceroase, infuzia sau maceratul la rece,
din care se iau câte o cană dimineaţa, pe stomacul gol, precum şi seara, înainte de cină, într-o cură de 3 luni consecutiv. După o pauză de
o lună se reia cura. În cancerul de stomac cele

mai bune rezultate se obţin cu ceaiul preparat
numai din rizomi de obligeană, dar pentru alte
localizări ale cancerului (gastric, pancreatic,
intestinal) eficacitatea tratamentului creşte în
cazul amestecurilor cu obligeană, coada-şoricelului şi urzică vie. Obligeana ajută şi la îmbunătăţirea memoriei şi chiar este un remediu
antifumat. Se poate renunţa la acest viciu dacă
persoanele dependente de ţigări mestecă bucăţi
de rizomi uscaţi. Aceştia au un efect tonic la
nivelul mucoasei bucale şi provoacă o uşoară
hipersecreţie salivară. Are un efect extraordinar asupra sistemului nervos, obligeana se
foloseşte, în fitoterapie, pentru epilepsie, şocuri
emoţionale, insomnii, coşmaruri, depresii,
anxietate şi în alte tulburări psihice. În aceste
cazuri, obligeana poate fi consumată sub formă
de infuzii, pulbere uscată, tincturi sau chiar
cataplasme (pentru durerile de cap). Pentru
întărirea gingiilor şi în paradontoză se mestecă,
încet, bucăţi de rizomi uscaţi şi mărunţiţi, fără
a-i înghiţi. Pentru aceleaşi efecte, rizomii de
obligeană sunt recomandaţi la copii - să-i mestece în perioada dentiţiei. Ochii slăbiţi pot fi
fortificaţi prin masarea şi umezirea pleoapelor
închise, timp de câteva minute, cu suc extras
din rizomi proaspeţi de obligeană, după care se
spală cu un tifon îmbibat în apă curată. Aceste
tratamente naturiste cu obligeană sunt total
contraindicate gravidelor, dar şi mamelor care
alăptează. Nu trebuie să lăsaţi tratamentele la
îndemâna copiilor deoarece, prin ingerarea
unei cantităţi mari (peste 15 grame), obligeana
are un puternic efect de excitare nervoasă.
Nu faceţi tratamente cu obligeană pe o durată
mai mare de trei luni. După acest interval,
faceţi o pauză de 1-2 luni, apoi puteţi să reluaţi
tratamentul.

Rețeta de weekend
recomandată de
Ciulama de pui cu ciuperci

Ingrediente:
1 kg ciuperci pleurotus
500 g pipote pui AVIS
2 cepe mari
2 lg de ulei
500 ml lapte
4 lg amidon
5 căței mari de usturoi
sare, piper

Mod de preparare:
Spălam bine pipotele AVIS
și le tăiem în 3-4 fiecare. le
fierbem cu cca 300 ml apă cu
sare pentru cca 30-40 minute.
În alt vas, călim ceapa tocată
mărunt în ulei pentru cca 5
minute. Adăugăm ceapa și
ciupercile tăiate fâșii peste
pipote (după cele 40 minute).
Lăsăm să fiarbă acoperti cca 15
minute. Între timp, amestecăm
amidonul cu 100 ml lapte rece,
punem 400 ml lapte peste ciuperci, lăsăm să fiarbă 5 minute, apoi adăugăm laptele amestecat
cu amidon, usturoiul pisat, piper și lăsăm să fiarbă încă 5 minute.
Eu am adăugat și 1/2 linguriță turmeric (care a colorat-o ușor în
galben). Bună și aromată. Poate fi servită cu mămăligă sau cu pâine
prăjită. La fel de bună.

Poftă bună!

- ul

primului
ajutor

Varice: de ce apar, cum se manifestă și cum le poți trata
Varicele sau venele varicoase sunt vene
largi, proeminente, palpabile și vizibile
la suprafața pielii, localizate la nivelul
coapsei și al gambei. Alte forme de vene
varicoase sunt telangiectaziile și venele reticulate. Ele nu dau simptome, iar tratarea
lor e de ordin cosmetic. Telangiectaziile
sunt vene foarte mici, ușor vizibile, care nu
se pot palpa, localizate în special în straturile superficiale ale pielii. Venele reticulate
sunt mai mari decât telangiectaziile, dar
mai mici decât cele varicoase. De asemenea, sunt puțin simptomatice și de obicei
nu necesită decât tratament cosmetic.
De ce apar varicele?
În cele mai multe cazuri îmbolnăvirea venelor superficiale este rezultatul unei boli
a sistemului venos din profunzimea piciorului, afecțiune numită insuficiență venoasă. Boala varicoasă apare din cauza slăbirii
rezistenței peretelui venos și funcționării
neadecvate a valvelor venoase. Datorită
gravitației, cantitatea de sânge din venele
membrelor inferioare se mărește, determinând creșterea în volum a venelor superificiale ale piciorului, ceea ce face ca în timp
acestea să devină mai lungi, proeminente,

sinoase, îngroșate și dureroase. Boala varicoasă poate fi congenitală, apărând la mai
mulți membri ai familiei, poate să apară
după traumatisme sau răniri ale picioarelor
dar, principala cauză a varicelor este funcționarea proastă a valvelor de pe traiectul
venelor piciorului. Aceste valve au rolul de
a permite sângelui să circule dinspre laba

piciorului spre inimă, împiedicând astfel
reîntoarcea lui la nivelul piciorului. Această reîntoarcere a sângelui se numește reflux
venos. Cauzele acestei tulburări de funcționare a valvelor pot fi: slăbirea structurii
peretelui venos, absența valvelor venoase
de la naștere, coagularea sângelui în venele
(tromboză venoasă). Indiferent de cau-

ze, valvele venoase nefuncționale fac ca
sângele să stagneze la nivelul picioarelor,
conducând astfel la creșterea presiunii
în venele picioarelor. Această presiune
crescută în venele piciorului este responsabilă de mărirea venelor, iar, în timp, duce
la apariția complicațiilor bolii varicoase:
durere, umflarea picioarelor, modificarea
pielii la nivelul gambei, sângerarea, tromboza și apariția ulcerului varicos.
Cum se tratează boala varicoasă?
Venele varicoase sunt un semn al insuficienței venoase a membrului inferior.
Netratate, vor apărea simptome pe măsură
ce insuficiența venoasă devine cronică. În
funcție de mărimea venelor, localizarea
lor, simptomatologie și alte boli asociate,
tratamentul varicelor poate fi: conservator,
medicamentos, minim invaziv, chirurgical
clasic, mixt. Toate metodele de tratament comportă un grad de risc. De aceea,
decizia terapeutică se ia de comun acord
cu pacientul, după informarea prealabilă
a acestuia. În marea majoritate a cazurilor sigurul discomfort al varicelor este de
ordin estetic, iar tratamentul în acest caz
este cosmetic.

