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Operaţii pe retină în premieră naţiOnală!
lNoi performanţe la Clinica privată de diagnosticare şi chirurgie oftalmologică „Opticline” din Alba Iulia
La Clinica privată de diagnosticare şi
chirurgie oftalmologică „Opticline” din Alba
Iulia, a doctorului Teodor Holhoş, s-au înregistrat în acest an peste 2000 de operaţii
de cataractă, o boală a ochiului care duce
la tulburări de vedere, iar pupilele se colorează în alb sau cenuşiu. Operaţiile de înlocuire a cristalinului se efectuează cu
aparate de înaltă performanţă şi precizie
astfel că, fiind combinate cu măiestria profesională a doctorului Teodor Holhoş şi a
echipei sale, s-a ajuns să fie efectuate
până la 30-35 de operaţii într-o zi. Cea

mai „bătrână” cataractă a fost operată la
un cetăţean în vârstă de 98 de ani, iar cea
mai rapidă, care a durat circa 5 minute, la
un cetăţean suferind de o boală cumplită,
ce nu putea sta nemişcat decât câteva
minute. Acum, operaţiile de cataractă, de
înlocuire a cristalinului, au devenit unele
de rutină, tratate însă cu maximum de
profesionalism, astfel încât toţi pacienţii
să poată pleca acasă cu o lentilă potrivită
şi să-şi recapete complet vederea la ochiul
sau ochii care au fost operaţi.
Experienţa acumulată de tânărul şi pa-

sionatul medic Teodor Holhoş, cât şi dotarea
clinicii cu aparate şi tehnologii noi şi performante, proces aflat într-o continuă dezvoltare, au permis ca în ultima vreme aici
să aibă loc mai multe premiere medicale,
atât pentru Alba Iulia, pentru judeţul nostru
cât şi la nivel naţional, pentru că în ţară se
fac puţine asemenea operaţii. Este vorba
de intervenţiile chirurgicale pe retină, partea
cea mai sensibilă a ochiului, un ţesut ca o
foiţă de 350 de microni asemănătoare cu
„pieliţa” de pe creier. Retina este de fapt
un strat de ţesut care conţine prelungiri

nervoase ce acoperă 2/3 din partea posterioară a globului ocular. Razele luminoase pe care cristalinul, lentila ochiului,
le reuneşte într-un focar pe retină, reprezintă stimulul specific al celulelor senzoriale
la lumină sau receptorii vizuali. Aceste
celule asigură acuitatea vizuală şi perceperea culorilor şi conexiunilor dintre ele,
asamblându-se într-un mesaj vizual care
este transmis prin nervul optic la centrul
vizual din creier.
Gheorghe CIUL
(Continuare în pagina a 3-a)
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Noi şi ei

ă vorbeşti în Uniunea Europeană, mai ales la Bruxelles, despre „noi” şi despre
„ei” este comparabil cu fluieratul
în biserică. Nu este „politically
correct”, chiar dacă diferenţele
există, şi este normal ca ele să
existe. Există diferenţe de cultură
de la ţară la ţară, dar există şi
diferenţe de dezvoltare, cât şi
de mentalitate. Recenta ediţie
a unui eveniment de nivel continental organizat la Bruxelles
de Comitetul Regiunilor şi Comisia Europeană, mai precis
DG Regio – Open Days mi-a
oferit ocazia perfectă pentru a
vedea diferenţele majore dintre
„noi” şi „ei”. Seara de gală la
care au fost invitaţi zeci de jurnalişti dar şi reprezentanţi ai regiunilor şi oraşelor din toată Uniunea Europeană a avut ca element central premierea proiectelor intrate în concursul Regiostars, un concurs prin care
s-a dorit promovarea excelenţei
în implementarea proiectelor
europene, dar şi originalitatea
ideilor de proiect. Au primit premii patru proiecte la patru
secţiuni: lCreştere Inteligentă
(promovarea potenţialului micilor
intreprinderi pentru o economie
digitală) – proiectul Scandinavian Game Developers implementat de o întreprindere mică
transfrontalieră între două comunităţi din Suedia şi Danemarca; lCreştere Sustenabilă
(orientarea investiţiilor în eficienţa
energetică – PICSA, un proiect
spaniol de anvelopare a locuinţelor şi a clădirilor industriale,
lCreştere Incluzivă (integrarea
în societate a celor expuşi riscului
excluziunii sociale) – Diritti a
Scuola (Puglia, Italia), un proiect
destinat reducerii abandonului
şcolar şi lCity Star (transformarea oraşelor pentru viitoare
provocări) – „Eurocity of Chaves-Verin, un proiect prin care
municipalităţile celor două oraşe,
unul spaniol şi unul portughez,
aflate la graniţă, au creat o ofertă
comună a serviciilor publice culturale, de petrecere a timpului
liber, turistice, sportive şi de comerţ. Juriul care a ales aceste
proiecte a fost condus de un
membru al parlamentului European, Lambert Van Nistelrooij.
După cum se vede din enume-

rarea secţiunilor şi a proiectelor
câştigătoare, există o mare diferenţă între „noi” şi „ei” pentru
că nu a existat vreo secţiune
care să fie dedicată direct proiectelor de infrastructură, care
sunt cele mai frecvente în statele
nou intrate în Uniunea Europeană, iar acolo unde ar fi putut fi şi
astfel de proiecte integrate,
secţiunea City Star, juriul a ales
un proiect care pe noi, est-europenii, ne face să ridicăm din
sprâncene, adică un proiect prin
care (vă dau un exemplui din filmul de prezentare al proiectului)
dacă nu găseşti cartea pe care
o cauţi la biblioteca municipală
din oraşul spaniol, îţi iei eurocardul (instrumentul creat în cadrul proiectului) şi te duci să o
împrumuţi de la biblioteca din
oraşul portughez. Ocazie cu care
iată, devii mai cult pentru că va
trebui să înveţi limba celorlalţi
ca să poţi citi cartea astfel împrumutată! Sau, dacă piscina
din oraşul portughez este aglomerată ori apa mai rece, te poţi
duce, tot cu eurocardul, la piscina din oraşul spaniol, unde
apa este mai caldă şi spaţiul
mai larg... Este o diferenţă foarte
mare între problemele pe care
le avem noi de rezolvat – autostrăzi, gropi de deşeuri, staţii
de epurare etc., etc. şi ceea
ce-i preocupă pe ei. Şi asta
pentru că ei şi-au rezolvat deja
problemele care pentru noi par
aproape insurmontabile, dacă
este să ne uităm la ritmul şi calitatea în care se construieşte
în România infrastructura. Dar
chiar şi aşa, un astfel de concurs
ar fi trebuit judecat la nivelul întregii Uniuni Europene, cu toate
proiectele şi problemele ei, pentru că există în România implementate proiecte prin care
oraşele se pregătesc pentru
provocările viitorului, care ar fi
surclasat net proiectul ăsta spaniolo-portughez. Diferenţa asta
de tratament a juriului concursului a fost remarcată şi de comisarul european pentru Politică
Regională Corina Creţu, chiar
cu ocazia decernării premiilor.
PICSA, un alt proiect premiat,
mi-a adus în faţă o altă diferenţă
dintre noi şi ei.
Anca DINICĂ
(Continuare în pagina a 2-a)

Îngheţarea motoarelor şi
managementul defectuos al misiunii
– cauzele prăbuşirii avionului pilotat
de Adrian Iovan, în Apuseni

pretul unui meniu
începând de la
99 lei / persoana

detalii la telefon:

0744 504 123

BuLETIN BANcAr
1 euro - 4.4182 lei 
1 dolar SUA - 3.8985 lei 
1 franc elve]ian - 4.0800 
1 gram de aur - 147.0442 
1 EUR = 1.1333 USD 
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l13.00: tenis, turneul WTA la
Luxembourg-Ville, la Eurosport, Eurosport 2.
l16.00: tenis, ATP Viena, la Dolce
Sport 1.
l18.00: handbal, HCM BAIA MARE
– CORONA BRAŞOV; 19.30, SCM
CRAIOVA – CSM BUCUREŞTI, la Digi
Sport 2.
l19.00: baschet, Eurocup, BANVIT
– UNICS KAZAN; 20.15, ALBA BERLIN
– REGGIO EMILIA, la Eurosport 2.
l20.00: baschet, Euroleague,
STELMET ZIELONA GORA – ZALGIRIS KAUNAS, la Digi Sport 3.
l21.45: fotbal, Champions League,
ARSENAL LONDRA – BAYERN MUNCHEN, la Sport.ro, Dolce Sport 1.
l21.45: fotbal, Champions League,
BATE BORISOV – CF BARCELONA,
la Dolce Sport 2.
l21.45: fotbal, Champions League,
BAYER LEVERKUSEN – AS ROMA,
la Digi Sport 3.
l21.45: fotbal, Champions League,
DINAMO KIEV – CHELSEA, la Digi
Sport 4.
l22.45: fotbal, Cupa Mondială Under 17, ANGLIA – BRAZILIA, la Euro sport 2.
l23.00: ciclism pe pistă, ziua a
treia, la Eurosport.
l1.45: fotbal, CM Under 17, COREEA DE SUD – GUINEEA, la Eurosport 2; CHILE – NIGERIA, la Eurosport.
l3.30: fotbal american, NFL, PHILADELPHIA EAGLES - NEW YORK
GIANTS, la Dolce Sport 1.

Alba Iulia, Str. A. I. Cuza nr. 7A
tel. 0258/810303, 0744/663342

lOferă servicii de debitare la comandă proﬁle

metalice și table de diverse grosimi (mașină de
debitare cu laser și comandă numerică)
lÎnchiriază automacara Hydrom 18 to și mașină de
transport echipată cu macara și remorcă
lExecută întreaga gamă de confecții metalice

Curier judeţean

23 octombrie – zi de
sărbătoare la Valea lungă
lSimpozion aniversar ”Ion Bianu şi Academia Română”
Vineri, 23 octombrie, la Valea
Lungă au loc o serie de evenimente de o deosebită importanță
pentru locuitorii comunei și nu
numai. În paralel cu Ziua Școlii
Gimnaziale ”Ion Bianu” Valea
Lungă, aflată la a VI-a ediție, în
această dată se va desfășura și
Simpozionul aniversar ”Ion Bianu
și Academia Română”, organizat
de: Primăria și Consiliul Local al
comunei Valea Lungă, Academia
Română, Asociațiunea ASTRA,
Despărțământul ”Timotei Cipariu”
Blaj, Consiliul Județean Alba,
Școala Gimnazială ”Ion Bianu”
Valea Lungă, Cercul ASTRA ”Ion
Bianu” Valea Lungă. Programul
manifestărilor începe la ora
10.00, cu primirea invitaților, de

la ora 10.15 se va sărbători a
VI-a ediție a Zilei Școlii Gimna-

ziale ”Ion Bianu”, pentru ca la
ora 11.00, toată lumea să participe la dezvelirea și sfințirea
bustului omagial Ion Bianu, opera
sculptorului Ioan Cândea. De la
ora 12.00 are loc lansarea volumului omagial Ion Bianu – ctitor
al Bibliotecii Academiei Române”, ediție îngrijită de Ion Buzași
și Silvia Pop. Simpozionul propriu - zis începe la ora 13.00,
dintre invitați făcând parte oficialități locale și județene, profesori universitari doctori, strănepoți ai cărturarului Ion Bianu
și alte persoane și personalități
de marcă ale județului. Să fim
și noi alături de ei, la o manifestare ce se anunță cu adevărat
erudită. (D.M.S.)

Modernizări de drumuri cu fonduri
europene în comuna Mogoș
Drumul de exploatație agricolă DJ 107 I –
Dealul Buteștilor, din comuna Mogoș, ar putea fi
asfaltat până la Ponor, documentația pentru solicitarea fondurilor europene pe Măsura 125 a
PNDR fiind în curs de proiectare. Drumul respectiv
a fost deja modernizat pe 1,7 km din lungimea
totală de 4,3 kilometri prin turnarea de asfalt
printr-un proiect cu finanțare europeană în valoare
de 1 milion de euro. Pentru continuarea lucrărilor
până la Ponor, reprezentanții Primăriei Mogoș

estimează că valoarea investiției se ridică la
aproximativ 2 milioane de euro. Totodată, specialiștii lucrează la elaborarea studiului de fezabilitate pentru asfaltarea drumului Mogoș – Cristești, în lungime de circa 2 km, printr-un proiect
ce va fi depus spre finanțare anul viitor, în martie
– aprilie, la Grupul de Acțiune Locală Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare, iar de acest
drum ar urma să beneficieze 23 de familii din
zonă. (R.G.)

Microbuze şcolare pentru Sebeş
În municipiul Sebeş, administraţia locală se confruntă cu o
mare problemă, după începerea
anului şcolar. Potrivit primarului
municipiului Sebeş, Alexandru
Dăncilă, „este vorba despre
preţurile mari practicate de compania de transport Livio Dario. În
acest sens, am solicitat suplimentarea microbuzelor şcolare
cu încă două, acestea urmând

să fie repartizate unităţilor de învăţământ, pentru a asigura transportul elevilor pe traseele Sebeş
– Petreşti, Sebeş – Lancrăm, Sebeş – Răhău şi retur. Mai amintesc că în această vară, prin ordinul comun al Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice şi al Ministrului Educaţiei
şi Cercetării Ştiinţifice, două microbuze au fost repartizate mu-

nicipiului Sebeş, acestea fiind
destinate transportului elevilor.
Solicitarea noastră, a elevilor şi
a părinţilor lor şi-a găsit rezolvarea
şi ne dorim ca în curând să reuşim
suplimentarea microbuzelor şcolare. E important ca elevii să se
deplaseze în condiţii de siguranţă
şi confort la şcoală şi apoi acasă”,
a precizat Alexandru Dăncilă, primarul municipiului Sebeş. (A.D.T.)

„Muzica este oglinda sufletului. Ea porneşte din inimă şi se adresează inimii.”

George ENESCU

Vă invităm să păşim împreună în tainele muzicoterapiei, un nesecat
izvor de sănătate şi bucurie, la sala de conferinţe a Hotelului „Leul de Aur”
din Sebeş, miercuri, 21 octombrie, ora 17:00.
Cursul de muzică ezoterică/muzicoterapie este creat de Dorin Achim. Cu
o experienţă de peste 18 ani în studiul terapiilor prin muzică, Dorin Achim
este autorul unor cărţi, CD-uri şi DVD-uri din acest domeniu. Cursul se
desfăşoară în mai multe localităţi din ţară.
Vă aşteptăm cu drag!

Noi şi ei
(urmare din pagina 1)
Cu o valoare de peste 220 de
milioane de euro, proiectul are ca
obiectiv creşterea eficienţei energetice prin anveloparea clădirilor. Managerul proiectului declara cu mândrie că s-au creat, pe lângă reducerea facturilor, un mediu mai curat şi
mii de locuri de muncă în industria
construcţiilor din provincia Andaluzia.
Pentru că în proiect au lucrat firmele
din zonă. Cum aşa? Nu au obligaţia
ca la astfel de valori să facă licitaţii
internaţionale, cum avem noi? Ba
da! Doar că ei au firme suficient de
puternice, de dezvoltate încât să îndeplinească criteriile impuse de o
achiziţie de sume atât de importante,

astfel încât, deşi licitaţia a fost internaţională, unei firme din afara Spaniei
nu i-ar fi rentat şi ar fi oferit un preţ
mai mare decât cea spaniolă. Spre
deosebire, noi, în stil românesc, nu
am lăsat să se dezvolte întreprinderile cu capital românesc, iar pe
cele care au fost le-am suspicionat,
cercetat, omorât, aşa încât acum
lucrăm pe proiecte mari numai cu
firme străine şi nici vorbă să creştem
competitivitatea firmelor româneşti.
În paranteză, sunt curioasă ce
păţeşte constructorul italian pentru
dezastrul de pe lotul Cunţa - Sălişte
al Autostrăzii Orăştie - Sibiu. Altfel
spus, ei ne dau, dar noi trebuie să
ne băgăm în traistă!

Redacţia
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AGENDA ZILEI

Avocatul poporului
la Câmpeni

Personalul din cadrul Biroului
Teritorial Alba Iulia al instituţiei
Avocatul Poporului acordă audienţe la sediul Primăriei oraşului
Câmpeni, în data de 22 octombrie
2015, de la ora 9.30.

Furt de
autoturism, la Cut
În dimineața zilei de 18 octombrie, o femeie din comuna
Cut a apelat prin serviciul 112
Poliția municipiului Sebeș, reclamând dispariția peste noapte a
autoturismului său, parcat în fața
locuinței. Dând dovadă de operativitate, polițiștii Secției 7 Poliție
Rurală Sebeș, împreună cu cei
din Cut, l-au identificat pe F.V.I.,
de 28 de ani, din aceeași comună, ca fiind persoana bănuită de
comiterea furtului. Se pare că
tânărul a pătruns în noaptea de
17 spre 18 octombrie în locuința
proprietarei, de unde a sustras
cheile autoturismului cu care ulterior s-a plimbat în voie, abandonându-l pe drumul de hotar
ce leagă localitatea de Daia Română. F.V.I. a fost reținut pentru
o perioadă de 24 de ore, fiind
prezentat ieri, 19 octombrie, Parchetului de pe lângă Judecătoria
Sebeș, pentru dispunerea măsurilor legale. (D.M.S.)

Calendar religios
Ortodox: Sf. Mare Mc. Artemie,
Sf. Cuv. Matrona;
Catolic: Sf. Irina din Portugalia
Greco-catolic: Sf M. Artemie

Cugetarea zilei
Banii nu ne pot face fericiţi, dar
ne pot consola atunci când nu suntem.

Anecdota zilei
La o casă de modă:
- Iubitule, care dintre rochii îţi
place cel mai mult?
- Doar cea de pe tine, iubito!

Reţeta zilei
Salată cu carne de vită
Ingrediente: 300 g carne de vită,
fiartă bine, 2 cepe mijlocii, 10-12 ciuperci, 1 sfeclă mijlocie, fiartă, 1 linguriţă
muştar, 3 linguri oţet diluat sau zeamă
de lămâie, 4-5 linguri ulei, 1 linguriţă
zahăr, sare, piper, verdeaţă.
Mod de preparare: Se pregăteşte
mai întâi sosul. Se freacă muştarul
cu zahărul, sarea şi piperul; uleiul
se toarnă câte puţin, ca să capete
aspect de maioneză. Se adaugă
zeama de lămâie, apoi ceapa tăiată
fin. Ciupercile se spală, se taie lamele
şi se pun imediat în sos ca să nu se
înnegrească. Sfecla se curăţă şi se
taie cubuleţe, carnea se taie fâşii
sau tot cuburi şi se amestecă cu
sosul şi ciupercile. Se aşază totul
într-o salatieră, se presară cu verdeaţă şi se ţine la rece o oră înainte
de a fi servită.

Vindem

Calendarul evenimentelor
l1595 – După un bombardament
al artileriei toscane, cetatea Giurgiu
este cucerită de oastea munteanotransilvană, condusă de Mihai Viteazul.
l1854 – Se naşte Arthur Rimbaud, poet simbolist francez.
l1860 – Împăratul Franz Joseph
a promulgat Diploma din Octombrie,
prin care a fost încheiată perioada
neoabsolutistă, iar Transilvania a redevenit principat autonom în cadrul
Imperiului Austro-Ungar.
l1895 – Se naşte Alexandru Rosetti, lingvist şi filolog român.
l1923 - Se naşte la Cetea, judeţul
Alba, Vetuţa Pop, poetă româncă.
l1930 – Se naşte Ioan Grigorescu, prozator român şi realizator
de emisiuni TV.
l1942 – Se naşte Costel Constantin, actor român de teatru şi film.
l1946 – Se naşte Elfriede Jelinek, prozator şi dramaturg austriac,
laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (2004).
l1953 – Se naşte la Câmpeni,
judeţul Alba, Vali Şerban, cantautor
român de muzică folk.

Epigrama zilei
Lui Vadim Tudor (postum)...
Oricât de mare te-ai crezut, Tribune
Glumind cu moartea, aşa-ntr-o doară
Ţi-a demonstrat, concret, pe bune
Că „şoricioaica” n-o omoară!
Cornel MUREŞAN, Ocna Mureş

Rugăciunea de azi

Hoţi identificaţi
Cei doi hoți care se dădeau
drept lucrători ai companiei de
apă-canal au fost identificați de
polițiștii de investigații criminale
din cadrul Poliției municipiului
Alba Iulia, în data de 16 octombrie. Astfel, în sarcina lui D.J.M.,
de 29 de ani și G.E.R., de 44 de
ani, ambii albaiulieni, s-a reținut
faptul că, în data de 14 august,
au pătruns în locuința unei femei
din Alba Iulia și, profitând de neatenția ei, au sustras suma de
1.450 lei. Ulterior, în data de 19
august, folosindu-se de același
pretext, cei doi au pătruns în locuința unei alte femei care, la un
moment dat, l-a surprins pe unul
dintre indivizi, căutând într-un dulap amplasat într-una din încăperile imobilului. De această dată,
cei doi indivizi nu au reușit să
sustragă bunuri și au părăsit în
grabă locuința femeii. Față de
cei doi bărbați, polițiștii din Alba
Iulia continuă cercetările, sub aspectul comiterii infracțiunilor de
furt calificat, respectiv tentativă
de furt calificat, precum și pentru
stabilirea întregii lor activități infracționale. (D.M.S.)
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Preaslăvită pururea Fecioară, binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, du rugăciunea noastră la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru şi cere
să mântuiască prin tine sufletele noastre. Amin.

HOROSCOP
Berbec. Nu exageraţi obstacolele
pe care trebuie să le depăşiţi. Înainte
de a sparge o uşă, verificaţi dacă nu
cumva e descuiată. Dragoste ** Bani
*** Sănătate ***
Taur. Dacă nu vreţi să intraţi în
criză de timp, planificaţi-vă cu multă
grijă toate activităţile şi, mai ales, nu
vă asumaţi prea multe obligaţii. Dragoste *** Bani ** Sănătate ***
Gemeni. Fiţi atenţi ca nu cumva
bunele dvs. intenţii să fie greşit înţelese şi acordaţi ceva mai multă atenţie
sectorului “imagine publică”. Dragoste
** Bani ** Sănătate **
Rac. Realitatea nu este întotdeauna aşa cum v-aţi dori dvs., aşa că ar
fi cazul să luaţi lucrurile aşa cum
sunt. Dragoste * Bani ** Sănătate ***
Leu. Chiar dacă ideile dvs. nu
sunt întotdeauna pe placul celor din
jur, puneţi-le totuşi în practică. Dragoste ** Bani *** Sănătate ***
Fecioară. Nu operaţi schimbări
doar de dragul schimbării. Lăsaţi lucrurile aşa cum sunt, pentru moment
cel puţin. Dragoste ** Bani ** Sănătate
***
Balanţă. Se spune despre aceia

Starea vremii

care aleargă după doi iepuri că nu
prind nici unul, dar cei care-şi planifică
acţiunile cu atenţie pot prinde chiar
trei. Dragoste *** Bani *** Sănătate
***
Scorpion. Rutina poate avea şi
efecte cât se poate de neplăcute.
Stă totuşi în puterea dvs. să vă dovediţi originalitatea. Dragoste ** Bani
** Sănătate **
Săgetător. Veţi avea destule probleme de rezolvat, aşa că înarmaţivă cu calm şi răbdare. Dragoste ***
Bani ** Sănătate ***
Capricorn. Sunt destule situaţii
în care e mai prudent să-i lăsaţi pe
alţii în prima linie, oricât de mult v-ar
plăcea să fiţi în centrul atenţiei. Dragoste * Bani * Sănătate **
Vărsător. Fiţi atenţi la felul în
care sunt repartizate sarcinile. Nu ar
fi exclus să vi se arunce în spate mai
mult decât ar fi cinstit. Dragoste **
Bani ** Sănătate ***
Peşti. Lucrurile nu sunt nici pe
departe atât de complicate pe cât vi
se par, dar nici atât de simple pe cât
susţin alţii că ar fi. Dragoste * Bani **
Sănătate **

sursa: http://romanian.wunderground.com

*Astăzi: Un front atmosferic din nord-vestul continentului
va traversa rapid acest areal, generând ploi în aversă, însemnate cantitativ, mai ales la munte. Temperatura va
marca o uşoară scădere, 5, 6 grade C şi 13, 14 grade C.
Vântul va sufla în rafale din nord-vest.
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