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Primăvara, în gene -
rozitatea-i imensă,
ne oferă, pe lângă
atâta frumusețe și
culoare, o multitu-
dine de plane tămă-
duitoare, menite să
vindece sau să
amelioreze unele
afecțiuni. Printre
acestea se numără
și ștevia, loboda sau știrul, supranumite
”leacurile verzi” ale primăverii./pag.8-9

Fondat de Cornel POENAR
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Primăriile din judeţ 
continuă proiectele de 
infrastructură începute, cu
respectarea normelor de
prevenire a răspândirii
noului coronavirus. 
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Ofertă unică! 
Salvăm timp și bani!
Orice comandă la Tipografia 
”Accent Media” aduce cele mai mari 
avantaje din publicitate: 
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare, prin
ediția tipărită a ziarului 
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci 
de mii de persoane, în cotidianul 
on-line ”Accent Media”.

Investești puțin, ești cunoscut 
în întreaga lume! 

Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, 
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Deva,
str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.

www.accentmedia.ro

Societatea civilă şi Biserica
Ortodoxă Română s-au
mobilizat în lupta 
împotriva noului corona -
virus. Mănăstirea de la
Prislop este un exemplu
demn de urmat.
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Spitalul Judeţean revine
la o conducere civilă 
Spitalul Judeţean revine
la o conducere civilă 

Un bărbat din Deva a
cumpărat un lingou din aur
fals. Nu i-a dat de gândit
faptul că preţul de achiziţie
este la o treime faţă de cel al
pieţei metalelor preţioase. 

Folclorul adevărat trece cu brio peste
moda vremurilor cu ajutorul artiştilor, 

care au înţeles că valoarea are criteriile
sale de apreciere. /pag.4

Ştevia, loboda Şi Ştirul -
”leacurile verzi” 

ale primăverii
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În orașul de pe Cerna, la
inițiativa juristului Marian
POPESCU, președintele Aso-
ciației epigramiștilor clujeni
„Satiricon” s-a înființat un
minicenaclu al elevilor pa-
sionați de frumusețea epi-
gramei.

Unii dintre aceștia au fost
invitați și au participat la mai
multe ediții ale Festivalului
Național „Eterna epigramă”
desfășurate în orașul de pe
Someș.

Eugen ALBU (foto 1), ac-
tualul președinte al asoci-
ației a fost unul dintre
satiriconiștii care au fost
mereu alături de de elevii
epigramiști hunedoreni în-
curajându-i și apreciindu-le
pasiunea pentru scrisul de
epigrame.

Eugen ALBU s-a dovedit o
gazdă ospitalieră cu ocazia
întâlnirii membrilor Asoci-
ației „Satiricon” cu un grup
de elevi hunedoreni însoțiți
de prof. Teodora MUNTEAN

(foto 2).
Eugen ALBU, în această

frumoasă primăvară, a îm-
plinit vârsta de 80 de ani de
viață și 40 de ani dedicați în
slujba epigramei.

Despre personalitatea lui
Eugen ALBU am rugat-o să
ne vorbească pe Silvia
POPESCU, fost secretar li te -
rar al Asociației epigra -
miștilor clujeni și care ne-a
spus: Ca personalitate dis-
tinctă în epigramă, Eugen

ALBU parcă și-a intuit des-
tinul, după cum singur măr-
turisește: „Nu-mi amintesc
exact momentul,/ Dar cred
că-n pântecele mamei/ M-
am aflat, în clipa când talen-
tul/ M-a pus în slujba
epigramei!”. Și îi dăm drep-
tate!

Un epigramist bun, erudit
- cum este și Eugen ALBU - se
joacă cu rimele, dar nu la în-
tâmplare, ci le asociază co -
rect, mărind capacitatea de

înțelegere din partea citi-
torului. Un epigramist consa-
crat, elegant în exprimare,
asemenea lui Eugen, se bu-
cură de autoritate profesion-
ală și de susținerea cititorilor
sau a publicului, dar și a
colegilor epigramiști din în-
treaga țară.

Nenumărate premii - pes -
te 100 - primite atât pentru
creația literară cât și pentru
cărțile tipărite, apreciate și
pentru complexitatea lor, au
fost încununate în 2019 cu
marele premiu al Uniunii
Epigramiștilor din România,
cu Premiul OMNIA. Nume -
roase premii a obținut și la
festivalurile din țară.

Ca personalitate deose -
bită a Clujului, lui Eugen
ALBU i s-a acordat titlul de
SENIOR AL CETĂȚII în 2011
„În semn de apreciere pen-
tru întreaga carieră profe-
sională și contribuția adusă
comunității din care face
parte”, iar în 2012 a primit

din partea Județului Alba,
Comuna Stremț și Consiliul
local, Titlul de CETĂȚEAN DE
ONOARE pentru promovarea
valorilor culturale și spiri-
tuale ale comunei și satului
Geoagiu de Sus. 

La această excepțională
ANIVERSARE - 80 DE ANI - îi
dorim sărbătoritului încă
mulți ani pe tărâmul creației
literar-artistice, multă pu -
tere și un parcurs epigra-
matic cât mai apreciat la
nivel național.

Au consemnat: Ioan Vlad și
Georgeta - Ileana Cizmaș

Băiţa – Pandemia generată
de noul coronavirus SARS-
CoV-2 a impus respectarea
unor norme stricte de igienă
în administraţiile locale din
ţară pentru prevenirea
răspândirii bolii. Este şi cazul
Primăriei Băiţa, unde au-
torităţile au luat măsuri supli-
mentare de protecţie, însă
activitatea aparatului propriu
a continuat. 

„Am instituit câteva reguli
pentru protejarea salariaţilor,
dar şi a cetăţenilor care vin cu
diverse probleme la primărie.
Principala regulă se referă la
faptul că o singură persoană
poate intra într-un birou pen-
tru a se evita aglomeraţia. De
asemenea, am oferit măşti şi
mănuşi, astfel încât să ne
putem proteja, iar riscurile să
fie cât mai scăzute”, a declarat
primarul comunei Băiţa,
Damian Diniş.

În contextul pandemiei,
edilul local a menţionat că s-a
renunţat la anumite eveni-
mente, iar fondurile pentru
Zilele Comunei Băiţa, în sumă
de 20.000 de lei, au fost realo-
cate pentru activităţile care ţin
de urgenţe.

Totodată, este de menţio -
nat faptul că pe linia prevenirii
îmbolnăvirilor s-au făcut dez-
infecţii pe străzi şi scări de
bloc, iar programul mi-

crobuzelor a rămas acelaşi.
Cetăţenii care au nevoie de
formulare pentru declaraţiile
pe proprie răspundere au
putut să le ridice de la maga-
zinele din comună şi de la
primărie. De asemenea,
reţetele pentru medicamente
au putut fi ridicate de la
punctele farmaceutice de pe
raza comunei.

Cât priveşte perioada ur-

mătoare, primarul Damian
Diniş a ţinut să precizeze că
este bine ca oamenii să evite,
în continuare, circulaţia, dacă
nu este nevoie. „Cred că este
mai bine să continuăm pre-
venirea bolii şi să rămânem
sănătoşi. Ne dorim să ne reve-
dem cu bine, în condiţii nor-
male, sănătoşi. Vă doresc toate
cele bune, tuturor!”, a mai spus
primarul comunei Băiţa.

EUGEN ALBU - 80 DE ANI DE VIAȚĂ ȘI 
40 DE ANI CA EPIGRAMIST

Băiţa: Primăria funcţionează, chiar
dacă este pandemie de COVID-19

Veţel – Primăria comunei
Veţel derulează mai multe
proiecte de investiţii în infra-
structura de apă şi canalizare,
al căror scop este de a asigura
accesul tuturor locuitorilor la
serviciile de apă şi canalizare.
Veştile bune se îndreaptă
spre cetăţenii din satele
Herepeia, Veţel şi Leşnic, care,
în acest an, vor avea acces la
aceste servicii ce definesc
lumea modernă.

Pe de altă parte, în satul
Mintia, constructorii au în-
ceput lucrările de introducere
a reţelei de canalizare, graţie
fondurilor pe care Primăria
Veţel a reuşit să le atragă prin
diverse programe de fi-
nanţare.

„Continuăm proiectul de

extindere a reţelelor de apă şi
canalizare în satele Herepeia,
Veţel şi Leşnic, cu o finanţare
în valoare de 5,3 milioane lei.
Practic, vorbim de o com-
pletare a proiectului pe mă-
sura 3.2.2, adică extinderea
acestor reţele. Anul acesta,
toţi locuitorii satelor Here -
peia, Vețel și Leșnic vor bene-
ficia de apă și canalizare la
poartă. În satul Mintia sunt
lucrări la rețeaua de cana -
lizare. Proiectul are o valoare
de un milion de euro”, a de-
clarat primarul comunei Ve -
ţel. 

De asemenea, proiectele
pentru rețelele de apă și
canalizare din satele Bretelin
și Căoi au o valoare de 4,9
milioane lei. 

Veţel: Toţi locuitorii satelor
Veţel, Herepeia şi Leşnic 

vor avea apă şi canalizare



D
upă o lună de zile în
care spitalul din
Deva a fost condus de

militari, unitatea 
medicală revine la un 
management civil

Deva - Echipa de medici
militari care a condus Spitalul
Judeţean de Urgenţă (SJU)
Deva, începând cu 8 aprilie, şi-
a încheiat misiunea cu succes.
Spitalul a redevenit funcţional
şi niciun cadru medical nu s-a
mai infectat cu COVID-19,
susţin autorităţile. 

Începând de joi, 7 mai a.c.,
SJU Deva este condus de dr.
Bianca Glodean-Onescu, în
cali tate de manager interimar,
şi de dr. Marius Blendea, numit
în funcţia de director medical. 

Pe de altă parte, Consiliul
Judeţean Hunedoara a comu-

nicat că la sfârşitul perioadei
de stare de urgenţă, la condu -
cerea SJU Deva a fost numită
Liliana Vaidner, în calitate de
manager interimar, fost direc-
tor al Casei Judeţene de Asi -
gurări de Sănătate, secondată
de dr. Rodica Ioana Avram,
medic primar la secţia Medi-
cină Internă II din cadrul SJU.

Misiune încheiată 
cu succes

Prefectul judeţului Hune-
doara, Vasilică Potecă, a apre-
ciat că medicii militari şi-au
încheiat „cu succes” misiunea
de management medical şi
ope raţional al SJU Deva şi a
transmis echipei de ofiţeri
mul   ţu  miri pentru profesio -
nalismul şi dedicarea de care a

dat dovadă.  
Totodată, într-o scrisoare

de mulţumire adresată mi -
nistrului Apărării Naţionale,
Nicolae Ciucă, prefectul îşi
arată consideraţia pentru efor-
turile pe care cei patru medici
militari le-au depus pentru
restabilirea funcţio nării nor-
male a SJU Deva.

“Vă transmitem, domnule
ministru, respectul și consider-
ația noastră pentru eforturile pe
care ofițerii Ministe rului Apără -
rii Naționale  le-au  de pus pen-
tru restabilirea funcționalității
normale a unității me dicale
hunedorene. Totodată, vă co-
municăm că echipa militară de
conducere a Spitalului Ju de țean
de Urgență Deva și-a exprimat
aprecierea față de reacția soli-
dară a societății civile, iar noi

suntem convinși că profesiona -
lismul și deschiderea de care a
dat dovadă au transmis în-
credere, speranță și siguranță
locuitorilor Devei și ai județului
Hunedoara”, se arată în scri -
soarea adresată ministrului
Apărării Naţionale.

Echipa de medici 
militari

Echipa de medici militari
care a condus SJU Deva timp de
o lună de zile a fost coordonată
de lt. col. medic Vlase Constan-
tin Marinel– manager, maior
medic Țambrea Bogdan Ion –
director medical, lt.col. Ciopei
Ioan-Cătălin – director adminis-
trativ şi lt.col. Vartolomei-
Malenovschi Mihaiel-Sorin –
ofițer de stat major. 

Potrivit unui comunicat al
Ministerului Apărării Naţio nale,
în perioada deţinerii conducerii
militare, echipa condusă de lt.
col. Constantin Vlase a organizat
activitatea medicală prin co-
masarea anumitor secţii şi re-
gruparea acestora pe anumite
paliere pentru eficientizarea
circuitelor epidemiologice şi a
fluxului de pacienţi.

Ce s-a făcut?

De asemenea, au fost consti-
tuite stocuri de materiale sa ni -
tare şi echipamente individuale
de protecţie, iar distribuţia ma-
terialelor s-a făcut eşalonat către
secţiile spitalului. Totodată, au
fost reconfigurate spaţiile de de-
pozitare a acestora pe categorii
de bunuri şi a fost efectuată in-
struirea personalului pe linia
echipării sau dezechipării mate-
rialelor de protecţie individuală.

Ministerul Apărării aminteşte
că, la preluarea conducerii
unităţii medicale, echipa man-
agerială a dispus dezinfecţia ter-
minală în spaţiile interioare şi
exterioare ale spitalului din Deva
şi configurarea circuitelor
funcţionale. În urma adoptării
acestor măsuri, spitalul a devenit
operaţional în data de 13 aprilie
şi a avut capacitatea de a ges-
tiona toate solicitările de in-
ternare a pacienţilor confirmaţi
cu SARS-CoV -2.

Conform MApN, de la data
ieşirii spitalului din carantină şi
reluarea activităţii medicale
specifice, nu au mai fost înregis-
trate cazuri de infectare în rân-
dul personalului medical, iar
începând cu 1 mai numărul pa-
cienţilor vindecaţi şi externaţi a
depăşit constant numărul celor
internaţi.

aCTUaLiTaTE - 38 - 14 mai 2020

Deva - Un aparat pentru
depistarea rapidă a infecţiei
cu virusul COVID-19 va intra
în teste la Spitalul Judeţean
de Urgenţă (SJU) Deva în 
cursul zilei de joi, 7 mai, o
dată cu instruirea personalu-
lui medical care îl va deservi. 

Aparatul Real Time PCR a
fost achiziţionat exclusiv din
bugetul Consiliului Judeţean
(CJ) Hunedoara, instituţie ad-
ministrativă care gestionează
activitatea SJU Deva. Echipa-
mentul a costat 389.967 lei. 

Funcționarea în regim de

probe se va desfășura con-
comitent cu instruirea per-
sonalului medical. După
punerea în funcțiune, va fi
depusă documentația nece-
sară autorizării. Potrivit au-
torităţilor judeţene, la SJU
Deva va mai fi livrat un al
doilea aparat Real Time PCR,
achiziţionat cu fonduri alo-
cate de Ministerul Sănătăţii. 

Pe de altă parte, Direcția
de Sănătate Publică Hune-
doara ar putea pune în
funcțiune, săptămâna viitoa -
re, aparatul de testare rapidă

pentru COVID-19 pe care l-a
primit, ca donație, din partea
unei firme private. Aparatul
va putea face teste rapide din
sânge, însă nu după modelul
Real Time PCR, de aceea pre-
cizia lui este mai mică. Prac-
tic, el depistează anticorpii și
nu virusul, pentru această
analiză fiind nevoie de Real
Time PCR. 

În aceste condiţii, doar
spitalele din Deva şi Hune-
doara au aparate Real Time
PCR pentru depistarea
COVID-19.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva
revine sub conducere civilă

Aparat pentru testare rapidă la SJU Deva
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- Pe scurt, prezentați-ne
câteva date biografice.

- M-am născut într-o fru-
moasă zi de primăvară, în luna
lui mărțișor, în comuna Lunca
Cernii de Jos, satul Lunca Cernii
de Sus, județul Hunedoara, din
cei mai minunați părinți, Petru
și Ana Neidoni. Sunt născută
într-o familie cu trei frați. Petru,
fratele meu mai mare cu trei ani
dacât mine, apoi eu, Mariana și
sora mea mai mică, Lucia, venită
pe lume șapte ani mai târziu.

Școala am absolvit-o în satul
natal, am urmat Liceul Agroin-
dustrial din Blaj, secția horticul-
tură, apoi am absolvit cursurile
Facultății de Drept „Simion Băr-
nuțiu” din Sibiu. M-am căsătorit
cu soțul meu, Suciu Ioan, profe-
sor și avem împreună doi copii,
Suciu Ionuț - astăzi doctor în
filologie și Suciu Radu Alexan-
dru, masterand în economie.

Am lucrat la Primăria co-
munei Lunca Cernii de Jos, după
care m-am stabilit în municipiul
Hunedoara și lucrez la Biroul
Registrul Agricol, Cadastru, Apli-
carea Legilor Fondului Funciar,
unde sunt șefă de birou. 

- Sunteți născută într-o fru-
moasă localitate de munte. Ce
înseamnă pentru dvs. satul,
locul unde ați văzut lumina
zilei?

- Așa cum am spus, sunt năs-
cută în satul Lunca Cernii de Sus,
„cel mai frumos loc de pe
Pământ” sau mai bine spus
„Raiul meu”! Aici mă întorc de
fiecare dată, „îmi încarc bateriile
și plec din nou la drum”, pentru
că așa cum spune un cântec de-
al meu „Luncană-s, Luncană
mor!” O am încă pe mama, la că-
suța părintească, în vârstă de 82
de ani și mi-aș dori să trăiască o
veșnicie!

Satul copilăriei mele - Lunca
Cernii de Sus - este așezat la
poalele Munților Poiana Ruscăi,
mai precis, în zona pădurenilor,
la interferența cu Banatul de
munte și Țara Hațegului, un sat
cu case înșiruite de-a lungul râu-
lui Cerna, care își revarsă ulițele
ca niște izvoare de munte, cu
case văruite cu alb sau albastru,
care abia se zăresc printre florile
de măr sau liliac.

De altfel, eu cred că fiecare
dintre noi purtăm în suflet un
sat, fie satul copilăriei sau satul
bunicilor sau un sat de vacanță,
satul este un loc în care ne-am
întoarce iar și iar...

- De când ați început să cân-
tați și cum a fost debutul?

- Cred că am cântat de când
mă știu. Cântecul descoperindu-

l singură, acasă la joacă, când
mergeam cu vitele, apoi la
școală. Îmi amintesc că eram
mică și mergeam cu vitele și toți
copiii, pe toate dealurile, ne în-
treceam în a cânta. Dar „debu-
tul” meu, să-i zic așa, a început în
clasa I, când la un concurs orga-
nizat între școlile din comună,
intitulat „Cernă, pe marginea ta”
am luat premiul I, ceea ce mi-a
dat mare încredere în mine și m-
a adus în atenția domnilor pro-
fesori și consătenilor mei, care
așteptau serbările școlare să mă
audă cântând.

Mai târziu am început să co -
lind satele, pe la oameni cu
inima plină de of și jale, prin că-
tune ascunse, de unde am cules
multe cântece, bucurându-mă
de tânără de prețuirea acestora.

La serbările școlare eram de
neîntrecut, dar debutul meu pe
marile scene din țară a apărut
mai târziu, când la îndemnul
domnului Rusalin IȘFĂNONI,
am participat la diferite festiva -
luri de folclor, intrând în atenția
specialiștilor, a oamenilor de fol-
clor, de la care am învățat foarte
multe. Afirmarea a fost rapidă
fiind invitată atât în țară, cât și în
străinătate la diverse spectacole.

- De ce cântecul popular?
- Pentru că sunt născută într-

o familie care a iubit cântecul
popular, a iubit tradiția și obi-
ceiurile noastre populare. O
familie ortodoxă, de români
adevărați.

De la bunica mea, Neidoni
Măriuca, o vestită cântăreață din
sat, am învățat cele mai multe
cântece care se regăsesc în
repertoriul meu și cu care am
câștigat multe concursuri. De
exemplu, doina mea de suflet,
„Inimă de putregai”, mi-a adus
cel mai mare succes. Apoi Cân-
tecul miresei, Cântecul mirelui,
Cântatul țoalelor, Cântecul
bradului, Balada de război, Ba -
lada soacrei etc.

Aduc în cântecele mele
foșnetul pădurilor de brad, șipo-
tul izvoarelor, hărnicia și
dragostea oamenilor din zonă,
lumea satului, lume din care vin
și eu și sper că ajung cu ele la su-
fletul fiecăruia.

- Care v-au fost cărările pe
drumul cântecului popular de
la debut și până în prezent?

- În comună am făcut parte
din Ansamblul „Păcurariul” al
Căminului Cultural din Lunca
Cernii, alături de care am pus în
scenă obiceiul folcloric „Mă-
suratul oilor” cu care am luat
diferite premii la întrecerile
zonale și naționale. În anul 1978,

la concursul de obiceiuri păs-
torești organizat la Novaci, am
luat marele premiu, acolo am
primit cuvinte de laudă de la
inegalabila Lucreția CIOBANU.

Festivalul Național „Cântarea
României” a fost o rampă de
lansare pentru mulți artiști, dar
și o posibilitate de a prezenta
autenticul atât în cântec, cât și în
costum popular.

Am fost laureată a tuturor
edițiilor acestui festival, ca solist
de muzică populară. În același
timp, am alcătuit un grup vocal
compus din 15 femei, alături de
care am luat mai multe locuri I.
Printre piese, cântece vechi,
doine, cântece  legate de diferite
momente ale vieții, aveam în
repertoriul nostru Cântecul
bradului, cu o interpretare uni-
cat, așa cum spuneau specialiștii,
cu lungirea ultimei silabe din
vers, unduirea liniei melodice...

Au urmat concursuri: „Voci
tinere - Costești, „Festivalul Pă-
durenilor”, „Festivalul de la
Lipova”, Festivalul „Maria
Lătărețu” de la Târgu Jiu și altele,
unde am luat diferite premii.

Am participat alături de
„Ansamblul de la Feregi” la Za-
kopane - Polonia, la concursul
de obiceiuri păstorești la care au
participat mai multe țări din Eu-
ropa și unde am luat locul doi. A
fost și o secțiune de interpretare
vocală, unde spre marea mea
bucurie am luat Premiul I. A fost
cea mai mare bucurie pentru că
au fost mulți concurenți din Eu-
ropa.

Am făcut parte din Ansam-
blul „Getusa” din Deva alături de
care am participat la mai multe
turnee în țară și străinătate.

Ca o apreciere a specialiștilor,
am fost invitată la Institutul de
Cercetări Etnologice și Dialecto-
logice București unde am înreg-
istrat un număr de 20 de piese
vechi care au intrat în fondul de
aur al institutului. Aceste cân-
tece au fost predate ulterior și
postului național de radio.

- O satisfacție inedită, o
reușită care o simțiți și acum,
ne puteți puncta?

- Am avut șansa să fiu invitată
în mai multe țări din Europa,
unde cântecul, costumul, podoa-
bele originale și tolobonii au fost
apreciate.

O satisfacție inedită... cred că
a fost cu ocazia turneului orga-
nizat la Viena, cu ocazia sărbăto-
rilor de iarnă, în anul 1982, prilej
cu care am avut șansa să fiu
cooptată ca membră în Organi-
zația Internațională de Folclor
(IOV) cu sediul în Viena și de a
mă număra printre membrii

fondatori ai Organizației Mondi-
ale de Folclor  IOV - filiala Româ-
nia, cu sediul la Deva.

- Cât despre o neîmplinire,
vă amintiți?

- Nu iau nimic de la viață ca o
neîmplinire! Consider că așa tre-
buia să se întâmple! Toate sunt
părți din viața mea, pentru care
îi mulțumesc lui DUMNEZEU.
Material, nu sunt un om bogat,
dar sufletește, mă consider cel
mai bogat om de pe pământ,
pentru că am cea mai frumoasă
familie, am un soț deosebit, cei
mai minunați copii din lume,
două nurori pe care le numesc
„fetele mele” și cât de curând,
cea mai fericită bunică! Sunt
sănătoasă, înconjurată de oa-
meni minunați și cei ce-mi
iubesc cântecul popular! Îmi
trăiește mama și am la cine să
mă întorc de fiecare dată -
ACASĂ - care pentru mine
înseamnă LUNCA CERNII!

De altfel, cam așa sună o
parte din versurile unui cântec
de-al meu: „Am plecat cândva de
jos/ Dar n-am uitat cine-am
fost!/ ... Eu în lume am de toate/
Doamne, să-mi dai sănătate!/
Am copii, să îmi trăiască/ Și băr-
bat să mă iubească./ Am și soră,
am și frate,/ Nimenea nu ne
desparte,/ Am o vorbă cui o
spune/ Și sunt fericită-n lume!...”

- Care vă este zona fol-
clorică prezentă în cântecele
pe care le interpretați și de ce?

- Zona care o reprezint este
zona pădurenilor pentru că am
crescut cu cântecele și oamenii
de acolo, am participat la sărbă-
torile sau evenimentele din sat
și este muzica pe care o simt la
suflet. Aici se doinește foarte
mult, iar mie îmi place să

doinesc. Este „aparatul” meu
preferat, dar abordez repertoriu
și din alte zone, Banat în special,
dar și Ardeal, pentru că așa cum
am spus, vin dintr-o zonă de in-
terferență: pădureni, Banatul de
munte și Țara Hațegului. La pe-
treceri cânt din toate zonele
pentru că îmi place toată muzica
populară.

Deși o perioadă nu am cântat,
stând departe de scenă, pentru
că am vrut să-mi cresc copiii așa
cum mi-am dorit, sufletește nu
am stat niciodată departe de
scenă, am purtat cântecul în su-
fletul meu, acesta fiind pentru
mine o alinare fără seamăn, m-a
împăcat cu viața, mi-a înfru-
musețat-o întotdeauna.

Actualmente fac parte din
Ansamblul „Hațegana” al Casei
de Cultură din Hunedoara, dar
am prilejul să cânt la mani-
festările organizate atât în județ,
cât și în afara județului, ca solist
vocal și mă bucur de aprecierea
oamenilor.

- Cum vă vedeți viitorul în
continua interpretare a cân-
tecului popular românesc?

- Cât Dumnezeu îmi va da
sănătate și publicul mă dorește,
vreau să merg mai departe, să
nu las cântecul popular autentic
să dispară.

Să-mi definitivez cele două
CD-uri, la care lucrez, unul de
pricesne și unul de muzică pop-
ulară. Să fiu sănătoasă, să pot
face față la toate provocările care
mi le oferă viața.

Să fiu lângă familia mea
dragă și de dragul ei, mi-aș dori
să pot opri clipa sau aș vrea s-o
pot ocroti și să n-o las atinsă de
aripa timpului!

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Port în suflet cântecul - o alinare fără seamăn
Interviu cu jurist Mariana SUCIU, solistă de muzică populară
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Hunedoara – Spitalul Mu-
nicipal „dr.Alexandru Simiones -
cu” din Hunedoara este inclus
pe lista selectă a unităţilor me -
dicale din ţară care au moder -
nizat sau au suplimentat
instalaţiile de aprovizionare cu
oxigen medicinal. 

Investiţia se circumscrie
procesului accelerat de mo -
dernizare, început în luna
martie, la nivel naţional, prin
care spitalele au montat un
număr important de instalații
de distribuție a oxigenului
pentru tratarea pacienților cu
afecțiuni respiratorii, în spe-
cial cazuri Covid-19. 

Efortul personalului din
producție și al echipelor de
proiectare și montaj s-a in-
tensificat pentru a putea
asigura echipamentele și
stocurile necesare de gaze
medicinale lichefiate sau îm-
buteliate pentru spitalele din
țară.

„Secțiile ATI din țară s-au
pregătit și pentru o eventuală

creștere bruscă a necesarului
de oxigen pentru tratarea pa-
cienților. Înțelegem preocu-
parea pentru asigurarea
oxigenului medicinal pentru
toți pacienții, reușind să ofe -
rim soluții adaptate nevoilor
fiecărui spital care ne-a solici -
tat sprijinul”, a declarat Ci -
prian Islai, director general
Linde Gaz România.

Procedurile de lucru și
echipamentele de protecție
au fost adaptate, punând pe
primul loc siguranța per so -
na lului medical și a pacien -
ților. 

Linde Gaz România a ofe -
rit, în acest interval, servicii
pentru extinderea rețelelor
de distribuție a oxigenului
pentru mai mult de zece cen-
tre medicale care tratează pa-
cienți cu Covid-19, la care se
adaugă montarea unor rezer-
voare suplimen tare, dublarea
capacităților de vaporizare
sau suplimentarea numărului
de butelii. 

Compania a mai livrat peste
50 de ventilatoare mecanice
simple către autorități, ONG-
uri și firme implicate în

susținerea efor tu rilor medi -
cilor.  

Specialiștii au oferit, în ace-
lași timp, personalului medical

pregătirea necesară pentru
utilizarea conformă a acestor
echipamente. 

Spitalul din Hunedoara, între unităţile care
au modernizat instalaţiile de oxigen medical

Hunedoara - Administraţia
combinatului siderurgic Arce -
lor Mittal Hunedoara nu dis-
pune de resursele financiare
necesare pentru compensarea
veniturilor angaja ţilor care s-
au aflat luna trecută în şomaj
tehnic şi vor primi 75 % din
salariu. 

„Am solicitat un spor de
10% la salariul calculat în
urma şomajului tehnic. Ni s-a
spus că nu sunt bani, deoarece
combinatul merge pe pier de -
re. Luna aceasta este acoperită
cu comenzi, dar evoluţia vi-

itoare depinde de economia
europeană şi de modul în care
Guvernul României va sprijini
economia naţională”, a decla -
rat preşedintele Sindicatului
Siderurgistul, Mircea Bordean.

Potrivit acestuia, adminis-
traţia combinatului va con-
tina măsurile de protecţie a
salariaţilor pentru preve ni rea
răspândirii noului corona -
virus, prin asigurarea ma te -
rialelor igienico-sanitare şi
suplimentarea numărului de
autobuze pentru transportul
oamenilor la serviciu. 

„În timpul discuţiilor am
constatat o deschidere a con-
ducerii în ceea ce priveşte vi-
itoarele negocieri salariale, în
condiţiile în care fabrica va
evolua favorabil în urmă-
toarea jumătate de an”, a mai
spus Bordean. 

ArcelorMittal Hunedoara
a repornit activitatea în
noaptea de duminică spre
luni în secţiile de Oţelărie
Electrică şi Laminoare. În
combinat lucrează circa 600
de angajaţi.

Administraţia ArcelorMittal nu poate compensa veniturile

angajaţilor care au fost în şomaj tehnic
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Ministrul Tineretu-
lui și Sportului,
Ionuț Stroe a

prezentat măsurile de re-
luare a antrenamentelor
sportivilor de perfor-
manţă după încheierea
stării de urgenţă în Româ-
nia. 

El a precizat că Ministerul
Tineretului şi Sportului îm-
preună cu Ministerul Sănă tă -
ţii au emis și au făcut public,
prin ministrul Ionuț Stroe, un
protocol cu recomandări
pentru reluarea antrena-
mentelor sportivilor de per-
formanţă după încheierea
stării de urgenţă decretate ca
urmare a pandemiei de coro-
navirus. 

Cluburile care doresc să-și
reia activitatea din 15 mai,

pentru început prin organi-
zarea de cantonamente în
regim foarte strict, trebuie să
îndeplinească anumite con -
diții draconice.

”Aceste condiții nu se ne-
gociază. În momentul de față,
competițiile sportive sunt
suspendate. Nimeni nu poate
să își programeze meciuri,
atâta timp cât nu există cadru
legal pentru a defini această
perioadă. Până una-alta, din
schimbul de informații pe
care l-am avut, entitățile
sportive au nevoie de o lună
de pregătire, a căror reguli le-
am definit prin documente.
Lucrăm în paralel și la
definirea unui cadru legal
pentru perioada de com-
petiții. În momentul de față,

nu se pot organiza com-
petiții. Probabil că în viitor, în
două-trei săptămâni… Aten -
ție, acest lucru este în directă
relație cu evolua epidemio-
logică. Dacă situația nu ne va
permite, e posibil să în-
târziem cu competițiile”, a
spus Ionuț Stroe, în cadrul
conferinței de presă susțin-
ută la sediul MTS.

Mai mult, înainte de a se
intra în cantonamentul izo-
lat, toți cei care o vor
face(sportivi, antrenori sau
tehnicieni) trebuie să stea în
izolare, acasă, 14 zile, iar apoi
să fie testați pentru COVID-
10. ”Procurarea și plata aces-
tor teste trebuie asigurată de
fiecare club sau federație”, a
mai spus Ionuț Stroe.

Condiţii pentru 
reluarea activităţii

sportive

ANUNȚ PUBLIC 

PETRICĂ CARMEN OLIVIA INTREPRINDERE INDI-
VIDUALA cu sediul în localitatea   COM. VAȚA DE JOS, str.
SAT OCIȘOR, nr. 27A, jud. HUNEDOARA anunță
depunerea solicitării pentru eliberarea autorizației de
mediu pentru obiectivul ÎNFIINŢARE PENSIUNE AGRO-
TURISTICĂ SAT OCIŞOR, COM.VATA DE JOS, NR. 27A  JUD.
HUNEDOARA situat în localitatea COM. VAȚA DE JOS str.
SAT OCIȘOR, nr. 27A, jud. Hunedoara.

Informații se pot obține la sediul APM Hunedoara, din
Deva, str. A. Vlaicu nr. 25, de luni pana vineri (orele 8-16).

Eventualele sesizări și reclamații pot fi depuse în ter-
men de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

ANUNȚ

Consiliul director al Asociației Pescarilor Sportivi
Hunedoara convoacă adunarea generală a asociației
în data de 22 Mai 2020, orele 09:00, având ca ordine de
zi modificarea sediului asociației cât și a Articolului 15 și
19 din Statut. Prezentul anunț este afișat și la sediul Aso-
ciației și la punctele de lucru.

Președinte APS-HD, Benko Iosif

Sporturile vor reveni
treptat la normali-
tate, după data de 

15 mai, odată cu ridicarea
restricțiilor impuse de 
ordonanțele miltare.
Președintele COSR, Mihai
Covaliu, spune că baza de
pregătire de la Izvorani a
fost igienizată și că își
așteaptă sportivii.

„E o veste bună anunțul
președintelui. S-a referit mai
mult la partea sportivă, pen-
tru că se tot discută în ultima
perioadă despre reluarea
sportului și a activității fizice.
Se discută în aceste zile de
către cei de la Ministerul
Tineretului și Sportului, de la
Ministerul Sănătății, cum
vom relua această activitate.
Când… e clar, după 15 mai,
nu mai e o necunoscută, dar
în ce fel și ce măsuri trebuie
să respectăm sunt subiecte

aflate acum pe masă. Trebuie
respectate aceste măsuri
care vor veni de la Ministerul
Sănătății, de la specialiștii de
acolo. Noi suntem în legătură
cu Ministerul Tineretului și
Sportului, domnul ministru
s-a întâlnit de mai multe ori
cu specialiștii de la Minis-
terul Sănătății și există și un
plan de reîncepere a pregă -
tirilor. Vom reîncepe activi-
tatea sportivă, dar e clar că
nu oricum.

Din punctul de vedere al
COSR, baza sportivă de la
Izvorani este pregătită să
primească sportivii, inclusiv
apa și bazinul de la piscina
olimpică au fost igienizate.
Am făcut în toată baza o igie -
nizare și așteptăm și noi
aceste măsuri pe care să le
împlementam acolo”, a decla -
rat Mihai Covaliu.

De la COSR:  Covaliu așteaptă
reluarea pregătirilor
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G
rupele de juniori de
la LPS Cetate Deva
continuă programul

de pregătire on line.
Antrenamentele se des-
fășoară zilnic jucătorii
fiind monitorizați iar pro-
gramul este periodizat
după referințe științifice.

'' Periodizarea on line este
un concept modern aplicat
cu succes la multe academii
de fotbal din străinătate, în

mod special. Structurarea
unui program eficient și
corect implică controlul as-
pectelor fiziologice, meto -
dice și fizice. Există anumite
modele; la LPS Cetate Deva
juniori am standardizat un
program al cărui conținut
este experimentat, peri-
odizarea acestuia fiind un
demers a cărui eficiență de-
pinde de controlul științific

al activității. Avem peste 40
de sportivi de la grupele U
16-U19 care efectuează pro-
gramul de pregătire on line,
sunt monitorizați zilnic și
evaluați săptămânal pentru
o periodizare obiectivă și
corectă. În programul nostru
de pregătire on line folosim
softuri licențiate de inter-
pretare și analiză a datelor
obținute''.

Competițiile fotbalistice

juvenile din România, 

anulate de FRF

Fotbal: LPS Cetate Deva
continuă pregătirea 

Juniorilor

F
ederația Română de
Fotbal a decis să
încheie toate com-

petițiile naționale rezer-
vate copiilor și juniorilor
din sezonul 2019-2020. 

Este vorba despre nu mai
puțin de 31 de campionate de
fotbal, fotbal feminin și futsal,
începând de la cele școlare și
până la cele rezervate junio -
rilor cu vârstă sub 19 ani. Ex-
cepție face Liga Elitelor
Under 19, care rămâne sus-
pendată, urmând să se gă -
sească o soluție pentru a se
stabili echipa ce va repre -
zenta România în competiția
UEFA Youth League.

În ceea ce privește Cupa
Satelor, Cupa Tymbark Junior
și ” Fotbal și feminitate”, între-
rupte și ele în urma deciziei
Comitetului de Urgență din 9
martie, se amână pentru
toamnă, datele de disputare
urmând să se stabi lească ul-

terior, în funcție de evoluția
situației în ceea ce privește
epidemia COVID-19.

Federația Română de Fot-
bal a avut marți și miercuri
consultări cu reprezentanții
Ligilor II și III, precum și cei ai
cluburilor de futsal și fotbal
feminin.

În cadrul acestor discuții
au fost abordate problemele
cauzate de epidemia de coro-
navirus, modul în care fot-
balul a fost afectat, situația la
nivelul fiecărui eșalon în
parte și s-au prezentat dife ri -
te scenarii în ceea ce privește
finalizarea competițiilor.

Urmează ca după o nouă
serie de discuții, inclusiv cu
reprezentanții Asociațiilor
Județene de Fotbal, când e de
așteptat să existe mai multe
informații de la nivelul au-
torităților în ceea ce privește
posibilitatea reluării eveni-
mentelor sportive.

M
arele Premiu de
Formula 1 al Un-
gariei, programat

în calendarul inițial pe 2
august, se va desfăşura
fără spectatori, din cauza
pandemiei de COVID-19,
au anunţat organizatorii.

Această decizie vine după
ce autorităţile de la Bu-
dapesta au interzis eveni-
mentele publice cu mai mult
de 500 de persoane până pe
data de 15 august. Oficialii
maghiari au explicat că „am
explorat toate căile posibile”
pentru a ține competiția cu
tribunele pline, dar „nu se
poate”.

„Nu este scenariul ideal,
dar credem că a organiza
cursa cu porțile închise – și
fanii să o poată vedea totuși
la televizor – este preferabil

în loc de a nu o avea deloc”,
au adăugat. Marele Premiu al
Ungariei devine astfel al
doilea, după Silverstone, care
se va desfășura fără public în
acest an.

Conducătorii din  F1 in-
tenționează să pornească se-
zonul în Austria, cu două
curse, pe 5 și 12 iulie, urmate
de alte două la Silverstone,
pe 19 și 26 iulie. Apoi va fi o
săptămână de pauză până la
alte starturi în Europa.

Până în prezent, au fost
amânate – Bahrain, Vietnam,
China, Olanda, Spania, Azer-
baidjan şi Canada - sau anu-
late – Australia, Monaco,
Franța - zece etape din cele
22 de etape ale acestui sezon
al Campionatului Mondial de
Formula 1.

Automobilism:  Hungaroring,

fără spectatori



P
rimăvara, în genero -
zitatea-i imensă, ne
oferă, pe lângă atâta

frumusețe și culoare, o
multitudine de plane tămă-
duitoare, menite să vin-
dece sau să amelioreze
unele afecțiuni. Printre
acestea se numără și ștevia,
loboda sau știrul, supranu-
mite ”leacurile verzi” ale
primăverii.

Ștevia
Apare spre sfârșitul primă -

verii și începutul verii. De la
ștevie sunt folosite atât frun-
zele, cât și rădăcina. Sub-
stanțele active din conținutul
ei îi conferă proprietăți an-
tibacteriene, antiseptice, an-
timicrobiene,anti hiper ten sive,
purgative, astringente, laxa-
tive. Datorită proprietăților
sale, ștevia ajută organismul
să lupte împotriva asteniei de
primăvară. Este folosită cu
succes și în bucătărie, fiind
săracă în calorii și cu un indice
glicemic foarte mic.

Având un puternic efect an-
tibacterian, ștevia ajută la
tratarea rănilor din cavitatea
bucală, fiind utilă și în cazul
cariilor sau infecțiilor dentare.

Frunzele de ștevie
Cu un gust dulce acrișor,

frunzele de ștevie pot fi
folosite atât la pregătirea sala -
telor, cât și pentru prepararea
unor ciorbe, supe sau a altor
mâncăruri gătite. 

Dar, este foarte important
ca atunci când achiziționăm
frunzele de sfeclă, să ținem
cont de următoarele caracter-
istici:

• Textura lor trebuie să fie
moale, întrucât frunzele
groase pot fi amare.

• Tot amare pot fi și cele cu
pete roșii sau mov, care tre-
buie evitate.

• În schimb, frunzele rulate,
care sunt și foarte tinere, au
cel mai bun gust. (in-
fuziedesanatate.ro)

Rădăcina de ștevie
Este un remediu naturist,

care poate fi folosit tot timpul
anului. Are efect benefic
asupra sistemului digestiv, dar
ajută și la detoxifierea organ-
ismului.

Decoctul din rădăcină
de ștevie 

Are un efect detoxifiant
foarte puternic și poate ţine
sub control psoriazisul pe-
rioade îndelungate, susțin
cercetătorii. Se obține din 600
ml apă plată, la care se adaugă
20 g rădăcină proaspătă sau
30-40 g rădăcină uscată de
ștevie. Rădăcina se fierbe timp
de 20 de minute, după care,
fiertura se ia de pe foc, se ține
acoperită zece minute, apoi se
strecoară. Cantitatea obținută
se consumă pe parcursul unei
zile, după mese, timp de zece
zile.

Sucul din rădăcină 
de ștevie

Este foarte util în caz de
pneumonie, tuse sau tubercu-
loză.

Uz extern
Din rădăcina uscată și mă-

cinată fin, sau din cea crudă,
zdrobită, în amestec cu untură
sau alte grăsimi, se obține un
fel de cremă, care ajută la
tratarea unor boli de piele.

Atenție!
Frunzele și rădăcinile de

ștevie, în cantități mari, sunt
contraindicate persoanelor cu
afecțiuni pulmonare, celor cu
stomac sensibil sau celor cu
probleme reumatice sau care
au pietre la rinichi, spun na-
turiștii.

Loboda
”Vedetă” a acestui sezon,

Loboda, oferă un gust de-
osebit preparatelor culinare.
Dar ea este apreciată și pentru
beneficiile uimitoare pe care
le oferă organismului. Potrivit
specialiștilor, loboda conține
de doua ori mai multa vita -
mina C decât kiwi sau lămâia,
dar și cantități importante de
fier şi de vitamina K. 

A fost folosită, în scop tera -
peutic, încă din antichitate, iar
astăzi, calitățile ei deosebite,

sunt apreciate de specialiști,
fiind utilizată cu succes atât în
industria farmaceutică, cât și
în cosmetică.

Calități terapeutice
Potrivit cercetătorilor, lo-

boda are capacitatea de a
regla digestia, îmbunătățește
sănătatea rinichilor, întărește
sistemul imunitar, detoxifiază
organismul și reglează sis-
temul cardiovascular. În urma
cercetărilor, unii specialiști
afirmă că un consum regulat
de lobodă poate ajuta la pre-
venția anumitor tipuri de can-
cer sau boli cronice. De la
lobodă sunt folosite atât frun-
zele, cât și semințele, având un
bogat conţinut de glucide, pro-
teine, acid oxalic liber, celu-
loză, substanţe minerale,
pigmenţi clorofilieni şi caro te -
noizi, scrie csid.ro. De aseme-
nea, medicina naturistă îi
recunoaște proprietățile tera -
peurice în tratarea chisturilor
ovariene și mamare. Se
folosește sub formă de salate,
în amestec cu alte verdețuri,
infuzie, suc de lobodă, decoc-
turi sau cataplasme.

Infuzia din frunze 
de lobodă

Se prepară din 500 ml de
apă, care se pune la fiert, iar
când dă în clocot se adaugă
200 g de frunze verzi sau us-
cate și o linguriță de semințe
de lobodă. Vasul se acoperă
apoi timp de 15 minute, după
care totul se strecoară. În-
treaga cantitate se împarte în
trei părți egale și se bea înain-
tea meselor principale. Infuzia
de lobodă se consumă timp de
o săptămână, tratamentul
putând fi reluat o dată la 30 de
zile.

Decoctul  din semințe
de lobodă

Era folosit în trecut, pentru
tratarea afecțiunilor pulmo -
nare și hepatice. Cataplasmele
din frunze fierte, ușor călduțe
sau din frunze proaspete, se
aplică pe zonele inflamate și
calmează durerile.

Sucul de lobodă
Are efecte în caz de poli -

chisturi ovariene și se prepară
dintr-o legătură de frunze de
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Ştevia, loboda şi ştirul -
”leacurile verzi”ale primăverii

Ştevia, loboda şi ştirul -
”leacurile verzi”ale primăverii

• Servicii de cazare (apartament)  • SPA – saună, piscină, masaj • 
Organizare evenimente într-un cadru deosebit • Restaurant –

mâncăruri tradiționale, meniuri speciale • Barbeque.

Pensiunea POnOR ***
Vaţa de Jos, str. Câmpului nr. 29, jud. Hunedoara• Tel. 0757-102807

8 - SĂNĂTATE



lobodă, date prin blender sau
zdrobite bine și 150 ml apă.
Dar se poate obține și din
frunze tocate mărunt și
stoarse. O cură cu suc de lo-
bodă se face timp de o lună și
se consumă câte o jumătate de
pahar de suc, pe stomacul gol,
de trei ori pe zi. 

Terapii naturiste
Tratează răceala

Frunzele de lobodă, consu-
mate în stare proaspătă, ajută
la tratarea astmului, răceala,
inflamațiile gâtului și a căilor
respiratorii. De asemenea,
produșii activi din frunzele de
loboda ajută organismul în
reglarea temperaturii în mo-
mentul stărilor febrile.

Ajută la îmbunătățirea
circulației sângelui
Întrucât conține o cantitate

mare de fier, cercetătorii au
ajuans la concluzia că loboda
îmbunătățește fixarea oxi-
genului din sânge  prin inter-
mediul hemoglobinei, fiind
benefică în combaterea ane-
miilor, reduce riscul atacurilor
cerebrale. Vitamina K din
conținutul ei, ajută la întărirea
vaselor sanguine și la fixarea
calciului.  În caz de tensiune
arterială, este bine să se con-
sume două-trei cești de infuzie
de frunze pe zi.

Ajută la buna
funcţionare a

rinichilor
Întrucât loboda are efect

laxativ și diuretic, ajută la pu-
rificarea rinichilor şi elimină
rapid toxinele, excesul de
săruri, apă sau chiar grăsime
din organism. Dar, consumul
de lobodă este benefic și pen-
tru sănătatea vezicii biliare,
potrivit sanatate.ro.

În caz de acnee sau a
bolilor de piele

Loboda ajută la calmarea
erupțiilor cutanate și a leziu-

nilor infectate, dacă pe zona
afectată se aplică frunze
proaspete, opărite și răcite.

Diminuează durerile
abdominale, 

calmează ulcerul, 
reglează digestia

Atunci când este con-
sumată în stare crudă sau fi-
artă. În astfel de situații, se pot
pune și cataplasme din frunze
tocate pe abdomen. De aseme-
nea, consumul de lobodă ajută
digestia, fibrele pe care le
conține previn constipația și
apariția hemoroizilor, conform
agropost.ro. 

Remineralizează și 
revitaminizează 

organismul
Vitamina C din conținutul

frunzelor de lobodă ajută re-
generarea celulară, împiedică
îmbătrânirea și întărește imu-
nitatea organismului. Este un
bun tonic în tratarea asteniilor
de primăvară, fiind folosită și
în curele de slăbire și detoxi-
fierea organismului.

Important!
Deoarece loboda conține în

cantitate mare acid oxalic, con-
sumul de lobodă nu este indi-
cat în cazul litiazei renale,
biliare sau gută, ne atențio -
nează specialiștii.

Știrul – un adevărat 
medicament natural

Chiar dacă nu i s-a dat prea
mare importanță, fiind consi -
derat doar o buruiană, știrul
este un adevărat medicament
natural cu proprietăți unice și
un aliment hrănitor. Datorită
proprietăților sale, știrul era
considerat în antichitate
plantă de origine divină, ofe -
rită de zei oamenilor. Era ve -
nerat și folosit ca element
sacru. Grecii îl numeau „ama-
ranthus“, adică planta care nu
moare, iar în zona Asiei, planta
era supranumită ”regină a ne-
muririi”.

În zilele noastre, i-au fost
recunoscute calitățile sale nu-
tritive și benefice organismu-
lui, astfel că știrul a fost trecut
de către cercetători pe lista cu
plantele vechi, ce trebuie re-
abilitate și reintroduse în cul-
tură.

Calități terapeutice
Atât inflorescențele, cât și

frunzele de știr au un conținut
ridicat de proteine, vitamine,
săruri minerale și aminoacizi.
Era folosit în trecut atât în ali-
mentație, cât și pentru tra -
tarea anumitor afecțiuni. Sub
formă de infuzii, și decocturi
din boabe, ştirul este benefic
în bolile de ficat şi inimă, pen-
tru combaterea infecţiilor şi
tulburărilor gastro-intestinale,
anemie, diabet, obezitate, boli
de piele, stomatită, parodon-
toză, ulcer, ateroscleroză.

Infuzia de știr
Se folosește în medicina

populară în scop nutritiv, în
caz de diaree sau scaune cu
sânge. Întrucât ameliorează
durerile de gât, se poate folosi
și pentru gargară. Este utilă și
în cazul aftelor bucale, dar și în

caz de eczeme, în special a
celor provocate de alergii. Se
prepară din tulpină sau frunze
proaspete de știr, la care se pot
adăuga și flori de mușețel și
urzică, dar fără a se depăși
cantitatea de 500 de grame.
Plantele mărunțite, se vor
amesteca foarte bine, până
devin ca o pastă. Peste 2-3 lin-
guri din amestecul obținut se
toarnă apă clocotită, apoi se
lasă la infuzat 2-3 ore, după
care se strecoară, potrivit
topremediinaturiste.ro

Pulberea din semințe
de știr 

Este foarte eficientă în
tratarea carenţelor de vita-
mine şi minerale, dar şi în
stagnarea tumorilor benigne
ale prostatei, susțin cercetă-
torii. Se  obține din 300 g spice
de ştir, cu tot cu seminţe, care
se pun la uscat într-o cameră
bine aerisită şi întunecoasă.
După zece zile, peste o lingură
cu pulbere de spic de ştir se
toarnă o cană cu apă clocotită.
Se lasă la infuzat timp de 15
minute, apoi se răceşte. 

Infuzia se consumă de
patru ori pe zi, cu 30 de
minute înaintea meselor prin-

cipale, ultimul ceai fiind ad-
ministrat cu un sfert de oră
înainte de culcare. Durata re-
comandată a tratamentului
este de zece zile şi poate fi re-
luat la interval de 30 de zile.

Uleiul de știr
Poate fi preparat în casă.

Este benefic persoanelor care
suferă de diabet, boli ale sis-
temului cardiovascular, ale
tractului gastro-intestinal, cu
afecţiuni de ficat şi rinichi.  Se
prepară din100 de grame de
seminţe de ştir care se prăjesc
puţin într-un vas termorezis-
tent din sticlă, până ce se simte
o uşoară aromă, apoi se
zdrobesc . Pulberea obținută
se amestecă bine cu 250 de ml
ulei de măsline şi se toarnă
într-un recipient de sticlă.  Re-
cipientul se închide ermetic și
se păstrează într-un loc ră-
coros, timp de o lună,  sticla
agitându-se zilnic. Uleiul poate
fi folosit când devine uşor
transparent. Se păstrează la
frigider, maximum un an
potrivit doctorexpres.ro.

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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Sâmbătă, 9 mai, ora 23,00

Cel mai îndrăgostit bărbat  
Filmul spun povestea unui tânăr care, la o cină de

caritate, întâlnește o femeie şi se îndrăgostește ne -
bunește de ea. Numai că aceasta era logodită, iar
pentru a continua să se vadă, cei doi încep o relație
platonică. În încercarea de a înțelege mai bine ce se
întâmplă, bărbatul are o inițiativă surprinzătoare:
intenționează să scrie despre experiența sa. Dacă va
avea sau nu șansa de a merge mai departe într-o re-
lație împlinită, vom vedea pe parcursul filmului.

TV - FILMELE  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Încă de la începutul intervalu-
lui este multă agitație în jurul
vostru. Pot apărea discuții în
familie legate de o moștenire.
Trebuie să dați dovadă de
calm, pentru că lucrurile pot
degenera. Este posibil să pri -
miți o propunere pentru un
nou nou loc de muncă.

Vă preocupă situația finan-
ciară și sunteți nemulțumiți de
veniturile obținute din activi-
tatea profesională. Ca să rea -
lizați ceea ce vă doriți, trebuie
să aveți răbdare și încredere în
forțele voastre. Nu luați de bun
tot ce vi se spune și analizați cu
atenție situațiile ivite.

Chiar dacă stați mai mult pe
acasă, sunteți hotărâți să re-
zolvați toate problemele casnice
pe care le-ați tot amânat. Sursele
voastre de venit se vor schimba,
în sensul bun al cuvântului, iar
acest lucru vă mobilizează. Spre
sfârșitul intervalului veți primi
vești bune de departe.

Sunteți interiorizați, iar acest
lucru nu vă face bine. Trebuie
să vă relaxați și să acceptați
situația așa cum este. Este o pe-
rioadă de mari transformări,
iar unele din ele vor fi în
favoarea voastră. Primiți infor-
mați importante legate de ac-
tivitatea profesională.

La serviciu aveți mult de lucru
și vă sprijiniți pe anumite per-
soane care v-au susținut la un
moment dat. Cu toate acestea,
bazați-vă pe forțele proprii și
nu vorbiți nimănui de planurile
voastre. Aveți nevoie de mai
multă odihnă și relaxare.

Este o perioadă dinamică în
plan profesional, chiar dacă lu-
crurile nu sunt așa cum vă
doriți. Vă implicați în fel de fel
de proiecte, acțiuni importante
și ideile voastre încep să prindă
contur. Sunt foarte importante
informațiile pe care le primiți
în această perioadă.

Se vor schimba multe în viața
voastră, mai ales în perioada
următoare. Veți lua decizii le -
gate de activitatea voastră
profesională. Vă reevaluați re-
lațiile cu prietenii și pot apare
surprize de proporții. Relaxați-
vă la sfârșitul intervalului.

Înainte de a vă regândi situația
financiară, sfătuiți-vă cu fa-
milia. Vă veți achita datoriile
mai vechi, mai ales că primiți
un sprijin material nesperat.
Veniturile din colaborări vor
crește. Dialogați cu persoane
importante, dar ar fi bine să vă
selectați informațiile.

Apar unele modificări în relați-
ile parteneriale și trebuie să
manifestați mai multă atenție
atunci când acceptați o pro -
punere de colaborare. Luați de-
cizii importante împreună cu
partenerul de viață, pe care le
veți pune curând în practică.

Se întrevăd noutăți în plan pro-
fesional, iar acest lucru vă pre-
ocupă în mod deosebit. Studiați
cu atenție toate documentele
și, la nevoie, cereți sprijinul
unui specialist. Nu luați decizii
pripite! Spre sfârșitul interva -
lului vor apare cheltuieli
neprevăzute.

La locul de muncă vor avea loc
discuții interesante, se con-
turează acțiuni pe termen
lung, se fac multe schimbări.
Fiți pe fază și implicați-vă mai
mult atunci când este cazul. N-
ar strica să fiți mai atenți la
problemele de sănătate pe care
le aveți!

Vă îndreptați atenția, în pe-
rioada următoare, spre casă și
familie. Veți rezolva cu succes
toate treburile cotidiene și
îndatoririle profesionale, fără
sprijinul nimănui. Informațiile
pe care le veți primi vă pot
schimba atitudinea față de ac-
tivitatea voastră viitoare.

KANAL D

• De ce nu mai ieșea din casă?
În scara unui bloc, două vecine stau de

vorbă:
- Vecină, unde ți-e soțul? Nu l-am mai

văzut de o săptămană ... e cumva bolnav?
- Nu este bolnav! L-am tuns ...

• O femeie este oprită pe stradă de o pa-
trulă de Poliţie:

- Unde mergeți doamnă?
- La spital.
- Pe declarație nu scrie asta.
- Păi, mi s-a făcut rău acum când m-ați

oprit.

• Viața în pandemie…
Constatare
Are și Covidul ăsta partea lui bună! Anul

acesta, de Paște, nu a mai fost internat niciun
pacient pentru excesul de mâncare!

• O propunere
Ar trebui să ne scriem numele pe măști,

pentru că habar nu mai avem pe cine salutăm
pe stradă! Dar, adevărul este că unii sunt mai
frumoși cu măști! Da’ nu-i treaba mea, numa’
zic!

• Într-un aeroport
Doi polițiști stau de vorbă:
- Măi, eu nu înțeleg cum poate un terorist

să deturneze ditamai avionul, care e așa de
mare ...

- Măi tâmpitule, nu-l deturnează când e la
sol, ci în aer, când se face mic de tot.

Duminică, 10 mai, ora, 20,00

Al doilea Hotel Marigold 
Continuare emoționantă a filmului ”Hotel

Marigold”, cea de-a doua parte a producției are
multe staruri, cărora li se alătură și actorul  holly-
woodian, Richard Gere. Povestea filmului, plină de
dragoste și umor, merge mai departe. Mereu în-
crezătorul Sonny își continuă eforturile de mo -
dernizare a hotelului, în ciuda faptului că este
foarte ocupat cu planurile de nuntă. Și cum efor-
turile lui sunt dejucate de situații amuzante, acesta
va avea nevoie de ajutorul prietenilor.

KANAL D



S
untem o țară de
pierde-vară, o țară de
”plângăcioși și de

hoți”, ne tratăm unul pe
altul cu răceală și ne
plângem de milă ori de
câte ori avem ocazia.  Oare
de ce nu mai spune nimeni
nimic? Oare de ce le per-
mitem politicienilor să-și
bată joc de noi, în timp ce
ei se plimbă în mașinile de
lux, își construiesc case
grandioase, pe banii
noștri, pe relații, pile și
alte șmecherii făcute
numai între ei și de ei
știute. 

S-a terminat și cu ungurii
și cu francezii, sunt lucruri fu-
mate, din ’90 încoace. Nimeni
nu mai crede și nu pune
,,botul" la asemenea povești.
Este simplu: avem aceeași
alianță NATO care ne apăra,
avem UE, unde suntem mem-
bri și multe alte organisme.
Deci, sunt povești de adormit
copiii. Vedem, zi de zi la tele-
vizor, ce salarii mari au cei
care ne conduc și care sunt
povestitori, fără să înțelegem
nimic din ce spun. 

Ce șanse avem în țara
aceasta să ducem o viață

decentă? 

Șansă au doar politicienii
actuali, să ne ducă ca oile și să
ne trimită sclavi în țările unde
ei au promis că vom merge.
Pentru că de acolo dăm niște
bani statului ca să rotun-
jească veniturile oamenilor
lor. Uitați-vă și la cei cu
hoteluri, unde stau cei în
carantină, 300-400 lei/zi/om
Este o adevărată afacere pen-
tru clica de partid! Chiar nu
vedeți că statul ne jecmănește
de bani cu fiecare ocazie?!
Taxe peste taxe, impozite
mărite. Și e, ce ne oferă?
Medicamentele gratuite pe
cale de dispariție, drumuri
pline de gropi, autostrăzi pe
care nu sunt în stare să le
construiască, promovarea
negativă, care reiese din cer-
turile existente în parlament
și guvern, o justiție doar după
bunul lor plac, iar noi murim
cu dreptatea în mână. 

Suntem micii lor cobai! 

Săracii de noi! Vor să  ne
oblige să facem și vaccinare.
Un nenorocit de globalist din
IT a ajuns doctor în științe
medicale! Chiar nu mai știm
să ne cerem dreptul și ne
complacem în situația
aceasta, ne-am tâmpit de
tot?! Copiii săraci mor de
foame în orfelinate. Cei mici
sunt vânduți de nenorociți,
iar când ajung mari, devin
criminali și pușcăriași. Din
cauza cui?! 

NOI, NOI SUNTEM DE
VINĂ ȘI NUMAI NOI, CĂ NU
ȘTIM SĂ IEȘIM, SĂ NE
SPUNEM CUVÂNTUL. Suntem
o țară care a ajuns să producă
numai prostituate, pe bandă
rulantă, ”diasporeni civi-
lizați", care acum se lupta cu
forțele de ordine. Dar ei sunt
buni la alegerile prezidențiale
și europarlamentare! În zece
ani vom fi o țară de inculți,
deoarece nu mai dăm doi
bani pe școală și ce se întâm-
plă cu sistemul romanesc. În
țara asta vreți să creșteți
copiii?  O țară care schimba
guvernele când nu mai plac
unuia sau altuia, indiferent de
ce au făcut!  Oare de ce nu
putem adopta și noi sistemul
nemțesc sau cel britanic?!
Dacă la ei merge bine, de ce
nu ar merge și la noi? Vă spun
eu de ce: deoarece NU SE MAI
POATE FURA !

Suntem cu toții orbi, 
nu vedem cum ne este 

furată țara?!

Uitați-vă cât suferă copiii.
Sistemul adopțiilor la noi,
practic, nu există. E împotriva
celor care vor să adopte, te
resping și te tratează ca și pe
un gunoi. Oare ei nu real-
izează ce important este
căminul pentru copiii aban-
donați, dragostea de părinte
și buna creștere? Rușine să ne
fie, NOUĂ, pentru că tolerăm
șmecheriile și prostiile celor
care sunt aleși de noi. Oare
este o lupta între ,,globaliști"
și restul lumii? Avem și noi
globaliștii noștri? 

Când treci de la ,,#rezist”

care era elita unor domni
ajunși la putere (acum nu mai
sunt finanțați), la ,,niste psd-
iști” și apoi la ,,niște sclavi”,
după aceea la ,,niște străini",
s-a spus totul. Niciodată nu
poți ataca ,,civismul "și ,,com-
petența", pentru că o dai în
prostie. ”Neisprăviții” nu au
răspunsuri la probleme, dar
scot etichete. Cetățenii califi-
cați, care spun lucrurilor pe
nume, sunt ba „penali”, ba
„securiști”, ba „informatori”,
ba „neromâni  vânduți”, ba ar
ține de „guvernări proaste”,
ba „vând Ardealul”, într-un
cuvânt, sunt psd-iști. Tot ei
lasă greaua moștenire. 

Măi, să fie, oare toți sun-
tem ,, psd-isti"?! Chiar așa?
Ori unii au creierele spălate
de cei care vor ,,guvern unic "
în lume. PSD a fost terminat
de Dragnea, Dăncilă și, foarte
mult, de ,,baronii locali”. Unii
dintre ei, nu toți. Dar ”cei doi
D” au făcut cel mai mult rău
acestui partid. Acum este
domnul Ciolacu, care numai
președinte de partid nu poate
fi numit. Partidele nu mai au
valori, care să iasă în față. Cu
miniștri ca și Câțu, Grinda, Vi-
oleta, Raluca și alții, nu putem
ajunge acolo unde ne dorim.
Oare domnul Flutur nu ar
dori și el un post de prim-
ministru?! Pentru că el se pri-
cepe la orice?! Și așa omul nu
are treabă cu nimeni, dar nici
,,nimeni", nu are treaba cu el!
Anchetatorii de la Suceava au
alte preocupări, atunci când
aud de acest nume.

Spiritul, bogăția și demo -
crația există acolo unde sunt
vii, nu acolo unde avem ne-
dreptăți. Acolo unde nu ai
meritrocație, ai bineînțeles,
prostie. La noi nu funcțio nea -
ză ,,plurarismul", societatea
civilă. Și de aici, avem ziua și
prostiile. 

La noi, gafele și 
exagerările au dispărut!

S-a trecut la prostie! Până
când aleșii noștri nu vor
spune adevărul și vor folosi
negarea pe față, minciuna, in-
fatuarea, până atunci noi,
cetățenii care-i alegem sun-

tem vinovați, nu ei! Pe ei îi
doare în spate de noi. Noi
trăim în continuă minciună și
manipulare. 

Ministrul Sănătății re-
cunoaște, după două luni, că
nu știe câte teste a făcut până
acum, nu știe un anume trata-
ment pentru Covid-19, nu
știe cum va evolua și cât timp
mai stăm în casă. În con-
cluzie, merge ca și noi, într-o
continuă derivă. 

Ludovic Orban promite, de
la o zi la alta. Impresia mea
este că acolo sunt două
tabere, fiecare cu palatul lui,
existând și un om în Guvern,
care face marcaj om la om,
împiedicându-l pe Ludovic
Orban să facă ce dorește, iar
de aici apar discrepanțele.
Singurul câștig al pnl-ului
este Rareș Bogdan, care
spune lucrurilor pe nume, nu
încearcă ,,mascarea", este
foarte aproape de alegători.
Oare cât mai stă în partid fără
să fie ,,fitilit" pe la spate și dat
afară, ori cu un dosărel? Câțu
spune una, face alta. El îm-
prumută fără să aibă o di-
recție. Dezastru în tot ce a
spus! Doamna Alexandru
joacă cum i se dictează din
afară etc. 

Mă uit cât chin cu aceste
pensii, unde este foarte sim-
plu: mărește pensiile cu 40%
la cei sub 2500 lei, cu 30%
sub 4000 lei, peste 4000 lei
cu 10%, iar peste 6000 lei 2-
5%. Atunci începi să formezi
cât de cât un echilibru și, de
ce nu, un capital electoral. La
10-15% nici un pensionar nu
va vota PNL, decât tot cam
5% . Ori să se taie din pensii
speciale, începând cu politi-
cienii și terminând cu Președ-
intele, partidele (spun
cotizația separată a partide-
lor care primesc bani ”fără
număr",), primarii și alte cat-
egorii. Ar trebui ca și ei să co-
tizeze măcar la Fondul
Solida ritatea. Și atunci,
mărești pensiile conform
legii, când ai bani. Dar dacă
tu, Stat, nu faci nimic, numai
te împrumuți și te vaeți, cum
poți face performanță și să
conduci bine o țară? 

Statul are grijă doar de
personalul lui

Nu vrea să deranjeze pe ni-
meni, sperând că la alegeri
vor fi prezenți toți. Partidele
aleg oameni inculți, pe care-i
numesc în funcții cheie, ca să-
i manevreze ușor. Desigur, ce
face un ins, ține de capul lui.
Sistemul poate fi, în principiu,
altul. Numai că, în România
actuală, s-a intrat într-un cerc
vicios: inși incapabili se agită
și „aleg” un ins depășit de
funcție, care, la rândul său,
abuzează de Constituție, de
instituții și dă funcții neis-
prăviților, care ”trompetează”
cât de „bun guvern” avem, în
vreme ce țara nu a realizat
decât pierderi! Din nefericire,
la această oră, ”prostocrația”
a ajuns sistem.

”În joc este oricum mai mult
decât „diletantul”, „con-
fuzionarul” și „necivilizatul”,
semnalați de presa inter-
națională. Iar la orizont se
anunță costuri enorme, pe
care le vor plăti nu alții decât
cetățenii României”,  punc tea -
ză filosoful, profesorul fost
ministru, Andrei Marga. Vin cu
o completare și CEDO, CCR,
DNA și alte structuri sunt for-
mate tot din ,,oameni"!  Cred că
lumea se va reașeza, iar cei
care vor să facă rău țării lor,
poporului lor, vor plăti sau  vor
pleca la Dumnezeu cu primul
OZN, că aici, pe pământ, nu au
ce căuta. Cred că acest virus va
aduce multă lume cu pi-
cioarele pe pământ. Ura nu
este pentru romani, ura este
pentru alții !! 

Trăim vremuri tulburi, tre-
buie să fim mai atenți pe cine
alegem! Nu mai trebuie aleși
cei care ne ”vând vrăjeala”, la
tonă! 

Al dumneavoastră, același 
Prof.Ioan Romeo Mânzală
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Vorbim mult, ca să ne auzim
singuri, să înţelegem doar noi!
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Mod de preparare:

Morcovii împreună cu al-
bitura se curăță și se taie
rondele, ardeii  și roșiile se
taie cubulețe, iar ceapa se
toacă mărunt. Loboda, ștevia
și leurda se curăță, se spală
și se taie fâșii.

Se pregătește oala de
ciorbă, în care se încinge
uleiul și se călește ceapa îm-
preună cu zarzavaturile,
timp de  3-4 minute. După
acest interval, se adaugă apa,

vegeta, sare, piper și totul se
lasă să fiarbă. După aproxi-
mativ 20 de minute, se
adaugă tăițeii lați și se lasă la
fiert cinci minute. 

Se adaugă apoi pasta de

tomate și zeama de varză,
după gust. Ciorba se mai lasă
la foc cinci minute, se pune
verdeața și se mai dă un clo-
cot. Se servește caldă, dar și
rece.

INGREDIENTE

3 morcovi, o rădăcină de pătrunjel, o țelină mică, o

ceapă, o jumătate de ardei verde, o jumătate de ardei

roșu, două roșii,  o legătură de lobodă roșie, una verde,

o legătură ștevie, o legătură leurdă, o legătură mărar,

o legătură leuștean, o lingură pastă de tomate, 50 ml

ulei,100 g tăiței lați, un litru de zeamă de varză, veg-

eta, piper, sare.

Mod de preparare:

Untul se amestecă bine cu făina, sarea și praful de
copt. Se adaugă,  pe rând, ouăle, vanilia și laptele. Ingre-
dientele se amestecă și se frământă până se obține un
aluat elastic. Aluatul obținut se împarte în două și se
modelează sub formă de bilă.

Urda pentru umplutură trebuie sfărmată, iar mărarul
tăiat mărunt. La amestecul de brânză și mărar se adaugă
ouăle, zahărul și grisul. Ingredientele se amestecă până
la omogenizare.

Se pregătește o tavă tapetată cu hârtie de copt, în care
se pune prima foaie întinsă de aluat, la dimensiunea tăvii.
Peste foaie se pune umplutura, uniform, pe toată
suprafața tăvii. Peste umplutură se pune cea de a doua
foaie, iar marginile celor două foi se unesc prin apăsare.
Foaia de deasupra se unge cu un ou bătut și se înțeapă
cu furculița. Tava se dă la cuptor pentru 30-35 de minute,
când se face testul cu scobitoarea./teoskitchen.ro

Plăcintă cu urdă
și mărar
Plăcintă cu urdă
și mărar

Ciorbă de primăvarăCiorbă de primăvară

INGREDIENTE

Pentru foi: 200g unt la temperatura camerei,

800g făină, un plic cu praf de copt,  2 ouă, o fiolă

esență de vanilie, 200-250 ml lapte, un vârf de cuțit

de sare.

Pentru umplutură:1 kg urdă, 6-7 linguri de

zahăr, 100g gris, 3 ouă, mărar proaspăt.

Mod de preparare:

Carnea se spală și se
crestează pe lung, astfel încât
să se obțină o felie întinsă su-
ficient, pentru a fi rulată. Se
bate apoi ușor, se dă cu ulei
și se condimentează cu sare
și piper. 

Deasupra feliei de carne
se așază frunzele de spanac

spălate și scurse de apă.
Carnea tocată se ames tecă
bine cu ceapa tăiată mărunt,
prazul tăiat rondele, sare și
piper, apoi se întinde peste
frunzele de spanac. Cas-
traveții tăiați în fâșii iar ciu-
percile cubulețe se așază,
uniform, peste carnea tocată,
iar deasupra se presară pă -

trunjel tocat. Felia de carne
se rulează cât mai strâns, se
leagă cu ață alimentară și se
îmbracă în foaie de copt, care
se umezește ușor.

Rulada obținută se pune
într-o tavă unsă, în care s-au
aranjat câteva ciuperci și se
dă la cuptor pentru 30-40 de
minute. Înainte cu zece
minute de a fi gata, se scoate
foaia de copt, iar rulada se
mai lasă la cuptor până se
rumenește. Se servește cu
sosul lăsat în tavă și ciuperci. 

Ruladă
din carne
de porc
cu
legume

INGREDIENTE

700 g pulpă de porc, 300 g carne tocată, 200 g

spanac, 300 g ciuperci, o ceapă, o tijă de praz, doi cas-

traveți murați, două legături de pătrunjel, sare, piper,

ulei.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

A - CEC - B - ALGA - ARAC - TANDRA - O - TACTICIAN - RI - ME - PT - BD - VIITOR - ENO - USA - EVA - RAITA - ARMIE - OT - BRUNE - ALAMA - ATU - B - AI -

BABAC - NUL - SEIF - AD - TARA - SD - OGOR - I - IRISI - DIURN - HREAN - ONORA - PROIECT - TVA - LI - RARE - TI - IONI - N - BE - HAR - IA - MACRA - MC -

MORBID - TAIA - GELUI - ANI - ODAI - RH - AH - UNA - L - SIV - MARSARIER  - TR - ASTM - VACA - LEU - AVE - TIBIA - ANTI - RADIAT - AR - IARA - GA - AERIENE

- ATACANTA - FLACARUI



TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

Trimiteţi talonul la adresa: DEVA, Str. 22 Decembrie, nr. 37A (Clădirea Cepromin), birou 16.

IMOBILIARe
l Vând casă + anexe+grădină,

apă potabilă, în centrul comunei

Toplița, la coada barajului Cinciș.

Telefon: 0733.386.206, 0740.028.206.

l Vând apartament 2 camere,

piață, balcon 50 mp, termopan, gaz 2

focuri, semimobilat,  etaj 1. Preț:

39.000, telefon: 0745.202.448.

l Vând sau schimb casă cu grăd-

ină și dependințe în comuna Băița, cu

apartament în Deva, etaj 1. Telefon:

0732.783.829.

l Vând apartament 3 camere,

lângă Hotel Deva, 65 mp, parter înalt,

CT, termopan, izolat exterior. Preț:

64.000 euro, telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament 3 camere, de-

comandate, cu îmbunătățiri, în centrul

civic Hunedoara, cu vedere spre Hotel

Rusca, deasupra cofetăriei Iazmin.

Preț negociabil, telefon: 0744.534.951

l Vând casă, lângă Deva, 4

camere, baie, bucătărie, garaj, hală +

hambar, grajd, gaz, apă, canal, mobi-

lată și utilată,  sobe teracotă, teren –

un hectar. Preț: 43.000 euro, telefon:

0721.055.313.

l Vând casă cu toate utilităţile în

Sîntandrei (lângă Deva),  2500 mp,

grădină cu pomi. Preţ 79.000 euro, 

negociabil. Tel. 0728.170.702.

l Vând o casă veche și una de

cărămidă,  FS 200 m., anexe, fântână,

grădină cu pomi fructiferi, cu asfalt și

două intrări. Locuința se află în mi-

jlocul satului Lăpugiu de Sus, 

la 8 km. de autostrada Lugoj-Deva.

Preț: 25 mii de euro, negociabil,

0773.961.339.

l Vând apartament trei camere,

decomandate, cu îmbunătăţiri în

Hunedoara, Centrul Civic (deasupra

cofetăriei Jasmine). Preţ negociabil 

la vedere. Tel. 0744.534.951.

l Cumpăr garsonieră în Deva,

et.1-2, în zona Gojdu, piață, Progresu-

lui, Dorobanți, în bloc cu 4 etaje sau 

în Simeria, în centru. Sunt persoană

fizică. Telefon: 0725.395.946.

l Vând garsonieră în Deva, Bd.

Iuliu Maniu, 33 mp, CT, termopan, ren-

ovată și mobilată modern, etaj inter-

mediar. Preț: 31.000 euro, telefon:

0725.452.888.

l Vând apartament două camere,

Deva, Minerului, et.2, 38 mp, deco-

mandat, balcon, boxă, CT, termopan,

ușă metalică. Preț: 30.000 euro, 

telefon: 0745.202.448.

l Vând casă de vacanță sau pen-

tru locuit, construcție 2012, în Vețel,

612 mp, intravilan, toate utilitățile.

Telefon: 0744.277.302.

l Vând casă Deva, 4 camere, 2

băi, 2 bucătării, garaj, CT, termopane,

2 intrări, apă, gaz, canal,teren 1000

mp, modernă. Preț: 97.000 euro, tele-

fon: 0725.452.888.

l Vând casă, 2 corpuri, modernă,

teren 2335 mp, CT pe lemne, apă,

canalizare, curent, zona Costești,

cetăți dacice, ideală pentru o pensiune

sau azil de bătrâni. Preț: 80.000 euro,

telefon: 0721.055.313. 

l Vând casă Hărău, mobilată și

utilată, 2 camere, baie, bucătărie, beci,

apă rețea, canalizare, grajd, CT pe

lemne, curte 385 mp, plus grădină 650

mp. Preț: 41.000 euro, negociabil, tele-

fon: 0745.202.448.

l Vând casă în comuna Zam,
Valea Zamului, 2 camere, parchet, uși
noi, cablu TV, balcon închis, renovată
nou, căsuță de vară, fântână betonată,
pomi fructiferi, teren arabil 2900 mp.
Preț: 15.000 euro, tel.0733.832.559.

l Cumpăr garsonieră în Simeria,
etaj 1 sau 2, în centru. Tel.0725.395.946.

l Vând apartament 4 camere,

Deva, Bdul Iuliu Maniu, L-uri, etaj 1,

decomandat,117 mp, CT, termopan, 2

băi, 3 balcoane. Preț: 89.000 euro,

telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament 2 camere

Deva, et.1, semidecomandat, 36 mp,

balcon, CT, termopan, parchet, gresie,

faianță. Preț: 24.000 euro, telefon:

0745.202.448.

l Vând apartament două camere,

Deva, zona Eminescu, bloc cu un sin-

gur nivel, parter, CT, termopan, curte

interioară, beci la demisol, posibilități

construcție garaj în curte. Preț nego-

ciabil, telefon: 0729.231.522.

l Vând urgent și ieftin casă în

Sâncrai, trei camere, din care două

mobilate, cu teracotă, două bucătării

vechi, grajd, șură, fântână potabilă,

grădină mare, 1910 mp, curte, la

drum asfaltat, pomi fructiferi și viță

de vie. Preț: 25.000 euro, telefon:

0760.193.089, 0254.730.209.

l Vând apartament 4 camere,

Deva, zona parc, etaj 2, decomandat, 2

băi, termopan, garaj sub bloc, 88 mp,

plus 15 mp garajul. Preț: 77.000 euro,

telefon: 0722.564.004.

l Vând două case în Șoimuș, una

cu etaj, în roșu, cealaltă cu două

camere, bucătărie, baie, gaz, apă,

canal, grădină. Casele sunt una lângă

cealaltă. Preț: 75.000 euro, telefon:

0727.389.999.

l Vând apartament 3 camere,

Deva, Bd.Iuliu Maniu, decomandat, 

78 mp, CT,. termopan, mobilat, etaj 

intermediar. Preț: 45.000 euro, 

telefon: 0745.202.448.

l Vând casă în satul Vărmaga
nr.38 sau schimb cu garsonieră sau
apartament în Deva. Tel. 0742.450.228.

l Vând casă în sat Râpaș, comuna

Turdaș, 2 camere, baie, hol, bucătărie,

șură, teren 2800 mp, gaz, apă, curent,

drum asfaltat. Preț: 25.000 euro, tele-

fon: 0725.147.370.

l Vând casă în roșu, 3 camere,
teracotă, hol mare, cămară, beci
încăpător, două bucătării de vară
vechi, grajd, șură, alte utilități, curte
mare, grădină de zarzavat și de pomi
fructiferi. Preț: 25.000 euro, telefon:
0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând casă, duplex, în Șoimuș,
nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi,
bucătărie mare, beci, încălzire cen-
trală pe gaz, apă curentă, garaj, 
grădină 500 mp și anexe. Preț:
110.000 euro, telefon: 0723.784.821,
0721.479.233.

l Vând casă în comuna Zam, 
re novată, două camere, balcon în-
chis, căsuță de vară, fântână, cablu
TV, pomi fructiferi, teren arabil 
2900 mp. Preț: 15.000 euro, 
tel. 0733.832.559.

SCHIMBURI De LOCUINŢĂ
l Schimb apartament 2 camere,

et.1, din cărămidă, izolat termic, în

zonă centrală, Hunedoara, cu asemă -

nător în Deva sau Simeria. Suport

diferen ța de preț. Tel. 0727.288.460.

ÎNCHIRIeRI
l Ofer pentru închiriere aparta-

ment 3 camere, decomandat, 2 băi, CT,
termopan, mobilat și utilat, zona
Dorobanți, pentru persoane serioase.
Chirie 300 euro/lună, plus garanție,
telefon: 0725.452.888.

l Ofer pentru închiriat aparta-
ment 2 camere, et.1zona hotel Deva,
balcon, termopan, mobilat, utilat com-
plet. Preț: 200 euro plus garanție, tele-
fon: 0745.292.448..

l Ofer pentru închiriere
apartament 2 camere, piața Deva,
et.1, CT, termopan, mobilat și uti-
lat modern, pentru o familie se-
rioasă, cu serviciu, fără copii.
Preț: 200 euro plus garanție. 
Telefon: 0721.055.313.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-

tale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Familie tânără, cu 2 copii,
căutam pentru închiriere aparta-
ment în Deva-zona Gojdu,  pe 
perioadă îndelungată. Rugăm 
seriozitate, oferim seriozitate.
Mulţumim! Telefon:
0774.433.041.

l Ofer pentru închiriere, la
preț foarte mic, locuință mobi-
lată, în Deva, la curte, în zonă
centrală, unei persoane încadrată
în muncă. Rog seriozitate. 
Tel. 0724.451.762.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment două camere, zona piață, Deva,
60 mp, mobilat modern, totul nou,
pentru două persoane serioase, cu 
serviciu. Preț: 350 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0745.202.448.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, etaj 1, zonă centrală,
decomandat, CT, termopan, mobilat și
utilat modern, Deva. Chirie: 250
euro/lună, plus garanție, pentru fa -
milie cu serviciu. Tel.0725.452.888.

l Închiriez spaţiu comercial în
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
pretabil pentru bar, restaurant, 
magazin alimentar. Preţ avantajos.
Tel.: 0745.970.007.

TERENURI

l Vând  teren intravilan în sat
Popești, comuna Cîrjiți, la șosea, ST
0,55 ari și ST 3200 mp, FS 17,40 m.
Preț 6 euro/mp, negociabil. Tel.
0769.213.866, 0766.514.949.

l Vând  11.000 mp teren în co-
muna Șoimuș, vizavi de târgul auto,
Șoimuș. Telefon: 0755.547.402.

l Vând 495 mp teren intravilan în
comuna Gurasada, situat ultracentral,
facilități, curent electric, apă la rețea,
pomi fructiferi, inclusiv fosta cabană.
Preț negociabil, telefon: 0787.682.280.

l Vând teren intravilan, Deva, DN
7, DEDEMAN, 6317 mp, ideal pentru
magazin, fabrică, depozit.  Preț: 45
euro/ mp. Telefon: 0722.564.004.

l Vând 2 ha de pământ, 77 ari de
pădure în comuna Băița, sat Săliște.
Telefon: 0732.783.829.

l Vând 640 mp. teren, la 5 km de
Deva, scaun auto pentru copii, masă
alimentație copii, două fotolii și o
masă rotundă. Telefon: 0744.633.217.

l Vând teren în Simeria, str. 
Biscaria, 11.619 mp, FS 40 m, curent,
zonă pentru construit case. Preț: 6
euro/mp, telefon: 0725.452.888.

l Vând în localitatea Crișcior-
Brad, teren arabil, plus pășune și pă-
dure, total 5,2 hectare, întabulat, cu
proiect. Preț: 21.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând teren arabil, 38 ari, în
Lunca Crișului, întabulat. Preț nego-
ciabil, telefon: 0735.195.269,
0254.211.687.

l Vând teren intravilan în zona
de agrement Valea Căoiului –Vețel,
1457,05 mp, FS 70 m, șosea asfaltată.
Preț: 7 euro/mp, tel. 0748.143.489.

l Vând teren intravilan, în Bejan -
Şoimuş, supraf. 2880 mp, FS - 33m,
curent, apă, gaz, proiect topo. Preţ:
13.000 euro, neg. Tel. 0725/452.888.

l Vând loc casă în Haţeg, str. Râu

Mare Retezat, supraf. 5700 mp, FS - 31

m, posibilităţi apă, curent, canalizare,

gaz. Se vinde şi înjumătăţit. Preţ 

12 euro/mp. Tel. 0747/179.190.

l Vând teren în Ghergheș, 10 km

de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m,

apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6

euro/mp, telefon: 0745.202.448.

AUTO

l Vând Ford Escort Turnier, AF
1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re-
cent, valabil – martie 2020, cu multi-
ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte
bună. Preț: 1250 euro,
tel.0767.510.260.

l Vând Citroen ZX 1992, CP

C1460, fără rugină, ITP la zi. Preț:

550, telefon: 0754.391.915.

l Vând mașină Ford Fusion, an de

fabricație 2003, climă, benzinar, de

culoare neagră, stare foarte bună.

Preț: 1500 euro, negociabil, telefon:

0744.615.534.

l Vând rezervor pentru tractor

Ford, model 4000, în stare perfectă.

Preț: 230 lei, telefon: 0254.776.082.

l Vând motor Dacia 1310, seg-
mentat recent plus garnitură chiu-
loasă schimbată+cuzineți schimbați.
Preț: 500 lei, negociabil, telefon:
0769.473.088.

l Vând autoutilitară N, Mercedes

Benz Sprinter, 413 CD, 14025, ITP,

până în anul 2020. Preț: 5500 euro,

negociabil, telefon:0734.080.115.

l Vând Citroen CT Diesel, 1400
cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși,
închidere centralizată, AC, funcțional,
geamuri electrice. Preț: 1800 euro,
telefon: 0725.147.370.

l Vând Nissan Micra, AF 2000

benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2

uși, stare foarte bună. Preț negociabil,

telefon:0723.357.090.

OFERTE DE SERVICIU

l Caut urgent șofer, categoria A și
B, pentru diferite ocazii, de preferință
pensionar, din împrejurimile Rapoltului
sau din Simeria. Rog seriozitate.
Rapoltu Mare nr.110. Tel. 0749.301.297.

l Doresc să îngrijesc o  femeie în
vârstă, contra cost. Sunt din Deva. 
Informații la telefon: 0734.391.690.

l Caut serviciu ca paznic, agent
securitate ( am certificat calificare și
atestat). Sunt pensionar, rog seriozi-
tate. Telefon: 0737.682.930.

l Execut amenajări interioare, ex-
terioare etc. Calitate la preţuri bune.
Doar în Deva. Tel. 0761.200.609.

l Pensionară, execut costume 
populare pentru copii. Telefon
0753.128.090.

MATRIMONIALE

l Domn, 42 de ani, doresc o re-
lație cu o femeie serioasă, divorțată,
accept și cu copil. Nu vei regreta! 
Telefon: 0732.469.582.

l Domn, 61 de ani, singur, cu
apartament proprietate în Deva, 
cred că există o doamnă de 50-60 ani
care vrea contract apartament, pen-
tru a fi o familie. Tel.0720.366.434

l Pensionar, în vârstă de 72 de
ani, singur şi cu uşoare afecţiuni 
medicale, doresc să fiu luat în spaţiu
de o familie cu suflet, din Deva,
locuinţă de preferinţă la curte, pentru
supraveghere şi menaj. Ofer 1/2 casă
cu curte şi grădină la 12 km de Deva şi
800 lei/lună, negociabil sau 1600 lei,
fără casă sau întreţinere la domiciliul
meu. Tel. 0720.042768.

l Tânăr, inginer, 33 de ani, 1,98
m. doresc să fac cunoștință cu o
tânără pentru o relație serioasă de
prietenie și căsătorie. Telefon:
0749.073.775.

l Doamnă frumoasă, singură, se-
rioasă, sinceră, sufletistă, curată, har-
nică, gospodină, fără obligații, doresc
căsătorie cu un domn peste 60 de ani,
cu aceleași calități și auto sau fără.
Telefon: 0738.651.577.

l Domn, 41 de ani, doresc o re-
lație discretă cu o doamnă fără
prejudecăți. Am loc de refugiu,
menționez, pentru petrecerea 
timpului liber. Telefon: 0730.735.686.
Aștept SMS.

l Văduv, 78/170/70, doresc să
cunosc o doamnă de 65-68 de ani pen-
tru prietenie-căsătorie. Telefon:
0758.413.149.

DIVERSE

l Vând 3 butoaie de stejar cu dud,
300 l fiecare, în stare bună. Eventual
schimb cu cereale sau ţuică. Brad,
0752.455.955.

l Vând telefon Samsung J7, 
în stare perfectă de funcţionare.
Tel.0721.474.843.

l Familie, caută întreținător.
Cedez casă și loc, (fără urmași sau în-
treținători) unei persoane sau familie
care ne întreține în momentele dificile.
Sat Boiu, nr.56, com. Rapoltu Mare,
jud. Hunedoara ( la 12 km de Simeria).
Telefon: 0725.986.428.

l Ofer spre folosință gratuită 40
ari grădină cu teren arabil și pomi
fructiferi în comuna Gurasada, nr, 83.
Telefon: 0752.027.049.

l Vând avantajos perne balan-
soar, butoaie colectoare de apă, plasă
din sârmă pentru gard, pompă stropit,
pari pentru roșii, stropitoare de tablă
zincată, cursă șobolani, ladă pentru
cartofi, butoi pentru varză și altele.
Preț avantajos, telefon: 0745.344.510.

l Vând zece lăzi pentru albine
(stupi), sistem Dadamblat, verticale,
rame fără faguri (ceară), zece alimen-
tatoare din plastic și pâsle în-
văluitoare de iarnă. Preț:100 lei/buc.,
telefon: 0760.193.089, 0254.730209.

l Ofer pregătire pentru cântăreți
bisericești în formare la un Paraclis
din Deva sau pentru un mic grup coral
mixt. Tel. 0749.073.775.

l Vând goblenul ”Maica Domnu-
lui rugându-se”, înrămat, dimensiuni:
16x20 cm. Preț: 480 lei, negociabil,
telefon: 0725.483.189.

l Cumpăr vederi vechi, cărți poș-
tale, insigne, ordine, medalii, decorații,
brevete, monede, bancnote, acțiuni
vechi, timbre din China. Deva, telefon:
0254.213.819, 0724.576.218.

l Vând două fotolii și o canapea
extensibilă, din imitație de piele, de cu-
loare maro, în stare foarte bună,
Hunedoara. Preț: 800 lei, telefon:
0742.271.695. 
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Deși PSD a inițiat și a finalizat
rapid dezbaterea și adoptarea
unor prevederi legale utile  care
să vină cu adevărat în ajutorul
tuturor cetățenilor, dar și a
firmelor care au mari probleme
în această perioadă, PNL și
Președintele Iohannis au blocat
cu bună știință aceste legi,
demonstrând astfel că cetățenii
nu fac parte din prioritățile lor.

Tragerile de timp cu pre-
meditare, refuzul de a promulga
legile imediat ce au fost adop-
tate de Parlament,  retrimiterea
unor proiecte în Parlament,
sunt gesturi făcute de actuala
guvernare doar din egoism și
orgoliu, pentru a nu recunoaște
că cei care vin cu adevărat în
sprijinul populației sunt de la
PSD.

Atât Președintele Iohannis
cât și PNL ar trebui să fie con -
știenți că nu punctele electorale
contează acum, că luptele po -
litice ar trebui să înceteze și să
accepte să lucreze cot la cot cu
celelalte partide, pentru a scoate
România din criză și pentru a
ajuta românii care au cu ade-
vărat nevoie de sprijinul statului
- AZI.

Iată care ar fi fost măsurile
benefice pentru români, dacă
PNL nu ar fi blocat legile PSD:

1. Povara chiriilor pentru
populație și firme ar fi fost ușu-
rată - statul ar fi plătit în locul lor,
în anumite limite, și recupera ul-
terior sumele corespunzătoare,  

2. Indemnizația de șomaj
tehnic – 75% din salariu – s-ar
fi acordat mult mai rapid, fără
bâlbele care au dus la întârzier-
ile de plată actuale,

3. Nu s-ar fi perceput
dobândă la dobândă pentru
amânarea plății ratelor bancare
de către populația ori compani-
ile afectate de închiderea ori re-
strângerea activității,

4. Restanțierii la bancă – cea
mai vulnerabilă categorie- ar fi
beneficiat și ei de amânarea
ratelor,  

5. Plata utilităților pentru cei
în dificultate ar fi fost amânată
cu 3 luni,

6. Plata contribuțiilor sociale
ar fi fost amânată cu trei luni
pentru firmele afectate de res -
tricțiile stării de urgență epi-
demie,

7. Producătorii agricoli afec-
tați de secetă și-ar fi putut
amâna cu 18 luni ratele ban-
care,

8. Termenul de plată al im-
pozitului pe profit s-ar fi amânat
până în octombrie - toți cei care
plăteau la scadență ar fi primit
o bonificație de 10%.

Dar, până la urmă nu știm
nici la aproape două luni de la
începerea stării de urgență ce
vrea să facă guvernul cu ade-
vărat. Singurele certitudini sunt
că: 

1. În timp ce alte state au
făcut programe de sprijinire a
economiilor în contextul pan-
demiei, cu alocări de 10-15%
din PIB, măsurile guvernului
PNL abia dacă ajung la 2% din
PIB, 

2. Se dau amenzi abuzive, așa
cum a recunoscut Ministrul de
Interene, Marcel Vela, pentru a
încasa sume care intră în buge-
tul central, național, și nu în
bugetele locale, așa cum ar fi

fost normal
3. Statul se împrumută pen-

tru a rambursa TVA, după cum
susține Ministrul de Finanțe,
Florin Cîțu, dar adevărul e că
din 35 de miliarde lei împrumu-
tate de la începutul anului, au
fost rambursate doar 6 miliarde
lei. Întrebarea firească e unde e
diferența? 

4. Premierul Orban şi Preşe -
dintele Iohannis refuză în con-
tinuare testarea în masă şi
testarea rapidă pentru a se sta-
bili gradul de imunizare al 
populaţiei, ceea ce duce la o ne-
cunoaștere a realității în ceea ce
privește evoluția virusului și
numărul de îmbolnăviri. 

Cu aceste adevăruri, credem
că e nevoie ca PNL să dea so-
coteală în fața românilor și să
accepte că această guvernare îi
depașește, lucru care e în de-
favoarea noastră a tuturor.

Deputat Laurențiu Nistor,
Președintele Organizației
Județene PSD Hunedoara

COMUNICAT DE PRESA

PNL blochează legile PSD
care ar fi ajutat românii 

în situația de criză

Deva - Specialiştii au început măsurătorile topografice în
cetatea dacică de la Blidaru, din Munţii Orăştiei, scopul acţi-
unii fiind clarificarea regimului juridic al terenurilor pe care
este amplasat situl istoric, a informat Consiliul Judeţean (CJ)
Hunedoara. Topografii și-au desfăşurat activitatea în teren
sub supravegherea specialistului Direcției Județene pentru
Cultură Hunedoara. La operațiune au fost prezenți și
reprezentanți ai CJ Hunedoara. Odată identificate
suprafețele, se va trece la etapa a II-a a programului, când
vor avea loc discuții cu proprietarii terenurilor. În zilele ur-
mătoare, topografii vor urca pentru măsurători de speciali-
tate la cetățile dacice Piatra Roșie și Bănița.

Deva – Un bărbat din Deva
a fost victima unei înşelătorii
pusă la cale „ca la carte” de un
individ din Sebeş, judeţul
Alba. Păgubitul a plătit nu mai
puţin de 40.000 de lei pe un
lingou despre care i s-a spus
că ar fi din aur, când, de fapt,
era vorba de un metal obiş-
nuit. Fapta s-a petrecut săp-
tămâna aceasta, în municipiul
Deva, la un preţ „convenabil”
de 80 lei/g, păgubitul dându-
şi seama că a fost înşelat după
câteva zile. Atunci a reclamat
la Poliţia Deva ceea ce s-a în-
tâmplat, relatând, totodată, că
bărbatul necunoscut s-a ofe -
rit să îi mai vândă un alt „lin-
gou din aur”.

„Poliţiştii Biroului de In-
vestigaţii Criminale Deva au
realizat o acţiune de prindere
în flagrant, pe o stradă din

municipiul Deva, a unui tânăr
de 26 ani, din municipiul
Sebeș. Asupra acestuia din
urmă au fost găsite două lin-
gouri din metal comun, simi-
lare cu cel cumpărat de
partea vătămată, în data de 4
mai”, a informat IPJ Hune-
doara. 

Tânărul din Sebeş a fost
reținut pe o durată de 24  de
ore, pentru săvârșirea in-
fracțiunii de tentativă la
înșelăciune. Acesta a fost
depus în Centrul de Reținere
și Arestare Preventivă Deva,
urmând să fie prezentat mag-
istraţilor în vederea luării mă-
surilor legale.  

Poliţiştii continuă cercetă -
rile în acest caz, în vederea
stabilirii întregii activităţi in-
fracţionale a celui în cauză şi
a posibililor săi complici.

A plătit 40.000 de lei pe
un lingou din aur fals

Măsurători în cetatea dacică
Blidaru

Măsurători în cetatea dacică
Blidaru


