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Despre vinete se spune că sunt cele mai sănătoase
legume din lume. Pline de vitamine și minerale,
vinetele se remarcă și datorită antioxidanților din
conținutul lor, cu efecte benefice asupra sănătății
noastre. Apar la începutul verii, dar ne putem 
bucura de ele până toamna târziu./pag.8-9

Fondat de Cornel POENAR

Pag.3
Persoanele care au fost
înşelate de o firmă din
Sibiu, care le-a oferit locuri
de muncă în străinătate, 
pot depune plângeri 
la autorităţi. 

educaţiePag. 5

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

Rezultatele la examenul
de Bacalaureat din acest
an sunt mai slabe,
comparativ cu alţi ani. 
S-au înregistrat însă 
nouă note de 10 în 
judeţul Hunedoara.

/p.3

Deva, 22 Decembrie, 37A 
Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

anunţuri 
de mare şi mică 

publicitate
în ziare locale şi centrale

GRATUIT

reţea de proxeneţi 
în judeţ
reţea de proxeneţi 
în judeţ

Sprijinirea producătorilor locali şi 
dezvoltarea turismului, ca alternativă 
economică în judeţ, sunt două dintre 
obiectivele ADEH Hunedoara. /pag.4

vinetele – legume cu beneficii
uimitoare Pentru sănătate

faPt diversPag. 16
Un om s-a legat singur 
de un copac şi a rămas 
blocat acolo mai multe
zile. Jandarmii au fost 

cei care l-au salvat.



2 - ACTUALITATE 3 - 9 IULIE 2020

- ... Să facem cunoștință...
- Numele meu este Kayani

Raja Shahzad (în foto), sunt
născut în Pakistan, iar în ul-
timii 15 ani am trăit în Dubai
și Abu Dhabi, Uniunea Emi-
ratelor Arabe. De peste un an
de zile am părăsit o țară mi-
nunată pentru a veni în
România, alături de soția
mea și de familia ei. 

- Ce înseamnă pentru
dumneavoastră pământul
românesc? 

- Pentru mine nu este o
diferență foarte mare între
Pakistan și România pentru
că, la fel ca și în Pakistan, în
România aplicarea unor legi
este deficitară. Sistemul
polițienesc este și el uneori
deficitar și câteodată nu este
în sprijinul cetățenilor. Une-
ori nu mă simt în siguranță.
După ora 20, dacă ies singur,
siguranța mea poate fi pusă
în pericol de către anumiți
indivizi care folosesc droguri
și atacă alte persoane pentru
a le lua bunurile de valoare:
telefon, bani. Dar cu toate
acestea, România este casa
familiei mele, și a mea im-
plicit, și trebuie să recunosc
că este o țară foarte fru-
moasă. Dacă și atitudinea
unor oameni ar fi la fel, totul
ar fi bine.

- Cum ați ajuns la Hune-
doara? 

- Am cunoscut-o pe soția
mea pe Facebook în urmă cu
10 ani. De atunci nu a trecut
nicio zi în care să nu o rog să
vină în Dubai să ne
cunoaștem. Când în sfârșit a
acceptat, ne-am întâlnit în
Dubai și de atunci suntem
nedespărțiți. Pentru că sănă-
tatea ei nu îi permite să
locuiască în căldura din
Dubai, am hotărât să locuim
împreună în România - la
Hunedoara. Și așa am lăsat în
urmă cel mai frumos oraș
din lume și am venit în
orașul de pe Cerna - Hune-
doara.

- Sunteți angajat la o
firmă privată. Cum sunteți
privit de conducerea firmei
și de colegii cu care lucrați? 

- A fost foarte greu să îmi
găsesc de lucru pentru că,
neștiind limba română, ni-
meni nu voia să mă angajeze.
Până la urmă am întâlnit o
persoană deosebită, pe dom-
nul Barbu Marius, unul din-
tre patronii firmei la care
lucrez. Dumnealui, fiind vor-
bitor de limba engleză, a fost
de acord să mă angajeze pen-
tru o lună, timp în care tre-
buia să se lămurească dacă
sunt potrivit pentru acest
job. A fost foarte mulțumit și
mi-a prelungit contractul pe
perioadă nedeterminată.
Colegii, de asemenea,   m-au
primit cu brațele deschise și

m-au ajutat să învăț tot ceea
ce era nevoie. Chiar și limba
română. 

- V-ați integrat repede în
„focul” activității zilnice? 

- Datorită unor oameni
minunați, care au fost per-
manent alături de mine, pot

să spun că, destul de repede. 

- Așadar, locuiți în Hune-
doara. Cum apreciați re-
lația cu oamenii din jur? 

- Toată familia soției mele,
cei doi copii și soacra mea m-
au primit cu brațele de-
schise, ca de altfel vecinii

noștri și prietenii soției mele. 

-  Ați avut  incidente cu
persoane pe care nu le
cunoașteți? 

- Din păcate, da. La în-
ceput, când ieșeam singur pe
stradă eram înconjurat ime-
diat de persoane necunos-
cute, care îmi puneau tot
felul de întrebări pe care nu
le înțelegeam. Au încercat să-
mi fure banii și telefonul.
Dureros a fost pentru mine
atunci când soția mea a fost
implicată într-un accident
rutier și transportată la spi-
tal. Acolo mi s-a interzis ac-
cesul în Unitatea de Primiri
Urgențe. Poate așa au fost re-
stricțiile interne ale spitalu-
lui în cauză și eu le-am
respectat.

-  Care vă este gândul de
viitor? 

- Îmi doresc să încerc înfi-
ințarea unei afaceri a mea în
România - la Hunedoara, să
îmi reîntregesc familia, pen-
tru că fiica mea este încă în
Pakistan. Doresc să trăiesc
alături de ai mei în liniște și
bună înțelegere. Eu nu am
venit în România pentru bani
sau pentru accesul facil în
Europa. Eu am venit pentru
soția mea și pentru copiii
noștri pe care vrem să îi
creștem împreună. 

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș

Sinceritatea unui pakistanez 
stabilit în Hunedoara

Sub genericul „În
prim plan oamenii
cu faptele lor de

muncă” Sindicatul
„Siderurgistul” din cadrul
C.S. Hunedoara a fost
mereu alături de
siderurgiști, începând cu
anul 1990 (când a luat fi-
ință) sprijinindu-i în
sporirea efortului și re-
alizarea sarcinilor pe 
fondul organizării și a
unei bune desfășurări a
activității economice care
a avut mereu un ritm
alert, punându-și astfel
amprenta pe calitatea
muncii.

În acest context, ing. Petru
VAIDOŞ (în foto) aflat la
„timo na” acestui sindicat 27
de ani, ne-a prezentat în ex-
clusivitate cele mai semnifica-
tive momente din prin  cipalele

activități din perioada în care
a fost președinte.

Ne-a prezentat ineditele
modalitățile de lucru, cu o ar-
gumentare densă în date și
fapte. Din bogata paletă de
activități ale Sindicatului
„Siderurgistul” (care anul
acesta a împlinit 30 de ani de
existență), am notat printre
altele: negocierea cu Guver-
nul României (în ianuarie
1990) a primelor liste de
revendicări pentru siderur -
giști și metalurgiști; susține -
rea negocierilor C.C.M.
ramura metalurgie; partici-
parea la mitingul maraton din
1994, finalizat cu blocarea
Pieții Victoria și a Guvernului;
la mitingul de la Reșița
(1994) și Hunedoara (1997);
ca de altfel la Caravana
Metarom -  Hunedoara
(1998).

De notat este mitingul de
la Deva (2000) paralel cu cel
de la Timișoara, urmare că ru -
ia a avut loc o vizită a primu-
lui ministru Mugur Isărescu
în orașul de pe Cerna, ocazie
cu care s-a semnat o
HOTĂRÂRE de Guvern pen-
tru alocarea a 5 milioane euro
necesare pentru finalizarea
cuptorului electric nr. 3.

De amintit este faptul că
Sindicatul „Siderurgistul” în
anul 1994 a devenit membru
fondator al Convenției de
Acompaniament Social pen-
tru Metalurgie, iar în anul
1997 membru fondator al
Uniunii Naționale de Recon-
versie în Metalurgie (licitând
și câștigând în cadrul unui
program european fonduri
nerambursabile pentru înfi-
ințarea în cadrul Clubului
„Siderurgistul” a Centrului de

informare și mediere a
muncii).

În anul 2002 Sindicatul
„Siderurgistul” a devenit
membru fondator în partene-
riat cu Consiliul local și
Primăria Hunedoara pentru
înființarea Parcului Indus-
trial.

În cadrul activităților pen-
tru educație și formare, la
Hunedoara s-a înființat Cen-
trul de pregătire sindicală cu
sprijinul C.N.S. Cartel Alfa și
Guvernul Elveției prin organi-
zația SAH.

Nu au lipsit activitățile din
domeniul comunicării, cul-
turii și sportului.

... Despre activitatea Sindi-
catului „Siderurgistul”  după
pensionarea și retragerea din
funcția de președinte a ing.
Petru VAIDOS, (și căruia îi
dorim o viaţă liniştită), vom

reveni într-un număr viitor al
ziarului nostru.

Ioan Vlad
Georgeta-Ileana Cizmaș 

Sindicatul „Siderurgistul” Hunedoara - la 30 de ani



Deva – Termocentrala
Mintia a fost repornită aseară
după de activitatea acesteia a
fost oprită duminică seara,
din lipsa cărbunelului. Mă-
sura a fost posibilă, în contex-
tul în care un abataj
mecanizat de la Mina
Livezeni a fost pus în funcţi-
une, nu fără emoţii. 

„Va începe funcţionarea,
din plin, a Minei Livezeni şi
nu vom mai avea probleme
cu aprovizionarea cu cărbune
a termocentralei Mintia. Sper
să nu mai avem probleme cu
cărbunele şi de acum să
putem funcţiona continuu cu
termocentrala Mintia”, a de-
clarat administratorul special
al Complexului Energetic

Hunedoara, Cristian Roşu.
El a arătat că şi în condiţi-

ile în care termocentrala
Mintia a fost oprită, populaţia
din Deva a avut apă caldă
printr-un procedeu tehnic ce
permite ca apa să rămână
încălzită la o temperatură
foarte mare. Apa caldă a fost
întreruptă doar pe 1 şi pe 2
iulie. 

În municipiul Deva sunt
peste 4.500 de apartamente
care folosesc apă caldă
furnizată în sistem centralizat
de termocentrala Mintia.

Pe de altă parte, emoţiile
par să fi guvernat starea de
spirit a minerilor din Valea Ji-
ului. Chiar în timpul probelor
tehnologice pentru noul

abataj de la Mina Livezeni, un
cofret a luat foc şi a degajat o
mare cantitate de fum, care s-
a răspândit pe galeriile ex-
ploatării de huilă.

Toată mina a fost evacu-
ată, iar 15 ortaci au fost inter-
naţi în spitalul din Petroşani
cu intoxicaţie acută cu fum.
Ei au fost externaţi joi din
Spitalul de Urgenţă Petro -
şani.

Administratorul special al
Complexului Energetic Hune-
doara, Cristian Roşu, a mai
spus că abatajul mecanizat
de la Mina Livezeni va per-
mite obţinerea unei producţii
de huilă de 700-800 de tone
pe zi, pentru o perioadă de
doi ani. 
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SOCIETATE DE PAZĂ
SELECŢIONEAZĂ ÎN VEDEREA 

ANGAJARII 

AGENŢI  DE  SECURITATE 

PENTRU PUNCT LUCRU ÎN DEVA.
INFORMAŢII LA 

TEL. 0733.195.223.

Deva – Persoanele care au
fost înşelate cu locuri de
muncă în străinătate de o
firmă din Sibiu pot depune
plângeri la la IPJ Sibiu. 

Pentru ca reclamațiile să
ajungă cu rapiditate la or-
ganele penale competente în
cauză, vă informăm că orice
sesizare privind activitatea in-
fracțională aflată în cerce tare
se va transmite în scris şi în
mod direct Inspectoratului de
Poliție Județean Sibiu, Serviciul
de Investigare a Criminalității
Economice, prin mail, pe
adresele: politia.sibiu@sb.poli-
tiaromana.ro și secretariat@
sb.politiaromana.ro, precum și
prin fax, la numărul
0269/210591, au informat
poliţiştii din judeţul vecin.

Reamintim că la data de
17 iunie DIICOT Sibiu și
polițiștii sibieni de investi-

gare a criminalității econom-
ice, delegați în cauză, au efec-
tuat 39 de percheziții
domiciliare în județele Sibiu
(37), Teleorman (1) și Hune-
doara (1) într-o cauză penală
având ca obiect săvârșirea in-
fracțiunilor de constituire a
unui grup infracțional orga-
nizat și înșelăciune în formă
continuată cu consecințe de-
osebit de grave, în care sunt
cercetați în acest moment 98
de suspecți persoane fizice și
juridice.

Din cercetările efectuate
până în prezent în cauză a
rezultat faptul că, în perioada
februarie 2014 şi până în
prezent, în municipiul Sibiu
ar fi fost înființate mai multe
societăți comerciale, adminis-
trate de aceleași persoane,
având ca obiect principal de
activitate plasarea forței de

muncă în străinătate, cu in-
tenția desfășurării de acti -
vități ilicite prin inducerea în
eroare a persoanelor de
bună-credință.

Persoanele angrenate în
activitatea infracțională ar fi
postat anunțuri pe diferite
site-uri de profil din România
prin care ar fi promis un loc
de muncă avantajos în stră -
inătate, convingându-i tele-
fonic pe cei interesați să se
prezinte la sediul din mu-
nicipiul Sibiu unde, contra
unei sume de bani cuprinse
între 400 – 700 de lei, ar fi
oferit garanția unui loc de
muncă.

În realitate, acestea nu ar fi
întreprins nicio activitate în
scopul obținerii de locuri de
muncă, urmărind doar obți -
nerea de câștiguri ilicite.

Persoanele înşelate cu locuri de muncă,
de o firmă din Sibiu, pot depune plângeri

Termocentrala Mintia a
fost repornită, după ce
a rămas fără cărbune

Petrila- O grupare de prox-
eneţi a fost destructurată de
procurorii Direcţiei de Inves-
tigare a Infracţiunilor de Crim-
inalitate Organizată şi
Terorism (DIICOT) - Serviciul
Teritorial Timişoara împreună
cu ofiţeri de poliţie judiciară
din cadrul B.C.C.O. Timişoara.
Oamenii legii au efectuat un
număr de cinci percheziţii
domiciliare, pe raza judeţului
Hunedoara, dintre care patru
în oraşul Petrila şi una în local-
itatea Cimpa, într-o cauză
vizând destructurarea unui
grup infracţional organizat
specializat în săvârşirea in -
fracţiu nilor de trafic de per-
soane şi proxenetism.

„În cauză s-a reţinut faptul
că, începînd cu anul 2019, un
număr de patru suspecţi, au
constituit un grup infracţional
organizat, avînd drept obiect
racolarea de tinere provenind
din  medii dezavantajate so-

cial şi financiar, pe care le-a
determinat prin metoda
"loverboy" urmată de acte de
ameninţare, să practice pros-
tituţia în apartamente închiri-
ate în oraşul Petrila, judeţul
Hunedoara, în interesul lor fi-
nanciar”, a informat DIICOT.

Pentru a-şi asigura aface -
rea, suspecţii au racolat
clienţi interesaţi de între -
ţinerea de relaţii sexuale, prin
intermediul unei platforme
online de publicitate, unde au
postat mai multe anunţuri
prin care ofereau servicii sex-
uale cu acestea, anunţuri în-
soţite de fotografii în ipostaze
erotice.

La sediul DIICOT - Servi-
ciul Teritorial Timişoara au
fost aduse, în vederea au-
dierii, un număr de 10 per-
soane. 

Suportul de specialitate a
fost asigurat de către Direcţia
Operaţiuni Speciale.

Tinere racolate de o reţea
de proxeneţi
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Meniul 
zilei

18 lei

Deva - Ultimele trei luni de
zile au fost profund marcate
de pandemia de Covid-19.
Toate ramurile economiei
româneşti au fost afectate de
restricţiile impuse de au-
torităţi pentru prevenirea
răspândirii bolii. În aceste
condiţii, producătorii locali şi
turismul hunedorean au găsit
un sprijin profesionist şi ami -
cal din partea Agenţiei de
Dezvoltare Economico-So-
cială (ADEH) a judeţului
Hunedoara. 

Directorul instituţiei, Ca -
melia Bedea, a răspuns între-
bărilor noastre despre cum
s-a văzut perioada parcursă
până acum, în contextul vre-
murilor speciale pe care le
traversăm.

Accent Media (AM): Sti-
mată doamnă Camelia
Bedea, care a fost activi-
tatea agenției în primăvara
acestui an, având în vedere
situația creată de  apariția
noului virus Covid-19? 

Camelia Bedea: În această
perioadă, activitatea agenției
a fost intensă și fructuoasă.

Tot ceea ce a ținut de activi-
tatea de promovare, atât a
obiectivelor turistice cât și a
producătorilor agricoli și
meșterilor populari, s-a des-
fășurat în mediul on-line,
echipa A.D.E.H. deplasându-
se în teren pentru activitățile
de fotografiere și filmări
aeriene.

Mai exact, în această pe-
rioadă am intensificat numă -
rul postărilor pe paginile de
facebook pe care le admin-
istrăm: 

-”Enjoy Hunedoara” pen-
tru obiective turistice, cazări,
etc. ;

-”Produs de Hunedoara”
pentru producători, meșteșu-
gari, artizani și magazine care
comercializează produse au-
tohtone. Am creat și grupul
cu aceeași denumire, care  la
această dată are în jur de
3700 membrii.

AM: Producătorii locali şi
turismul au primit un spri-
jin binevenit...

Camelia Bedea: Aşa este.
Începând cu  data de 15 iunie
2020 a  devenit funcțional
site-ul www.produsdehune-
doara.ro. Crearea acestui site
a fost o inițiativă a Consiliului
Județean Hunedoara și
A.D.E.H., o alternativă de spri-
jin și promovare al producă-
torilor locali, artizani și
meșterii populari din județul
nostru, astfel încât consuma-
torii care doresc să cumpere
produse autohtone să aibă la
dispoziție un instrument
modern și facil de informare.
Site-ul este structurat în
patru mari categorii: Produse
Agricole, Meșteri Populari,
Artizanat și Produse de Arti-
zanat, Magazine și Mari Pro-
ducători.

Tot în această perioadă am

actualizat Ghidul turistic Dis-
cover Hunedoara- Official
County App, ghidul turistic
digital al județului Hune-
doara, realizat de către insti-
tuție  în anul 2019. Conținutul
de tip text, foto, baze de date
a fost creat în regie proprie și
listat în aplicație, este
disponibil pentru descărcare
gratuită pe dispozitivele An-
droid și iOS, oferind infor-
mații de interes turistic și
general, atât în limba română,
cât și în limba engleză. 

AM: Știm că în cursul 
anului 2019, instituția pe
care o reprezentați a spri-
jinit producătorii tradițion-
ali  și meșterii populari din
județ. Puteți să ne prezen-
tați în câteva cuvinte acțiu-
nile realizate?

Camelia Bedea: Deși este
destul de greu să prezint în
câteva cuvinte activitatea
A.D.E.H. din anul 2019, în
ceea ce privește promovarea
produsului cultural și
tradițional o să amintesc o
parte dintre activitățile real-
izate: 

Camelia Bedea (director ADEH) – Punem în lumină
hărnicia şi măiestria oamenilor, sprijinim turismul

-Organizarea ”Târgului de
Paște” și a ”Târgului de Ca do -
uri” la Parcul de Afaceri Sime-
ria, în cadrul cărora au fost
prezenți producători și meș-
teri populari, s-au desfășurat
diverse ateliere de lucru și
programe artistice; 

-Participarea cu standurile
„Produs în Hunedoara” alături
de producătorii tradi ționali la
următoarele eveni mente:
Fes tivalul Taragotului Vața de
Jos,  Zilele Comunei Băița, Târ-
gul de producători locali orga-
nizat la Castelul Corvinilor din
Hunedoara, Retezat Maraton,
Festivalul Plăcintelor Pă-
durenești, Sărbătoarea Meș-
terilor Populari din Țara
Zarandului organizată la
Tomești- Obârșa, Sărbătoarea
Națională de la Țebea, Ediția a
patra a Târgului de Toamnă
de la Băița. 

AM: Putem spune că am
ieşit şi în lume. Din câte
ştim, la Muzeul Astra din
Sibiu aţi avut un mare suc-
ces.

Camelia Bedea:Am încer-
cat că arătăm potenţialul real
al producătorilor din judeţul
Hunedoara printr-o acţiune

organizată într-un oraş care
se bucură şi acum de rep-
utaţia ce i-a fost conferită de
statutul de Capitală Culturală
Europenă. 

Organizarea evenimentu-
lui ”Zilele Satului Hune-
dorean” la Muzeul în aer liber
Astra din Dumbrava Sibiului,
în parteneriat cu Complexul
Național Muzeal Astra Sibiu.
Pe parcursul celor trei zile de
eveniment, au fost organizate
ateliere meșteșugărești ale
meșterilor populari hune-
doreni, expoziții cu vânzare
de produse tradiționale și
momente artistice puse în
scenă de artiști populari și
ansambluri folclorice din
județul Hunedoara. 

Prin această acțiune de
promovare a valorilor tradi -
ționale specifice județului
nostru, s-a dorit punerea în lu-
mină a autenticității tradi țiilor
și a vechilor mește șu guri
transmise din generație în
generație, spiritul creativ, fru-
musețea porturilor populare,
hărnicia și măiestria oame-
nilor din satele hu ne dorene,
fiind un bun prilej de pro-
movare turistică a județului.
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C
u toții suntem dife riți,
dar avem un lucru
care ne unește – iden-

titatea noastră. Avem o 
istorie comună care ne-a
adus împreună, avem sim-
boluri, avem eroi care s-au
jertfit pentru noi, pe care
eu consider că trebuie să îi
cinstim și să le acordăm
statutul corespunzător, re-
cunoscut prin Lege. 

De aceea, sunt bucuroasă
că astăzi, Parlamentul Româ -
niei a adoptat două proiecte
legislative de o profundă sem-
nificație istorică.

La recomandarea scri-
itorului Laurian Stănchescu,
un mare patriot căruia vreau
să îi mulțumesc pe această
cale, am inițiat la începutul
acestui an, alături de colegii
mei, două proiecte de Lege
pentru declararea domnitoru-
lui Mihai Viteazul și re vo lu -
ționarilor Horea, Cloșca și
Crișan drept martiri și eroi ai
națiunii române. 

Atât Mihai Viteazul, primul
conducător al tuturor celor
trei ţări care formează Româ-
nia de astăzi, cât și Vasile Ni -
cula, Ion Oargă, și Gheorghe
Crișan, cunoscuți popular sub
numele Horea, Cloşca şi
Crişan, a căror revoltă a
reprezentat dorința și lupta
tuturor românilor pentru
dezrobire și emancipare,
urmează să fie recunoscuți
pentru faptele lor și în fața
Legii, nu doar în conștiința
națională. De asemenea,
românii și autoritățile vor
putea marca într-un cadru ofi-
cial memoria celor menționați
prin organizarea unor pro-
grame şi manifestări cu carac-
ter cultural-ştiinţific. Astfel,

ceremoniile anuale pentru
Mihai Viteazul se vor putea
organiza în data de 27 mai –
data Unirii celor trei Țări
Românești în anul 1600 sub
conducerea marelui voievod,
iar ceremoniile pentru Horea,
Cloșca și Crișan se vor des-
fășura în data de 2 noiembrie
– data în care a izbucnit Răs-
coala ţărănească din Transil-
vania din 1784, condusă de
cei trei. Totodată, pentru a
sublinia continuitatea sacri-
ficiilor poporului român din
Munții Apuseni și în tradiția
eroilor martiri Horea, Cloșca
și Crișan, la data de 8 noiem-
brie se va comemora Ziua
Martirilor Români de la Beliș.

Mai departe, depinde de
Președintele Klaus-Werner
Iohannis să promulge aceste
Legi. Acesta este momentul să
demonstreze că simte cu ade-
vărat românește și respectă
istoria acestui popor. Închei
prin a spune un lucru: dacă nu
învățăm să ne prețuim trecu-
tul și strămoșii care și-au văr-
sat propriul sânge pentru
neamul românesc, dacă nu în-
vățăm să asimilăm din valo-
rile pe care ei le-au susținut,
riscăm să ne pierdem. Cinste
eroilor români!

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

EROI DECLARAŢI
PRIN LEGE R

ezultatele sunt mai
slabe ca în alţi ani

Deva - Examenul de Ba-
calaureat a fost promovat de
59,34% dintre candidaţii din
judeţul Hunedoara, nouă din-
tre aceştia fiind notaţi cu
media 10, potrivit datelor
centralizate de Inspectoratul
Şcolar Judeţean (ISJ) înainte
de contestaţii.

„Rata de promovare, îna -
inte de contestaţii, înregis-
trată de absolvenţii studiilor
liceale care au susţinut pro-
bele examenului de Bacalau-
reat în sesiunea iunie-iulie,
atât din promoţia curentă, cât
şi din promoţiile anterioare,
este de 59,34%. Pentru pro-
moţia curentă, rata de pro-
movare este de 70,70%, iar
pentru promoţiile anterioare,

de 19,61%”, a informat purtă-
torul de cuvânt al ISJ Hune-
doara, Cristina Bauman.

Conform datelor oficiale,
dintr-un total de 3.190 de
candidaţi prezenţi, examenul
a fost promovat de 1.893 de
absolvenţi de liceu. Dintre
aceştia, 1.754 de candidaţi
sunt din promoţia curentă,
iar 139 provin din promoţiile
anterioare.

Un număr de 157 de can-
didaţi au absentat la exa -
mene, iar 10 au fost eliminaţi
pentru fraudă sau tentativă
de fraudă. Aceştia nu se vor
putea înscrie la următoarele
două sesiuni ale examenului
naţional de Bacalaureat.

Anul trecut, rata de pro-
movabilitate în judeţul Hune-
doara a fost de 66,17%,
înainte de contestaţii. 

Bacalaureatul a fost promovat

de 59,34% dintre candidaţi

Vaţa de Jos - Mai multe
utilaje lucrează la curăţarea
albiei pârâului Prăvăleni şi
refacerea, pe cât posibil, a
digurilor afectate de inun-
daţiile grave care au afectat
partea de nord a judeţului
Hunedoara, în zona comunei
Vaţa de Jos, în noaptea de 18
spre 19 iunie. Cele mai mari
probleme au fost în satele
Basarabasa, Prăvăleni şi
Ciungani, oamenii de aici în-
tâlnindu-se cu prefectul
judeţului, Vasilică Potecă.

„Pentru a nu mai avea loc
astfel de evenimente ne-
dorite, care pot transforma
din nou zona într-una
calamitată, cel mai impor-
tant lucru este să fie efectu-
ate lucrări hidrotehnice
speciale de îndiguire şi ame-
najare a albiei cursului de
apă care trece prin cele trei

sate”, a precizat prefectul
judeţului Hunedoara.

În aceste zile, în comuna
Vaţa de Jos se află comisiile
de evaluare a pagubelor, co-
ordonate de Instituţia Pre-
fectului, care centralizează
distrugerile provocate fiecă -
rei familii din localităţile
afectate de inundaţii.

La sfârşitul acestei săp-
tămâni rapoartele vor fi tri -
mise Guvernului, pentru ca
oamenii să fie despăgubiţi şi
să-şi reia activitatea obişnu-
ită în gospodăriile proprii. 

Lucrări de indiguire în zona

comunei Vaţa de Jos
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Deși  se aștepta ca în
perioada urmă-
toare să se reia și

activitatea la nivelul
secțiilor de popice din
țară, acest lucru nu este
încă posibil, mai mult,
federația de specialitate 
a decis să înghețe 
întrece rile  pentru 
copii și juniori.

Secretarul clubului Inter
Petrila, Daniel Bolog ne-a de-
clarat că a primit o adresă de
la Federație prin care clubul
este anunțat oficial că s-au
înghețat toate competițiile la
nivel de juniori și seniori, la
popicele.

"Din punct de vedere
sportiv este un lucru rău. Nu
este bine pentru sportivi,
protocolul nu se poate res -
pecta din considerente finan-
ciare, sunt cheltuieli
costi sitoare. Sunt deschise
antrenamentele la sala de
popice din Petrila, dar în
condiții foarte riguroase.
Fiecare popicar trebuie să
folosească bila lui, distanțare
de doi metri, nu au voie să
folosească dușuri. Condițiile
impuse de protocol nu ar

putea fi îndeplinite chiar
daca am face tot ceea ce ține
de noi, ar fi ceva costisitor.
Personal, nu știu ce ar avea
de câștigat un sportiv aflat la
distanță de doi metri și care
să folosească doar bila lui
persoanală. Mai aşteptăm să
vedem și la nivel de Federație

ce se întâmplă. De asemenea
vom vorbi și cu antrenorul
Marcel Dobrică să vedem
cum e mai bine. Are și el
dreptate. Oprirea activității
sportivilor pentru un termen
atât de lung afectează. Vom
încerca să găsim o cale de
mij loc", a spus Daniel Bolog.

Popice: Competiţiile
naţionale, îngheţate până 

la o nouă decizie Maratonul de la
New York, progra-
mat pe 1 noiem-

brie, a fost anulat din
cauza pandemiei de coro-
navirus, au anunţat mier-
curi organizatorii, decizia
de anulare a evenimentu-
lui fiind luată din cauza
problemelor legate de as-
pectele care ţin de sănă-
tatea şi siguranţa
sportivilor şi a celor im-
plicaţi.

''Anularea maratonului
este o veste dezamăgitoare
pentru toţi cei care sperau să
fie prezenţi, sportivi şi public,
dar este cea mai bună soluţie
pentru protejarea sănătăţii
oamenilor'', a spus Michael
Capiraso, directorul NYRR.

Anul trecut, cursa mas-
culină din cadrul maratonu-

lui de la New York s-a
încheiat cu victoria kenyanu-
lui Geoffrey Kamworor, care a
trecut primul linia de sosire,
după 2 h 08 min 13 sec, de-
vansându-i pe compatriotul
său Albert Korir şi pe etiopi-
anul Girma Bekele Gebre .

La feminin s-a impus
atleta kenyană Joyciline Jep-
kosgei care a detronat-o pe
"regina" acestei competiţii,
compatrioata sa Mary Kei-
tany, cvadruplă laureată a
probei din metropola ameri-
cană, ce s-a clasat pe locul se-
cund.

Duminică, 5 iulie, 
de la ora 16:10, pe
circuitul „Red Bull

Ring” din Spielberg, 
se va desfășura cursa pen-
tru Marele Premiu al Aus-
triei la automobilism
Formula 1, prima etapă a
Campio natului Mondial
din 2020.

La startul noului sezon se
vor alinia zece echipe: Mer-
cedes, Ferrari, Renault, Red
Bull, McLaren, Williams, Alfa
Romeo, Alpha Tauri, Haas și
Racing Point.

Printre cei mai cunoscuți
piloți se vor afla: britanicul
Lewis Hamilton – de șase ori
campion mondial, germanul
Sebastian Vettel – de patru ori
campion al lumii, finlandezul

Kimi Räikkönen – campion
mondial, finlandezul Valtteri
Bottas, olandezul Max Ver-
stappen, monegascul Charles
Leclerc, spaniolul Carlos Sainz
și australianul Daniel Riccia-
rdo.

Etapa a doua va avea loc pe
același circuit – duminică, 12
iulie, programul competi -
țional fiind provizoriu.

Federația Internațională de
Automobilism a stabilit, deo-
camdată, opt curse pentru
acest sezon: primele două în
Austria, a treia în Ungaria (pe
19 iulie), apoi două în Marea
Britanie (la 2 august și res -
pectiv 9 august), în Spania (pe
16 august), în Belgia (la 30 au-
gust) și în Italia (la 6 septem-
brie).

Atletism:  Competiție 
de maraton anulată

Automobilism Formula 1:
Începe Marele Circ



M
ai mult de jumă-
tate din locuitorii
oraşului Tokyo,

51,7%, conform unui son-
daj public realizat de două
organizaţii media nipone,
se opun organizării
Jocurilor Olimpice în
2021, după ce au fost amâ-
nate cu un an din cauza
pandemiei de corona -
virus, relatează AFP.

Conform sondajului rea -
lizat de agenţia niponă Kyodo
şi de canalul Tokyo MX, între
26 şi 28 iunie, pe un eşantion
de 1.030 respondenţi, 51,7%
au răspuns că speră ca
Jocurile să fie din nou amâ-
nate sau anulate, în timp ce
46,3% susţin organizarea lor
în 2021. Mai precis, 27,7% îşi
doresc anularea evenimentu-
lui, 24% ar fi de acord cu o
nouă amânare, 31,1% speră
că Jocurile vor avea un format
redus, în timp ce 15,2%
susţin derularea normală şi în
întregime a Jocurile Olimpice.

Jocurile Olimpice şi Jocu -
rile Paralimpice programate
inițial în acest an au fost amâ-
nate în urma unei decizii a
Comitetului Internațional
Olimpic din luna martie, pen-

tru  23 iulie-8 august 2021,
din cauza pandemiei de coro-
navirus, care a provocat cea
mai mare perturbare pe plan
mondial de după al doilea
război mondial.

Organizatorii japonezi şi
Comitetul Internaţional Olim -
pic au lăsat clar să se înţe-
leagă că Jocurile nu vor mai fi
încă o dată amânate, ci mai
degrabă anulate, dacă pan-

demia de Covid-19 va împie -
dica organizarea în de plină
siguranţă a competiţiei olim -
pice. ''Vom organiza Jocurile
într-o ambianţă sigură şi
serenă atât pentru sportivii şi
spectatorii veniţi din străină-
tate, cât şi pentru locuitorii
din Tokyo'', a declarat recent
pentru AFP guvernatoarea
capitalei nipone, Yuriko
Koike.

SPORT - 73 - 9 IULIE 2020

Tenis de câmp

M
eciul de tenis de
câmp din cadrul
Fed Cup dintre

România şi Italia, a fost
reprogramat de Federaţia
Internaţională de Tenis
(ITF) din cauza epidemiei
de coronavirus. De altfel,
ITF a amânat la momen-
tul respectiv toate me -
ciurile din cadrul Fed Cup
programate în luna
aprilie, inclusiv turneul
final al competiţiei de la
Budapesta.

Acum  Federaţia Inter-
naţională de Tenis a anunţat,
noile date de desfăşurare ale
partidelor din cadrul Fed
Cup. Astfel, în ceea ce
priveşte play-off-ului Grupei
Mondiale a Fed Cup, fază a
competiţiei care ne priveşte
în mod direct, s-a luat decizia
ca meciurile programate in-
iţial în luna aprilie 2020 să
joace în perioada 5-6 febru-
arie 2021. Astfel, România va
întâlni Italia în prima săp-
tămână din luna februarie a

anului viitor, meciul urmând
a avea loc în ţara noastră.
Câştigătoarea întâlnirii Ro -
mâ nia - Italia va juca în 2021
în Grupa Mondială a Fed Cup.

Turneul final al Fed Cup se
va disputa pe terenurile de
zgură, la „Arena Papp László”
din Budapesta, iar cele 12
naționale calificate sunt
repartizate în patru grupe de
câte trei: Franța, Ungaria și
Rusia (în grupa A); Australia,
Belgia și Belarus (în grupa
B); SUA, Slovacia și Spania
(în grupa C); Cehia, Elveția și
Germania (în grupa D).

Jumătate din locuitorii
din Tokyo nu vor 
Jocurile Olimpice

Atletism:  Noile perioade de calificare la

Jocurile Olimpice de la Tokyo

R
ecent Federația Inter-
națională de Atleism
și World Athletics a

anunțat noile perioade de
calificare la Jocurile
Olimpice de la Tokyo, după
ce pandemia de coron-
avirus care a afectat în-
treaga lume a amânat sau
anulat o mulțime de mari
competiții sportive care au
fost programate în acest an,
pentru calificare la Jocurile
Olimpice de la Tokyo.

În consecință, World Athlet-
ics – care a suspendat re-

cunoașterea oricărui barem în-
deplinit pentru Tokyo în inter-
valul 6 aprilie – 30 noiembrie
2020 – a anunțat la mijlocul
acestei săptămâni noile pe-
rioade de calificare la Jocurile
Olimpice:

– maraton și 50 km marș –
1 decembrie 2020 – 31 mai
2021;

– 10.000 m, 20 km mars,
probe combinate și ștafete – 1
decembrie 2020 – 29 iunie
2021;

– restul probelor – 1 decem-

brie 2020 – 29 iunie 2021.
Este însă foarte important

de reținut că :
1. Sportivii care și-au în-

deplinit deja baremurile de cal-
ificare rămân calificați la
Jocurile Olimpice de la Tokyo;

2. Perioada în care World
Athletics nu recunoaște în-
deplinirea niciunui barem este
de 6 aprilie – 30 noiembrie
2020;

3. Baremurile de calificare la
JO Tokyo rămân neschimbare.
Ele sunt cele stabilite la Con-
gresul World Athletics din
martie 2019, de la Doha.

4. În total, sunt disponibile
1.900 de locuri la Jocurile
Olimpice de la Tokyo pentru
atleții din întreaga lume.

România are deja cinci atleți
calificați la Jocurile Olimpice de
la Tokyo: Alina Rotaru, Flo-
rentina Iusco (ambele la
lungime), Alin Firfirică (disc),
Daniela Stanciu (înălțime) și
Claudia Bobocea (1.500 m).

Handbal feminin:  Echipele 
din România prezente

în Liga Campionilor

S
CM Râmnicu Vâlcea şi
CSM Bucureşti şi-au
aflat adversarele din

grupele Ligii Campionilor
la handbal feminin, ediţia
2020-2021.

Formația SCM Râmnicu
Vâlcea, a fost repartizată în
Grupa B, alături de Gyori Audi
ETO KC (Ungaria), deţină-
toarea trofeului, Buducnost
Podgorica (Muntenegru),
Boru ssia Dortmund (Germa-
nia), ŢSKA Moscova (Rusia),
Brest Bretagne Handball
(Franţa), Odense Handbold
(Danemarca), HC Podravka
Vegeta Koprivnica (Croaţia),
cu mențiunea importantă că
fostul portar al echipei
vâlcene, Yuliya Dumanska, s-a
transferat recent la formația
croată.

CSM Bucureşti va evolua în
Grupa A, alături de Metz
Handball (Franţa), Rostov pe

Don (Rusia), Vipers Kris-
tiansand (Norvegia), Team Es-
bjerg (Danemarca), FTC-Rail
Cargo Hungaria Budapesta
(Ungaria), SG BBM Bietigheim
(Germania), RK Krim Merca-
tor Ljubljana (Slovenia). 

Noul sezon va debuta pe 12
septembrie, cu meciuri pro-
gramate în fiecare sâmbătă, de
la orele 17,00 si 19,00), pre-
cum şi duminica, de la 15,00,
respectiv 17,00, programul
exact urmând să fie comunicat
în perioada următoare. 

Conform programului, se va
juca fiecare cu fiecare, iar după
cele 14 etape, primele două
echipe din fiecare grupă se vor
califica direct în sferturile de fi-
nală. 

Echipele clasate pe locurile
3-6 vor juca un baraj pentru
calificarea în sferturi, iar ul-
timele două clasate din fiecare
grupă vor fi eliminate.



Despre vinete se
spune că sunt cele
mai sănătoase

legume din lume. Pline de
vitamine și minerale,
vinetele se remarcă și da-
torită antioxidanților din
conținutul lor, cu efecte
benefice asupra sănătății
noastre. Apar la începutul
verii, dar ne putem bucura
de ele până toamna târziu.

Originea lor
Vinetele sunt originare din

Asia, unde creșteau ca plante
sălbatice. Prima atestare a
acestei plante apare în câteva
tratate chinezești ce datează
din anul 544, potrivit
wikipedia.ro. Gustul amărui al
vinetelor necoapte a făcut ca
ele să fie evitate destul de mult
timp. Din acest motiv, oamenii
nu consumau vinetele, fiind
convinși că aduc nebunia,
lepra și cancerul. Din China, se
pare că vinetele au ajuns în
Egiptul Antic, Roma Antică,
apoi au fost aduse în toată Eu-
ropa. 

În zilele noastre, Italia, Tur-
cia, Egipt, China, India și
Japonia au cele mai mari cul-
turi de vinete din lume, scrie
revistaioana.ro/

Proprietăți 
terapeutice

Sărace în calorii, vinetele
conțin fier, calciu și minerale,
fibre, vitamine și nutrienți de-
osebit de importanți pentru
sănătatea noastră. De aseme-
nea, conținutul ridicat de fibre
din compoziția lor protejează
tractul digestiv, scrie dozade-
sanatate.ro/.

Studiile recente plasează
vinetele pe locul doi, după
varză, în terapia de prevenire
a cancerului. Iar substanțele
amare din compoziția vine -
telor au efecte benefice asupra
metabolismului și sistemului
imunitar, spun specialiștii. 

Întrucât ajută și în trata-
mentul colesterolului ridicat,
vinetele trebuie gătite în așa
fel încât să se poată beneficia
de  toate calitățile lor. Astfel că: 

• Vinetele prăjite în ulei tre-
buie evitate întrucât lasă mult
ulei și sunt grele pentru
stomac.

• În schimb, cele coapte, au
un gust mult mai plăcut și
ajută digestia.

• Când se prepară la grătar,
vinetele se taie rondele, se
sărează și se aromează cu
diferite ierburi.

• Dacă preferăm salata,
după coacere, lăsăm vinetele
la scurs, apoi le putem com-
bina cu un sos sănătos,
preparat din ulei de măsline și
zeamă de lămâie.

• Nu este indicat consumul
de salată de vinete cu
maioneză. 

Reglează tensiunea 
arterială

Fiind bogate în antioxi-
danți, consumul de vinete
duce la reglarea tensiunii arte-
riale, prevenind totodată
depunerea de colesterol pe
pereţii vaselor de sânge. Un
consum ridicat de vinete re-
duce riscul de infarct sau acci-

dente vasculare, scrie csid.ro/

În caz de anemie
Fierul din compoziția

vinetelor ajută la prevenirea
anemiei, dar și la metabo-
lizarea proteinelor.

Ideale în curele de
slăbire

Cu un conținut scăzut de
apă, aceste legume au puține
calorii, fiind ideale în curele de
slăbire, spun nutriționiștii.

Elimină toxinele
Foarte bogate în antioxi-

danți, vinetele protejează ce -
lu lele prin încetinirea
pro cesului de îmbătrânire și,
totodată, ajută la eliminarea
unei mari cantități de toxine
din organism.

Ajută la îmbunătățirea
vederii

Vinetele conțin un compus
solubil care ajută la îm-
bunătățirea sistemului nervos
central. Dar, printre nume -

roasele beneficii ale acestei
legume se numără și menți -
nerea unei vederi sănătoase
sau prevenirea cataractei,
spun specialiștii.

Retenția de apă
În astfel de situații, se

folosește apa de vinete, un di-
uretic excelent, care ajută la
eliminarea lichidelor din or-
ganism. Introdusă în dietă, apa
de vinete ne ajută și la eli -
minarea kilogramelor în plus.

În caz de insomnie 
sau stări de 
nervozitate

Specialiștii recomandă per-
soanelor neliniștite și agitate
să includă în meniul zilnic cât
mai multe preparate pe bază
de vinete.

Benefice pentru păr
Cu un conținut ridicat de vi-

tamina B3, vinetele ajută la
creșterea părului. De aseme-
nea, vitamina A din conținutul
lor stimulează producția de
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Vinetele – legume cu beneficii 
uimitoare pentru sănătate

Vinetele – legume cu beneficii 
uimitoare pentru sănătate



sebum, hidratarea și pre-
venirea căderii acestuia,
potrivit doctorulzilei.ro/.

Remedii naturiste pe 
bază de vinete
Apa de vinete  - 
efecte benefice

• În urma cercetărilor efec-
tuate s-a ajuns la concluzia că
apa de vinete stimulează cir-
culația sanguină, prevenind
acumularea plăcii aterosclero-
tice pe pereții arterelor și în-
tărirea acestora.

• Îmbunătățește funcția bi -
li ară și ajută la arderea grăsi -
milor. Este benefică și în ceea
ce privește pierderea în greu-
tate, fiind un agent de curățare
excelent, dar și un diuretic pe
măsură.

• Atunci când durerile arti -
culare sunt de nesuportat, un
pahar cu apă de vinete poate
ajuta mult. De asemenea, infla-
mațiile, roșeața și durerile
asociate cu artrita reumatoidă,
pot fi ameliorate grație pro -
prie tăților medicinal deose -
bite ale acestei legume,
po trivit secretele.com.

• Este foarte important ca
atunci când se prepară apa de
vinete, coaja vinetelor să  se
lase intactă, întrucât ea
conține o mare cantitate de
antioxidanți.

• Efectele benefice ale apei
de vinete nu se vor lăsa aștep-
tate dacă se consumă un pahar
dimineaţa, pe stomacul gol,
apoi încă unul după prânz,
altul în timpul după-amiezii și
unul seara, înainte de cină.
Acest tratament este bine să
fie făcut în fiecare lună, timp
de șapte zile la rând.

Cum se prepară apa
de vinete?

Ca să obținem apa de
vinete, avem nevoie de: o
vânătă de dimensiuni medii,
un litru de apă și o lămâie de
100 de grame.

Vânăta se spală bine și se

taie felii, iar de la lămâie se
stoarce sucul. Într-un vas cu
apă, clocotită, se introduc feli-
ile de vinete și se lasă la fiert,
timp de 25 de minute, până se
înmoaie. Apa se ia apoi de pe
foc și se lasă să stea de-o parte,
timp de o oră. După acest in-
terval, lichidul se strecoară, se
adaugă sucul de lămâie și se
amestecă bine. Apa de vinete
obținută se introduce într-un
vas de sticlă, închis la culoare,
scrie sfatnaturist.ro/.

Preparat pentru
curățarea ficatului
Pentru obținerea lui,

vinetele se curăță de coajă, se
taie în cubulețe mici, se pun
într-un recipient de sticlă cu
gura mai largă, peste care se
toarnă un litri de vin alb, sec.
Totul se lasă la macerat cinci
zile, timp în care recipientul se
agită dimineața și seara. După
acest interval, lichidul se stre-

coară. Din acest preparat se
consumă câte o linguriță
înainte de fiecare din cele trei
mese principale. Tratamentul
continuă până la epuizarea
preparatului.

Pentru detoxifierea 
organismului

Se pregătește o cratiță în
care se pun cubulețe tăiate de
vinete ( 30 g) și o jumătate de
litru de apă rece. Cratița se
pune la fiert, timp de zece
minute, apoi se lasă la infuzat
10-15 minute. După ce se stre-
coară, un astfel de preparat se
consumă de trei ori pe zi, între
mese, timp de trei săptămâni.
Această cură este indicată la
fiecare schimbare de anotimp,
scrie doctorulzilei.ro.

În caz de arsuri
Se prepară o pastă din

pulpa unei vinete, care se

aplică pe locul afectat. Are pro-
prietăți calmante și terapeu-
tice, ameliorează durerea și
înmoaie pielea.

Frunzele 
vinetelor

Sunt folosite pentru cal-
marea arsurilor de soare,
abceselor și hemoroizilor. Ele
se strivesc ușor și se aplică
local având proprietăți antiin-
flamatorii și calmante.

Uneori, frunzele și rădă -
cinile vinetelor sunt stoarse
sau fierte pentru obținerea
unui tonic util în problemele
cu gâtul, stomacul, astmul,
boli ale pielii, dureri de pi-
cioare, de dinți sau ca stimul
general, potrivit  qbebe.ro.

Important!
• Consumul de vinete este

contraindicat persoanelor
care suferă de gută, artrită,

osteoporoză şi alte boli in-
flamatorii.

• Vinetele conțin o canti-
tate mică de nicotină, potrivit
libertatea.ro.

• Vinetele tinere au
potențial toxic mai mare, în-
trucât conțin mai multă so la -
nină. De aceea, pentru
con sum trebuie să fie alese
vinetele ajunse la maturitate,
ne recomandă nutriționiștii.

• Atunci când achiziționăm
vinetele, este bine ca ele să
aibă o culoare puternică, o
textură dură și grea, coaja
netedă și strălucitoare. Tul pi -
na să fie, de asemenea, fermă
și verde. 

• Trebuie evitate legumele
stafidite, decolorate, moi și cu
încrețituri, tăieturi sau lovi-
turi, întrucât pot avea un gust
neplăcut.

Pagini realizate de 
Cornelia Holinschi
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Măcelarul 
Acțiunea filmului se petrece într-un sătuc

francez,  Perigord. Acolo începe o prietenie neobiș-
nuită între o profesoară de liceu, Helene, și Popaul,
un măcelar din sat.  Ea se îndrăgostește de el, dar în
timpul relației lor, în localitate au loc o serie de
crime, ale căror victime sunt femei tinere. Și pentru
că la locul uneia dintre crime este găsită bricheta pe
care Helena i-o dăruise lui Popaul,  aceasta începe
să intre la bănuieli.

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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La serviciu apar proiecte noi,
care vă solicită în mod deosebit.
Selectați-vă prioritățile și puneți
accent doar pe lucrurile care
sunt în avantajul vostru. Dar, re-
lațiile cu membrii familiei rămân
tensionate. Căutați să restabiliți
echilibrul și să vă păstrați calmul.

Se întrevăd câștiguri surprinză-
toare în perioada următoare. La
serviciu ar fi de dorit să evitați
provocările colegilor. Vă faceți
planuri de vacanță și reușiți să
plecați acolo unde v-ați dorit de
mult timp. Spre sfârșitul interval-
ului vă ocupați de treburile
gospodărești.

Primiți vești bune legate de ser-
viciu, dar aveți mult de lucru. Cu
toate acestea, nu trebuie să re-
nunțați la proiectele voastre vi-
itoare, dar calculați-vă cu atenție
veniturile. Chiar dacă sfatul
părinților nu este de neglijat, as-
cultați-vă mai mult vocea inte-
rioară.

Veștile pe care le primiți în pe-
rioada următoare vă vor ajuta
să înțelegeți unele situații dificile
și, totodată, să luați o hotărâre.
N-ar strica să renunțați la
parteneriatele sau colaborările
nerentabile. S-ar putea să primiți
cadouri sau recompense bănești,
în urma muncii depuse.

Reușiți să vă remarcați la locul
de muncă prin ideile voastre con-
structive, dar pot exista și mici
conflicte ascunse. Informațiile
primite în ultima vreme vă ajută
să vă lămuriți asupra unor lu-
cruri pe care le considerați im-
portante. 

În perioada următoare vă bucu-
rați de rezultatele muncii voas-
tre. Se prefigurează dialoguri
importante cu persoanele din
mediul profesional. Se reco-
mandă prudență și mai multă
încredere în cei din jur. Banii nu
sunt o problemă, dacă știți cum
să-i administrați.

Veți încerca să mențineți ritmul
de lucru la serviciu, dar vă veți
selecta cu atenție colaboratorii.
Reușiți să depășiți situațiile difi-
cile, dar evitați  să luați decizii
importante în această perioadă.
Sfârșitul de săptămână îl veți pe-
trece în compania prietenilor.

Primiți vești bune de la cei dragi,
încă de la începutul intervalului.
În plan financiar nu sunt noutăți
deosebite. Veți discuta cu mem-
brii familiei despre planurile
voastre viitoare, dar deciziile vă
aparțin. La serviciu aveți multe
de făcut, dar reușiți să finalizați
totul la timp.

Ca să reușiţi să realizați tot ce 
v-ați propus, selectați-vă prior-
itățile, întrucât sunteți foarte
obosiți și nu veți rezista prea
mult la tot felul întâmplări
neprevăzute. Relaționați bine cu
partenerul de viață. În plan fi-
nanciar nu sunt probleme de-
osebite.

Ar fi bine să vă rezolvați sarcinile
de serviciu la timp, întrucât se
prefigurează schimbări în unele
sectoare de activitate. S-ar
putea să vi se propună o nouă
colaborare, iar veniturile voas-
tre să se îmbunătățească. Cei
singuri, au posibilitatea să întâl-
nească persoana potrivită.

Începutul intervalului este fa-
vorabil lansării unor proiecte de
grup, dar și inițiativei de a căuta
noi finanțări. Dar , se întrevăd
controverse în relațiile profe-
sionale, pe care trebuie să le ges-
tionați cu atenție. Oboseala își
spune cuvântul, așa că e timpul
să vă și relaxați.

Energia de care dispuneți vă
ajută să treceți peste toate
piedicile din calea voastră.
Apar oportunități financiare
greu de refuzat, care implică
muncă în plus. Călătoriți pe
distanțe scurte și toate demer-
surile pe care le faceți vor avea
succes.

TVR 2

• Constatare
La Mamaia este 100 de lei șezlongul. Atât

e și la Dedeman…

• Rezolvare…
- Am rezolvat cu copiii. La grădiniță și

creșă am găsit închis…
- I-am lăsat la păcănele!

• Nehotărâre…
- Femeie, ce faci la fereastră?
- Mă gândesc dacă să sar sau să o închid!
- Sări! O închid eu după aia…

• Discuție între prieteni
-Unde ți-e soția?
- Topește slănină.
- Ați tăiat porcul?
- Nu, face plajă!

• Interviu la o companie IT
- Ce anume te recomandă pentru acest

job?
- V-am spart rețeaua de securitate și m-am

invitat singur la acest interviu…

• Discuție într-un tren
-  Mă bucur foarte mult că mă întorc în

Brașov.
- Vă cred, Brașovul este un oraș foarte fru-

mos.
- Ah, abia aștept să ajung !
- Da, însă cred că de data asta veți fi foarte

dezamăgit când veți ajunge la destinație.
- De ce?
- Fiindcă v-ați urcat în trenul de Timișoara!

HAPPY CHANEL, 5-6 iulie, ora 18,00

Jurământul
Primele două episoade ale serialului vor fi di-

fuzate de Antena 1, pe 5 iulie, de la ora 17,00. A
doua zi, serialul poate fi văzut pe Happy Chanel,
care reia episoadele de la Antena 1. Serialul ur-
mărește aventurile sentimentale a doi tineri, Emir
și Reyham. Hikmet, un om de afaceri din Istanbul,
îl obligă pe fiul său, Emir, un rebel, să se însoare cu
Reyham. Emir acceptă, iar fata îi va schimba com-
plet viața.

SERIALE NOI:



M
ă uit la Marcel Cio-
lacu și la mulți alții
din PSD care, nu

pierd nicio ocazie să spună
și să scrie peste tot că e o
democrație bine cimentată
la ei în partid. Cred că
numai ei știu ce înseamnă
acea democrație. 

Același fel de democrație
despre care se vorbește și în
societate, cea egalitaristă, care
face, de pildă, ca deciziile in-
terne să fie luate consensual și
cu pondere egală. Numai că,
nu este egală această demo -
crație. Cum să fiu eu egal cu
Marian Oprișan, Bunea Stan -
cu, Dumitru Buzatu, Rovana
Plumb, Cozmâncă, Năstase,
Cozma, Boscodeală și mulți
alți „săraci” ai acestei țări
făcând parte din acest partid.
Mă uit la Marcel Ciolacu și văd
un om confuz, un om care vrea
ceva și nu știe cum, reținut,
mereu se lasă condus de alții
care sunt șmecheriți cu de
toate. 

Dragul meu Marcel, îmi
permit să-ți spun așa, pentru
că te cunosc pe tine și pe
părinții tăi de acum 40 ani.
Dacă mă gândesc bine, am și
predat la o catedră de acolo.
Știu că buzoienii sunt am-
bițioși, orgolioși, dar aici unde
tu ești interimar, până nu vei
schimba peste 80 la sută din
liderii județeni; pe mulți din-
tre ei nu-i mai interesează vo-
turile, interesându-i doar
conturile și să-și asigure
amantele și beizadele  în
funcții cheie, nu vei rezolva
nimic. Mă uit la ei și mă întreb:
cum au putut acești oameni să
facă asemenea averi colosale
având funcții doar la stat,
toată viața? 

Cum să meargă partidul
bine, dacă nimeni 
nu se ocupă de el ? 

Cum voiai să câștigi la eu-
roparlamentare când nimeni
nu făcea campanie electorală,
să umble pe fiecare stradă, să
discute cu cetățenii, cine să
facă treaba asta? Nimeni ! Păi
de ce să meargă, toți erau sig-
uri de victorie. Primarii aleși
nu mai fac campanii, nici nu se
mai deplasează decât doar în
interesul lor și sunt foarte co-
mozi atunci când mergi cu o
problemă la ei. Te rezolvă re-
pede ori te trimit, automat, la
o funcționăreasă măruntă, ori
te trimit la plimbare, pe motiv
că el este chemat la județ cu
probleme sau la ședință de
partid. Ședințele se țin ca la
târg, vorbește șeful despre
marile lui realizări  prin Bu-

curești, pentru că este ori dep-
utat, ori senator, iar restul de
timp, tot șeful dă indicații ca în
armată,  că de, este șef. 

Șeful de Partid al Organiza-
ției Județene trebuie să stea
permanent în județ la el, fără a
fi deputat sau senator. Alții
merg la București la Șeful de
Partid ca să fie trecuți în
primele locuri pe listele par-
tidului. Partidul nu merge
într-o direcție bună, merge
mai mult înapoi decât înainte.
Acum când PNL are atâtea
probleme, voi ar trebui să
aveți mers de rapid, dar voi
nici mers de personal nu aveți.
Ați confundat Partidul cu un
club ori cu o firmă.

Ca votant neimplicat în po-
litica dâmbovițeană, mă
alarmează peste poate aceasta
“corectitudine”, mai ales că e
un amar și repetat deja-vu.
Am fost foarte aproape, sau
chiar în interiorul mai multor
experimente politice în ultimii
30 de ani. Am văzut cum exce-
sul de egalitarism intern a
contribuit decisiv, direct sau
indirect, la aproape toate eșe-
curile. Constat că nu se face
munca de partid așa cum tre-
buie, toată lumea stă și
așteaptă, le place să li se spună
,,ciuma roșie".

Un partid nu este un club
de fițe sau vreo asociație care
are ca obiectiv satisfacția
membrilor, să-i ajute să se re-
alizeze, să-și împlinească aspi-
rațiile și să le protejeze
orgoliile. Sunt și astfel de orga-
nizații, desigur. 

Mă uit la PNL-iști cât de
grăbiți sunt de a acapara tot ce
a mai rămas de la voi. Mă
uitam la Dragnea, care era în
stare să facă un Guvern numai
din femei, și dacă se putea,
doar din Teleorman. Datorită
acestor lucruri, ne-am trezit
cu Viorica candidat prezi-
dențiale, că altul mai slab nu
se putea, așa a dorit Bruxelle-
sul și Dl. Iohannis, ca să poată
câștiga fără nicio teamă. Și așa
a fost! Marea majoritate din
Parlament este ca și inexis-
tentă, fiind doar pe hârtie. Mi-
mați tăierea pensiilor speciale,
care nu vor fi niciodată micșo-
rate sau impozitate, pentru că
CCR va declara neconsti-
tuționalitatea, întrucât ei sunt
primii loviți. Și, se vede de la o
poștă că dormiți în pat cu PNL.
Voi votați, voi aprobați, ei exe-
cută cum vor ei, că tătuca
supraveghează. Oare așa tre-
buie sa fie un partid, mari-
oneta a celor de la putere? Dar
un partid e altceva. Din acest
punct de vedere, ONG-urile

(sa le zicem astfel) se împart
în două mari categorii: cele
care au ca obiectiv principal
beneficiile pentru membri și
cele ai căror membri altruiști
vor să facă bine celor din afara
organizației: săraci, bolnavi,
animale rănite, comunități etc.

Când obiectivul principal
asumat este în afara organiza-
ției, trebuie să faci în așa fel ca
șansele să fie maxime. Adică,
exact ca într-o firmă. Acolo de-
ciziile nu se iau prin vot lărgit
și egalitarist, ci li se cedează
celor care sunt mai bine
pregătiți, mai competenți, mai
inteligenți, mai puternici, mai
influenți față de piață și de cei
din afara companiei. Voi nu
mai aveți programe, nu mai
aveți idei de a scoate această
țară amărâtă din foamete. Ați
făcut greșeli și strategii dezas-
truoase pentru partid. Știți
foarte bine de unde a plecat
această pandemie a pensiilor
speciale, aceste majorări de
salarii mari ale medicilor, dar
serviciile sunt mai rele decât
înainte, au crescut fără mă-
sură salariile bugetarilor, dar
serviciile sunt aceleași, mă-
tușile Tamara au crescut în
timpul vostru, pensiile
amărâților au crescut doar pe
hârtie, restul la realizări
foarte, foarte puține. În 30 de
ani nu s-a făcut niciun spital,
din contră, s-au închis și nicio
autostradă, cap coadă, de
niciun partid politic care a fost
la putere.  De aceea, trebuie
schimbate multe în acest par-
tid, pentru că așa cum se gân-
dește și cum funcționează, nu
trece de 25% pentru că, totuși,
există o dictatură ierarhică.

Într-o firmă ești plătit,
printre altele, ca să accepți o
astfel de dictatură ierarhică,
fără să comentezi dincolo de
anumite limite. Într-un partid
nu ești plătit, ți se cere la fel de
mult, așa că nu poți impune
aceleași reguli de supunere ca
într-o companie. Aici trebuie
să fie ceva foarte aproape de
democrația din societate, nu
prea se poate altfel. Mai ales că
toate statutele și regulile par-
tidelor și organizațiilor
politice sunt publice. Și, ar fi
aproape imposibil pentru ale-
gatorul de rând să înțeleagă
cum de un partid promite
democrație în societate, dar la
el în curte e pe dos.

Însă în interiorul partidu-
lui, unii (cei mai mulți, de fapt)
trebuie să-și  cedeze singuri
din drepturi către cei care au
mai multe șanse să ducă orga-
nizația către obiectivul pro-
pus. Mai bine, mai repede, cu

avantaje cât mai multe. Asta
dacă binele comun e ceea ce i-
a adus și îi tine în organizație.
Altfel, e simplu egoism, interes
propriu, vanitate, arivism.
Daca ești mai prost, trebuie
să-ți cedezi drepturile către
cel mai deștept din partid și
să-l lași să decidă și în locul
tău. Daca ești tot atât de
deștept, însă altul are o șansă
în plus (prin noroc, conjunc-
tură sau orice altceva), la fel, îl
susții necondiționat, chiar și
când opiniile tale sunt diferite.

Dacă cineva încearcă să
abuzeze de democrația in-
ternă dintr-un partid, atunci e
foarte probabil ca acela să aibă
alte scopuri. Meritocrația e
foarte eficientă într-un partid,
și poate face o diferență ma-
joră față de celelalte doar dacă
e susținută de cedarea volun-
tară a drepturilor de către unii
membri. Dormi liniștit PSD, să
ne spui și nouă când te
trezești. 

Domnule Ciolacu, 
aveți multă treabă !

Nu aveți oameni în jur care
să vă ajute. Vă trebuie oameni
fideli și bine pregătiți. Dacă
vedeți că nu merge, lăsați pe
alții care sunt mai hotărâți.
Aveți multe de făcut la Buzău.

Eu aș vrea ca PSD să fie or-
ganizat și să funcționeze în in-
terior ca o firmă, nu ca un
”gentlemen’s club” sau o casă
de ajutor reciproc. Vreau o
opoziție puternică. Pe mine și
pe toți ceilalți care investim
într-o astfel de firmă ne in-
teresează rezultatele finale și
sustenabilitatea, ca peste tot
în lume. Nu mă interesează
defel membrii de partid și as-
pirațiile lor personale, nu
vreau sa finanțez orgoliul,
dorința cuiva de a ieși în evi-
dență sau de a demonstra
ceva cu orice preț. Sper să nu-
mi pară rău, după.

De fapt, partidul, la fel ca si
PNL sau ca și celelalte partide
satelitare, a devenit o rampă
de lansare pentru îmbogățiri
facile, prin afaceri cu statul. Și
afaceri cât mai simple și mai
bănoase. Nu mai interesează
pe nimeni să facă efectiv ceva,
interesează numai banii, care
să se obțină cât mai ușor. Pen-
tru acești bani este, de fapt,
marea bătălie, pentru acești
bani toți neaveniții se înghe-
suie în politică. 

Ați lăsat societatea 
să decadă!

Nu vă mai interesează ce
este în spitale. Vă interesează

doar să închideți gura
medicilor cu niște salarii pe
care economia nu are cum să
le suporte, la fel și în în-
vățământ, la fel în toate sec-
toarele unde puteți manevra,
la bugetari. Pătura care ar tre-
bui să susțină țara, economia,
pătura mijlocie nu există. Mi-
cile firme, afacerile de familie,
cei cu câțiva angajați sunt su-
focați de controale, de amenzi,
de taxe, de amploiați hămesiți
care se reped asupra lor ca
hienele. Schimbați legile după
interesele mărunte ale finului
care are o firmuliță fără niciun
angajat și vrea să devină mil-
ionar, sau ale amantei care se
crede mare femeie de afaceri,
cu facultatea făcută în așter-
nutul liderilor de partid.

Aveți mult de lucru dacă
vreți să refaceți partidul!

Și trebuie să o faceți. Oa-
menii mai au încredere în voi,
mai cred că puteți să le aduceți
o rază de lumină în viețile lor
întunecate. În partid au mai
rămas și oameni de valoare,
profesioniști, care s-au retras
din fața fripturiștilor. Bazați-
vă pe ei, arătați că vă pasă de
această țară și de acest popor.
Nimeni nu mai întreabă de ei,
pe nimeni nu interesează că se
moare de foame, nu mai există
patrioți, nu există decât puțini
români adevărați. Țara a de-
veni o marfă într-un contract
de vânzare-cumpărare.

Vedeți ce este în jurul nos-
tru. Fiecare trage spuza pe
turta lui. Ungurii, polonezii își
apară interesele. Și ei sunt în
UE, dar nu așa slugarnici ca
voi, cei din conducerea țării.

Nu mai fiți cu capul plecat
în fața „înaltei porți” de la
Bruxelles. Suntem în uniune,
ne dorim să colaboram cu
toții, dar de la egal la egal, nu
ca ruda mai săracă. Nu vrem
să primim ce nu le folosește
lor, nu suntem o țară second-
hand. Apărați-va poporul și
poporul vă va apăra.

Al dumneavoastră același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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De ce nu vrei să urci pe podium… PSD?!
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Cu o savoare unică, vinetele pot fi consu-
mate în mai multe feluri:  coapte, mari-
nate, înăbuşite sau sub formă de salate. În

cele ce urmează, vă propunem câteva rețete de
salate gustoase, ușor de preparat.

Ingrediente:  2 vinete mari, 4-5 ardei capia sau
ardei gras roșu, usturoi, 50 ml ulei, o linguriță de
muștar, sucul de la o lămâie, sare.

Vinetele  și ardeii se pun la copt pe un grătar sau la
flacăra aragazului. Când sunt coapte, legumele se lasă să
se răcească apoi se curăță de coajă și se lasă la scurs. După
ce s-au scurs, acestea se toacă și se pun într-un castron
mai mare. Peste ele se pune o linguriță de muștar și, trep-
tat, uleiul, amestecându-se continuu. Salata se potrivesc
de sare, se adaugă usturoiul și sucul de lămâie,
amestecându-se în continuare, până ce devine cremoasă.

Salată de vinete fără coacere Salată de vinete fără coacere 

Salată de vinete cu ardei coptSalată de vinete cu ardei copt

Salata de vinete – diverse reţete
Câteva secrete

• Pentru eliminarea sucului amar din vinete, acestea se taie felii, se așează, în straturi, într-un
castron și pe fiecare strat se pune sare fină. După 1-2 ore, vinetele se scurg de sare și se pun sub
un jet de apă.

• Tot pentru eliminarea sucului amar, alături de sarea fină se poate folosi puțin lapte. Peste
vinetele tăiate pe lungime, se toarnă lapte până se acoperă, apoi sare din abundență. Se lasă să se
înmoaie aproximativ 30 de minute, apoi se trec printr-un jet de apă rece.

• Ceapa pentru vinete, după ce s-a mărunțit, se trece printr-un jet de apă rece, se lasă la scurs,
apoi se poate adăuga în salată.

• Sucul amar din vinete poate fi eliminat și cu făină. Peste vinetele feliate se presară făină, apoi
sare și se lasă timp de 30-40 de minute. După acest interval, peste ele se trece un jet de apă rece.

Salată de vinete cu dovlecei

Ingrediente: 600 de grame de vinete (2 vinete nu foarte
mari), 400 de grame de dovlecel (o bucată de dimensiune
medie), 150 ml. ulei de floarea soarelui, 150 de grame de
maioneză sau 1-2 gălbenușuri foarte proaspete și 130 ml.
de ulei, o ceapă mică, tocată foarte fin, o linguriță cu vârf de
muștar, sare după gust.

Mod de preparare:
Se aleg vinetele cu coaja neagră, lucioasă și ușor pufoase

la atingere. Dovlecelul trebuie să fie cam de mărimea unei
vinete, folosindu-se aproximativ 60% vinete și 40% dovlecei.
Legumele spălate și zvântate se pun la copt pe o suprafață
bine încinsă. Vinete se vor înțepa cu furculița, ca să nu poc-
nească la copt. Legumele coapte trebuie să aibă miezul moale,
de la codiță până la vârf. Vinetele coapte se pun pe un tocător
și cu ajutorul unei linguri se despică coaja și se scoate miezul.

Miezul de dovlecel se va înmuia ceva mai greu, dar când
este copt, dovlecelul se va scobi, la fel ca vinetele și se pune
la scurs. După ce s-au scurs, legumele se toată mărunt şi se
amestecă ușor cu o lingură de lemn. Se adaugă apoi muștarul
și, în fir subțire uleiul, mixându-se continuu, până se obține
o salată cremoasă, deschisă la culoare. La final se adaugă
ceapa tocată mărunt. Dar, în loc de ulei se poate folosi 150 g
de maioneză, totul se mixează și la final se adaugă sarea și
ceapa tocată fin, retete.ro.

Ingrediente: 2 vinete, 80 ml de ulei, ½ ceapă, sucul de
la ½ lămâie, sare. 

Mod de preparare:
Vinetele crude se decojesc, iar miezul se taie în cuburi, se

stropește cu lămâie și se adaugă sarea. După o jumătate de
oră, miezul vinetelor se stoarce ușor și se călește în câteva
linguri de ulei, într-o tigaie adâncă, timp de 10-15 minute.
Peste vinete se adaugă o cană cu apă, iar tigaia se acoperă cu
un capac și se lasă pe foc până ce vinetele se înăbușă bine și
se evaporă apa. Vinetele astfel pregătite se mărunțesc și, trep-
tat, se adaugă uleiul și ceapa tocată mărunt. Salata se
păstrează la frigider. 

Salată de
vinete cu iaurt
și usturoi

Ingrediente: 1 kg. de
vinete proaspete, 125 g iaurt
grecesc cu 10% grăsime, 2-3
căței de usturoi, sare, o lin-
gură ulei de măsline.

Mod de preparare
Se aleg vinetele sănătoase,

lucioase, bombate, care se
coc pe jar sau la flacăra
aragazului. După coacere,
acestea se curăță și se lasă la
scurs 1-2 ore. Vinetele coapte
se mărunțesc cu un tocător
din lemn, apoi se amestecă
ușor cu iaurtul grecesc, o lin-
gură de ulei de măsline, us-
turoiul zdrobit și o linguriță
de sare. Ingredientele se mix-
ează până ce salata devine
cremoasă și se deschide la
culoare. savoriurbane.com/

Salata de
vinete cu ceapă
și usturoi

Ingrediente: 4 vinete, 2
cepe, 7 căței de usturoi,
150 g. ulei, sare, piper,
mărar (facultativ).

Mod de preparare
Vinetele se coc bine pe jar

sau pe o tablă din fier. Se în-
torc pe toate părțile, să nu
rămână crude. Se curăță de
coajă cât sunt calde, apoi se
lasă la scurs. După ce s-au
scurs, vinetele se toacă, se
pun într-un bol și se
potrivesc de sare și piper. Se
amestecă bine apoi cu o lin-
gură de lemn, adăugându-se
câte puțin ulei, până când
încep să se albească. Ceapa și
usturoiul se toacă mărunt și
se adaugă în castronul cu
vinete. Cine dorește, poate
pune și puțin mărar. bu-
cataras.ro

Salată de vinete cu ceapă călită 
Ingrediente: 4 vinete, 2 lingurițe de muștar, 150 ml

de ulei, o ceapă, zeama de la o lămâie, un ou. 
Mod de preparare: 
Vinetele se coc bine pe toate părțile, se lasă la răcit,

după care se curăță și se pun la scurs într-o strecurătoare.
Între timp, se pregătește maioneza dintr-un ou, muștar și
uleiul adăugat treptat. Ceapa se toacă mărunt și se pune la
călit în ulei încins pentru câteva secunde, până când se în-
moaie. Când vinetele s-au scurs, se toacă mărunt, se pun
într-un castron și se amestecă bine cu celelalte ingredi-
ente. Salata se potrivește de sare, apoi se dă la rece, până
în momentul servirii.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

M - ZAT - LO - IAR - T - L - C - B - NIT - BEC - BOLOGNESE - RR - WATI - RATE - ERA - ACTOR - IC - HAN - BEA - AE - DO - RN - NOEL - MDA -

B - ITA - AS - D - ETC - Z - ARATURA - CRI - AB - RUPTE - VAL - MAHON - OTET - ARCA - ES - DI - G - ASIA - LHASA APSO - TAS - AR - TOPI -

FORT - HL - CASETA - NEA - FLIT - RAI - SA - AO - IU - CK - A - AFFENPINSCHER - ALO - ARI - EE - AA - ITALIC - ALAIURI



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 în Sântandrei, Deva,

jud. Hunedoara, 2500 mp, 4 camere, 2
băi, centrală. Preț: 65.000 euro, nego-
ciabil, telefon: 0728.170.702.

l Vând casă în Orăștie, 200 mp., 5
camere, baie, bucătărie, hol și cămară,
două pivnițe, magazii,  gaz, apă,
canalizare, curent. Este o zonă liniș -
tită, aproape de centru, teren 2200
mp. În spatele grădinii, mărginită de
canalul morii, există teren unde se mai
poate construi. Preț: 95.000 euro, 
negociabil, telefon: 0720.431.448.

l Vând imobil 500 mp, acoperiș
țiglă, construcție din cărămidă,
Hărău, nr.1, (fost CAP), teren 22.000
mp, curent trifazic, apă, canal, asfalt,
la 50 m. de autostradă, zonă
industria lă. Aștept ofertă! Preț: 
25.000 euro, telefon: 0787.804.279.

l Vând casă, în roșu, în Deva,
zonă centrală, 500 mp, Sc 172, Sd 377
și casă la țară, în roșu, 12 km de Deva,
S 845 mp, Fs 16,6, S 412 mp, S 329 mp,
pretabilă locuință, pensiune etc. Tele-
fon: 0751.462.085.

l Vând casă la 10 km de Deva, 3
camere, baie, bucătărie, garaj, beci, 80
mp, CT, termopan, apă, gaz, canal,
teren 2.200 mp. Preț: 55.000 euro, ne-
gociabil, telefon: 0721.055.313.

l Vând apartament 3 camere,
Deva, zona piață, decomandat, 67 mp,
acoperiș de țiglă, boxă, bloc de
cărămidă. Preț: 51.000 euro, telefon:
0725.452.888.

l Vând apartament 3 camere,
Deva, Bd. Decebal, decomandat, 71
mp, 2 băi, balcon, CT, termopan. Preț:
57.000 euro, negociabil, telefon:
0725.452.888.

l Vând cameră la cămin, Deva,
cartier Dacia, et.3, ap.73. Preț: 6000
euro, telefon: 0724.764.991.

l Vând casă + anexe+grădină,
apă potabilă, în centrul comunei
Toplița, la coada barajului Cinciș.
Telefon: 0733.386.206, 0740.028.206.

l Vând urgent și ieftin casă în
Sâncrai, 3 camere, din care două mo-
bilate, cu o teracotă, două bucătării
vechi, grajd, șură, găbănaș, fântână cu
apă potabilă, grădină 1910 mp, asfalt
la poartă, pomi fructiferi, viță de vie.
Preț: 25.000 euro, telefon:
0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând casă în satul Cozia, co-
muna Cârjiți, cu două camere,
bucătărie, baie, magazie, șopru,
pivniță, fântână, curte, grădină și 30
ari teren arabil. Preț: 25.000 euro,
telefon: 0720.528.350.

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 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 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 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 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. 
Tel. 773.961.339.

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 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 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 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 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 casă în sat Râpaș, comuna
Turdaș, 2 camere, baie, hol, bucătărie,
șură, teren 2800 mp, gaz, apă, curent,
drum asfaltat. Preț: 25.000 euro, 
telefon: 0725.147.370.

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.

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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ÎNCHIRIERI

l Ofer pentru închiriat garso -
nieră Deva, piață, CT, termopan, mo-
bilată și utilată, chirie 130 euro/lună
plus garanție, pentru o persoană cu
venituri stabile. Telefon:
0722.564.004.

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
complet. Preț: 200 euro plus
garanție, telefon: 0745.292.448.

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

l Familie tânără, cu 2 copii,
căutam pentru închiriere
apartament în Deva-zona Gojdu,
pe perioadă îndelungată.
Rugăm seriozitate, oferim seri-
ozitate. Mulţumim!
Tel.0774.433.041.

l Ofer pentru închiriere, la
preț foarte mic, locuință mobi-
lată, în Deva, la curte, în zonă
centrală, unei persoane în-
cadrată în muncă. Rog seriozi-
tate. 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 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 Deva, str. Archia, 2,2
hectare (100x200), utilități și case
aproape,  parcelabil, loc drept. Preț:
16 euro/mp, negociabil. Telefon:
0721.055.313.

l Vând livadă în localitatea
Geoagiu sat, 5500 mp, nuci plus teren
agricol, la un kilometru de la șosea.
Preț: 20.000 lei, negociabil, telefon:
0254.215.212.

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

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 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 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 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 Skoda Fabia 1,4 TDI
Diesel, adusă din Franța, în stare
foarte bună de funcționare, ITP vala-
bil până în aprilie 2021, asigurare
până anul viitor. Preț: 2200 euro, alte
detalii la telefon: 0734.191.128.

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 autoutilitară N, Mercedes
Benz Sprinter, 413 CD, 14025, ITP,
până în anul 2020. Preț: 5500 euro,
negociabil, telefon:0734.080.115.

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 Angajez manager, asistente
medicale, infirmiere. Tel.0753.083.333.

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.

MATRIMONIALE

l Tânără, simpatică, sinceră, sin-
gură, ardeleancă, doresc să cunosc un
tânăr serios, pentru prietenie-căsăto-
rie. Rog seriozitate. Telefon:
0756.310.694.

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

PIERDERI

l Pierdut Certificat Constatator
al firmei ”90 MINUTE SRL”, cu sediul în
orașul Călan, str. Bradului, bloc 15, sc.
A, etaj 4, ap.17, județul Hunedoara,
cod unic de înregistrare 36901807,
eliberat de  ORC Hunedoara, la data
de  10.01.2017. Se declară nul.

DIVERSE

l Vând aspirator nou, Philips, Tri-
atlon 200, 1500 W, spală, aspiră și
usucă, 500 lei, serviciu de masă din
porțelan, 12 persoane, nou, 700 lei,
masă de stejar, antenă Dolce cu
echipament, complet nouă, covor de
Alba Iulia, chiuvetă inox, cu picurător
pe dreapta. Prețuri negociabile, tele-
fon: 0751.462.085.

l Vând semănătoare porumb, la 
4 rânduri, tractor U650 cu plug și 2
coșare (pătule) de porumb. Telefon:
0742.175.684.

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

l Vând saltea Elixor, magnetoter-
apie profesională, nouă, preț: 2400 lei,
mobilă bucătărie corp 1,60x0,60 și
corp suspendat 1,60x0,37, preț 600 lei,
comodă stejar 4 sertare, 1x0,55x0,80,
500 lei. Telefon: 0751.462.085.

l Vând 2 dulapuri cu suprapozi-
toare, culoarea cireș, și suprapozabile
0,40/1,05, 600 lei, ambele; 2 uși din
lemn 2,05x0,90, 1000 lei/buc, făcute la
comandă, plus feroneria, canapea ex-
tensibilă, 2 fotolii, 1200 lei, saltea
medicinală pentru masaj cu 4 trepte,
nouă, 100 euro. Telefon: 0751.462.085.

l Vând telefon mobil Samsung J6,
în stare bună de funcționare. Preț: 350
lei, telefon: 0745.750.705

l Cumpăr vederi vechi, cărți poș-
tale, insigne, ordine, medalii, decorații,
brevete, monede, bancnote, acțiuni
vechi, timbre din China. Telefon:
0265.213.819, 0724.576.218.

l Vând zece lăzi pentru albine
(stupi), sistem dadamblat, verticale,
100 de rame fără faguri, 10 alimenta-
toare din plastic și pâsle pentru îngri-
jiri de iarnă. Preț: 100 lei/buc.,
telefon: 0254.730.209, 0760.193.089.
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Ca și cum nu ar fi fost
suficient că acum
trei luni a fost lovită

din plin de noul coron-
avirus, iar cetățenii
județului au devenit vic-
time ale nepăsării și a lip-
sei de profesionalism,
Hunedoara este din nou
victima celor care stau
azi în fruntea țării. Așa
cum s-a întâmplat și
acum trei luni, hune-
dorenii asistă neputin-
cioși la proasta
gestionare a situațiilor și
la nepăsarea guver-
nanților, cei pentru care
oamenii ar trebui să con-
stituie o prioritate.

Așa se face că Ministerul
Economiei, Energiei și Mediu -
lui de Afaceri, în fruntea
căruia este doar un nume, nu
și o persoană responsabilă,
sabotează Termocentrala
Mintia. Cum altfel decât sabo-
taj s-ar putea numi refuzul
acestuia de a realiza un stoc
de cărbune de la rezerva de
stat, așa cum a solicitat Sindi-
catul „Solidaritatea Hune-
doara”, prin vocea liderului
Cristian Iștoc, pentru situații
ca acestea pe care le traver-
săm azi? Sau cum s-ar putea
numi, altfel decât incompe-
tență și rea voință, refuzul de
a cumpăra, chiar și în al dois-
prezecelea ceas, cărbune pen-
tru asigurarea funcționării
Termocentralei? Când 4700
de familii sunt condamnate să
rămână fără agentul termic,
tu, Guvern, te dai peste cap și
rezolvi pro blema. Altfel, dege-
aba te erijezi în salvator al
României, degeaba te nu-
mești executiv. Hunedorenii
au văzut cum liberalii s-au
jucat și continuă să se joace cu
viețile lor și în criza coron-
avirusului și în criza provo-
cată de inundațiile din aceste
zile.

La Mina Lupeni, care a
fost inundată și care a fost
închisă, a ajuns Ministrul
Afacerilor Interne, Marcel
Vela. Și? Discuții, vorbe,
promisiuni, fără soluții clare,
pentru deveni negăsindu-se
o soluție concretă și rapidă,
deși situația o impunea,

reprezentantul Guvernului
în județ, Prefectul Vasile
Potecă, dovedindu-se și el
depășit de situație.

Văicărelile Guvernului
când nu poate rezolva o
problemă și laudele excesive
ale acestuia, fără absolut
niciun motiv, îl trimit într-o
penibilitate fără margini. 

Parcă am avea un Prim
Ministru, un Ministru de In-
terne, un Ministru al
Economiei și un Prefect de
carton, incapabili să empa-
tizeze cu oamenii, care în
aceste zile au fost victime ale
inundațiilor și a căror vieți
au fost distruse într-o sin-
gură zi. 

Dar, cum să le ceri celor
de la putere să facă ceva con-
cret pentru acești oameni,
când ei nu înțeleg că e vorba
despre oameni?

Pentru ei, s-a mai dovedit
încă o dată, că românii
reprezintă electorat și nimic
mai mult, iar problemele
acestora, dacă nu apar în
campaniile electorale, sunt
ignorate pur și simplu, chiar
dacă ele sunt extrem de evi-
dente și nu țin decât de jocul
hazardului. 

Din păcate, tot la mâna
hazardului e și rezolvarea
lor!

Deputat Laurențiu Nistor, 
Președintele 

PSD Hunedoara
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Hunedorenii, din nou victime
ale guvernanților

Deva - Un bărbat de
aproximativ 35 de ani a fost
salvat de o echipă formată
din jandarmi montani şi un
salvamontist, după ce s-a
legat de copac cu un lanţ.
Lanţul a fost blocat de bărbat
cu un lacăt. Când acesta a
dorit să se elibereze, nu a
mai putut desface lanţul pen-
tru că i se rupsese cheia de la
lacăt. 

Incidentul a avut loc zona
Cutreasa – Valea Polatişte,
din masivul Parâng, iar au-
torităţile au fost alarmate de
nişte ciobani, care au auzit
strigăte de ajutor.

“Jandarmii împreună cu
un salvamontist s-au de-
plasat imediat în zona indi-
cată, unde au identificat un
bărbat de aproximativ 35 de
ani legat cu un lanţ de un
copac. Bărbatul a spus că s-a
legat singur deoarece voia
să-l escaladeze, iar în mo-
mentul în care a încercat să

deschidă lacătul cu cheia,
aceasta s-a rupt”, a declarat
purtătorul de cuvânt al In-
spectoratului Judeţean de
Jandarmi (IJJ) Hunedoara, Si-
mona Fodoca.

Jandarmii l-au ajutat pe
bărbat să se elibereze din

lanţ, i-au oferit apă şi fructe,
după care a fost coborât din
zona muntoasă fără pro -
bleme de sănătate. El a fost
predat unei ambulanţe care
l-a transportat ulterior la spi-
talul din municipiul Petro -
şani.

Incredibil: Un bărbat 
a rămas legat 

cu un lanţ de un copac

Spectacol folcloric
în Piaţa Victoriei,

din Deva!
Deva - Primăria Municipiu -

lui Deva şi Centrul Cultural
„Drăgan Muntean” vă invită,
duminică, 5 iulie, la ora 19:00,
pe platoul din Piaţa Victoriei,
la un spectacol de folclor des-
făşurat sub genericul „Bucuria
cântecului şi dansului popu-
lar!”. Evenimentul va fi
susţinut de soliştii Cristian
Fodor, Letiţia Mihuţiu, Lorena
Cheregi, Bianca Sârb, Ana
Gabor, Ana Almăşana Ciontea
şi grupul vocal „Florile Doru-
lui”, acompaniaţi de Ansam-
blul folcloric „Silvana”. 

Timp de 90 de minute,
publicul prezent duminică, în
Piaţa Victoriei, din centrul
Devei va avea ocazia să as-
culte cele mai frumoase cân-
tece populare româneşti din
Transilvania.

Evenimentul se va des-
făşura cu respectarea mă-
surilor instituite la nivel
naţional, pe perioada stării de
alertă, pentru prevenirea
răspândirii COVID-19.


