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PolitiCă

Cu un aport scăzut de calorii, dar plini de 
vitamine și minerale, atât pepenii roșii cât și 
cei galbeni joacă un rol activ în prevenirea sau
ameliorarea unor afecțiuni. /pag.8-9

Fondat de Cornel POENAR

Pag.2
Apropierea alegerilor locale
a determinat partidele să
recurgă la alianţe. Liberalii
nu mai au candidat la
primăriile din Hunedoara 
şi Brad, renunţând 
în favoarea USR. 
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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

ADEH vă propune un loc
aflat departe de aglomera -
ția urbană, în mijlocul
natu rii, un colț de rai cu
efect de medicament 
pentru suflet și minte: 
Parcul Național Rete zat.
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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

Când vom circula pe
autostradă direct la
Cluj sau timişoara

Când vom circula pe
autostradă direct la
Cluj sau timişoara

Carmencita Constantin, fostă gimnastă,
antrenor şi arbitru internaţional, este noul

preşedinte al FR de Gimnastică./pag.6

CalităŢile extraordinare ale
PePenilor roşii şi galbeni 

timP liberPag.16
Festivalul „Citadela”, 
care ar fi urmat să aibă loc
în Cetatea Deva, s-a 
amânat pentru anul viitor.
Ce transmit organizatorii. 
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Silvia POPESCU. Un
nume de referință în
viața și activitatea

Asociației Epigramiștilor
Clujeni „SATIRICON” în
cadrul căreia este mem-
bră din anul 1992.

Absolventă a Facultății de
filologie a îndrăgit epigrama
devenind „veriga” de legă-
tură dintre satiriconiștii clu-
jeni și generațiile de
epigramiști prezente la fer-
tilele manifestări din cadrul
festivalurilor organizate în
orașul de pe Someș.

Așa se face că, în propria
sa arhivă, de suflet, se află 19
cărți, elaborate după festival-
uri, cărora le-a fost coautor și
coordonator. Lor li se adaugă
volumele a căror semnatară
este, și anume: Măria Sa,
Ţăranul; Umor pe făcăleţ;
Înţelepciunea umorului;
Semne ale timpului nostru;
File şi suflete citite etc. Nu
lipsesc prefețele a peste 15
cărți de epigramă și nu în ul-
timul rând, cele peste 30 de
premii obținute pe itinerar-
iul activității sale. Prin tot ce-
a scris a punctat un bogat
florilegiu scriitoricesc
menținând vie problematica
epigramei unde varietatea și

reflexele ineditului nu au lip-
sit. A exprimat o stare lăun-
trică marcată prin cuvânt, ce
a căpătat dimensiuni în
cristalizarea adevărului. Cu o
viziune modernă în text, cu o
libertate a mișcării frazelor,
ce face să nu obosească
ochiul cititorului, a dovedit o

stare lăuntrică marcată de o
tulburătoare sensibilitate și
o permanentă căutare.

Rugând-o să ne vorbească,
în exclusivitate ne-a declarat:
„În viaţa fiecăruia apare la un
moment dat ceva ce-l
cucereşte şi-i stăpâneşte fi-
inţa morală şi intelectuală.

Acel ceva a fost pentru mine
SATRICON-ul, cel care ne-a
îmbrăţişat pe toţi cei doritori
de a se afla între spiritele
alese ale epigramei. 

Să nu uităm că Timpul,
această ,,minune a Universu-
lui”, ne opreşte fiecăruia
zborul spre infinitul exis-
tenţei. SATIRICON-ul s-a
oprit acum la ceasul 40 al
exis tenţei sale, dar evoluţia
va continua cu noi forţe. Cât
de onorant poate fi pentru
un epigramist, şi mai ales
pentru o iubitoare de acest
gen de lectură să stea la
masă alături de Alexandru
Clenciu, Nicolae Ghiţescu,
Mircea Ionescu-Quintus,
Gheoghe Penciu, Elis Râpean,
George Zarafu sau de şefi de
cenacluri din ţară. Era o
încântare să te afli în prea-
jma acestor spirite înalte,
precum o bucurie să stai ală-
turi de actualii colegi. Făcând
un exerciţiu de memorie, tre-
buie să amintesc că SATIRI-
CON-ul clujean a fost primul
din ţară care a creat o
,,pepinieră” de elevi dotaţi cu
spiritul umorului fapt ce s-a
întâmplat în orașul de pe
Cerna - Hunedoara. Pasionat

de epigramă şi înţelegându-i
frumuseţea şi eficienţa aces-
teia, prof. Ioan Vlad având
elevi care iubeau, desigur, la
nivelul lor, acest gen de
ironie, satiră şi umor la
adresa unor abateri de la
normalitate, împreună cu
satiriconistul Marian
Popescu secondat de mine, s-
au făcut demersuri pentru
înființarea unui minicenaclu
de elevi - epigramişti.
Această inițiativă a debutat
cu ocazia unei șezători liter-
are intitulată „În lumea epi-
gramei”, locația fiind Clubul
Copiilor din orașul de pe
Cerna și unde am fost
prezentă. Îmi amintesc cu
plăcere faptul că mulți dintre
epigramiștii hunedoreni au
urcat pe scena Festivalurilor
,,Eterna Epigramă” (unii fiind
chiar premiați) desfășurate
în orașul de pe Someș, dintre
care pot aminti pe Lucia
Rudaci, Monica Timar, Răz-
van Tomoioagă, Oana și
Robert Toma, Ioana-Maria
Oprişa, Oana Caval, Nicoleta
Apostu sau Elena Albescu”.

Ioan Vlad 
Georgeta-Ileana Cizmaș 

Timpul opreşte fiecăruia zborul 
spre infinitul existenţei

PNL şi USR au semnat
un protocol de
susţinere în

alegerile locale de la 27
septembrie.

Deva – Ceea ce săptămâna
trecută era doar o informaţie
„pe surse” s-a adeverit, astfel
că filialele judeţene ale PNL şi
USR Hunedoara au semnat
un protocol de susţinere în
alegerile locale din luna sep-
tembrie. Documentul se
numără printre primele din
ţară în care este statuată o co-
laborare între cele două par-
tide politice.

În principal, protocolul
stabileşte că USR va susţine
candidatura la funcția de
președinte al Consiliului
Județean Hunedoara a prim-
vicepreşedintelui filialei
judeţene PNL Hunedoara,
Adrian Nicolae David. În
schimb, PNL va susține candi-
datul USR pentru funcţia de
primar în municipiul Hune-

doara și în municipiul Brad. 
Practic, liberalii renunţă să

mai aibă candidaţi de primar
în cele două localităţi, deşi,
cel puţin la Hunedoara,
acesta era dat aproape ca
sigur în persoana lui Lucian
Petre Gherman. În compen-
sare, dacă USR va câştiga
primăriile din Hunedoara şi
Brad, atunci viceprimarul va
fi de la PNL. 

Totodată, dacă PNL va
câştiga şefia CJ Hunedoara,
atunci administratorul public
al judeţului va fi desemnat
dintre cei susţinuţi de USR. 

Ce a determinat însă
aceas tă alianţă? Oficial, se
vorbeşte despre câştigarea
alegerilor locale de către
forţele de dreapta, dar, se
pare că sondajele de opinie
efectuate de PNL şi PSD au
fost determinante în luarea
unei decizii. Astfel, dacă ar fi
să dăm crezare cifrelor
apărute neoficial în spaţiul

public, PNL abia dacă ar fi
obţinut 18 % din voturi pen-
tru candidatul de primar în
municipiul Hunedoara, în
timp ce actualul edil şef, Dan
Bobouţanu, ar conduce de-
taşat în top cu un scor de
51%. 

De menţionat este faptul
că PNL se află pentru a doua
oară, în ultimii 30 de ani, în
situaţia de a nu avea un can-
didat propriu la funcţia de
primar al municipiului Hune-
doara! 

Rămâne de văzut cum vor
şti să gestioneze această
alianţă cele două partide, dar,
mai ales, care va fi reacţia
electoratului din municipiul
Hunedoara, unde liberalii au-
tentici se văd puşi, din nou, în
situaţia de a construi patru
ani şi de a se împotmoli apoi
la malul politicii reci, bazată
mai puţin pe doctrină şi mai
mult pe principii dâm-
boviţene. 

Încep mișcările pe scena politică:
PNL și USR se aliază

Confruntate cu o
creştere din ce în ce
mai mare a număru-

lui de urşi care vin în mij -
locul comunităţilor
umane, autorităţile au
decis să ofere oamenilor o
schemă de sprijin pentru
ale da posibilitatea de a-şi
construi garduri de
apărare. 

În acest context, Ministerul
Mediului, Apelor și Pădurilor a
lansat programul “Conser-
varea biodiversității prin coex-
istența dintre om și car ni vore
mari”, în cadrul căruia popu-
lația poate primi până la 2.000
lei pentru kit-uri complete de
garduri electrice ce pot fi in-
stalate în jurul propriilor
gospodării, stâne lor, culturilor
agricole, livezilor, stupinelor,
pentru a împiedica incidente
sau pagube produse de urși şi
lupi. Programul este adresat
populației din 26 județe
printre care și Hunedoara.

„Suntem țara cu cea mai

mare populație de urși din Eu-
ropa. Pe de-o parte, o bogă ție
a biodiversității românești, pe
de altă parte, o mare respons-
abilitate pentru siguranța oa-
menilor. Programul nostru
împacă dubla noastră respon-
sabilitate: conservarea speciei
și coexistența fără incidente
între om și carnivorele mari.
Vom acoperi în proporție de
100% costurile acestor sis-
teme pentru protecția popu-
lației din județele țării în care
s-au înregistrat în mod repetat
incidente sau pagube produse
de animalele sălbatice”, a de-
clarat Costel Alexe, ministrul
Mediului. 

Suma finanțată prin Ad-
ministrația Fondului pentru
Mediu acoperă costurile unui
sistem de protecţie care in-
clude generatoare de impul-
suri, izolator inel, role de fir
pentru gardul electric şi altele.
Suma alocată pentru 2020
este de 1,5 milioane lei. 

Statul oferă bani pentru
protejarea de urşi



A
utostrada spre Cluj-
Napoca ar putea fi
gata în acest an. Spre

Timişoara, mai avem de
aşteptat.

Deva – Autostrada spre
Cluj-Napoca ar putea fi gata
până la sfârşitul acestui an,
dacă antreprenorul de pe lotul
2 se va ţine de cuvânt şi va su-
plimenta numărul de munci-
tori şi utilaje pe care le va
mobiliza pe şantier. 

Ministrul Transporturilor,
Lucian Bode, s-a aflat săp-
tămâna trecută pe şantierul
autostrăzii Sebeş-Turda, cea
care face legătura spre Cluj-
Napoca. În acest moment se
execută lucrări pe loturile 1 şi
2, iar din ceea ce au promis
constructorii, cele două tron-
soane ar putea fi gata până la
sfârşitul lunii noiembrie.

Interesant este faptul că pe
lotul 1 a fost nevoie de patru
ani pentru mutarea liniei elec-
trice care trece prin zonă. 

„Pe lotul 1 am constatat un
miracol (...), după patru ani de
tergiversări s-a rezolvat pro -
blema relocării liniei electrice.
După patru ani de aşteptări şi
de bătaie de joc, până la urmă,
pentru relocarea a patru stâlpi.
Acolo frontul de lucru este asig-
urat, progresul fizic este la 90%.
Nu avem, în acest moment,
niciun blocaj care să ne deter-
mine să spunem că lucrările nu
se vor finaliza în termenul
agreat - sfârşitul lunii noiem-
brie din acest an”, a declarat
ministrul Transporturilor.

O alunecare de teren s-a
produs în apropiere de Alba
Iulia, însă constructorii au dat
asigurări că va fi rezolvată din
punct de vedere tehnic în ur-
mătoarele 30 de zile. 

Lotul 2, cu mobilizare

În ceea ce priveşte lotul 2,
Lucian Bode a menţionat că
este nevoie de o mobilizare
foarte bună a antreprenorului. 

„Avem angajamentul lor că
acest lucru se va întâmpla. Din
punctul nostru de vedere, so-
licitarea de a acorda acea ex-
tensie de timp este fezabilă
(...). Aşadar, şi pentru lotul 2,
cu extensia de timp acordată,
termenul de sfârşitul lunii
noiembrie pentru finalizarea
acestor lucrări poate fi unul
fezabil, un termen pe care
antreprenorul şi-l asumă, pen-
tru a nu ştiu câta oară, în
prezenţa noastră”, a afirmat
Bode.

Prezent pe şantier alături
de ministrul Transporturilor,
premierul Ludovic Orban a
declarat că lucrările pe aceste
tronsoane pot fi încheiate la
termenul avansat de antre-
prenori pentru sfârşitul lunii
noiembrie, cu condiţia ca
firmele care execută aceste
contracte să se mobilizeze
pentru a respecta graficele
stabilite.

„Din punct de vedere
tehnic, al avizelor lucrărilor de
deviere a reţelelor, din punctul
de vedere al tuturor autoriza-

ţiilor, nu mai există nicio opre-
lişte. Din punctul de vedere al
asigurării finanţării suntem
pregătiţi, plătim toate lucrările
în conformitate cu prevederile
contractuale. În momentul de
faţă, pentru finalizarea celor
două tronsoane de autostradă
la termen, nu este necesară
decât mobilizarea constructo-
rilor”, a arătat Ludovic Orban.

Autostrada 
Lugoj-Deva, cel mai

probabil 2023

În ceea ce priveşte au-
tostrada Lugoj-Deva şi, im-
plicit legătura directă cu
Timişoara sau cu punctul de
trecere al frontierei de la Năd-
lac, ministrul Transporturilor
a arătat că singurul impedi-
ment este secţiunea dintre
Holdea şi Marginea, zonă unde
trebuie construite tunelurile
pentru urşi.

Tronsonul se prezintă cu
două secţiuni: secţiunea D fi-
nalizată pe 75% din cei 4 km
şi secţiunea E, în lungime de
9,8 km şi la care contractul a
fost reziliat anul trecut, iar
acum se află în procedură de
licitaţie. 

„Vrem să semnăm contrac-
tul pentru execuţia acestor
tronosoane în acest an”, a spus
ministrul Transporturilor. El a
precizat că lucrările trebuie fi-
nalizate până în anul 2023
pentru a putea beneficia astfel
de fondurile acordate de Uni-
unea Europeană. 
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Deva – Legislaţia a fost
modificată în ceea ce pri -
veşte parcarea pe locurile
rezervate persoanelor cu
dizabilități, cei care încalcă
acest drept riscând amenzi
care pot ajunge până la
10.000 de lei.

Legea nr. 145/2020, sta-
bilește că cei care parchează
pe locurile pentru persoa -

nele cu dizabilități pot fi
pedepsiţi, pe lângă amenzile
cuprinse între 2.000 de lei și
10.000 de lei, şi cu ridicarea
mijlocului de transport de pe
locul de parcare respectiv.

Până acum, Legea nr.
448/2006 prevedea că o ast-
fel de faptă se pedepsește cu
amendă cuprinsă între 1.000
și 2.000 de lei și cu ridicarea

mijlocului de transport par-
cat necorespunzător. 

Constatarea contravenți-
ilor și aplicarea amenzilor
celor care ocupă un loc de
parcare destinat persoanelor
cu handicap se fac de către
agenții de circulație sau de
către personalul de control
cu atribuții în acest sens.

Atenţie unde parcaţi: 
riscaţi 10.000 lei amendă!

Când se termină autostrăzile
spre Cluj şi Timişoara

Când se termină autostrăzile
spre Cluj şi Timişoara

Deva – Trotinetele, cu
variantele lor electrice, pot fi
văzute, din ce în ce mai des,
pe străzile din oraşele
judeţului Hunedoara, utiliza-
torii lor fiind persoane de
cele mai diferite vârste. Avan-
tajul lor este evident, în-
cepând de la faptul că se
strecoară uşor în trafic, până
la uşurinţa cu care pot fi par-
cate. 

Să nu uităm însă, că de la
începutul anului, acest mijloc
de deplasare este reglemen-
tat prin lege. O primă regulă
impusă celor care merg cu
trotineta electrică este că
viteza vehiculului utilizat nu
are voie să nu depășească 25
km/h. Trotineta să fie
echipată cu iluminare și in-
serții reflectorizante, pentru
utilizarea pe timp de noapte.

De asemenea, se interzice
transportul pasagerilor pe
trotinetele electrice.

În ceea ce priveşte uti-
lizarea lor de către copii,
legea stabileşte că este in-
terzisă folosirea lor de către
cei cu o vârstă mai mică de
14 ani, iar cei cu vârste între
14 și 16 ani trebuie să poarte
obligatoriu cască de pro-
tecție. O menţiune intere-
santă este că trotinetele
electrice nu mai pot fi con-
duse pe trotuar, cu excepția
zonelor în care acestea sunt
prevăzute cu pistă specială
de deplasare.

Oprirea și staționarea tro -
ti netelor electrice se va face
pe partea carosabilă, acestea
trebuind așezate lângă sau în
paralel cu marginea părții
carosabile, și nu pe trotuar. 

Codul Rutier şi 
trotinetele electrice
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Pentru cei care nu ma
cunosc personal, ma numesc
MLADIN ADRIAN – IONEL,
am 47 de ani, casatorit, tatăl
unui băiat şi al unei fete, năs-
cut în municipiul Deva şi cres-
cut în oraşul nostru drag,
Simeria. De profesie sunt ju-
risconsult, absolvent al Fa -
cultăţii de Drept, iar din anul
1999 activez în cadrul celei
mai vechi şi iubite companii
ale oraşului Simeria, care are
o experienţă în domeniul fe -
ro viar de peste 165 de ani, re-
spectiv REVA S.A. Simeria, în
functia de consilier juridic şi
pe această cale doresc să-mi
anunţ  candidatura  la funcţia
de primar al oraşului Simeria.

În cazul care voi câştiga
aceste alegeri, îmi propun să
realizez printre altele, urmă-
toarele obiective:

- atragerea de noi investi-
tori şi crearea de noi locuri de
muncă; 

- dezvoltarea unui serviciu
în cadrul Primăriei oraşului
Simeria axat pe atragerea de

fonduri europene neram-
bursabile;

- construirea unui bloc
ANL;

- analizarea tuturor lu-
crărilor de investiţii făcute în
ultimii 4 ani în oraşul Simeria
şi prioritizarea viitoarelor lu-
crări;

- reabilitarea străzilor Li -
bertăţii, Vasile Alecsandri şi
Preot Nistor Socaciu;

- crearea de noi spaţii de
joacă pentru copii şi noi spaţii
de relaxare pentru locuitorii
orasului Simeria;

- construirea unui ştrand şi
a unui patinoar;

- eficientizarea şi îm-
bunătăţirea activităţii servici-
ilor oferite de către Primăria
oraşului Simeria;

- finalizarea lucrărilor la
Biserica Ortodoxă Sfântul Ie -
rarh Andrei Şaguna şi spri-
jinirea tuturor cultelor
reli  gioase ce activează pe raza
teritorială a oraşului Simeria;

- modernizarea şi dotarea
cu mobilier a Centrului de
recreere a persoanelor vârst-
nice;

- efectuarea unor întâlniri
bilunare cu reprezentanţii şi
locuitorii satelor aparţină-
toare oraşului Simeria, in ve -
derea identificarii si rezolvarii
pe cat posibil a problemelor cu
care acestia se confrunta.

Laurențiu Nistor, candidat
la șefia  Consiliului

Județean

Marți, 28 iulie, în
cadrul unei con-
ferințe de presă

a Organizației PSD
Hunedoara, a fost
anunțat candidatul 
pentru președinția 
Consiliului Județean
Hunedoara, în persoana
domnului Laurențiu 
Nistor.

Decizia de a candida la
această funcție a fost luată în
unanimitate, în cadrul Birou -
lui Permanent al PSD.

În cadrul conferinței de
presă, Laurențiu Nistor a sub-
liniat că pe parcursul celor
patru ani, PSD-ul a realizat, în
proporție de 97 la sută, toate
promisiunile electorale asu-
mate în 2016, iar la alegerile
care vor avea loc în 27 sep-
tembrie, se va prezenta cu un
program punctual, prin care
să schimbe în bine fața
județului Hunedoara.

”Ce promitem vom face,
motiv pentru care vom
acorda o atenție deosebită
dezvoltării localităților hune-
dorene, fără a face deosebiri
de nuanțele politice ale local-
ităților județului. Cetățenii nu
trebuie să sufere datorită par-
tidelor politice, întrucât ei
sunt egali și fiecare are drep-
tul la o dezvoltare armo-

nioasă a localității unde
trăiește. Nu vrem să venim cu
promisiuni electorale care nu
pot fi acoperite, nu vom veni
cu atacuri la adresa celorlalți
candidați, iar dacă aceștia o
vor face, nu vom ezita să le
răspundem. Este păcat că la
nivel de Consiliu județean s-
au făcut foarte multe lucruri
bune, dar acestea nu au fost
făcute cunoscute suficient.
Este regretabil că o parte din
candidații pentru președinția
Consiliului Județean pro-
movează multe atacuri veni-
noase împotriva PSD și a
Consiliului Județean, uitând,
de fapt, că atunci când au con-
dus Consiliul Județean nu au
făcut aproape nimic pentru
cetățeni. La preluarea Consi -
liului Județean în 2016, nu am
găsit proiecte care să vizeze
dezvoltarea socio-economică
a județului, deși acum candi-
datul PNL, Adrian David, pro-
liferează numeroase atacuri,
pe nedrept, împotriva Consi -
liului Județean și a PSD” – a
precizat, printre altele, dom-
nul Laurențiu Nistor.

De asemenea, în cadrul
conferinței de presă a fost
anunțat directorul de cam-
panie electorală al PSD Hune-
doara, în persoana domnului
Fabius Kiszely.

Deva - România ar putea
relua zborurile către alte des-
tinații externe preferate de
turiștii români. Institutul
Naţional de Sănătate Publică a
actuali zat lista țărilor cu risc
epidemiologic ridicat, valabilă
de luni, 27 iulie. Pe această
listă nu se mai regăsesc Portu-
galia sau Turcia, destinații de
vacanță preferate de români.
Și Suedia iese de pe lista gal-
benă.

Sunt, însă, 44 de state din
care, dacă vă întoarceți în
România, veți fi plasat au-

tomat în carantină timp de 14
zile. Printre ele se află Israel,
Luxem burg, Moldova, Serbia
și Muntenegru, dar și desti-
nații exotice precum Maldive,
Republica Dominicană, Mexic
sau Costa Rica. Și Statele
Unite au rămas pe lista gal-
benă a autorităților.

Potrivit INSP, „măsura de
carantină se aplică pentru
toate persoanele care sosesc
dintr-o călătorie internațion-
ală din țările/zonele cu risc
epidemiologic ridicat și au
drept de intrare pe teritoriul

național, respectiv: cetățeni
romani, cetățeni ai statelor
membre ale Uniunii Eu-
ropene, Spațiului Economic
European ori ai Confederației
Elvețiene, ori persoanelor
care se încadrează la una din-
tre excepțiile prevăzute prin
HG nr 553/15.07.2020,
Anexa 3, art 2, alin 2, lit a) – l).

Carantina persoanelor se
instituie la domiciliul per-
soanei, la o locație declarată de
aceasta sau, după caz, într-un
spațiu special desemnat de au-
torități

Zborurile cu turişti ar putea fi reluate

MLADIN ADRIAN – IONEL
CANDIDAT LA PRIMĂRIA Simeria din
partea Partidului FORŢA NAŢIONALĂ



Evară, e perioada va-
canțelor și a concedi-
ilor. Este acea parte a

anului în care cu toții ne
dorim momente de re-
laxare, timp de calitate, pe-
trecut în locuri aparte, în
care să ne destindem și să
ne refacem rezervele de
energie și bună dispoziție. 

Date fiind restricțiile im-
puse de perioada dificilă prin
care trecem, vă propunem un
loc aflat departe de aglome -
rația urbană, în mijlocul na-
turii, un colț de rai cu efect de
medicament pentru suflet și
minte: Parcul Național Rete -
zat.

Întins pe un areal generos,
de aproximativ 39.000 ha, în
partea de sud-vest a județului
Hunedoara, Parcul Național
Retezat este primul parc na -
tural creat în Romania și unul
dintre cele mai vechi din Eu-
ropa de Est. Aflându-se în cel
mai spectaculos masiv din
lanțul carpatic, acest loc a fost
recunoscut ca Rezervație a

Biosferei și se află pe lista pa -
trimoniului universal UN-
ESCO.Valoarea incontestabilă,
recunoscută la nivel mondial,
a acestui areal seconfirmă
prin diversitatea sa naturală
remarcabilă. Aici se află mai
bine de o treime din flora și
lacurile glaciare de pe cuprin-
sul României. Tot aici, se pot
număra 50 de vârfuri mun -
toase înalte de cel puțin 2000
de metri și cam la fel de multe
lacuri și tăuri adânci. Bucura
este lacul glaciar cel mai întins
aflat în țara noastră, iar
Zănoaga este cel mai adânc.
Alături de acestea, o colecție

numeroasă de cascade fru-
moase, văi, povârnișuri, culmi
și creste spectaculoase în-
tregesc un peisaj impresio -
nant. 

Fascinația pentru aceste
locuri a sădit în imaginația oa-
menilor semințe din care au
înflorit povești misterioase și
legende ce au dăinuit pe
aceste meleaguri din vremuri
străvechi. 

În Parcul Național Retezat
găsiți posibilități multiple de
practicare a unui ecoturism
de calitate, respectând re -
gulile de vizitare stabilite de
administrația acestuia. Vă
așteaptă locuri și experiențe
nebănuite!

Aflați mai multe pe
www.hunedoaraturism.ro
sau descărcând aplicația gra-
tuită Discover Hunedoara. 

Magazin Play:
https://play.google.com/st

ore/apps/details?id=com.sch
ubertundfranzke.cityapp.hun
edoaracounty&hl=ro

AppStore:
https://apps.apple.com/pk

/ a p p / d i s c o v e r - h u n e  -
doara/id1480668381
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Deva - Alte două blocuri
de locuințe sociale vor fi final-
izate în cursul lunii august în
cartierul Grigorescu din mu-
nicipiul Deva. În prezent se
execută lucrări de finisaje in-
terioare și se fac probe de
punere în funcțiune a cen-
tralelor de bloc. Au fost ame-
najate în exterior spații verzi
și alei. Blocurile 3 și 4 din
ansamblul de locuințe sociale

din cartierul Grigorescu au în
total 72 de unități locative –
30 de garsoniere și 6 aparta-
mente cu două camere pe
fiecare bloc.

Locuințele vor fi predate la
cheie, cu toate dotările, inclu-
siv cu aragaz electric. Valoa -
rea totală a investiției pentru
cele două blocuri este de
11.000.000 lei, cu finanţare
guvernamentală, prin Progra-

Deva: Blocuri de locuinţe sociale finalizate în august

DEVA
B-dul 22 Decembrie

nr.1A
(în spatele clădirii 

Cepromin)

Programări şi 
informaţii la 

tel. 0738 470 001

www.cdphoenix.ro

mul Locuințe Sociale în pro-
cent de 80%, iar 20% a fost
acoperită din bugetul local al
municipiului Deva.

Parcul Naţional Retezat -
colţ de rai pentru SUFLET

Acum 30 de ani,
judeţul Hunedoara
era cel mai

industriali zat judeţ din
țară, judeţ în care peste
200.000 de oameni lucrau
în fabrici, uzine și mine.
Astăzi peste 90% dintre
ele sunt în faliment sau
pur și simplu au fost rase
de pe faţa pământului așa
cum a fost combinatul de
la Calan.

Depopularea masivă a
judetului generata de închi -
de rea fabricilor și lipsa locu -
rilor de muncă a făcut ca
tinerii care pleacă la facultate
sa nu se mai întoarcă, iar cei
care sunt apti de munca sunt
plecați în strainatate. Astfel
judetul Hunedoara a devenit
un judet preponderent de
pensionari, pensionari care
din cauza veniturilor foarte
mici trebuie să își com-
pleteze pensia cu veniturile
de la un alt loc de muncă. De
exemplu, în Hunedoara mai
bine de 50% din angajații Ar-
ccelorMittal  sunt pensionari.

Sifonarea banilor publici
prin lucrări de investiţii
atribuite cu dedicaţie și fă-
cute de mântuială este o altă
problemă a judeţului. Iar
acest lucru s-a văzut în ul-
tima perioada prin nivelul
dezastrului produs de inun-
datii, drumuri scumpe care
după câteva luni se umplu de

gropi, sau Centrul de Afaceri
din Simeria, care după o in-
vestitie de câteva milioane
de euro, PSD lăsându-l
aproape în paragină, dar
plătind sute de mii de euro
salarii (cel mai mic salariu de
3000 lei a fost al portarului
care pazea o clădire goală).
După preluarea acestuia de
către Primaria Simeria s-a
apucat de reparații capitale.

Salvarea acestui judeţ vine
din dezvoltarea turismului și
punerea în valoare a siturilor
istorice și a zonelor turistice.
Un astfel de proiect foarte
important pentru turismul
din judeţ este aplicare spre
finanțare a proiectului (exis-
tent) de reabilitate a amfitea -
trului și a porții 1 de la
ce ta tea Sarmisezegetusa Ul -
pia Traiana. La un calcul sim-
plu, dacă în judet ar veni
anual 5 milioane turiști și ar
cheltui fiecare doar 100
euro, ar însemna venituri
pentru firmele din judeţ de
500 milioane de euro, im-
pozite bugetare de 15 mili -
oane euro, iar dacă s-ar
percepe o taxă turistica de 3
lei pentru fiecare turist,
bugetele locale ar mai bene-
ficia de 15 mil lei venituri su-
plimentare.

TOMOTAŞ PAUL VASILE
Candidatul PPU la
Primăria Simeria

UMBRA JUDEŢULUI
DE ALTĂ DATĂ



P
e stadionul “Petre
Libardi” din
Petroșani, într-un

cadru foarte bine organizat

s-a desfășurat  festivitatea
de premiere a echipei de
fotbal CSM Jiul Petroșani,
campioana județului Hune-

doara  pentru sezonul
2019-2020

În prezența Primarului mu-
nicipiului Petroșani ,Florin
Tiberiu Iacob Ridzi, compo-
nenții și staff-ul  echipei din
Valea Jiului au primit medaliile
și tricourile de campioni, ca și
râvnitul trofeu, oferit de către
conducerea AJF Hunedoara.
Au fost prezenți la eveniment
și câțiva reprezentanți ai ga-
leriei , cei care au fost mereu
aproape de formația din

Petroșani în acest campionat
dificil.

Primarul municipiului Pe -
troșani a transmis un mesaj de
susținere a echipei pentru
barajul de promovare în liga a
treia ca și reprezentații Asoci-
ației Județeane de Fotbal
Hunedoara care le-au urat
noilor campioni ai județului
succes în jocurile de la barajul
pentru promovare în Liga 3 și
în Cupa României.

Vă reamintim că CSM Jiul

Petroșani va juca în barajul
pentru promovare cu echipa
campioană a județului Timiș,
AS Avântul Periam, cel mai
probabil pe 9 august, pe Sta-
dionul din comuna Lupac,
echipa din județul Mehedinți,
CS Stehaia, cea de a treia
echipă înscrisă în baraj,
anunâțând că se retrage din
competiție datorită faptului că
nu poate efectua testele oblig-
atorii pentru coronavirus.
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C
omitetul Olimpic și
Sportiv Român a or-
ganizat un eveniment

pentru prezentarea
echipamentului oficial
pentru Jocurile Olimpice
de la Tokyo.

La evenimentul organizat
în cadrul Complexului Olim pic
Sidney 2000 de la Izvorani, au
participat Marian Drăgulescu,
Ana Maria Po pescu, Robert
Glință și Laura Coman. Au mai
fost prezenți Ionela Cozmiu,
Ciprian Tudosa, Ancuța Stoe-
nescu, Cătălin Chirilă, Gabriela
Mărgi nean, Geanina Beleagă,
Mihai Țigănescu, Alina Vuc,
Victor Mihalachi și Marius
Cozmiuc.

Echipamentul a fost pre -
zen tat chiar în ziua în care ar
fi trebuit să fie festivitatea de
deschidere a Jocurilor Olim -
pice de la Tokyo, amânate din
cauza pandemiei de coro -
navirus.

„E un echipament frumos.
Treningul se simte foarte
bine. E foarte plăcută uni-
forma, cel puțin dacă e să
compar cu ediția precedentă
la care am participt este net
superior acest echipament. A
fost o plăcere să-l prezint în
fața tuturor alături de ceilalți
colegi olimpici”, a spus Robert
Glință. „Pentru mine obiec-
tivul este performanța sporti -
vă și toate lucrurile dacă e să
vină sunt adiacente. Cu sigu-
ranță nu voi spune nu oportu-
nităților care vor veni spre
mine(nota redacției- să fie fo-
tomodel) însă totul va fi pus în
raport cu antrenamentele și
cu pregătirea pentru că
aceasta este o prioritate”, a
spus Robert Glință, recor -
dman la competițile de
natație de copii și juniori.

Laura Coman, calificată la

Jocurile Olimpice a declarat:
„Acest echipament mi se pare
foarte calitativ și abia aștept
să-l port la anul. M-am simțit
foarte bine în postura de
manechin. Chiar foarte bine. Îi
spuneam Geaninei că pentru
o zi putem fi ca pe podium, să
prezentăm acest echipament
minunat”.

Marian Drăgulescu , care a
fost pentru puțin timp…foto-
model la această prezentare a
echipamentului pentru dele-
gația României, se teme și
acum  de o posibilă amânare
a Jocurilor Olimpice: „Într-
adevăr, avem ceva emoții,
sperăm să nu se schimbe
nimic.

Noi avem așa și un motto pe

care l-am găsit pentru dele-
gația noastră. Împreună spre
2024, cu escală la Tokyo.
Aveam o altă coregrafie în
minte pentru această pre -
zentare dar era prea periculos
și nu vreau să risc o acci-
dentare acum la gleznă pentru
că nici nu am reparat-o pe
prima”, a mai spus veteranul
gimnasticii masculine ro mâ -
nești.

Noul echipament de pre -
zentare este realizat de către
o firmă sudcoreană, care are o
filială la TG. Mureș, în colabo-
rare cu specialiștii din Româ-
nia după mai multe discuții cu
reprezentanții Comitetului
Olimpic și Sportiv Român.

Echipament nou pentru
sportivii români participanţi

la Jocurile Olimpice D
e mai mulți ani gim-
nastica  din România
trece printr-o pe-

rioadă de criză, cu multe
rezultate negative înregis-
trate la marile competiții
internaționale, care au cul-
minat cu ratarea calificării
echipelor naționale la
Jocurile Olimpice 
de la Tokyo.

În luna noiembrie 2019, An-
dreea Răducan,  a renunțat la
conducerea federației la  jumă-
tatea mandatului său consid-
erând că nu are un sprijin
suficient din partea cole gi lor
pentru realizarea obiec ti  velor
pe care și le-a propus  iar
această situație a impus orga-
nizarea de alegeri pentru un
nou președinte, funcție pentru
care și-au depus candidatura
CARMENCITA CONSTANTIN –
fostă gimnastă, antrenor și ar-
bitru internațional – și IOAN
SUCIU – fost gimnast de înaltă
performanță, campion euro-
pean și medaliat olimpic, fost
antrenor federal al lotului
național masculin.

Adunarea Generală de ale -
geri, programată în luna mar-
tie a fost amânată din cauza
pandemiei de corona virus, dar
acțiunea a fost  realizată în 27
iulie 2020, cu participarea a 44
dintre cei 49 membri afiliați la
federația romînă.

În urma scrutinului CAR-
MENCITA CONSTANTIN a fost
aleasă președinte al Federației
Române de Gimnastică, în-
runind sufragiile majorității
delegaților și are un mandat
valid și limitat pentru doar un
an, până în 2021 și când vor fi
organizate alegeri pentru ur-
mătorii patru ani.

În prima declarație pentru
presă, Carmencita Constantin
a spus:„ Este un mare succes şi
o mare bucurie. Înseamnă că o
mare parte din comunitatea
gimnasticii are încredere în
mine. A fost o promisiune faţă

de mine însămi şi am sperat să
ies învingătoare. Trebuie să
mişcăm structurile. Avem
nevoie de mişcare, de modi-
ficări, de flexibilitate şi de
adaptare la societatea în care
trăim. Vom pune bazele unor
proiecte în toate categoriile,
infrastructură, construcţii clă -
diri, dotări, pregătire, resurse
umane… Loturile olimpice
feminine şi masculine reprez-
intă o prioritate de la care nu
ne putem abate. Nu vreau să
demobilizăm sportivii, ei tre-
buie să îşi continue pregătirea,
dar o să vedem ce putem îm-
bunătăţi la acel program de
pregătire… Pentru ciclul ur-
mător, dacă voi avea puterea
să pun bazele unor decizii în
acest an de mandat, o voi face
cu siguranţă. Şi nu va semăna
cu ce este acum…” a declarat
Carmencita Constantin, noul
președinte al FRG. 

La rândul său, în cel mai
deplin fair-play, Ioan Suciu a
declarat: „Îmi recunosc înfrân-
gerea. Urez succes noului
președinte și să-și îndepli -
nească obiectivele pe care și
le-a propus. Mă gândesc să
can didez la alegerile din
2021”.

Federația Română de gim-
nastică are deci o nouă con-
ducere, cu  o misiune foarte
dificilă.

Gimnastică:  Carmencita 
Constantin –noul președinte

al FR Gimnastică

Jiul Petroșani  a fost premiată de AJ Fotbal



R
espectarea mă-
surilor minime de
igienă ar putea re-

duce foarte mult
răspândirea virusului.

Deva – România este pe
locul al doilea, în Europa, ca
număr de îmbolnăviri în ul-
timele 15 zile. Ne depăşeşte
doar statul Luxemburg. Din
cauza răspândirii accelerate
a bolii, riscăm să nu mai fim
primiţi de nicio ţară din Eu-
ropa. Mai grav este însă aver-
tismenul medicilor, care
atrag atenţia că dacă nu re-
spectăm regulile de pro-
tecție, nu vom face față
epidemiei din punct de
vedere al sistemului de sănă-
tate, avertizează medicul Vir-
gil Musta, de la Spitalul de
Boli Infecţioase „Victor
Babeş” din Timişoara. 

„Lupta nu se câștigă
numai în spital, noi toți tre-
buie să luptăm împotriva
acestui virus cu atât de multe
necunoscute. Dacă nu
reuşim să impunem re-
spectarea regulilor - cele trei
reguli de bază pentru pre-
venţia bolii - nu cred că vom
reuşi să facem faţă pan-
demiei. Este cert că în toată
lumea, acolo unde regulile se
respectă, pandemia este ţin-

ută sub control, iar unde nu,
din păcate, vedem că se în-
tâmplă ceea ce se întâmplă şi
la noi în ţară. Atrag atenţia
populaţiei că această luptă
nu se câştigă în spital. Spi-
talele vor fi copleşite şi
oricum avem resurse limi-
tate. Singura soluţie este să
nu ne îmbolnăvim şi acest
lucru se face numai prin pre-
venţie” a spus medicul de la
spitalul din Timişoara, unde
s-au tratat de Covid 19 şi
mulţi hunedoreni. 

„Doborâm record după
record, e un lucru rău. Spi-
talele devin din ce în ce mai
pline. La noi sunt pline și spi-
talele suport. E o situație di-
ficilă. Probabil că vom primi
și un spațiu de izolare într-
un cămin pentru nu mai
facem față numărului de pa-
cienți cu COVID. Dacă nu
înţelegem să fim respons-
abili şi solidari, ne îmbol-
năvim, îmbolnăvim pe alţii şi
iată ce se întâmplă”, a adău-
gat medicul.
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Pandemia de Covid-19
aduce noi necazuri în ţară

Deva: Tichete gratuite 
pentru pensionari

Şedință ordinară în sistem videoconferință, vineri, la Consiliul Judeţean
Consiliul Județean Hunedoara este convocat în ședință ordinară în sistem

videoconferință vineri, 31 iulie 2020, ora 11.00, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare al

Județului Hunedoara” Preasfințitului Alexandru Mesian, Episcop eparhial al
Eparhiei Greco- Catolice de Lugoj;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de

specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Agenției de

Dezvoltare Economico - Socială a Județului Hunedoara;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții

și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asis-
tență Socială și Protecția Copilului Hunedoara;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu privire

la proiectul “Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în
cadrul Spitalului Județean de Urgenta Deva”, în cadrul Programului Operaţional
Regional 2014–2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în con-
textul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea ca-
pacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
6. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean

Hunedoara nr.158/2019 privind aprobarea dezmembrării unor imobile
reprezentând tronsoane de drumuri județene;

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale

încheiate la data de 31 decembrie 2019 ale S.C. PARC INDUSTRIAL CĂLAN SRL;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de în-

treţinere curentă și periodică drumuri județene aflate în administrarea Con-

siliului Județean Hunedoara pentru anul 2020;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
9. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetelor aflate

în autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara întocmite pe secţiunea de
funcţionare şi dezvoltare pentru trimestrul II 2020

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
10. Proiect de hotărâre privind analiza şi aprobarea execuţiei bugetului îm-

prumuturilor interne ale Consiliului Judeţean Hunedoara pentru trimestrul II
2020

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al

județului Hunedoara pe anul 2020, virărilor de credite bugetare în cadrul buge-
tului propriu al Județului Hunedoara precum și modificarea programului de
investiții, anexă la buget

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri

şi cheltuieli pe anul 2020, virărilor de credite în cadrul aceluiași capitol al buge-
tului, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget ale unor
instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri

şi cheltuieli al Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad pe anul 2020, virările de
credite bugetare în cadrul aceluiași capitol al bugetului, precum și modificarea
programului de investiții, anexă la buget

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
14. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului

propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al
anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pre-
văzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020

Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Mircea Flaviu Bob-
ora

15. Intrebări, interpelări.

PENITENCIARUL DEVA, cu sediul în Deva, str. Sîn-
tuhalm, nr. 1, jud. Hunedoara, tel. 0254/218920, fax
0254/230780, dorește încheierea unui contract de
servicii în vederea ridicării deșeurilor colectate se-
lectiv (hârtie, plastic, uleiuri minerale uzate și uleiuri
vegetale uzate).

Persoanele juridice interesate vor putea depune
oferta la sediul Penitenciarului Deva, până la data de
07.08.2020

Deva - Primăria Deva a în-
ceput să distribuie tichetele
gratuite de călătorie pentru
transportul public local, dedi-
cate pensionarilor cu venituri
mici. Tichetele sunt valabile
pentru perioada august –
noiembrie 2020. 

Potrivit autorităţilor locale,
tichetele gratuite de călătorie
sunt destinate pensionarilor
cu venituri lunare mai mici de
1.200 lei (inclusiv), vetera -
nilor şi văduvelor de război,
foştilor deţinuţi politici, refu-
giaţilor şi deportaţilor. De
asemenea, au dreptul la
aceste facilităţi de transport

local, în sistemul public, rev-
oluţionarii, donatorii de sânge
şi persoanele care au fost de-
clarate Cetăţeni de Onoare ai
municipiului Deva. 

Biletele pot fi ridicate până
pe data de 7 august 2020, de
la Centrul Cultural ”Drăgan
Muntean” Deva (în holul in-
trării principale). Programul a
fost stabilit de luni până joi –
între orele 8:00-13:00 și
vineri – între orele 8:00-
12:00. 

La ridicarea biletelor, pen-
sionarii vor prezenta ultimul
cupon de pensie și cartea de
identitate. 



C
u un aport scăzut de
calorii, dar plini de vi-
tamine și minerale,

atât pepenii roșii cât și cei
galbeni joacă un rol activ în
prevenirea sau amelio-
rarea unor afecțiuni.
Supranumiți ”medica-
mentele verii”, pepenii sunt
folosiți cu succes atât în
medicină, cât și în cosmet-
ică. 

Pepenii roșii

Se pară că își au originea
în sudul Africii, dar nu se știe
exact regiunea în care au
fost cultivați mai întâi. S-au
găsit indicii care arătau că
pepenele roșu a fost primul
fruct cultivat vreodată în
Egiptul antic unde, locuitorii
satelor îl ofereau călătorilor
deshidratați, ca să le po-
tolească setea. Astăzi, cul-
turile de pepeni sunt
răspândite în lumea în-
treagă, iar culoarea miezului
variază în funcție de soi. La
noi este cunoscut sub denu-
mirea de lubeniță, harbuz
sau curcubete.

Proprietăți 
terapeutice 

Pepenii roșii sunt apreciați
atât pentru gust, cât și pentru
proprietățile lor extraordi -
nare. Potrivit specialiștilor,
pepenii roșii conțin licopină, o
substanță cu un puternic efect
antioxidant care, pe lângă fap-
tul că asigură pigmentul
pepenelui, are și un rol impor-
tant în reducerea riscului de
apariție a diverselor forme de
cancer. Potrivit specialiștilor,
pepenele roșu hidratează de
două ori mai mult ca apa. Con-
sumul de pepene roșu scade
riscul de obezitate, diabet sau
boli cardiovasculare, îmbună -
tățește sănătatea părului și
contribuie la reglarea greutății
corporale. Atât pulpa pepe -
nelui roșu, cât și semințele
sunt pline de nutrienți valo -
roși. 

Studiile au demonstrat că
proteinele din semințele de
pepene roșu conțin o sub-
stanță care are capacitatea de
a regla tensiunea arterială. De
asemenea, Citrulina - o sub-

stanță care se găsește în coaja
pepenelui -  are rolul de a re-
laxa  și dilate vasele de sânge.

Are un rol important în
tratarea diferitelor infecții ale
organismului. Ameliorează
durerile provocare de osteo-
poroză și permite o mai mare
flexibilitate a membrelor

Prin conținutul generos de
minerale și vitamine, con-
sumul de pepene roșu dă rezis-
tență organismului împotriva
agenților infecțioși, fiind con-
siderat și un puternic stimulent
al sistemului imunitar.

Remedii naturiste 

cu pepene roșu

Curăță rinichii 

Pepenele este un diuretic
natural, care  contribuie la
creșterea cantității de urină
eliminată, dar nu afectează
rinichii, așa cum se întâmplă
în cazul alcoolului și a cofeinei,
scrie gds.ro. 

Reglează tensiunea

Întrucât are un conținut

scăzut de grăsimi, pepenele
roșu este indicat persoanelor
care suferă de hipertensiune
arterială. Consumat regulat de
pepene roșu duce la dilatarea
vaselor de sânge și echili-
brarea tensiunii arteriale,
potrivit doctorul zilei.ro.

Sucul de pepene roșu

Poate fi folosit ca adjuvant
în tratamentul hepatitei. În
astfel de situații, se consumă
câte un pahar pe zi, cu o jumă-

tate de oră înainte de masă.
Este recomandat de către nu-
triționiști și în cazul hepatitei
cronice.

Semințele de 
pepene roșu 

• Reglează digestia şi ajută
la îndepărtarea paraziţilor in-
testinali. Acestea  conţin un
antioxidant care este esenţial
în combaterea aterosclerozei,
a hipertensiunii şi a anginei
pectorale. 
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Calităţile extraordinare ale 
pepenilor roşii şi galbeni 

Calităţile extraordinare ale 
pepenilor roşii şi galbeni 

Cum alegem pepenele roșu?

• Un pepene copt, bătut cu degetul, va avea un ecou, sună
a gol, în comparație cu cel necopt, care are un sunet plin,
sec.

• Acolo unde codița pepenelui se prinde de fruct, se
formează un cerc. La pepenii copți este parțial, de culoare
brună. Dacă este complet verde, pepenele este crud.

• În partea opusă a locului în care pepenele este prins de
vrej, crește un cârcel. Dacă acel cârcel este uscat, înseamnă
că pepenele este copt.

• Partea care stă pe pământ a unui pepene  verde copt,
trebuie să aibă o culoare alb-crem.

• Interiorul unui pepene trebuie să fie de un roșu intens,
iar semințele cât mai închise la culoare, scrie sanatate.org.

• Pepenii injectați cu diferite substanțe, au semințele
albe, și se găsesc în cantitate mică.



• Studiile au demonstrat că
proteinele din semințele de
pepene roșu conțin o sub-
stanță care are capacitatea de
a regla tensiunea arterială. 

• Bogate în fibre, acestea se
consumă decojite şi măcinate
fin, câte una-două linguri pe zi,
cu puţină miere de albine,
spun nutriționiștii.

Ceaiul din semințe
Este un excelent diuretic,

consumul lui fiind recomandat
de specialiști pentru elim-
inarea nisipului și a pietrelor
de la rinichi. Se prepară din
patru linguri de semințe care
se zdrobesc, apoi se pun la
fiert timp de 15 minute, într-
un vas cu doi litri de apă. După
ce se strecoară, se consumă pe
parcursul a două zile, apoi se
face o pauză de trei zile. Trata-
mentul se poate repeta la
două săptămâni, făcându-se
pauzele de rigoare. 

În cazul pietrelor la
rinichi sau bilă

Se administrează 2 linguri
de semințe uscate, amestecate
cu ulei de măsline. Se consumă
pe stomacul gol, timp de zece
zile, de trei ori pe lună, potrivit
topremediinaturiste.ro. 

Coaja pepenelui roșu
Este bogată în siliciu și clo-

rofilă. Siliciul îmbunătățește
activitatea pancreasului,
fixând calciul în organism, iar

clorofila are proprietăți an-
tibacteriene și antifungice,
susțin cercetătorii. Se poate
consuma uscată, sub formă de
dulceață sau de macerat.
sanatate.ro. 

Contraindicații
Potrivit specialiștilor, dieta

cu pepene roșu este con-
traindicată persoanelor care
suferă de diabet, boli ale pan-
creasului, adenom de prostată,
gastrită cronică, ulcer gastric,
colită sau diaree, întrucât le
poate agrava starea.

Pepenele galben
Provine din zonele exotice

ale Asiei, de unde  a ajuns în
Grecia și Roma antică. Denu-
mit de greci ” un măr copt la
soare”, se pare că pepenele
galben nu a fost întotdeauna
dulce. Pe atunci, se consuma în
combinație cu oțet și piper. În
timp, pepenii galbeni au
primit aroma și gustul de
astăzi și n-au mai fost consid-
erați legume, ci fructe, scrie
descopera.ro. În jurul acestor
fructe delicioase s-au creat nu-
meroase legende. Se spune că
în apropierea Romei, călugării
cultivau pepenii galbeni pen-
tru suveranii pontifi. Musul-
manii spuneau că pepenele
galben este crescut în Paradis,
fiind fructul preferat a lui
Allah. În Japonia era consi -
derat ca ofrandă și cadou
regesc, potrivit gustos.ro.

Calități terapeutice
Savuros și parfumat, pepe -

nele galben are o mulțime de
calități benefice organismului.
Potrivit nutriționiștilor, acesta
este un adevărat medicament
natural, fiind fructul cu cel mai
bogat conținut de vitamina A.
Sărac în calorii dar foarte
bogat în vitamine, consumul
pepenelui galben ajută la:

Detoxifierea 
organismului

Consumat pe stomacul gol,
pepenele galben reglează
apetitul, potolește senzația de
foame și ajută la detoxifierea
organismului, spun nutrițion-
iștii. 

Ajută la întărirea 
sistemului imunitar
Cu un conținut ridicat de

fibre, vitamine și minerale,
pepenele galben are un rol de-
osebit de important în
menținerea sănătății sistemu-
lui imunitar. De asemenea,
mărește rezistența organismu-
lui împotriva agenților in-
fecțioși, spun cercetătorii.

Reglează tensiunea
Prin conținutul bogat în

potasiu și vitamina C, pepe nele
galben ajută la reglarea tensi-
unii arteriale, la îmbunătățirea
fluxului de sânge către și din-
spre inimă. De asemenea, con-
tribuie la eliberarea apei în
exces din organism.

Favorizează digestia
În cazul problemelor cu di-

gestia, pepenele se curăță de
coajă, se taie în bucăți și se
mixează cu puțin adaos de apă
plată. Se vor consuma două pa-
hare dimineața, înainte de
micul dejun și seara, după ul-
tima masă, ne sfătuiesc na-
turiștii.

Modifică secreția 
glandei tiroide

În urma studiilor efectuate,
cercetătorii susțin că pulpa
pepenelui galben conține o
substanță care poate modifica
activ secreția glandei tiroide.
Astfel că, în caz de hipotiroidie,
principiile active din pepenele
galben se fixează pe suprafața
celulelor secretoare, obli -

gându-le să fabric hormoni.
Atunci când secreția și elibe -
rarea hormonilor tiroidieni
sunt mai intense, adică hiper-
tiroidie, aceleași principii
blochează mecanismul celular
de eliberare a tiroxinei,
sanatate.ro.

Protejează pielea 
și ochii

Cu un conținut bogat de  vi-
tamina A și beta-caroten,
pepenele galben protejează
vederea și pielea, favorizând
bronzul. Este benefic și în
tratarea arsurilor solare în-
trucât, feliile subțiri de pepene,
aplicate pe suprafața afectată,
o hidratează și reduce durerea,
scrie sfatulmedicului.ro. 

Semințele de pepene
galben

Bine spălare și prăjite ușor
în ulei, semințele pot fi folosite
în salate, aducând un aport im-
portant de proteine organis-
mului.

Pagini realizate de 
Cornelia Holinschi
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Cum alegem pepenii galbeni:
• La achiziționare, pepenii galbeni  trebuie să aibă

suprafața netedă, lipsită de pete, zone moi, lovituri sau alte
indicii, care ne arată că pepenele a fost transportat în mod
necorespunzător.

• Înainte de consum, pepenii vor fi spălați bine cu un jet
puternic de apă, pentru a se elimina bacteriile cu care ar
putea fi infestați.

• Persoanele bolnave de diabet vor evita consumul de
pepene galben întrucât acesta conține multe glucide, care ar
putea influența nivelul de zahăr din sânge, scrie
sfatnaturist.ro. De asemenea, nu este indicat nici femeilor
care alăptează, nici copiilor de până la doi ani, fiind greu de
digerat, ne sfătuiește doctorulzilei.ro.
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Sâmbătă, 1 august, ora 20,10

Mireasă și prejudecată 
Filmul readuce în prim-plan romanul ”Mândrie

și prejudecată” și prezintă povestea unei fete în
căutarea dragostei. În Amitsar, India, domnul și
doamna  Bakshi au patru fete de vârsta măritișului,
pentru care-și doresc soți bogați. Dar, Lalita, a doua
născută, foarte frumoasă și inteligentă, refuză ideea
unei căsătorii aranjate și declară că nu se va mărita
decât din dragoste. Și, la o nuntă, Lalita îl cunoaște
pe englezul Will Darcy, fost coleg de facultate a lui
Raj, un prieten de familie. Între cei doi se naște o
idilă, chiar dacă totul pare să-i despartă. 

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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Încă de la începutul săptămânii
sunteți preocupați de treburile
gospodărești, fără să luați în cal-
cul schimbările care vor avea loc
la serviciu. Ar fi de dorit să vă
concentrați atenția în direcția
perfecționării relațiilor cu par -
tenerii de afaceri și să țineți cont
de sugestiile celor din jur. 

Chiar dacă v-ați făcut unele pla-
nuri în privința concediului, răs-
turnările de situație pot veni
atunci când nu vă așteptați. Apar
oportunități greu de refuzat, dar
trebuie să manifestați prudență.
Vă reîntâlniți  cu tot felul de per-
soane, iar schimbul de informații
este benefic pentru voi.

Bugetul vă preocupă în mod de-
osebit și faceți totul să vă în-
cadrați în cheltuieli. Verificați cu
atenție toate documentele legate
de bani și bunuri, ca totul să fie
corect. Aveți susținători în de-
mersurile pe care le faceți, dar și
prieteni falși. Acționați cu pru-
dență!

Aveți multă energie și căutați să
rezolvați toate problemele pe
care le-ați neglijat în ultima
vreme. Ca să reușiți, trebuie să vă
stabiliți prioritățile și să nu
pierdeți timpul cu chestiuni
mărunte. Apar schimbări și la
locul de muncă în privința
salarizării.

La locul de muncă ați reușit să
performați, dar sunteți obosiți și
vă doriți mai multă liniște, ca să
vă puteți pune gândurile în or-
dine. Este posibil să aveți discuții
cu persoana iubită legate de
modul vostru de viață. Veți face
călătorii scurte, în interesul fam-
iliei

Ar fi de dorit să vă gândiți bine
înainte de a lua o decizie legată
de locul de muncă. Atunci când
apare o situație neașteptată im-
plicați-vă cu toată seriozitatea.
Doar așa veți reuși să treceți
peste lucrurile neprevăzute. Și,
foarte important, nu țineți cont
de promisiunile altora.

La serviciu sunt posibile dia-
loguri aprinse cu șefii, dar până
la urmă lucrurile se clarifică.
Primiți noi responsabilități și vă
străduiți să le duceți cât mai re-
pede la bun sfârșit. Nu de altceva,
dar concediul este tot mai
aproape. Persoana iubită vă
sprijină necondiționat.

Începutul intervalului vine cu o
schimbare importantă, care vă
poate aduce un succes profe-
sional nesperat. În familie va
avea loc un eveniment impor-
tant, la care veți participa alături
de cei dragi. Reușiți, până la
urmă, să faceți față la toate chel-
tuielile.

În plan financiar, lucrurile au în-
ceput să se redreseze, iar acest
lucru vă aduce bună dispoziție.
Nu este exclus să apară noi opor-
tunități în privința locului de
muncă. Analizați cu atenție
oferta și alegeți doar ce este în
favoarea voastră.

Ca să reușiți în tot ceea ce v-ați
propus, ar trebui să vă dozați cu
atenție eforturile. Se deschide o
nouă etapă partenerială, în care
vă veți aduce un aport deosebit.
Vor apărea și cheltuieli nepre-
văzute, cărora le veți face față.
Primiți vești bune din străină-
tate.

La locul de muncă apar o serie
de schimbări, care vă pot aduce
beneficii. În același timp, relațiile
cu unii dintre colegi nu sunt așa
cum v-ați dori. Bazați-vă pe lu-
cruri practice atunci când luați o
hotărâre. Aveți nevoie de mai
multă liniște și cumpătare.

Săptămâna începe bine pentru
voi. Cu toate acestea, ar fi bine să
vă dozați cu atenție eforturile și
să vă selectați prioritățile, în-
trucât există riscul să faceți lu-
cruri fără rost. S-ar putea să
întâlniți persoane importante,
care să vă canalizeze activitatea
spre chestiuni practice.

TVR 2

• Amendă incorectă…
- Despărțirea de iubit m-a costat 100 de

euro, cică amendă pentru tulburarea liniștii
publice.

- N-a fost corect! Eu l-am bătut în liniște, el
a țipat ca disperatul!

• O întrebare…
- Domnule doctor, cum a murit Ion?
- Nu știm. Tot ce știm este că la autopsie s-

a zbătut mult!

• Într-un cabinet medical
- Ei, vedeți că operația a reușit? De ce v-ați

zbătut atât la anestezie?!
- Don doctor, io venisem să spăl geamurile!

• Discuție între Ion și Mărie
- Vezi, măi Ioane, că soțul meu se întoarce

într-o oră!
- Dar tu, Mărie, eu nu-ți fac nimic!
- Păi da…Și timpul trece!

La Tarom
Un avion plin de soacre s-a prăbușit. La

aeroport, toți ginerii sunt fericiți, mai puțin
unul, care plângea.

- Era o femeie cumsecade ?!
- Nuuu, doar că a pierdut avionul!

• Supărarea hoților…
Hoții de buzunare anunță că, dacă mai

continuă mult asta cu distanțarea socială,
sunt obligați să intre în politică.

TVR 2, ora 23,00

Sub soarele Ecuatorului
Serialul portughez are 30 de episoade și a în-

ceput miercuri, 29 iulie, la TVR 2. Producția pre -
zintă povestea omului de afaceri Luis Bernardo
care, în anul 1905, se vede nevoit să renunțe la
viața sa confortabilă din Lisabona și să preia un
post oferit de rege, acela de guvernator al Insulelor
Sao Tome și Principe, o colonie portugheză aflată
în largul coastelor Africii Centrale. Ajuns acolo, Luis
Bernardo descoperă greutățile cu care se confruntă
populația de culoare, care muncește pe plantațiile
de cacao. După preluarea postului, Bernardo se în-
drăgostește de soția unui consul englez, iar lu-
crurile se complică.

SERIALE NOI



,,Ideologii și guralivii
sunt cei care distrug 

oameni, națiuni și partide".

În lume încă mai găsim,
slavă Domnului, oameni
harnici, onești, dedicați,

ambițioși, viguroși, credin-
cioși, creativi, caritabili și
binevoitori”.

Dacă nu îi vezi în preajma
ta, însemnă că nu îi meriți sau
că nu ai nevoie de ei. Asta nu
înseamnă că nu există sau că
altcineva complotează îm-
potriva ta.

Pe principiul cauzei și al
efectului sau mai tradițional
"cin' se-aseamănă se-adună",
te vei înconjura doar de acei
oameni cu care rezonezi și cu
care vorbești "aceeași limbă"!

Bârfitorii, trădătorii, minci-
noșii, manipulatori, conspir-
aționiștii, inculții și inteligenții
asimptomatici au întotdeauna
o atracție irezistibilă unii față
de ceilalți. Pentru că, sunt toți
la fel. Se stârnește concurența
între cine distruge mai grațios
mediul în care viețuiește și, la
extrema opusă, oamenii buni
vor stârni admirație, respect și
inspirație în a face lumea mai
frumoasă. Observă cu sinceri-
tate pe cine ai în jur și vei în-
cepe să afli cine ești și ce ai de
făcut.

Dacă unii  președinți de
după ’89 ne-au trădat pe toți,
transformând România într-o
colonie, avem totuși posibili-
tatea ca, în anumite zone, să
luăm singuri decizii. Una din-
tre aceste zone (și care, în
opinia mea, este între primele
cinci ca importanță), este zona
ideologiei.

Dacă în occident capitalis-
mul a apropiat cele două ide-
ologii până la pierderea
identității lor, denumirea par-
tidelor fiind doar niște simple
sigle fără conținut ideologic, în
țările estice, lipsa totală de cul-
tură politică a tuturor partide-
lor, a presei, a intelectualității
și a cetățenilor, face ca
definirea ideologiilor să devină
vitală pentru țările respective.
Voi încerca să explic,  într-o
manieră inteligibilă, care sunt
abordările ideologice ale celor
două mari direcții de gândire
privind relațiile dintre stat și
cetățean, pentru că la asta se
referă, practic, ideologia
politică.

Ambele direcții ideologice
au căzut de acord asupra fap-
tului că statul este obligat să
asigure protecție și prosperi-
tate cetățenilor săi. De aici
însă, gânditorii se despart. 

Cei de dreapta susțin că in-
teresele statului primează în

raport cu cetățenii săi, iar cei
de stânga susțin opusul, adică
interesele și nevoile cetățean-
ului trebuie să primeze în fața
intereselor statului. Ideologii
dreptei susțin că doar un stat
puternic poate asigura pro-
tecție și prosperitate, motiv
pentru care vor prevala
proiectele economice genera-
toare de profit în detrimentul
programelor sociale, iar profi-
tul generat se va vărsa majori-
tar în visteria statului.

Ideologii stângii susțin că
starea de satisfacție personală
a comunității și a fiecărui
cetățean în parte, generată de
venituri decente care să le sat-
isfacă nevoile specifice epocii
în care trăiesc, creează un stat
puternic, motiv pentru care
programele lor vor fi prepon-
derant sociale, încercând să
producă o satisfacție individu-
ală cât mai mare redistribuind
profiturile cu precădere către
cetățeni. Cea mai mare
greșeală este asocierea comu-
nismului cu stânga. Manip-
ulările, furturile și minciunile
ordinare se fac în capitalism.
Uitați-vă cât s-a furat în 30 de
ani  și cum națiunea română se
distruge în fiecare zi. Această
națiune este distrusă de politi-
cieni inculți, care se folosesc
ușor de străini pentru
dezmembrarea unei țări. 

Ce se întâmplă în România
este vizibil

O distrugere pe față ! Sunt
curios câți vor mai vota PNL.
Dar între PNL și PSD există,
văzând cu ochii, un contract de
concubinaj.

Pe fondul acestei concluzii
se generează falii majore în so-
cietate, slăbirea până la ane-
miere a coeziunii sociale, ura și
un groaznic sentiment de
neputință națională, soluția
salvatoare părând a fi cedarea
suveranității și autodeter-
minării reflectate prin for-
mulări de genul: – ‘Mai bine să
mă conducă americanii decât
rușii” sau - “Fără UE suntem
condamnați la sărăcie”.

Hai să vedem acum, oameni
buni  ce ar trebui să facă prin-
cipalele partide din România,
conform denumirii lor. Vedeți
în rândurile de mai sus doc-
trinele fiecărui partid în parte
și atunci ajungeți la concluzia
concubinajului dintre ele. Cele
două partide au bătut palma,
ținta principală fiind ,,ținerea
dosarelor la saltea". Johannis a
adunat o ceată  de oameni care
nu știu cu ce se mănâncă polit-
ica și profesionalismul. Acești
oameni, împreună cu susțină-

torii lor, PSD, duc o luptă cu
țara distructivă. PSD nu a făcut
nimic, nici acum, nici înainte
nu s-au spetit cu deciziile decât
să-și rotunjească conturile.
Atât de la PNL cât și de la PSD
de aproape un an asistăm la
”vorbe goale", să se audă
numai ei. Arbitrul, drept ca
lumânarea, se laudă în stânga
și-n dreapta cu rezultatele  ex-
traordinare, dar în cei șase ani
nu s-a făcut nimic bun. Dar să
vedem ideologia fiecărui par-
tid în parte.

PNL are o ideologie de
dreapta

Cu o doctrină care îl are ca
părinte spiritual pe Jean
Jaques Rousseau. Adică
cetățeanul se află în slujba
statului, dar statul are obligația
de a-și respecta cu sfințenie
obligațiile pe care și le-a luat
față de cetățean, instituțiile
sale fiind obligate să-i respecte
drepturile și libertățile, se pre-
ocupă prin toate mijloacele de
a asigura cadrul necesar pen-
tru a genera profit (printre al-
tele, beneficiarii contractelor
cu statul fiind cetățenii aces-
tuia, nu alții), întărește puterea
politică, economică și militară
a statului în raport cu alte
state.

PSD are o ideologie de
stânga

Cu o doctrină care îl are ca
părinte spiritual pe Karl Marx.
Pentru stânga, statul este în
slujba cetățeanului, profiturile
obținute fiind dirijate cu
precădere către aceștia, nivelul
dărilor către stat fiind la min-
imul necesar pentru funcțio -
narea acestuia și pentru
dezvoltarea serviciilor pe care
el le prestează pentru popu-
lație (sănătate, învățământ
etc).

Stânga nu se ocupă (așa
cum greșit se crede) doar de
binele muncitorilor și țăranilor
(comuniștii au folosit această
doctrină). Ea se ocupă de
binele întregii comunități și de
binele fiecărui cetățean în
parte, de la șomer până la cel
mai mare om de afaceri, având
grijă ca interesele acestora să
primeze în fața intereselor
statului (nu discutăm aici de
situațiile extreme care pun în
discuție securitatea sau exis-
tența statului însuși). Pentru
stânga, statul este doar un
prestator de servicii, un media -
tor între membrii societății și
responsabil cu împărțirea
echitabilă a profitu rilor în inte-
riorul comunității pe care o

conduce. 
Ceea ce ți-am spus până

acum n-are nicio legătură cu
manualele după care învață cei
ce vor să se dedice acestei pro-
fesii. Le consider nu doar de-
pășite ci și generatoare de
confuzii. Le consider nu doar
contra-productive, ci și re-
sponsabile de criza ideologică
în care se află astăzi întreaga
UE, criză ale cărei consecințe le
suportă fiecare membru al
acestei organizații și care va
conduce, în mod inexorabil, la
prăbușirea ei.

Dreapta vrea un stat bogat

Puternic și temut, pentru
asta fiind dispusă să sacrifice
interesele unora dintre
cetățeni în numele intereselor
superioare ale statului, iar
stânga este preocupată de cal-
itatea vieții fiecărui cetățean,
considerând că pentru asta
statul trebuie să renunțe la o
parte suficientă din profituri
spre a fi distribuite comunității
și să se pună prin toate insti-
tuțiile sale la dispoziția ființei
umane pe care o păstorește.

Nu este nimic rușinos în a
adera la ideologia dreptei, așa
cum nu este nimic rușinos în a
adera la ideologia stângii.
Tendințele moderne sunt mai
puțin categorice, admițând că
formula ideală nu este aceea
de stat vizavi de cetățean sau
cetățean vizavi de  stat, ci stat
+ cetățean. 

Care este rațiunea de a ex-
ista a partidelor politice? Fără
o ideologie clar asumată și co-
municată prin toate mijloacele
cu putință în esența ei, aceste
partide sunt doar niște adună-
turi de prădători cu ifose, care
generează în mod deliberat
confuzie, ură, discordie. Iar de
acest lucru profită marii
prădători externi. Romania are
astăzi un stat slab, în continuă
descompunere, inclusiv țara se
descompune, iar Președintele
veghează!! Cine cumpăra bu-
catele din tara noastră? Ide-
ologiile sunt cele care în timp
generează atât state puternice
și bogate, cât și oameni fericiți.
Fără ele, ai România de azi - un
stat sărac, plin de ură, o țară în
care mori cu zile în spitale,
unde-ți ies de pe băncile școlii
un mic ticălos și un mare
tâmpit, unde toată structura
este dezintegrată, dar cu politi-
cieni fericiți și bogați.

Astăzi, când vorbim, PSD n-
are nicio legătură cu stânga,
PNL n-are nicio legătură cu
dreapta, iar celelalte partid-
ulețe sunt doar niște hrăpărețe
mai mici, care vor să rupă

măcar o ciozvârtă din prada
hrăpăreților mai mari și care
n-au nicio legătură cu niciun
fel de ideologie. Sa încercăm să
fim atenți la urnele de vot. Tre-
buie să ținem cont că este o
criza a consumului și nu a pro-
dusului, care duce la criza eco-
nomică. Votul nostru va conta
foarte mult acum la alegeri, în
special cine ne va conduce
pentru nenorocirile care vor
veni.

Să nu mai votam răul cel
mai mic!

Să votam pe cineva care o
să facă ceva fără sa fure, să
votăm gospodarul localității
noastre, pe cel care credem că
va face comuna, orașul nostru
să arate mai frumos. Să alegem
omul care va ști să coaguleze
comunitatea, să fim uniți în
apărarea intereselor noastre,
să nu ne mai vindem străinilor
pentru câștiguri efemere. Să
lăsăm pe afara pe toți care ne-
au mințit până acum, inclusiv
pe Tătar, Arafat, Vela, chiar și
pe șeful orchestrei, Ludovic
Orban, împreună cu simpatica
doamnă Turcanu. Iar Ciolacu
să lase pe altul, că este mai
bine. PSD este în disoluție și nu
în construcție. Iar Domnul
Președinte să aibă un somn
liniștit, la Cotroceni, că țara o
conduce Arafat și Covid-19.

Să începem să gândim pen-
tru noi, nu pentru alții ! 

Singuri nu putem face
nimic, vine viitura și ne ia casa
și acareturile. Dar împreună cu
vecinii, putem facem un dig,
șanțuri, altfel ne putem apăra
împotriva viiturilor vremii și
vremurilor. Să gândim pentru
comunitate așa cum gândim
pentru casa noastră, ca niște
gospodari. De aceea, trebuie
votat OMUL și NU PARTIDUL.
Să alegem oameni competenți
să conducă această ȚATĂ, nu
hahalerele mincinoase care s-
au îmbogățit peste noapte,
folosind o lozincă cunoscută:
Mai vreau un mandat, nu am
furat suficient!!!

Al dumneavoastră același
Prof Ioan Romeo Mânzală
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mod de preparare:
Afumătura se spală, se

porționează și se pune la

fiert în puțină apî. Când în-

cepe să fiarbă, se ia spuma,

apoi se aruncă apa. Afumă-

tura se pune din nou la fiert

în apă caldă. După ce a fiert,

carnea se ia de pe os și se

taie în bucăți potrivite. Sepa-

rat, se călește ceapa tocată,

morcovul dat pe răzătoare și

pătrunjelul tăiat rondele. Se

adaugă apoi roșia, ardeiul

tăiat pe jumătate și fasolea

păstăi. Peste zarzavaturile

călite se toarnă apa în care a

fiert afumătura și bucățile de

carne. Când legumele s-au

fiert, se face un mujdei de us-

turoi, la care se adaugă oul,

iaurtul, sare, piper, boia

dulce și câte puțin din ciorba

răcită. După omogenizare,

compoziția se  toarnă în oala

cu ciorbă, amestecându-se

continuu, să nu se brân -

zească. La final, se adaugă

mărarul tocat fin și o lin-

guriță de oțet alb, pentru a se

accentua aromele.

iNGredieNte

400 g costiță, ciolan afumat sau șuncă de casă, 500
g fasole păstăi, iaurt sau smântână, un morcov, un
pătrunjel, ceapă verde, usturoi, un ardei gras, o roșie,
o legătură de mărar, sare, piper, boia dulce.

mod de preparare:
Cinci piersici se taie în două și li se scot sâmburii. Se

pun într-un castron, iar peste ele se presară 30 g de zahăr

vanilat. Se amestecă bine și se lasă de-o parte.

Celelalte trei piersici se taie felii, iar peste ele se pre-

sară 20 g de zahăr vanilat.

Pentru obținerea blatului, ouăle se bat bine cu zahărul,

se adaugă uleiul, laptele, esența de vanilie, făina cu praful

de copt, praful de cacao și puțină sare. Totul se amestecă

bine, până la omogenizare. Se pregătește o tavă tapetată

cu hârtie de copt, în care se pune jumătate din blatul

obținut. Jumătățile de piersici se aranjează apoi pe toată

suprafața tăvii, cu spații între ele,  peste care se toarnă

cealaltă parte din blatul rămas. Deasupra blatului se pun

uniform feliile de piersici, iar tava se dă la cuptor pentru

45 de minute. După ce se scoate din cuptor, prăjitura se

pudrează cu zahăr vanilat.

Ciorbă de fasole păstăi
Cu afumătură 

mod de preparare:
Fileurile de piept de pui se

taie în jumătate, pe lungime

și se bat cu partea plată a cio-

canului de bucătărie, astfel

încât să fie subțiri, dar să

rămână suculente. Carnea se

presară apoi cu sare, piper și

condimente pentru pui. Pe

fiecare bucată de carne se

pun două felii subțiri de caș-

caval, o felie de șuncă și o

felie de roșie, apoi se rulează.

Ruloul obținut se prinde cu

scobitori. La fel se pro-

cedează și cu celelalte bucăți

de carne. 

Rulourile din piept de pui

se pun la prăjit în ulei încins,

până se rumenesc ușor pe

ambele părți. Se îndepăr -

tează  cu grijă scobitorile, iar

peste rulourile din cratiță se

toarnă roșiile în suc propriu.

La compoziție se adaugă

puțină sare, o linguriță de

zahăr și se rade cașcaval dea-

supra. Cratița se dă la cuptor

pentru aproximativ 15

minute. După ce rulourile se

scot din cuptor, se presară cu

verdeață. Preparatul se poate

servi cu orice garnitură, ală-

turi de o salată.

piept de pui umplut Cu roșii și CașCaval 

iNGredieNte

8 piersici mari, care se iau de pe sâmbure, 5 ouă,
250 ml ulei, 320 ml lapte, 300 g făină, 300 g zahăr,
50 g cacao, un praf de copt, 50 g zahăr vanilat, es-
ență de vanilie, puțină sare.

iNGredieNte

800 gr de piept de pui, 100 gr de cașcaval, o roșie,
50 gr de șuncă, sare și condimente după gust, 200 gr
de roșii în suc propriu, verdeață.

prăjitură Cu piersiCi
și blat de CaCao

prăjitură Cu piersiCi
și blat de CaCao

Ciorbă de fasole păstăi
Cu afumătură 
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut
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Preţ ................................. Telefon: .....................................................................................................................................

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

IMOBILIARe

l Vând casă renovată, la 18 km
de Deva, 2 camere, baie, bucătărie,
beci, cămară, bucătărie de vară, cup-
tor pâine, sobe teracotă, fântână,
2500 mp teren, asfalt. Preț: 43.000
euro, telefon: 0722.564.004.

l Vând cabană, antreu, bucătărie,
dormitor, curent, fântână, teren 400
mp, gard cu plasă de sârmă, mobilată,
ocupabilă imediat, la Măgura, Almașu
Sec. Preț: 12.000 euro, telefon:
0727.650.920.

l Vând apartament 3 camere 
(70 mp) Deva, vizavi de Casa
Judeţeană de Pensii. Preţ negociabil. 
Telefon 0729.540.470.

l Vând garsonieră confort sporit,
Orăștie, Micro 2, etaj 2, mobilată 
decent. Preț negociabil, telefon:
0724.519.266.

l Vând garsonieră, ultracentral,
Hunedoara, centrală termică. Preț:
15.500 euro, negociabil, telefon:
0744.560.090.

l Vând apartament 3 camere
Deva, piață, decomandat, 65 mp, bal-
con, ușă metalică, uși noi, parchet,
gresie, faianță. Preț: 68.000 euro, ușor
negociabil, telefon: 0254.215.212.

l Vând apartament 3 camere, hol
central, Deva, nr. Iuliu Maniu nr. 35,
bloc C, ap.18.  Telefon: 0737.265.141.

l Vând apartament 2 camere,
cărămidă, amenajat recent, ușă meta -
lică, termopan, centrală termică, aer
condiționat. Merită văzut. Preț:
45.000 euro, telefon: 733.239.066.

l Vând, în Deva, casă în roșu, cu
288 mp teren, FS 15 m, apă, gaz,
curent, loc drept. Preț: 31.000 euro,
telefon: 0745.202.448.

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

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, de-
comandate, cu îmbunătățiri, în centrul
civic Hunedoara, cu vedere spre Hotel
Rusca, deasupra cofetăriei Iazmin. Preț
negociabil, telefon: 0744.534.951.

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 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, decoman-
dat, 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 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.

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 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.

ÎNCHIRIERI

l Caut o garsonieră sau aparta-
ment pentru închiriat, eventual de
cumpărat, zona  Gojdu sau lângă
piață, parter sau etaj 1, cu lift. Telefon:
0734.151.585.

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 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 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 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 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 tractor U659 cu remorcă
auto 7 to, înscrise în circulație, preț
24.000 lei, autoutilitară 3,5 tone, Mer-
cedes 308, 7000 lei, mașină de găurit
G 13, 11.500 lei, remorcă 6 to, dubă
furgon neînmatriculată, preț: 6000 lei,
negociabil. Telefon: 0747.254.214.

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 Citroen ZX 1992, CP
C1460, fără rugină, ITP la zi. Preț:
550, telefon: 0754.391.915.

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 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 Domn distins, 65 de ani, caută
doamnă de vârstă apropiată, pentru
prietenie-căsătorie. Telefon:
0758.729.161.

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

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 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
punct de lucru, nr. 53519,  eliberat de
ONRC Hunedoara, al SC BLUTEX SRL,
se declară nul.

DIVERSE

l Cumpăr maşină de tăiat tăieţei,
tip Cugir. Tel. 0723.696.265,
0744.616.167.

l Vând vin alb, de calitate. Detalii
la telefon 0258.718.781.

l Vând aparat de sudură profe-
sional, 220/380 V, arc electric foarte
puternic, lucrează cu electrozi până la
D=5mm, stare perfectă de funcționare,
transportabil pe roți, fabricat în Italia.
Bonus: un clește nou de electrod și
unul de masă. Preț: 300 lei, telefon:
0726.330.310.

l Vând celular Samsung J 6, în
stare perfectă de funcționare. Preț:
350 lei, telefon: 0745.750.705.

l Vând cărucior pentru persoane
cu dizabilități, în stare perfectă. Preț:
300 lei, telefon: 0254.730.209,
0760.193.089.

l Vând garaj din structură solidă de
lemn, dimensiune 5/5 m liniari, 
situat în Deva,  str. Pietroasa, pe teren
închiriat. Preţ 7.000 lei. Tel. 0745.347.103.

l Vând 10 lăzi de albine (stupi)
verticale,100 de rame fără ceară,
magazii supraînălțate, 10 alimenta-
toare plastic și pâsle pentru pregătiri
de iarnă. Preț: 100 lei/buc. telefon:
0750.193.089, 0254.730.209.

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 goblenul Maica Domnului
rugându-se, înrămat, 16x21 cm, preț:
480 lei și tablou ”Cina cea de Taină, în-
rămat, 84x4 cm, preț 75 de lei. Tele-
fon:  0725.483.189, 0726.899.996.

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,
telefon: 0751.462.085.
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J
oi, 29 iulie 2020, a avut
loc întâlnirea dintre
domnul Petre

Mărginean candidat pentru
postul de primar la
Primăria Deva, din partea
PPU și domnul Călușer
Velu-Adrian,  candidatul In-
dependent de la alegerile
din 2017, care a reușit fără
sustinerea niciunui partid
să obtină increderea acor-
dată prin vot de către
Socie tatea Civilă, într-un
procent de 6,8 %. 

Acțiunile constante şi im-
plicarea în diferite domenii de
activitate și evenimente care
au adus plus valoare orașului
Deva, domnul Călușer Velu-
Adrian a reușit să devină o
voce importantă a Societății
Civile de la poalele cetății.

Astfel că întâlnirea a fost de
bun augur, iar domnul Petre
Mărginean și-a consolidat
poziția în lupta electorală cu
un membru de echipă impor-
tant venit direct din rândul So-
cietății Civile pentru a pune
umărul la relansarea orașului
pe principii sănatoase si real-
izabile.

În urma interviului realizat
de noi, am selectat cele mai in-
teresante declarații pe care le-
au făcut domnul Petre
Măr gi nean si domnul Călușer
Velu-Adrian.

Întrebare:  Domnule Călu -
șer Velu-Adrian, de ce ați ales
să vă alăturați unei echipe şi
nu ați candidat dumnea -
voastră ca independent si de
această dată?

Răspuns: În urma expe-
rienței cumulate la alegerile
din 2017 din postura de inde-
pendent venit direct din rân-
durile societății civile și a
poziției luate de către Admi -
nistrația Locala prin cenzu-
rarea inclusiv a dreptului la
libera exprimare, prin blo-
carea mea pe toate sursele de
comunicare publice deși eram
reprezentantul unui sector
important al Societății Civile
cu un procent de 6,8 %, am
luat decizia să analizez foarte
atent jocurile politice si dis-
putele de orgolii/interese din
interiorul partidelor care
daunează grav dezvoltării si
bunăstării orașului Deva și să
mă alătur unei echipe con-
structive ce poate să aducă
plus valoare orașului, spăr -
gând dictatura şi interesele de
grup instaurate în Adminis-
trația Locală a orașului nostru.

Întrebare: Domnule Petre
Mărginean cum vedeți acest
sprijin venit dintr-o parte
importantă a Societății
Civile, care a investit in 2017
increderea in reprezentantul
ei cu 6,8 % voturi ?

Răspuns: Întotdeauna am
considerat că este foarte im-
portant ca societatea civilă să
fie cu adevărat reprezentată și
să aibă un cuvânt greu de spus
în administrarea orașului. Și
când spun societate civilă,
spun tineri, adulți, vârstnici,
tot ce cuprinde o comunitate.
Pe Velu l-am cunoscut pe vre-
mea când eram primar și am

văzut că este critic, dar obiec-
tiv și argumentat. A fost și a
rămas o voce importantă a co-
munității din care facem parte.
I-am admirat curajul, persev-
erența și consecvența. 6,8 la
sută înseamnă aproape 1700
de voturi, iar raportat la 
populația Devei, înseamnă un
procent frumos pentru un
candidat independent. Pentru
orașul nostru înseamnă foarte
multe voturi, iar noi toți, cei
care deținem la un moment
dat funcții politice sau în ad-
ministrație, suntem obligați să
înțelegem că voturile sunt oa-
meni. În cazul lui Velu Călușer,
sunt deveni care și-au pus în-
crederea și speranța în el. Iar
acest lucru este de admirat și
trebuie respectat. Pe mine mă
onorează decizia lui de a se
alătura umaniștilor, pentru că
Velu înseamnă o parte impor-
tantă a societății civile.

Întrebare: Domnule Călu -
șer Velu-Adrian in contextul
in care veți face parte din
echipa câștigătoare alături
de domnul Petre Mărginean
care este pozitia în care vă
vedeți ca parte integrantă a
echipei. 

Răspuns: Consider că ex-
periența domnului Petre
Mărgi nean este cea care poate
decide unde ar fi locul în care
să îmi aduc aportul cel mai
substanțial pentru reorgani-
zarea şi buna funcționare a
aparatului Administrativ Local
in folosul cetățenilor munici -
piului Deva.

Surpriză de ultim moment
pe scena politică locală 

Întrebare: Domnule Petre
Mărginean vă intreb atunci
pe dumneavoastră, care este
locul in care l-ati investi pe
domnul Călușer Velu-Adrian
cu responsabilitațile afer-
ente, in contextul in care veți
câstiga alegerile.

Răspuns: Vreau să pre-
cizez că am apreciat la Velu că
nu a venit să ceară. A venit să-
și OFERE sprijinul. A venit cu
experiența lui, cu puterea de
muncă, cu aportul de idei. Am
discutat cu Velu despre AZI.
Astăzi este pe lista de con-
silieri pentru Consiliul Local
Deva. Acum intrăm într-o
competiție pentru câștigarea
alegerilor. El are un loc impor-
tant în echipă și ca primar voi
avea nevoie de Velu Călușer în
prima linie. Este tânăr, deter-
minat, hotărât să rămână în
Deva. Vrea  să-și crească copiii
aici, acasă, la Deva. Iar eu îmi
doresc să avem cât mai mulți
tineri care aleg să-și înte-
meieze familii aici, să rămână
în Deva.

Întrebare: Domnule Călu -
șer Velu-Adrian mai am o ul-
timă întrebare. În urma
analizei pe care ați facut-o,
de ce Petre Mărginean și nu
un alt candidat? Un inde-
pendent de exemplu?

Răspuns: Ca fost militar o
să vă dau un răspuns simplu.
Pentru a putea să continui
ceea ce domnul Petre Margi -
nean ar recâștiga în 2024  şi
anume  Încrederea Devenilor
în Administrația Locală

Întrebare: Și totuși de ce
nu un independent? 

Răspuns: Pentru simplul
fapt că din experiența militară
am învăţat că un aliat care a

pierdut o lupta este mai va -
loros decât un aliat care nu a
dus nici o luptă, iar Admi -
nistrația Locală este un război
în momentul de față. Exem-
plul cel mai elocvent îl repre -
zintă însăși decizia luată
împotriva unei comunitați în-
tregi care se opune cu dispe -
rare pentru a stopa con struirea
unei fabrici în locul zonei co -
merciale Carrefour, practic în
mijlocul cartierului Sântu halm
în contextul în care Deva are
probleme de poluare și în
prezent. Este inacceptabil ca în
2020 o astfel de atitudine
abuzivă să nu poată fi combă-
tută nici prin opoziția unui
cartier întreg reunit în instanță
în momentul de față. Și ca să
închei într-un mod onorabil aș
dorisă să vă adresez eu o între-
bare. Sunteţi sigur că la aceste
alegeri mai există un candidat
independent fără un partid în
spate? 

Întrebare: Domnule Petre
Marginean o sa încheiem
acest interviu cu un gând pe
care am dori să îl trans-
miteți cetățenilor orașului
nostru.

Răspuns: Sunt născut,
crescut și format ca om, în
Deva. Bunicul meu a construit
în Deva. O parte din spiritul lui
a rămas și va rămâne mereu
aici. Scările care duc spre
Cetate, Biserica din Cimitirul
de pe Eminescu, Broaștele din
fața Prefecturii, la toate a
muncit și bunicul meu. Iubesc
devenii, iubesc acest oraș.
Pentru mine ei sunt oamenii
care trăiesc în orașul frumos
de la poalele Cetății. Toți sunt
importanți pentru că devenii
și Deva, contează!

Deva - Festivalul de muzi -
că electronică „Citadela Fes-
tival” nu se va mai desfăşura
anul acesta. Evenimentul, ce
urma să aibă loc, în luna
iulie, în incinta Cetăţii Deva
şi care reunea mii de tineri
iubitori ai acestui gen muzi-
cal, a fost amânat până în
2021. Decizia a fost luată de
organizatori, în contextul
pandemiei de COVID-19. 

„Situaţia COVID-19 nu ne

permite să organizăm eveni-
mentul în condiţii de sigu-
ranţă”, au scris, pe Facebook,
organizatorii „Citadela Festi-
val”. „Toate biletele
cumpărate vor fi valabile
pentru ediţia 2021. Pentru
rambursări, cei interesaţi
trebuie să ne trimită o solic-
itare sub forma unui mesaj
pe pagina noastră de Face-
book. Vom accepta toate so-
licitar̆ile voastre pan̂a ̆pe 20

septembrie. Banii vor fi ram-
bursați la două luni de la
încheierea editi̦ei anului vi-
itor. Cei care doresc să își
pas̆treze biletul pentru anul
viitor nu trebuie sa ̆mai facă
nimic, biletele vor fi mutate
automat pentru anul viitor”,
au spus organizatorii festi-
valului. „Citadela Festival” a
debutat în 2018 şi a adus în
Cetate mii de iubitori ai
muzicii electronice.

Deva: Festivalul „Citadela” se amână
pentru anul viitor


