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Fondat de Cornel POENAR
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Peste 380.000 de alegători
din judeţul Hunedoara sunt
aşteptaţi duminică la urne
pentru a-şi alege senatorii
şi deputaţii pentru 
următorii patru ani. 

EdUcaţIEPag. 3
Elevii din judeţul nostru
au primit tabletele şcolare
pentru orele online. 
A doua tranşă va veni
până la jumătatea lunii
decembrie. 
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Se redeschid pieţele Se redeschid pieţele 

Viaţa din România, comentată de analistul
politic Sarmiza Andronic, într-un interviu 

exclusiv pentru Accent Media. /pag.2

SPIRITUaLITaTEPag.8
Generos și iubitor față de cei
nevoiași, Sfântul Nicolae -
”făcătorul de minuni”- este
sărbătorit în fiecare an, 
la 6 decembrie. În tradiția
românească, este cunoscut
sub numele de Moș Nicolae.
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Preşedintele Consiliului

Judeţean- testat pozitiv

la COVID-19

Deva - Președintele Consiliului Județean

(CJ) Hunedoara, Laurențiu Nistor, a fost confir-

mat po zitiv la testul COVID-19, deși a respectat

toate măsurile de protecție sanitară în vigoare,

atât la sediul instituției, cât și în afara acesteia.

Președintele CJ Hunedoara va fi tratat la

domiciliu întrucât prezintă simptome ușoare,

fiind monitorizat de medicul de familie.

Laurențiu Nistor roagă persoanele cu care a

intrat în contact să ia măsurile necesare pen-

tru li mitarea răspândirii virusului. 

Atribuțiile președintelui vor fi delegate, joi,

3 decembrie, în cadrul unei ședințe extraor-

dinare, unuia dintre consilierii județeni în

funcție.  
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- Pentru cei care nu cunosc
unele amănunte despre
dumneavoastră, prezen tați-
ne câteva dintre cele mai
semnificative date biogra -
fice.

- M-am născut chiar în
orașul Hunedoara. Am termi-
nat Liceul Industrial Numărul
1, în anul 1990. Am fost repar-
tizată imediat La Centrala Ter-
moelectrică 2, din Combinatul
Siderurgic, unde am lucrat ca
laborantă până în anul 1995,
atunci când am intrat la facul-
tate la București. Am terimi-
nat Facultatea de Manage-
 ment, Masterul în Co mu nicare
și Relații Publice la SNSPA, iar
acum sunt doctorand, în ul-
timul an, la Facultatea de Ști-
ințe Politice, Universitatea
București. Sunt căsătorită și
am doi copii, Tudor și
Teodora.

- Ca și comentator politic,
punctați-ne pe scurt viz-
iunea dumneavoastră „la zi”
privind situația social
politică a țării.

- În România totul se în-
vârte acum în jurul acestei
pandemii nenorocite, inclusiv
politicul. Traversăm o pe-
rioadă atipică și suntem într-
o perioadă de criză majoră,
din toate punctele de vedere.
Din păcate, se dovedește în
fiecare zi lipsa de viziune și de
preocupare a liderilor din
fruntea țării. De fapt, în situ-
ații de criză se vede adevărata
valoare a politicienilor, de la
discursuri și până la ges-
tionarea concretă a crizei. Ori-
unde în lumea asta mare, în
această perioadă, politicienii
și-au dat mâna, au stat la
masă împreună, pentru că au
pus mai presus de toate omul.
În România, PSD-ul a solicitat
de mai multe ori PNL-ului dis-
cuții pe tema priorităților și a
soluțiilor comune, dar or-
goliul puterii și al Președin-
telui Iohannis și obsesia lor
pentru distrugerea PSD este
mai mare decât binele nostru.
Lipsa de transparență și auto-
suficiența puterii sunt doi fac-
tori principali distrugători ai
încrederii. Suntem pe cont
propriu și sper să dăm dovadă
de înțelepciune și să trecem
cu bine peste perioada asta.

- Cum apreciați faptul că
social democrații hune-
doreni au câștigat 34
primării din județ, 18 man-
date de consilier județean
au revenit PSD-ului, iar Lau-
rențiu Nistor a fost ales
președintele Consiliului

Jude țean Hunedoara?
- Mă bucur mult pentru

rezultatul obținut și îi felicit
din toată inima! Sper ca și la
alegerile parlamentare să
aibă un astfel de succes – con-
sider că merită. I-am susținut
cu multă încredere, pentru că
i-am cunoscut pe mulți dintre
ei. Le-am cunoscut intențiile
și le-am apreciat munca și
proiectele. Cred cu adevărat
că toți merită acest rezultat,
mai ales domnul Laurențiu
Nistor, pe care îl respect și îl
admir în mod deosebit. Dar,
decizia a fost a hunedorenilor,
iar eu nu pot să spun decât că
sunt în asentimentul lor. 

- Cât despre experiența
dumneavoastră profesion-
ală și politică, ce ne puteți
zice?

- Experiența mea profe-
sională a început în CSH. Cei
cinci ani petrecuți acolo au
fost plini de provocări și expe-
riențe și și-au pus foarte tare
amprenta asupra modului în
care mă raportez chiar și azi
la oameni. În timpul facultății
am descoperit televiziunea,
care e un miraj, și am devenit
dependentă. Am fost produ-
cator de televiziune în PROTV
și coordonator producție film
la Studiourile din Buftea. Am
lucrat la multe filme, dar cel
mai important a fost cel care
m-a adus aproape de marele
regizor Franco Zefirelli, la fil-
mul Callas forever. Am re-
nunțat să fiu producător
pentru că mi-am dorit mai
mult de atât și așa am mai
făcut niște pași înainte și am
ajuns să predau la Institutul
Diplomatic Român. Am cu -
nos cut mulți oameni politici,
pentru care am lucrat cu
plăcere de-a lungul timpului.
Am fost trainer de comuni-
care pentru partide politice,
manager de campanii elec-
torale și am colaborat cu Gu-
vernul Republicii Moldova,
predându-le oamenilor de co-
municare din ministere situ-
ațiile de criză. De fapt,
expertiza mea este tocmai pe
comunicarea de criză. Un an
am fost plecată la Buxelles,
pentru o colaborare foarte
inedită cu un partid european.
În prezent, predau comuni-
care politică, discurs public,
comunicarea cu mass media,
atât pentru partide politice,
cât și pentru societăți comer-
ciale. De asemenea, colaborez
cu o parte din editurile din
România, iar la dezbaterile
politice merg întotdeauna cu

plăcere, la multe televiziuni
din România, dar și din Spania
și Italia, atunci când ajung
acolo. Totul este o provocare,
fiecare an aducându-mi ceva
nou. Anul trecut, spre exem-
plu, am cunoscut și colaborat
cu parlamentari ai Ligii Nor-
dului din Italia, partid condus
de Matteo Salvini – un exem-
plu de ceea ce trebuie să fie un
lider. Anul acesta am avut
șansa să comentez în direct la
Antena 3, toate evenimentele
politice din SUA și discur-
surile politice ale multor per-
sonalități: Donald Trump, Joe
Biden, Barak și Michelle
Obama, Hillary Clinton, Colin
Powell și mulți alții. Tot anul
acesta l-am cunoscut pe Jamie
Shea, un fost purtător de cu-
vânt al NATO, căruia îi
cunoșteam activitatea și pe
care îl admiram enorm. I-am
luat un interviu, pe care l-am
introdus în teza mea de doc-
torat. A fost un lucru la care
nu îndrăzneam să visez, dar s-
a întâmplat.

- Despre primul semn al
împlinirii profesionale, ne
puteți spune ceva?

- Nu i-aș spune împlinire
profesională, pentru că întot-
deauna mi-am dorit mai mult.
Nu m-am oprit niciodată și nu
mi-am spus îmi doresc să
ajung până aici. M-am bucurat
de toate experiențele și îm-
plinirile mele. Ele continuă să
aibă loc în fiecare zi. 

- Când a fost pentru dum-
neavoastră primul „gust”
pentru mirajul muncii de co-
mentator politic?

- Prima dată am scris arti-
cole, iar mai apoi au venit in-
vitațiile în platourile de
televiziune. Prima emisiune a
fost la Lavinia Șandru, la Real-
itatea TV de atunci. Apoi au
urmat toate celelalte: TVR,
B1TV, RomâniaTV și Antena 3.
„Gustul” a venit pe parcurs, iar
aprecierile celor din jur au
fost hotărâtoare. Am fost sufi-
cient de deschisă să înțeleg și
criticile constructive. Până la
urmă, așa m-am format ca și
comentator politic: din
aprecieri și din critici. Desigur
că informările și analizele
sunt esențiale. Practic, îmi
place să fiu tot timpul cu in-
formația la zi.

- Care vă sunt gândurile,
dorințele și de ce nu, iniția-
tivele în activitatea dum-
neavoastră de zi cu zi?

- Întotdeauna am fost o

persoană activă. Am o
mulțime de gânduri, dorințe
și inițiative în fiecare zi. Chiar
și pe perioada pandemiei, ac-
tivitatea mea nu s-a schimbat
deloc. Predau și particip la
conferințe online, dar când
vorbim de dezbaterile tele-
vizate, acolo lucrurile se
schimbă și prefer să fiu în pla-
tou. Citesc mult și încerc să nu
merg niciodată nepregătită.
Pot spune deschis că foarte
rar mă ia vreo temă prin sur-
prindere. 

- Timp liber aveți?
- Nu-mi place să am timp

liber. Da, am timpul meu în
care citesc, învăț, iar în ultimii
cinci ani am stat mult în bib-
lioteci, pentru că am alocat
mult timp tezei de doctorat.
Dar zilnic îmi fac timp pentru
copiii mei și soțul meu.
Locuim într-o casă lângă Bu-
curești, într-un cartier rezi-
dențial și asta ne ajută să stăm
mult în natură. Ne plimbăm
cu bicicletele sau facem kilo-
metri întregi pe jos. În urmă
cu patru ani mi-am descoperit
o nouă pasiune: motoarele.
Așadar, timpul meu e și pe
motor, mai ales că împreună
cu soțul meu facem parte
dintr-un grup de motocicliști
- oameni minunați. În con-
cluzie, nu am timp liber și nici
nu-mi doresc. De fapt, nu-mi
place termenul de timp liber,
pentru că sună a pierdere de
timp. 

- Vă simțiți o femeie in-
vidiată?

- Nu cred că sunt invidiată.
Cred că sunt apreciată și crit-
icată deopotrivă și cred că
ăsta e un lucru bun, firesc,
până la urmă.

- Se vorbește că sunteți un
exemplu feminin de forță și
echilibru în activitatea pe
care o desfășurați. Cum co-
mentați?

- Între noi fie vorba, fără
forță nu cred că aș fi reușit și
asta pentru că nu e ușor să vii
de la Hunedoara, dintr-un loc
minunat, cu oameni buni și
frumoși și să faci față vieții din
București. Aici nu prea merge
cu mimatul forței – ești sau nu
ești puternic, iar eu am ales să
fiu. În ceea ce privește echili-
brul, vă mărturisesc faptul că
cea mai mare provocare a mea
este să rămân echilibrată și mă
încăpățânez mereu să aduc ar-
gumente. E un lucru la care am
lucrat, altfel nu aș fi credibilă,
iar munca mea ar fi în zadar.

- Ce reflectă legea com-
pensației pentru dumnea -
voastră?

- În primul rând trebuie să
vă spun că eu cred în această
lege. Este una din multe altele
care ne guvernează viața.
Cred că există bine și rău, fru-
mos și urât și mai cred că sun-
tem ceea ce gândim și dăruim.
E alegerea noastră pe ce parte
vrem să fim. Eu am ales fru-
mosul și binele și asta mi se
întoarce în fiecare zi.

- Vă amintiți de vreo de-
primare în activitatea des-
fășurată?

- Nu am fost niciodată de-
primată, am fost tristă și
poate dezamagită când aștep-
tările mele erau prea mari. Un
moment de tristețe și poate
de teamă a fost atunci când
am venit în București și mi-
am dat seama că sunt singură,
într-o lume pe care nu o
cunosc. Cred că toți avem în
noi părți latente pe care le
manifestăm doar atunci când
suntem forțați să o facem. Așa
s-a întâmplat și cu mine – m-
am descoperit altfel decât mă
știam, pentru că-mi impunea
ritmul vieții de aici. Însă, su-
fletul meu nu a devenit nicio-
dată bucureștean, a rămas
hunedorean și spun asta cu
mândrie.

- Ca și hunedoreancă ce
transmiteți locuitorilor din
orașul de pe malul Cernei-
Hunedoara, dar și celor din
județ?

- Să se bucure în fiecare zi
de oamenii de lângă ei și să
conștientizeze și să fie re-
cunoscători pentru locul min-
unat în care sunt. Să nu uite că
Hunedoara e magică, iar
hunedorenii sunt minunați și
binecuvântați.

Au consemnat Ioan Vlad
și Georgeta-Ileana Cizmaș

În fiecare zi am o mulțime de gânduri, dorințe și inițiative 
Dialog cu Sarmiza ANDRONIC - analist politic - București
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D
ecizia vine pe fon-
dul scăderii
numărului de

cazuri de COVID-19.
Deva – Autorităţile iau în

considerare redeschiderea
pieţelor agroalimentare, du -
pă aproape o lună de zile în
care acestea au fost închise
din motive care ţin de pre-
venirea îmbolnăvirilor cu
noul coronavirus. O decizie
arbitrară, au apreciat cele mai
multe asociaţii ale producăto-
rilor agricoli din România, în
condiţiile în care se puteau
găsi alte soluţii pentru a nu-i
da afară din pieţe pe oamenii
care au muncit peste vară, iar
acum ar fi dorit să-şi valori-
fice recolta. 

Soluţiile în care pieţele au
fost reamenajate în aer liber
s-au dovedit păguboase pen-
tru producători, dar şi pentru
clienţi, deoarece puţini au
fost cei care au avut curajul să
cumpere marfa ţinută în frig. 

Iată că acum, cu numai
câteva zile înainte de alegerile
parlamentare, preşedintele
Iohannis a anunţat că la
sfârşitul acestei săptămâni
vor fi redeschise pieţele, pe
fondul scăderii semnificative

a numărului de cazuri de in-
fectare cu noul coronavirus. 

„Am putut să constatăm că
în ultima săptămână numărul
de persoane nou infectate în
fiecare zi a scăzut semnifica-
tiv. Este adevărat că în pe-
rioada sărbătorilor poate s-a
testat un pic mai puţin, totuşi
scăderea este clară. Fiindcă şi
aici sunt tot felul de interpreţi

politici, această scădere se
poate constata cam peste tot
în Europa. Deci, nu numai noi
am luat măsurile juste,
corecte, ci şi alţii şi această
scădere nu este o întâmplare,
nu este o şurubare la date, ci
este o realitate în Europa şi,
din fericire, facem parte din
ţările în care se constată o re-
ducere. Asta fiind constatată,

am discutat aceste chestiuni
cu experţii, cu specialiştii şi
am decis ca de la sfârşitul
acestei săptămâni să fie re-
deschise pieţele”, a declarat
Klaus Iohannis.

Nu putem remarca faptul
că în toată această perioadă
supermarketurile au fost de-
schise sub motivaţia că acce-
sul în acestea se face în mod

controlat şi că spaţiile sunt
mult mai generoase. 

De ce nu s-ar fi putut con-
trola accesul oamenilor şi în
pieţe, cu asigurarea unor
spaţii mai largi între mese,
care să fie ocupate doar de
producătorii agricoli, este o
întrebare cu un răspuns mai
greu de formulat. Din păcate!

Deva – Primul lot de tablete
destinate elevilor care studi-
ază online a ajuns în şcolile din
judeţul Hunedoara. Tabletele
şcolare au fost achiziţionate de
Guvernul României, prin Mi -
nisterul Educației și Cercetării,
în cadrul Programului națio -
nal „Școala de acasă”.  

Dispozitivele electronice
sunt prevăzute cu conexiune
la internet şi au fost recepțio -
nate de către Inspectoratul
Școlar Județean Hunedoara.
Specialiştii au realizat verifi-
carea tehnică a acestora, ta -
bletele fiind apoi predate
directorilor unităților de în-
vățământ care au înregistrat

solicitări în acest sens în
cadrul aplicației informatice
naționale.

Dispozitivele au fost dis-
tribuite, de miercuri, elevilor
din unitățile de învățământ de
nivel gimnazial, după configu-
rare, prin grija directorilor
unităților școlare, în baza unui
Contract de comodat.

Următoarea tranșă de ta -
blete achiziționate în cadrul
programului “Şcoala de acasă”,
este așteptată în județul nos-
tru în data de 15 decembrie și
va acoperi necesarul dispozi-
tivelor electronice pentru ele-
vii de nivel gimnazial, susţin
autorităţile. 

Alegeri parlamentare: peste 380.000 
de hunedoreni sunt aşteptaţi la urne

Deva – Peste 380.000 de
hunedoreni sunt aşteptaţi la
urne, duminică, 6 decembrie,
pentru a-şi alege deputaţii şi
senatorii ce-i vor reprezenta în
Parlament pentru următorii
patru ani. 

Campania electorală se va
încheia sâmbătă dimineaţa la
ora 7,00, aceasta reprezentând
o premieră ca mod de desfăşu-
rare într-o perioadă de res -
tricţii impusă de pandemia de
coronavirus.

O premieră o va repre zenta
şi faptul că scrutinul de du-
minică se va derula în România
cu mai multe loca lităţi aflate în
carantină, dar şi cu unii candi-
daţi care au fost confirmaţi
pozitiv la infecţia cu noul coro-
navirus.

Cât priveşte situaţia din
judeţul Hunedoara, au fost
tipărite 836.965 buletine de
vot pentru alegerea deputa -
ţilor şi senatorilor, ele urmând
să fie distribuite în cele 524 de
secţii de votare din judeţ. 

Totodată, echipele Insti-
tuţiei Prefectului vor trimite
celor 69 de primării din judeţ
ştampilele de vot, autoco -
lantele şi ştampilele de control

pentru fiecare secţie de votare. 
De asemenea, pentru des-

făşurarea procesului elec-
toral în condiţii de maximă
siguranţă sanitară, Instituţia
Prefectului va asigura în
secţiile de votare igienizante,

mănuşi şi măşti de protecţie
pentru participanţii la vot şi
pentru membrii birourilor
electorale.

În judeţul Hunedoara nu -
mărul total al alegătorilor este
de 380.446 persoane. 

Vin alegerile. Se redeschid pieţele!

Primele 1.200 de tablete
pentru elevi au ajuns 

în şcoli
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1.În ceea ce priveşte situaţia economică
a ţarii si în particular a judeţului nostru,
dorim să impunem  elaborarea şi re-
alizarea unui program concret de re-
dresare şi progres. Trebuie renunţat la
abordarea superficială şi dependenţa de
factori intâmplători a creşterii finanţării
economiei, a relaţiilor externe şi a gradului
de ocupare  a forţei de muncă.

Concomitent trebuie să impunem o
politică socială coerentă încât să realizam
depaşirea traiului sub nivelul sărăciei care
există pe întreg teritoriul ţării: orice om
trebuie să aibă un loc de muncă, o locuinţă
decentă şi posibilitatea de a-şi creşte copiii
in condiţii bune.

Considerăm că este necesar să se de-
paşească acele elemente negative care au
ieşit la suprafaţă în perioada de criză san-
itară şi să definitivăm un sistem de sănă-
tate gratuit împreună cu un sistem de
invăţământ dedicat educaţiei de nivel su-
perior al noii generaţii. În acelaş mod se
impune reviziuirea întregului sistem de
salarizare şi asigurări sociale încât românii
să beneficieze de venituri decente, de o
pensie care să le garanteze un trai decent.

2. Revizuirea sistemului de taxe şi im-
pozite care în prezent este excesiv de stu-
fos şi nedrept faţă de marile categorii de
contribuabili.

3. Se impune o îmbunătăţire a admi -
nistraţiei centrale şi locale în sensul eli -
minării birocraţiei excesive. În acest fel
insăşi structura aparatului administrativ
şi a unităţilor teritoriale va putea fi dimen-
sionată la un nivel satisfăcător.

4. Să contribuie la imbunătăţirea legis-
laţiei adoptate până în prezent şi la elabo-
rarea unor legi, care să completeze
lacunele evidente ale reglementărilor în
vigoare. Legile vor trebui astfel alcătuite,
încât să rezulte acte normative pe inţelesul

tuturor cetăţenilor. În plus, considerăm că
publicaţia Monitorul Oficial să fie la în-
demâna cetăţeanului prin reţeaua de dis-
tribuire a presei şi prin gratuitatea
acestuia.

5. În vederea asigurării egalităţii de
şanse la toate alegerile, trebuie impusă
obligativitatea pentru candidaţii aflaţi în
funcţie ca la o anumită dată, înaintea în-
ceperii campaniei electorale să demi-
sioneze din acele funcţii publice. În acest
fel se vor evita acele situaţii frecvente în
care mijloacele financiare şi structurile
statului să fie folosite pentru interesele re-
spectivilor candidaţi.

6. O altă dispoziţie care trebuie impusă
este eliminarea inegalităţii şi discriminării
la obţinerea finanţării partidelor  şi candi-
daţilor în raport cu numărul de mandate
avute în le gislaţia anterioară.

7. Legiferarea dispoziţiei ca pentru
parti ciparea în calitate de candidat a unei
persoane la oricare dintre alegeri, acea
persoană să aibă cetăţenie română.

8. Voi milita pentru ridicarea la un nivel
superior egal cu a celor mai prospere zone
a localităţilor şi altor unităţi teritoriale,
care din motive ecomomice şi chiar
politice sunt neglijate de actualele foruri
legislative şi administrative.

În ceea ce priveşte judeţul Hunedoara,
avem în vedere, o schimbare radicală în
pri vinta politicii aferente Văii Jiului.Con-
sideram că acest teritoriu bogat în fru-
museţi naturale şi istorie are potenţialul
devenirii unui adevărat paradis turistic şi
că însăşi bogăţiile pe care le ofera natura,
pot fi valorificate la un nivel superior.

Mihăiescu Cornel Gavrilă,
Preşedinte PRM Hunedoara,

Candidat pentru 
Camera Deputaţilor

Obiectivele candidaţilor Partidului România Mare, 
pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020

Comandat de Partidul România Mare Hunedoara. Executat de Accent Media SRL.

Cod de identificare atribuit de Autoritatea Electorală 

Permanentă la desemnarea mandatarului financiar: 11200014

Garantăm 
ieşirea din criză!

P
RO România
garantează un
Sprijin Eco-

nomic de Criză pen-
tru firmele
românești mici și 
mijlocii. 

Deputatul de Hune-
doara, Sorin Petru Ma -
rica, spune că partidul pe
care il reprezintă vine  cu
un plan anticriză și cu
măsuri concrete care să
permită afacerilor mici și
mijlocii (IMM-uri) să își
continue activitatea și să

își păstreze locurile de
muncă. Vom des chide
toate afacerile închise de
măsurile abe rante ale
Guvernului PNL!

Dacă nu sprijinim
companiile românești,
acestea vor ajunge-n fali -
ment sau vor fi cum pă -
rate de investitori străini.
Trebuie să protejăm eco -
nomia autohtonă cu mă-
suri care să asigure
continuitatea producției
și securitatea locurilor
de muncă. 

Propunem Sprijinul
Eco nomic de Criză pen-
tru IMM-uri, cu: reduceri
de TVA, anularea unor
obligații fiscal, ajutor
pentru chirii, prorogarea
ratelor bancare, redes -
chiderea aface rilor, Acor-
darea de granturi, efici-
entizarea IMM Invest

PROmisiunea ieșirii
din criză începe pe 6 de-
cembrie, cu #ProRomâ-
nia și Victor Ponta  -
Prim Ministru!

Comandat de PRO ROMANIA - Organizaţia Judeţeană Hunedoara. Executat de Accent Media SRL. Cod

de identificare atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului finan-

ciar:11200008.
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Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT - Organizaţia Judeţeană Hunedoara. Executat de
Accent Media SRL.  Cod de identificare atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la 
desemnarea mandatarului financiar:11200020.

D
uminică mergem la
vot. Mergem să de-
cidem viitorul

județului, dar și viitorul
țării. Este mai important
ca niciodată, ținând cont
de perioada nefastă în
care ne aflăm, să luăm de-
cizia corectă. 

În perioada de criză provo-
cată de pandemie, care va mai
continua, precum și în pe-
rioada de reconstrucție eco-
nomic și social ce va urma,
este nevoie de experiență, de

eficiență și nu în ultimul rând,
de înțelegere. Viitorul parla-
ment și viitorul govern tre-
buie să înțeleagă nevoile
românilor și să acționeze în
consecință.

Fiecare partid politic are
propria abordare. Este nor-
mal, într-o democrație, să
avem abordări diferite. Însă,
de la obiective la imple-
mentare este cale lungă.
Puțini au demonstrate că pot
dezvolta România și pot îm-
bunătăți viața tuturor româ -

nilor. Aici este diferența din-
tre stânga și dreapta. Aici este
diferența dintre social-
democrație și liberalism, în
România, iar Performanțele
Partidului Social Democrat s-
au văzut de fiecare dată. Dar,
în loc să vorbim despre
creșterea economică de 7,1%
în anul 2017, din perioada
guvernării PSD, care este în
sine o performanță, haideți să
vorbim despre ceea ce au
simțit și au trăit românii.

Copiii au fost și vor ră -
mâne prioritate maximă pen-
tru PSD. În ultima guvernare
social-democrată, alocațiile
copiilor au fost dublate, iar in-
demnizația pentru creșterea
copilului a fost majorată. PSD
a propus și trecut prin Parla-
ment legea care prevede o
nouă dublare a alocațiilor
pentru anul 2020. Din păcate,
dreapta politică s-a unit îm-
potriva noastră, considerând
că familiile din România nu
merită un venit social demn.

PSD a avut întotdeauna
grijă de pensionari când a fost
la guvernare. În cei trei ani de
guvernare, punctul de pensie
s-a majorat de patru ori, de la
871 lei în 2016, la 1.265 în

2019. Pensia minimă garan-
tată a crescut cu 76%, de la
400 de lei la 704 lei. Totodată,
PSD a scutit de plata CASS
toate pensile și a redus im-
pozitul la 0% pentru pensiile
sub 2.000 de lei și de la 16%
la 10% pentru cele care de-
pășesc acest prag.

PSD știe cum să reducă șo-
majul și să creeze locuri de
muncă. După trei ani de gu-
vernare PSD, numărul de
salariați din România a cres-
cut cu 800.000 de persoane,
de la 4,7 milioane în 2016 la
5,5 milioane în 2019. Șomajul
a scăzut la cel mai mic nivel
de după Revoluție. Doar 3,1%
în 2019, la predarea gu-
vernării. Actualul guvern de
dreapta a anulat tot acest
efort, iar șomajul de astăzi
este de 5,2%.Tot în Gu-
vernarea PSD, numărul celor
care primesc ajutor social a
scăzut cu o treime, crescând
în schimb numărul salari-
aților.

Dragi hunedoreni, acesta
este Partidul Social Demo -
crat, acel partid care mereu a
luptat pentru nivelul de trai al
tuturor. Noi avem dorința de
a munci, dar și experiența

necesară pentru a crește în
continuare nivelul de trai din
România, în condiții de sigu-
ranță pentru cetățeni. Am
vrut să punctez acest lucru,
pentru că niciodată, scopul
nu scuză mijloacele. Nu
putem sacrifica un segment
de cetățeni, cum vor politi-
cienii de dreapta să o facă,
doar ca să dea bine cifrele pe
hârtie. Mereu, indiferent de
situație, am găsit și o să găsim
soluții pentru siguranța unui
trai mai bun pentru toți
românii.

Duminică, să nu îi lăsăm pe
alții să decidă în locul nostru.
Noi știm ce este cel mai bine
pentru comunitatea în care
trăim. Pe 6 decembrie, cu o
minte limpede și cu gândul la
familiile noastre, mergem să
decidem viitorul Județului
Hunedoara și viitorul țării
noastre.

Gânduri bune, tuturor.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Comandat de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT -
Organizaţia Judeţeană Hunedoara. Executat de
Accent Media SRL.  Cod de identificare atribuit de
Autoritatea Electorală Permanentă la  de-
semnarea mandatarului financiar:11200020.

Echipa de candidați PSD Hunedoara pentru Senat și Camera Deputaților

DESPRE

VIITOR
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preşedintele fede -
raţiei române de 
fotbal, răzvan

Burleanu, a anunţat, că va
candida pentru un post de
membru în Consiliul fifa,
un succes în cadrul acestor
alegeri aducându-i 
automat şi funcţia de
membru în Comitetul 
Executiv al uEfa.

"Comitetul Executiv m-a
nominalizat în unanimitate
pentru a candida din partea
UEFA la funcţia de membru în
Consiliul FIFA. E o decizie
luată în ultimele zile, o decizie
în care am fost încurajat pu -
ternic de alţi preşedinţi de
federaţii din Europa, iar eu 
m-am bucurat să regăsesc
acest sprijin în unanimitate şi
în rândul colegilor din Comi -
te tul Executiv. Ştiu că va fi o

luptă foarte dificilă, dar vă
asigur că îmi voi reprezenta
ţara cât mai bine posibil", a
spus Burleanu la finalul şe -
dinţei Comitetului Executiv al
FRF.

"Ar fi o adevărată onoare,
responsabilitate, recunoaş -
tere, dar şi o provocare ca îm-
preună cu preşedintele şi alţi
7 colegi de la UEFA să ne
putem bate să reprezentăm
interesele fotbalului euro-
pean la FIFA. Prin urmare nu
voi reprezenta doar România,
ci toate cele 54 de federaţii
naţionale. Este şi o provocare,
pentru că un membru în Con-
siliul FIFA devine automat şi
membru în Comitetul Execu-
tiv al UEFA. Ar fi pentru prima
dată când un român can-
didează pentru această
funcţie de la afilierea FRF la

FIFA din 1923", a adăugat
preşedintele.

Alegerile la care federaţiile
naţionale afiliate UEFA vor
vota reprezentanţii pentru
cele 4 locuri vacante dedicate
confederaţiei europene în
conducerea FIFA vor avea loc
în 2 martie 2021.Consiliul
FIFA este condus de preşe -
dintele forului mondial, Gi-
anni Infantino, şi este alcătuit
din 36 de reprezentanţi ai
confederaţiilor continentale.

UEFA are 9 reprezentanţi
în Consiliul FIFA, preşedintele
UEFA fiind membru de drept
(Aleksander Ceferin - Slove-
nia). Totodată, Statutul FIFA
impune un membru din spa -
ţiul britanic (urmează să fie
desemnat) şi o reprezentantă
pentru fiecare confede raţie
continentală (Evelina Chris-
tillin - Italia, al cărei mandat
expiră în 2021).

În 2021 expiră mandatele
a patru din ceilalţi şase mem-
bri care reprezintă Europa.
Aceştia sunt Fernando Gomes
(Portugalia), Alexei Sorokin
(Rusia), Georgios Koumas
(Cipru) şi Dejan Savicevic
(Muntenegru). Alţi doi mem-
bri sunt Noel Le Graet
(Franţa) şi Sandor Csanyi
(Ungaria). Termenul limită
pentru depunerea candida-
turilor este 2 decembrie
2020. Toţi cei patru membri
ale căror mandate expiră în
2021 îşi pot depune candi-
datura pentru un nou man-
dat.

Fotbal: Răzvan
Burleanu candidează
pentru Consiliul FIFA

Trei sportivi români,
ionuţ Chiriac (cat. 52
kg), hunedoreanul

Daniel Gîrleanu (cat. 54
kg) şi ana romanţov (cat.
48 kg), s-au calificat în fi-
nalele Campionatelor Eu-
ropene de box pentru
cadeţi de la Sofia (sportivi
născuţi în 2004 şi 2005).

Ionuţ Chiriac l-a învins pe
puncte pe israelianul Abdel
Raouf Abd El Jawad (5-0), în
semifinalele cat. 52 kg, iar în
finală îl va înfrunta pe rusul
Stepan Şalapanov, în data de 2
decembrie.

Daniel Gîrleanu a trecut şi
el la puncte de adversarul său
din penultimul act, rusul Ana-
toli Popov (5-0), iar în finala
cat. 54 kg va boxa cu
ucraineanul Aider Abdu-
raimov, pe 2 decembrie.

Ana Romanţov, la cat. 48 kg,
a câştigat la puncte în faţa
pugilistei bulgare Diliara
Ahmedova (5-0), în semifi-
nale, urmând să lupte pentru
medalia de aur cu rusoaica
Alena Tremasova, în data de 2
decembrie.

La cat. 46 kg, Ionuţ Pavel a

fost învins în semifinale de
rusul Rasul Magomedov (0-5),
iar Saly Palapiuc a cedat în
semifinalele cat. 48 kg, la mare
lupta, în faţa moldo veanului
Ilie Argatu (2-3). Tot luni,
Andra Sebe a pierdut (0-5)
semifinala cat. 60 kg cu Anas-
tasia Kramarenko (Ucraina).

Doruleţ Ţiu va boxa în
semifinalele cat. 60 kg, pe 1
decembrie, cu ucraineanul
Aleksandr Iarovîi. De Ziua
Naţională au urcat în ring şi
Alina Creţu, la cat. 66 kg, con-
tra rusoaicei Anastasia De-
murcian, Maria Cimpoeru, în
semifinalele cat. 75 kg, îm-
potriva polonezei Oliwia Czer-
winska, şi Maria Botică, în
semifinalele cat. +80 kg, con-
tra ucrainencei Polina Cer-
nenko.

România, care a aliniat 21
de sportivi la Campionatele
Europenele de cadeţi, 13 la
masculin şi 8 la feminin, are
zece medalii asigurate, dintre
care trei sunt de bronz, trei de
un metal mai preţios (aur sau
argint), iar alte patru vor fi de-
cise într-o măsură marţi, după
semifinale.

Box: Trei români, în finalele
Campionatelor Europene de Box

Societate comercială angajează

manipulanŢi  mĂrfuri
Oferim: • salariu net 2200 lei

• tichete de masă
• masa la prânz
• asigurăm transport. 
Relaţii la telefon 0735/040.143.
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R
eprezentativa de
handbal feminin a
României  nu a

susținut nici măcar un
meci amical în 2020 dar și
în aceste condiții a efec-
tuat deplasarea în Dane-
marca pentru a participa
la campionatele Europene. 

O altă problemă a națio -
nalei României înainte de
Euro 2020 este faptul că
lipsește Crina Pintea, un pion
importanta în cadrul echipei.
În plus, nu mai puțin de 11

jucătoare din lotul de 18 au
maximum 6 meciuri de hand-
bal în picioare în această
toamnă!

Joi, 3 decembrie România
va juca în debutul turneului
final al Campionatului Euro-
pean cu Germania ceea ce va
însemna și debutul lui Bog-
dan Burcea și Robert Licu pe
banca tehnică a echipei
naționale.

România a plecat la Euro
cu cinci debutante la un
turneu final iar alte câteva

componente ale formației
sunt la prima competiție con-
tinentală. Mai mult, 11 fete
din lotul de 18, adică peste
60%, au jucat maximum șase
jocuri oficiale în această
toamnă în Liga Florilor. Iar
febra competiției au simțit-o
doar câteva zile, având în
vedere că patru etape au fost
grupate în șase zile într-un
turneu la Sf. Gheorghe. Doar
șase fete din lot au jocuri și în
cupele europene, trio-ul de la
CSM București, Neagu, Dedu

și Moisă, două fete de la Glo-
ria Buzău, Subțirică și Iuganu,
plus Yuliya Dumanska la Po-
dravka. De asemenea, Laura
Popa a mai avut două partide
în plus în Turneul Final Four
din lunba septembrie.

„Este clar că avem o echipă
destul de neexperimentată la
acest Campionat European,
nu trebuie să ne ascundem
după deget. Cel puțin centrul
echipei naționale la acest
Campionat European va fi
format din jucătoare care au
jucat puțin sau deloc pe po -
ziția aceea. Lorena Ostase a
evoluat anul trecut la Campi-
onatul Mondial în centrul
apărării, dar destul de puțin
din ce îmi amintesc. Iar Ana
Savu, de obicei, nu prea a
evoluat în pozitia de apărător
central la echipa națională. Va
fi greu, va fi greu și pentru ele,
însă mergem la drum cu ce
avem, avem încredere în jucă-
toarele pe care le avem, vom
încerca să ne încurajăm una
pe cealaltă și să formăm un
grup cât mai unit, pentru a
suplini absențele și carențele
în astfel de momente”, a punc-
tat Cristina Neagu înaintea
plecării la Euro 2020.

Selecționerul Bogdan
Burcea nu s-a plâns însă în
niciun moment de aceste
probleme și a încercat să
transmită permanent mesaje
pozitive. „România poate sur-
prinde cu unitatea de grup, cu
inteligența și cu disciplina
tactică. Întâlnim trei adver-
sari (Germania, Polonia,
Norvegia) care au în compo-
nență un număr mare de
sportive angrenate în com-
petițiile majore europene.
Toate cele trei echipe au
obținut rezultate destul de
bune atât la nivel de cluburi,
cât și la nivelul echipei
naționalei. Meciul de debut
împotriva Germaniei e foarte
important pentru noi. Este un
meci în care un eventual
rezultat pozitiv ne poate con-
strui un capital de încredere,
important în abordarea ul-
timelor partide din grupă cu
Polonia și Norvegia”, a co-
mentat Burcea pe acest
subiect, al lipsei jocurilor
pentru echipa națională.

Turneul final se va des-
fășura în totalitate în Dane-
marca în perioada 3-20
decembrie. România va juca
în Grupa D.

Handbal: Echipa naţională feminină 
are şanse mici la medaliile europene

V
icecampioană euro-
peană la bob, Ioana
Gheorghe, 23 de ani,

aflată în cantonamentul de
la Sigula din Estonia, a
dezvăluit iadul trăit la lotul
olimpic feminin, unde
spune că antrenorul Paul
Neagu, 66 de ani, a încercat
în repetate rânduri s-o
lovească și s-o umilească.

Ea a făcut mai multe de-
clarații prin care spune și fap-
tul că antrenorul lotului
obiș  nuiește să le solicite fe te -
lor de la lot să participe  la tot
felul de  întâlniri cu interlopi
din Constanța, amenin țându-
le și obligându-le să tacă.

Într-un comunicat emis re-
cent de COSR , instituția a sub-
liniat că „dezaprobăm orice
gest care aduce atingere
oricărui sportiv. Cerem Fede -
rației Române de Bob și Sanie
ca până la definitivarea cerce -
tării să numească un nou
antrenor care să asigure con-
tinuitatea pregătirii. COSR își
exprimă totalul dezacord față
de astfel de situații și oferă
sprijinul total pentru ca
sportiva Ioana Teodora
Gheor ghe să își poată con-
tinua pregătirea în condiții de
siguranță până la soluționarea
și clarificarea situației”.

Olimpice:  Scandal la 

lotul național de bob

C
lubul de fotbal CFR
Cluj a anunţat într-
un comunicat de

presă publicat pe site-ul
său oficial, rezilierea con-
tractului cu antrenorul
principal Dan Petrescu,
aflat în funcţie din 22
martie 2019.

"În cursul zilei de luni,
clubul CFR 1907 Cluj şi Dan
Petrescu au ajuns la un acord
privind rezilierea amiabilă a
contractului. Dorim să îi
mulţumim pentru toate per-
formanţele realizate împre-
ună în aceşti trei ani.
Mulţumim, Dan Petrescu şi
multă baftă mai departe în
carieră", se menţionează pe
site-ul campioanei en titre a
României.

Despărţirea de tehnician
vine la doar o zi după ce for-
maţia ardeleană a fost elimi-
nată din Cupa României de
CSM Poli Iaşi, scor 1-0, în
şaisprezecimile competiţiei.

În vârstă de 52 de ani, Dan
Petrescu este cel mai titrat
antrenor din istoria grupării

CFR Cluj, cu trei titluri con-
secutive câştigate, 2017/
2018, 2018/2019 şi 2019/
2020. El a condus formaţia
clujeană în două mandate,
10 iunie 2017 - 5 iunie 2018
şi 22 martie 2019 - 30
noiembrie 2020.

Conform informaţiilor ve-
hiculate în mass-media, în
locul lui Dan Petrescu ar
putea fi instalat Adrian Mutu,
în prezent selecţioner al
echipei naţionale de tineret a
României.

Fotbal: Dan Petrescu pleacă de la
CFR Cluj Napoca



Generos și iubitor față
de cei nevoiași, Sfân-
tul Nicolae - ”făcăto -

rul de minuni”- unul din
cei mai iubiți sfinți ai creș -
tinătății, este sărbătorit în
fiecare an, la 6 decembrie.
În tradiția românească,
este cunoscut sub numele
de Moș Nicolae.

Sfântul Nicolae 
Încă din tinerețe a avut

chemare spre viața duhov -
nicească. S-a născut în cetatea
Patara din ţinutul Lichiei,
Asia Mica. Părinții lui, care au
murit când el era încă tânăr, 
l-au învăţat tainele credinţei
în Iisus, fiul lui Dumnezeu

După moartea părinților,
Sfântul Nicolae și-a folosit
averea rămasă de la părinții
săi pentru a-i ajuta pe cei
săraci, pe cei aflați în sufe -
rință și pe cei neajutorați. A
ridicat Mănăstirea Sionulu, de
lângă Mira, Turcia, fiind un
exemplu pentru semeni, tră -
ind în post și rugăciune până
la sfârșitul vieții. Înălţat
Arhiepiscop al Mirelor Li chi -
ei, Sfântul s-a dovedit a fi un
părinte bun și înţelept, care
dăruia lumină şi har credin-
cioşilor. În timpul prigoanelor
împăratului Diocleţian îm-
potriva creştinilor, Sfântul
este aruncat în temniţă, dar și
de acolo vorbea poporului
despre Legea lui Dumnezeu.
După urcarea pe tron a Sfân-
tului Constantin, a fost eli -
berat din închisoare. S-a stins
din viață, plecând la Dum-
nezeu, în ziua de 6 decem-
brie, dată la care este și
sărbătorit. A fost înmormân-
tat în mănăstirea Sionului,
scrie crestinortodox.ro. 

Moaştele Sfântului Nicolae
se află la Bari (Italia), unde
credincioşii din întreaga lume
se închină şi se roagă pentru
ocrotire şi vindecarea de boli.

Sfântul Nicolae - 
făcătorul de minuni
Încă din timpul vieții era

considerat sfânt, datorită mi-
nunilor pe care le săvârșea. Se
spune că a salvat cetatea Mira
de la foamete, dar şi sufletele
a două fete ce ar fi urmat să-
şi scoată familia din sărăcie
dând cinstea pe desfrânare.
Atunci când tatăl fetelor in-
tenționa să le împingă spre
desfrâu, Sfântul Nicolae le-a
sărit în ajutor, aruncând pun-
gulițe cu bani în camerele
fetelor, scrie historia.ro. După
primirea darurilor, acestea s-
au căsătorit. Prin rugăciune,
Sfântul a salvat de la
naufragiu marinarii de pe o
corabie. De atunci, marinarii
îl cinstesc și-l consideră
ocrotitorul lor. Tot despre
Sfântul Nicolae se spune că a
izbăvit de la moarte pe trei
bărbaţi năpăstuiţi pe nedrept.
Aflând că vor fi omorâți, aceș-
tia l-au chemat pe sfânt în
ajutor. Și, se spune că Sfântul
Nicolae s-a arătat în vis îm-
păratului şi eparhului. Pe
eparh l-a mustrat pentru că a
defăimat împăratului pe cei
trei bărbaţi, iar împăratului i-
a arătat şi i-a dovedit că băr-
baţii aceia sunt nevinovaţi. De

asemenea, Sfântul Nicolae a
vindecat mulți bolnavi demo-
nizați și a înviat un tânăr
corăbier, care căzuse de pe
catarg și s-a înecat,scrie
crestinortodox.ro. Chiar și
după moartea sa, se crede că
Sfântul Nicolae vine în aju-
torul celor ce au nevoie de el
salvându-i de primejdii.

Moș Nicolae
Așteptat cu nerăbdare de

toți copiii, Moș Nicolae
sosește în noapte de cinci
spre șase decembrie, pentru
a aduce daruri. Și cum copiii
știu că moșul privește pe
geam și-i vede dacă au fost
cuminți sau nu, aceștia își
pregătesc ghetuțele, pentru a
primi darurile Moșului,
potrivit traditiisiobiceiuri.ro.
Dar, pe cei leneși și neascultă-
tori, Moșul îi avertizează,
lăsându-le câte o nuieluşă.
Tradiţia spune că nuieluşa cu
care este lovit neascultătorul
trebuie să fie de măr, iar dacă
aceasta, pusă în apă, va înflori
până de Crăciun, înseamnă că
sfântul "a mijlocit" iertarea
celui care a fost lovit. Face
daruri săracilor, îi liniștește
pe cei triști, iar prin rugăci-
une, cu putere de la Dum-

nezeu, vindecă pe cei bolnavi.
Și cum Moş Nicolae nu uită pe
nimeni, toţi membrii familiei
sunt răsplătiţi. În unele locuri,
copiii lasă moşului din mân-
carea lor preferată, ca să-i
ierte pentru că nu au fost
cuminţi.

Credințe, tradiții și
obiceiuri de 
Moș Nicolae

Acestea sunt diferite, de la
o zonă la alta. Dar toate au
menirea de a aduce bucurie,
zâmbete și belșug în case.

• În  popor există credința
că Moșul are rolul de a pro-
teja lumea împotriva întuner-
icului, a frigului și a răului,
asigurându-se ca soarele să
nu fugă spre alte tărâmuri.

• Vine la noi pe un cal alb,
iar în ziua de 6 decembre, din
barba-i albă, cad fulgi de nea,
așternându-se ca o mantie
peste pământul roditor,

potrivit calendarortodox.ro
• Patron al apelor, Moș

Nicolae are puterea de a salva
de la înec pe cei aflați în
necaz, dacă este invocat în
gând cu credință.

• Conform tradiției 
populare, în nopțile Sfintelor
Sărbători, când pentru o clipă
se deschid cerurile, Moș Nico-
lae poate fi zărit stand de-a
dreapta lui Dumnezeu, calen-
darortoodox.ro.

• În unele zone, în ziua de
Sfântul Nicolae se aduc în
casă crenguțe de pomi fruc-
tiferi, care se pun în apă,
lângă icoane, potrivit obi-
ceiurisitraditii.ro. Dacă aces-
tea vor înflori până la sfârșitul
anului, este semn că anul care
vine va fi unul roditor. 

• În ziua Sfântului Nicolae
feciorii se adună în cete și își
aleg gazda în casa căreia vor
avea loc repetițiile pentru co -
lindele de Crăciun și Anul
Nou.
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În urma studiilor efectu-
ate, cercetătorii susțin
că anotimpul în care

ne-am născut își poate
pune amprenta asupra
personalității noastre. Iar
vremea şi lumina soarelui,
la momentul naşterii, ne
influențează caracterul,
sănătatea şi chiar capaci -
tăţile noastre intelectuale.
Și cum o parte din trăsă-
turile noastre sunt schim-
bătoare, precum
anotimpurile, iată ce ne
spun astrele: 

Persoanele născute
iarna

Au o personalitate puter-
nică, dar în realitate sunt
timide și rezervate. Își fac
puțini prieteni, dar sunt loiale
toată viața. Buni organizatori
și lideri, pot avea realizări
strălucitoare, fără să ceară
nimănui ajutorul. Atunci când
sunt puse în fața unei alegeri
dificile, aceste persoane țin

cont doar de interesele lor.
Dar, le caracterizează statorni-
cia și duc la bun sfârșit lucrul
început.

Nativii lunii decembrie
sunt sociabili, logici, practici şi
îi influențează uşor pe ceilalţi.
Cei din ianuarie sunt in-
teligenți, atenți, introvertiți, le
place să critice și nu suportă
restricțiile, libertatea.ro. Cei
născuți în februarie pot fi
încăpățânați, rebeli, petrecă -
reți. Despre copiii născuți
iarna se spune că gerul i-a
făcut mai rezistenți, ambițioși
și, totodată, foarte exigenți.

Persoanele născute
primăvara

Sunt dinamice și pline de
viață. Dar le  lipseşte  cu
desăvârşire simţul organizării
şi diplomaţia. Cu toate aces-
tea, nu le scapă nici un detaliu
și au o putere de observație
greu de definit. Îşi fac prieteni
cu uşurinţă şi au o energie

ieșită din comun.  Se ocupă de
mai multe lucruri în același
timp, chiar dacă nu le iese
totul așa cum vor. Nu le place
să stea degeaba, ci mai de-
grabă, sa fie productive, scrie
eva.ro. Sunt deschise schim-
bării și, atunci când este cazul,
o pot lua de la capăt, scrie
ecology.md. În relațiile amo -
roase sunt sincere și corecte.
Nativii lunii martie sunt gen-
eroși, dar schimbători. Cei din
aprilie sunt dinamici, dar
răzbunători, iar cei din mai
pot fi încăpățânați, pasionali și
clarvăzători.  Copiii născuţi
primăvara, se pare că au note
mari la şcoală.

Cei care s-au născut
vara

Sunt activi, pasionali și
calzi, precum soarele verii.
Analitici și buni ascultători,
aceștia acceptă greu criticile,
fiind convinşi că au întot-
deauna dreptate. Se ener -

vează foarte repede și își pierd
răbdarea atunci când li se dau
explicații. Îşi exprimă greu
sentimentele și pun la suflet
răutățile celor din jur. Dar, ei
nu ştiu să-şi pună  în valoare
talentul nativ. Cei născuți în
luna iunie sunt sinceri dar se-
cretoşi, muncitori, orgolioşi,
potrivit libertatea.ro. 

Nativii lunii iulie pot fi cu-
rajoşi, buni observatori, geloşi
și ușor de rănit. Cei născuți
înainte de echinocțiul de
toamnă, sunt activi, pasionali
calzi şi altruişti.

Influențați de lumina pu -
ternică a soarelui, despre
copiii născuți vara se spune că
sunt puternici și optimiști

Cei care s-au născut
toamna

Persoanele născute între
echinocţiul de toamnă - 23
septembrie şi solstiţiul de
iarnă -  22 decembrie, au un
caracter puternic, sunt inde-

pendente şi răbdătoare. Gân-
desc mult înainte de a acţiona
şi se bazează întotdeauna pe
rațiune. Uneori caută singură-
tatea, iar dacă li se oferă
ocazia, sunt gata să renunțe la
ea.

Firi precaute, bine organi-
zate, atente la detalii și stu-
dioase, persoanele născute în
septembrie dau o mare
atenție carierei, fiind foarte
bine organizate, potrivit horo-
scop.ro. În schimb, cele năs-
cute în octombrie, sunt
secretoase dar sincere, ro-
mantice dar egoiste, uneori
chiar irascibile, iar cele din
noiembrie au sentimente pro-
funde, sunt ambițioase și ge -
neroase. 

Copiii născuţi toamna se
pare că sunt mult mai atraşi
de sport decât cei născuţi în
celelalte anotimpuri.

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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Prietenii vor avea nevoie de
voi în această perioadă, mai
ales că sărbătorile se apropie.
Nu este exclus să fiți nevoiți
să vă încălcați principiile și
să faceți un compromis la
locul de muncă. Participați la
un eveniment restrâns, în
familie.

Încercați să fiți mai organizați
și mai responsabili, mai ales că
trebuie să reparați niște
greșeli din trecut. La locul de
muncă aveți un program
foarte încărcat și sunteți
nevoiți să faceți față tuturor
cerințelor impuse de situațiile
neprevăzute care apar.

Continuați să fiți prevăzători
în tot ce faceți și nu vă încre-
deți în vorbele frumoase care
vi se spun. Pentru că, există
anumite persoane care-și ur-
măresc interesul și vor cu
orice chip să parvină. Este o
perioadă prielnică să vă re-
decorați locuința.

Vă gândiți să căutați un alt
loc de muncă, într-un dome-
niu diferit de ceea ce faceți
acum. Nu este exclus să vă
hotărâți să lucrați pe cont
propriu, dar în acest caz, tre-
buie să vă schimbați modul
de a privi lucrurile. Profitați
de energia de care dispuneți!

Relațiile profesionale intră
într-un impas și este nevoie
să vă străduiți mai mult, ca
să dovediți că ideile voastre
sunt constructive. Înconju-
rați-vă de oameni de valoare
și ignorați-i pe cei care
încearcă să vă influențeze
negativ. Doar așa veți reuși!

Vă veți confrunta cu tot felul
de probleme mărunte în pe-
rioada următoare, pe care vă
străduiți să le finalizați
înainte de sărbători. Dacă vă
organizați mai bine timpul,
sigur veți reuși. Totul este să
aveți încredere în forțele
voastre.

Sunteți nevoiți să lucrați peste
program, întrucât, în această
perioadă, șefii vă cer un efort
în plus. Bazați-vă și pe colegi,
care vă pot ajuta atunci când
situația o impune. În familie
lucrurile s-au mai liniștit, dar
depinde doar de voi ca să păs-
trați echilibrul.

La serviciu trebuie să vă or-
ganizați mai bine munca, în
așa fel încât să finalizați
proiectul la care lucrați,
înainte de sărbători. Nu
lăsați pe nimeni fără respon-
sabilități și, dacă este posibil,
stați aproape de cei cu care
lucrați. 

Lucrurile încep să se reașeze
și să nu mai fie nevoie să lu-
crați peste program. Dar, este
posibil ca o persoană apropi-
ată, care trece printr-o situ-
ație dificilă,  să aibă nevoie de
sprijinul vostru. Vă veți im-
plica, dar căutați să nu vă im-
puneți punctul de vedere.

În această perioadă, veți par-
ticipa, alături de colegi, la un
proiect de anvergură, pe care
intenționați să-l finalizați
înainte de sărbători. În familie
lucrurile nu stau atât de bine
pe cât v-ați dori. Este nevoie să
manifestați mai multă răb-
dare față de cei apropiați.

La locul de muncă selectați-
vă prioritățile și abordați
doar problemele care vă
privesc. Încercați să găsiți un
numitor comun cu cei din jur,
dar totodată, nu vă ameste-
cați în discuții neprincipiale.
Evitați colegii care încearcă
să tragă chiulul.

O schimbare radicală, pe care
nu intenționați să o discutați
cu cei apropiați, poate deveni
o problemă de viitor. Gândiți
bine fiecare pas și nu luați
hotărâri pripite, care v-ar
putea afecta. Dar, indiferent
de situație, cei apropiați vă
vor susține.

• Într-o farmacie
- Ce-mi recomandați pentru soțul meu,

Xanax sau Extraveral? 
- Care-i diagnosticul?
- Pantofi de 360 de euro!

• Doi prieteni stau de vorbă:
- Doctorul mi-a prescris să nu mai beau

decât un pahar de vin la o masă ...
- Așa, și ?
- Mi-am cumpărat încă 10 mese.

• Discuție între tată și fiu
- Tată, tu te-ai însurat la biserică sau la

starea civilă?
- La beție, dragul meu, la beție ...

• Discuție între soți
Dimineața, soția își întreabă soțul:
- Unde ai fost?
- Am dormit la un prieten.
-La care?
- Am sunat la zece prieteni de-ai tăi. La

șase dintre ei ai dormit, iar la patru, încă mai
dormi!

• Răspunsul învățătoarei…
- Ia zi, fiule, s-a prins învățătoarea că îți fac

eu temele?
- Nu, dar a zis că pe zi ce trece sunt tot mai

prost!

• Discuție între două blonde
O blondă îi spune altei blonde:
- Mi-am dat două găuri într-o ureche.
- Și ... acum auzi mai bine?!

• Sunt iubiți în viața reală 

Chiar dacă Bahar Șahin (Cerem) și Ozan Dolu-
nay (Cenk), actorii din serialul turcesc ”Nemilosul
Istanbul” nu se înțeleg în serial, în viața reală, se
pare că aceștia se înțeleg foarte bine. Presa din Tur-
cia scrie că între cei doi actori, pe parcursul seri-
alului, s-ar fi aprins flacăra iubirii. Conform știrilor,
cei doi ar fi fost surprinși când se sărutau într-un
restaurant de pe plajă, fără să-i intereseze nimic,
apoi au plecat cu un taxi.

Simay Barlas, (Damla) din același serial, a debu-
tat în ”Furtună pe Bosfor. Și despre ea se spune că
ar fi fost surprinsă în ipostaze tandre cu actorul
Idris Tașkan, Civan din ”Nemilosul Istanbul”. Dar
cei doi nu au confirmat relația.

SERIALE NOI SE SPUNE CĂ:

Miercuri, 9 decembrie, ora 20.00

Prizoniera destinului
Inspirat dintr-o poveste reală, serialul ”Prizoniera

destinului” va fi difuzat de postul Kanal D. În central
acțiunii se află Zeynep, care traversează o serie de ex-
periențe dramatice. Ea provine dintr-o familie săracă,
dominată de un tată alcoolic. Dar, atunci când fratele
lui Zeynep moare, în urma unui tratament inadecvat,
norocul micuței se schimbă. Familia pentru care lu-
crează mama sa ca menajeră se oferă să o adopte. În
speranța că fata va duce o viață mai bună, părinții  ei
acceptă. Și astfel, Zeynep ajunge să fie înconjurată de
dragoste și să aibă o viață frumoasă. Și, după o
copilărie marcată de lipsuri și nesiguranță, Zeynep
devine, datorită noii sale familii, o femeie inteligentă,
educată cu perspectiva unei vieți împlinite. Se lo-
godește cu un tânăr exemplar, din înalta societate, iar
viitorul ei pare a fi foarte frumos. Dar lucrurile se
schimbă în momentul în care mama naturală a fetei
își face apariția, căutând să recapete controlul asupra
ei. Și astfel, tânăra este prinsă între iubirea pe care o
nutrește față de familia care a adoptat-o și cea pentru
părinții care i-au dat viață.

KANAL D



C
ând ai toate puterile

statului în mână, Guvern,

Parlament, Servicii,

atunci ești cel care conduci

totul, nu doresc să intervină

derapajul. Oricum, după cum

merge țara astăzi, va fi greu în

viitor! Trebuie schimbat ceva,

în toată conducerea executivă.

Monopolizarea puterii nu este

normală într-un stat demo-

cratic

Această monopolizare a put-
erii este posibilă printr-un control
strict al guvernului asupra tuturor
aspectelor societății și vieții indi-
vizilor. Conducerea totalitară nu
permite libertatea individuală, iar
organizațiile vechi și instituțiile
sociale sunt limitate și suprimate.
Datorită acestui fapt, statul
supraveghează toate aspectele
care privesc grupurile de tineret,
grupurile culturale, religioase,
profesionale și sportive printr-un
control politic, iar guvernul are
puteri nelimitate în treburile de zi
cu zi ale cetățeanului. În acest fel,
putem spune că regimurile total-
itare diferă de formele mai vechi
ale regimurilor autoritare, unde,
obiectivul principal era, în general,
limitat la obținerea controlului
politic.

Nu puțini sunt aceia care con-
sideră că România a înlocuit total-
itarismul de tip comunism, cu
totalitarismul de tip globalist.
Avem idei trăsnite: ard spitalele
iar nouă ne arde de alegeri. Pentru
cine și de ce să defilam cu tancuri
și avioane, când oamenii mor zil-
nic, cu sutele. Iar salvările trans-
portă continuu bolnavi, care nu
știu dacă se mai întorc. Argentina
a declarat trei zile de doliu pentru
un celebru fotbalist, Maradona, iar
la noi, pentru 15 morți arși de vii,
nu s-a declarat o zi de doliu. Orice
ar spune acum Orban, Tătar sau
Arafat, nu-i mai crede nimeni. 

Cineva se joacă cu viețile  

oamenilor

Au pierdut controlul! Mă refer
la sănătate. Nici biserica nu iartă
ce s-a întâmplat, nici oamenii din
piețe, restaurante, magazine. Cine
se mai gândește la actori, artiști și
alții?! Pensiile mici nu au fost
mărite nici măcar cu câteva sute
de lei, fără a fi mărite și cele mari.
Doamna ministru vorbește ca Ili-
escu la televizor, dar nimic concret
pentru oameni. Mă întreb de ce
mai facem alegeri, când Președin-
tele a spus public că premierul îl
va da un anume partid. Cineva se
joacă cu mințile și nervii  oame-
nilor, inclusiv cu viețile lor.

"Ne îndreptăm spre o glob-
alizare totalitară. Este la fel de per-
iculoasă și în Occident și în Orient.
Am ieșit din comunism în 1989, e
adevărat. Dar cum bine observa
un remarcabil analist francez, Jean
Francois Revel, nu contează
numai să ieși din comunism, con-

tează să părăsești toate con-
secințele comunismului, ceea ce e
mult mai greu. Noi am ieșit din co-
munism, dar funcționăm în
formele lui mentale. Care era cri-
teriul absolut în comunismul
marxist, după care era judecată
realitatea socială? Factorul eco-
nomic. Este astăzi un alt factor
mai important decât cel eco-
nomic? Nu. Comunismul era cer-
tat cu ideea de tradiție. Și lumea
de azi, cu ideologiile de azi, caută
să o distrugă. Comunismul era
anti-naționalist, cu desființarea
granițelor naționale. Este exact ce
se întâmplă astăzi în comunitatea
europeană. Vasăzică, am rămas pe
aceleași coordonate, numai că
lanțul e ceva mai lung. Asta e tot
ce-am câștigat. Sau dacă vreți, am
căzut din lac în puț", a spus Daniel
Codrescu, la Trinitas TV.

Esența și misterul expe-
riențelor totalitare ale secolului al
XX-lea sunt de găsit în cele ce
urmează: „Respingerea completă
a tuturor barierelor și tuturor
constrângerilor pe care politicul,
civilizația, moralitatea, religia,
sentimentele naturale de compa-
siune și ideile universale de frater-
nitate le-au ridicat spre a modera,
reprima sau sublima potențialul
uman pentru violență individuală
sau colectivă” (Pierre Hassner).

Similitudinile existente între
experimentele comunist și fascist
(rolul determinant al partidului,
preeminența ideologiei, om-
niprezenta poliție secretă, fasci-
nația tehnologică, cultul frenetic al
„Omului Nou”, celebrarea cvasi-re-
ligioasă a liderului carismatic), nu
ar trebui să oblitereze diferențe la
fel de importante (una dintre
acestea fiind absența proceselor-
spectacol naziste sau epurările
permanente în interiorul partidu-
lui).

Cu toate acestea, istoricul
Eugen Weber observa cu multă ju-
diciozitate că „distincția dintre
fascism și comunism este mai
curând relativă decât absolută,
mai degrabă dinamică decât fun-
damentală.” În aceste condiții,
cineva ar putea pune aceeași în-
trebare ca Weber: „Nu este
această similitudine fundamen-
tală între convingerile și sistemele
totalitare cel puțin la fel de impor-
tantă ca diferențele lor de viz-
iune?” 

De-a lungul carierei mele, am
încercat să mă angajez într-un di-
alog permanent cu cele mai influ-
ente contribuții la aceste
importante întrebări morale și
politice. Secolul al XX-lea a fost
chinuit de dureroase polarizări
ideologice, ale căror efecte con-
tinuă să ne bântuie și astăzi. Pe de
altă parte, atât stalinismul, cât și
nazismul, au căutat „inamici con-
creți” și au operat cu noțiunile de
vinovăție colectivă și chiar genet-
ică. În mod evident, ficțiunea
bolșevică stigmatiza „păcatele”

politice, în vreme ce Weltanschau-
ung-ul nazist zeifica deosebirile
genetice.

„Foarte multe se spune despre
marii lideri. Dar o cauză nu este
niciodată câștigată dacă nu există
condițiile prielnice. Și principalul
lucru aici îl constituie cadrele de
mijloc… Ele sunt cele care aleg lid-
erul, care explică maselor poziția
noastră și se asigură de succesul
cauzei noastre. Ele nu încearcă să
treacă peste condiția lor; nici
măcar nu le remarci... Generalii nu
pot face nimic fără un corp de
ofițeri”. 

De ce avem tendințe spre

,,totalitarism"? 

Pentru că tinerii care au acum
30-35ani nu știu ce înseamnă co-
munismul, totalitarismul. Nu
citesc cărți, mulți nu acceptă edu-
cația, nu o acceptă nici părinții lor.
Ce să mai vorbim despre credință. 

Am stat de vorba la Rostok cu
un cunoscut politician german.
Am întrebat de unde provine
acest nazism, această tendință de
a fi unic conducător, unic comuni-
cator. Domnia sa a spus o frază
memorabila pentru mine, ca un
om care am trăit și văzut multe:
,,Oare nu cumva la unii este și ge-
netic"? Am plecat de la această
fraza cu multe, multe întrebări.
Așteptând avionul pe aeroport,
mă gândeam la țara mea.

Mi-e teamă că ne îndreptăm
către un totalitarism pe care nu
îndrăznim să îl denumim. Cel care
deține informația deține puterea,
și cred că azi e foarte limpede.
Pentru unii veghează ,,Globalis-
mul", pentru mine veghează Dum-
nezeu!

Eu nu cred  că este posibil ca
lucrurile să dea semne de
revenire. Mă tem că „ne îndrep-
tăm către o formă de totalitarism”.
Cred că mergem către „abisul
sărăciei”, că nu poate fi vorbit
acum despre o salvare a culturii
decât izbucnirea nemulțumirilor
și a revoltelor. Eu nu cred că va
mai fi ceva din ceea ce a fost
înainte de această criză, vorbind
despre modul în care lumea și-a
întors fata de la Dumnezeu și cum
am ajuns să hrănim delațiunea,
deși am trăit zeci de ani în comu-
nism. După nouă luni de la izbuc-
nirea epidemiei de Covid-19 în
țară și de la implementarea mă-
surilor de prevenire a răspândirii
coronavirusului, nu vad nimic la
orizont. Nu știm de un an, de unde
vine virusul, ce este, cine și cum a
fost împrăștiat așa repede. De ce
nu există tratament decât după
ureche; mor oameni cu zile, vac-
cinurile, ne place sau nu, sunt
bune când sunt testate ani de zile,
dar când producătorii nu-și
asumă răspunderea, înseamnă că
este un ,,FAS", ca de obicei. 

Ne umplem de vorbe și ne
trezim vorbind în fața zidurilor.

Avem 80 de miliarde pe hârtie,
dar în realitate sunt 30 neram-
bursabile, accesăm de regulă 10-
12. În final, sunt vorbe goale. Să ai
ministru la transporturi și să spui
că 10 km de autostradă rămași se
vor termina în 4-5 ani, înseamnă
ca minți și nu știi nimic. Trăim ca
și Covidul, într-o minciună și o
nebuloasă totală.

În această perioadă, trebuie să
încercăm să punem laolaltă
plusurile și minusurile momentu-
lui actual, să găsim o soluție și
pentru noi, pentru familie, dar și
pentru comunitate.

Lucruri care până recent erau
importante, acum parcă și-au
pierdut sensul. Am ajuns să îmi
pun întrebări legate de planeta în-
treagă. Să mă întreb unde merge.
Nu s-a întâmplat niciodată
povestea asta în istoria planetei -
economiile să se oprească toate,
ca la un semnal, să nu putem
vedea ce ne aduce ziua de mâine.
Ajungem să reconsiderăm o
mulțime de lucruri pe care până
mai ieri le consideram ca fiind im-
portante.  Toate astea și-au pier-
dut sensul. Inclusiv în America se
fură în draci! Vede o planetă și ni-
meni nu reacționează. Atunci, cu-
vântul adevăr nu mai există, nici
libertate, nici democrație.

„Mulți vorbeau despre acest
avantaj - de a sta acasă, ca într-o
vacanță, de a te întoarce în bib-
liotecă, să te apuci să citești. A
durat o săptămână, două, trei, dar,
încet-încet, totul se transformă
progresiv într-un non-sens de
talie cosmică. Nu sunt deprimat,
dar dintr-o dată s-au adunat mai
multe întrebări fără răspuns decât
m-aș fi așteptat” spunea cunoscu-
tul regizor Cristi Puiu.

„Mie personal îmi este teamă
că ne îndreptăm către o formă de
totalitarism, pe care nu îndrăznim
să îl denumim”.

„Întotdeauna ajungem să
privim lucrurile rele retrospectiv.
Nu pot să mă gândesc că politicul
nu are înțelepciunea necesară
pentru a nu ne condamna poporul
la o moarte lentă, în disperare și
foamete”.

„Deja este greu pentru oameni
să-și ducă zilele și toată lumea stă
și așteaptă câte un semn de la
clasa politică, de la președintele
României. Președintele nu este al
unui partid, ca să blameze alte
partide. Președintele este al tu-
turor romanilor. Un partid care a
luat scursuri de alte partide bla-
mate de Președinte, va ajunge tot
o scursură. Când ajungi să conduci
pe baza unui partid blamat zi de zi
de Președinte și te aliezi cu unul
care a făcut cel mai mare rău oa-
menilor, prin tăieri de pensii și
salarii, cum te poți numi? 

Care este identitatea ta?

De ce ești apărat de mulți?
Înseamnă,  conform logicii mele,

că nu faci jocul poporului tău, că
ești trimis ca prin orice mijloace,
să faci jocul altora și să distrugi tot
ceea ce mai este bun. De ce ne cre-
dem mai cinstiți și mai deștepți ca
alții, când în urma noastră rămâne
,,praf și pulbere"? De ce plătim pă-
catele altora și nu plătim păcatele
noastre? Moneda de schimb este
,,sparanghelul". Pe vreme de
război, spunea N.Iorga, după bom-
bardamente, oamenii ieșeau pe
stradă și se îmbrățișau. Acum ne
îndepărtăm cu botnița la nas, iar
de la București avem ordin pe uni-
tate, ,,urâți-vă mult".  Ce să mai
înțelegem? Că acolo sus am pus
greșit, noi cei de jos, oameni care
nu meritau? Oare 30 de  ani
înseamnă că cei care critică acum,
trebuie să înapoieze banii, că ei nu
au fost la serviciu și nu au făcut
nimic. Credeți că acum s-au
deșteptat? Tot manipulare, care
ne duce spre faliment. Soluția care
rămâne clar valabilă, în opinia
mea, este transparența.

Trăim într-o lume care s-a răs-
turnat peste noapte cu fundul în
sus. Trăim acea frică a zilei de
mâine. Înainte mă gândeam ce voi
pune mâine pe masă, astăzi mă
gândesc dacă mai trăim, ori ne îm-
bolnăvim, ori ne omoară  cei
cărora nu le convine de noi. Eu
încă sper ca Președintele să lase
partidele cu treaba lor, să le invite
pe toate la dialog, fără discrim-
inare și ură, să se consulte cu lid-
erii lor, nu numai cu unii, că în
viitor vor lua locul celor blamați
acum. Trebuie pus pe masă un
plan al dialogului social, să se facă
dezbateri cu societatea civilă, nu
cu asociațiile lui Soros și a altor es-
croci. Atunci va dispărea o parte
din corupție și vom simți și noi că,
în sfârșit, avem un Președinte al
tuturor românilor. Până atunci, ne
îndreptăm spre haos instituțion-
alizat și spre ură, dezbinarea oa-
menilor, împotriva cui, nu se știe.
Exista un ,,bumerang". Mai de-
vreme sau mai târziu, vine spre
noi.

Sau cum zicea cineva: „ Fie
roata și pătrată, tot se-nvârte ea
odată”! 

Mergeți la vot și nu votați după
ureche!!!

Al dumneavoastră același
Prof . Ioan Romeo Mânzală

OPiNii - 113 - 10 DeCembrie 2020

Ce ne dorim? Totalitarism sau Democraţie?
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Mod de preparare:

Cartofii se pun la fiert în
coajă, după care, se curăță și
se lasă să se răcorească.
Orezul se fierbe în trei mă-
suri de apă, până se trans-
formă în pilaf. Morcovul se
curăță și se dă pe răzătoarea

mică. Ceapa tăiată mărunt și
morcovul se călesc în 2-3 lin-
guri de ulei, apoi se adaugă
apă, atât cât să le acopere. Se
lasă pe foc până se evaporă
apa. 

Cartofii răcoriți se dau pe
răzătoarea mare, iar peste ei

se pun legumele călite,
orezul, pesmetul, pătrun-
jelul, usturoiul dat prin
presă, sare și piper după
gust. 

Compoziția se amestecă
până la omogenizare apoi, cu
mâinile înmuiate în ulei, se
formează chifteluțe, care se
așază într-o tavă tapetată cu
hârtie de copt. Tava se dă la
cuptorul preîncălzit, pentru
25-30 de minute, până s-au
rumenit frumos.

INGREDIENTE

6 cartofi potriviți, 50 g orez, 2 morcovi, o ceapă, 2

linguri de pesmet,  patru căței de usturoi, pătrunjel

verde, sare, piper, 2-3 linguri de ulei.

Chiftele de post
cu orez și cartofi 
Chiftele de post
cu orez și cartofi 

Mod de preparare:

Uleiul, zahărul, făina,
sucul de roșii și bicarbonatul
se amestecă bine, până se
obține o cocă consistentă,
din care se fac patru foi. Foile
se coc pe dosul tăvii, la foc
redus.

Pentru a se obține crema,
ingredientele se amestecă

într-o crăticioară, la foc mic,
până se obține o cremă omo -
genă, se lasă să se ră cească.

Cu crema obţinută se ung
foile. Prăjitura se acoperă și
se taie a doua zi.

INGREDIENTE

pentru foi: 11 linguri de ulei, 11 linguri de zahăr, 11

linguri suc de roșii, o jumătate de linguriță de bicar-

bonat, făină cât cuprinde, aromele preferate.

Pentru cremă: un pachet de margarină, un pachet

de cremă de prăjituri, o cană de zahăr, 250g apă,

arome, nucă de cocos.

Supă de roșii
cu găluște
Supă de roșii
cu găluște

Mod de preparare:

Ceapa, ardeiul galben, gogoșarul se curăță și se taie
bucățele, iar morcovul se curăță de coajă și se taie
bețișoare. Roșiile se opăresc și se descojesc. Se
pregătește apoi oala pentru ciorbă, în care se călesc în
ulei legumele, mai puțin roșiile. După ce se lasă la călit
4-5 minute, peste legume se toarnă 3-4 litri de apă. După
aproximativ cinci minute, în oala cu ciorbă se pun și roși-
ile, apoi totul se condimentează cu sare, piper și busuioc
uscat. Oala se acoperă cu un capac și legumele se lasă la
fiert. Între timp, se pregătește un bol în care se amestecă
grișul cu făina, sare, piper și pătrunjel uscat și 3-4 linguri
de apă. Ingredientele se amestecă până se obține o pastă
consistentă. Când legumele au fiert, se pune pasta de to-
mate. Se dă apoi focul mai încet, se ia cu o linguriță din
compoziția de găluște și se dă drumul în oală. Se reglează
apoi focul, iar găluștele se lasă la fiert. Din când în când,
se stropesc cu puțină apă rece.  După ce au fiert, se pre-
sară pătrunjel verde deasupra, iar supa se acoperă cu un
capac pentru 10-15 minute.

INGREDIENTE

o ceapă, un ardei galben, ½ gogoșar, un morcov,

7-8 roșii mari, sare, piper, busuioc uscat, pătrunjel

verde, trei linguri de ulei, o lingură pastă de to-

mate.

Pentru găluște: 5 linguri de griș, 2 linguri de

făină albă, sare, piper, pătrunjel verde.

Prăjitură cu suc de roșii 
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

V - F - DANE - CEC - OSII - D - NO - AIDA - NOR - ADIA - ROM - LESA - PIR - A - C - ASI - E - U - I - AT - IAHTURI - ROMANIC - AVAL - ITA -

CORUPTII - UTA -  BIZANTIN - ALFABETAR - I - ARC - AVEA - EF - USOR - TRI - MIMA - TAL - DATI



TALON de ANUNŢ GrATUiT PeNTrU PerSOANe FiZice

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând garsonieră, zona poliție

Deva, 28 mp, CT, termopan, mobilată
și utilată, pe mijloc, parter înalt. Preț:
23.000 euro,tel 0721.055.313.

l Vând garsonieră, 38 mp, etaj 1,
utilată și mobilată, frigider, aragaz,
butelie, mașină de spălat, CT, boiler,
cameră, hol, bucătărie, balcon mare,
ușă metalică, termopan, parchet, gre-
sie, faianță. Preț: 10.000 euro. Rog 
seriozitate. Telefon: 0736.175.735.

l Vând casă în comuna Zam, 2
camere, balcon închis, căsuță de vară,
în roșu, fântână, curte, cu pomi fruc-
tiferi, renovată, teren arabil 2900 mp
sau schimb cu garsonieră în Deva.
Preț: 16.000 euro, telefon:
0720.766.706.

l Vând garsonieră Deva, Bd. Iuliu
Maniu, 33 mp, renovată și mobilată,
etaj intermediar. Preț: 31.000 euro,
telefon: 0254.215.212.

l Vând casă, zona Certej, 2
camere, baie, bucătărie, cămară, sobe
teracotă, fântână, renovată, 2500 mp.
Preț: 37.000 euro, telefon:
0725.452.888.

l Vând spațiu comercial, cu toate
dotările, 591 mp, în Simeria, Șoseaua
Națională nr.61. Predau contracte la
zi pe spațiu și teren. Preț negociabil,
telefon: 0722.546.509, 0767.395.755,
0748.294.350.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona piață, etaj intermediar, 
decomandat, cu balcon, 50 mp, ușă
metalică, mobilat și utilat. Preț:
40.000 euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament 2 camere, de-
comandat, 52 mp.,et.3 din patru, cu
pod, balcon închis, izolat pe exterior,
termopan, zona teatru, Hunedoara.
Preț 3600 euro, negociabil, telefon:
0744.593.390.

l Vând garsonieră, 27 mp, et.3,
balcon închis, termopan, ușă metalică,
faianță, gresie, mobilat și utilat, CT.,
zona Dorobanți-Bălcescu, (persoană
fizică, fără agent imobiliar).  Preț:
28.000 euro, telefon: 0745.414.072.

l Cumpăr garsonieră în Deva și
cumpăr 2-3 camere în Deva, case și
terenuri în Deva și împrejurimi. Tele-
fon: 0730.838.097, 0728.547.601.

l Vând imobil în Orăștie (DN),
compus din: service auto, spațiu com-
ercial și locuință cu camere. 
Alte informații la proprietar. 
Telefon: 0764.053.642.

l Vând garsonieră Deva, zona
Ulpia, etaj 2, cu balcon, 38 mp, CT, ter-
mopan, aer condiționat, semimobilată,
ușă metalică. Preț: 35.000 euro, nego-
ciabil, telefon: 0721.055.313.

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 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, hol
central, Deva, nr. Iuliu Maniu nr. 35,
bloc C, ap.18.  Telefon: 0737.265.141.

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 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 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 urgent și ieftin casă în
Sâncrai, 3 camere, din care două mobi-
late, 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 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 urgent și ieftin casă în Sân-

crai, trei camere, din care două mobi-

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

ÎNCHIRIeRI

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, zona piață, decoman-
dat, balcon, termopan, mobilat și utilat
complet. Preț: 150 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 072.055.313.

l Ofer pentru închiriere casă,
Deva, zona Horea, 80 mp, 2 camere,
hol, baie, bucătărie, cămară , CT, teren,
mobilată modern. Chirie 300 euro/lună
plus garanție, pentru familie, fără ani-
male de companie. Telefon:
0725.452.888.

l Ofer pentru închiriere spațiu 85
mp, dispune de toate utilitățile, poate fi
folosit pentru depozitare, prestări ser-
vicii comerciale, situat în cartierul Oituz.
Tel.: 0735.837.114, 0722.634.552.

l Ofer pentru închiriat aparta-
ment 2 camere, et 1, central, Deva, bal-
con, CT, termopan, mobilat și utilat
modern, pentru persoane serioase, cu
serviciu. Preț: 230 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0254.215.212. 

l Proprietar, ofer spre închiriere
apartament 2 camere, mobilat, dotat,
etaj 1, încălzire cu centrală pe gaz. Preț:
1200 lei, negociabil. Telefon:
0743.071.415.

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. Tel. 0722.564.004.

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

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

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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TERENURI

l Vând, în zonă foarte bună, teren
extravilan în Șoimuș, 5800 mp și S
4100 mp, se trece intravilan. Preț: 10
euro/mp. Telefon: 0742.299.453.

l Vând teren în Bejan-Șoimuș,
2880 mp, FS 33 m, apă, gaz, curent
între case, loc drept, cu proiect Topo.
Preț: 39.000 euro, telefon:
0725.425.888.

l Vând 0,38 ha teren arabil, în-
matriculat, situat în Lunca Crișului,
com. Baia de Criș. Preț negociabil,
telefon: 0254.211.687, 0735.195.269.

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

l Vând teren extravilan, 989 mp,
în Cristur, str. Bucovina, la capătul
străzii, în partea stângă. Preț: 10.000
lei, negociabil, telefon: 0254.236,013,
0751.284.477.

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

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

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

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 U650, cu remorcă
auto 7 to, înscrisă în circulație, 24.000
lei, Mercedes 308, autoutilitară, 7000
lei, dubă furgon 650, 65000 lei, lăzi de
stup noi și faguri 15 PACH. Telefon:
0747.254.214.

l Vând Dacia Logan 2009, roșie,

motor 1,4, 73.000 km,  cauciucuri de

vară și iarnă pe jantă, ITP 2021, iunie,

unic proprietar, stare bună, preț nego-

ciabil. Preț: 2400 euro, telefon:

0744.353.345.

l Vând Opel Corsa în stare de

funcționare, pentru programul Rabla.

Preț negociabil, telefon: 0741.367.062.

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 fur-

gon neînmatriculată, preț: 6000 lei, ne-

gociabil. Telefon: 0747.254.214.

l Vând Nissan Micra, AF 2000

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

uși, stare foarte bună. Preț negociabil,

telefon:0723.357.090.

OFERTE DE SERVICIU

l Caut meseriaș care să execute

acoperiș cu tablă pe un garaj de 4x6.

Telefon: 0745.750.705.

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.

CERERI DE SERVICIU

l Doresc să îngrijesc femei în

vârstă sau copii. Sunt o doamnă se-

rioasă, telefon: 0731.129.646.

l Domn serios, corect, sufletist,

nefumător, nu consum alcool, doresc

să mă angajez ca paznic, la o firmă se-

rioasă, cu carte de muncă, la un post

fix, nu contează programul. Rog și ofer

seriozitate. Vă rog să sunați între

orele:8-20, la telefon: 0736.175.735

sau 0731.129.646. 

l Doamnă harnică, serioasă, cin-

stită și corectă, credincioasă, fără vicii,

doresc să îngrijesc copii peste doi ani,

să îngrijesc o doamnă. Rog și ofer seri-

ozitate. Sunați între orele 8-20,00, nu

răspund la numere private. Telefon:

0731.129.656, 0736.175.635.

MATRIMONIALE

l Domn 65/1,68//62, pensionar,

divorțat, singur, serios, bun creștin,

doresc căsătorie cu o doamnă compat-

ibilă, frumoasă, gospodină, cu bun

simț, de vârstă apropiată. Rog seriozi-

tate, telefon: 0742.537.691.

l Domn 63/1,20/75, pensionar

MAI, divorțat, singur, serios, sincer,

bun creștin, ortodox, cinstit și  neprofi-

tor, doresc căsătorie cu o doamnă 60-

63 de ani, fără vicii, cu bun simț,

frumoasă, nematerialistă. Telefon:

0730.607.207.

l Domn, 62 de ani, sincer, su-

fletist, serios, pensionar, fără vicii sau

obligații, creștin-ortodox, cu locuință,

doresc să cunosc o doamnă de 60-60

de ani, fără vicii, fără obligații, pentru

căsătorie. Vă rog să sunați între orele

8-20, telefon: 0771.625.007. 

l Doamnă sinceră, frumoasă, se-

rioasă, sufletistă, harnică, gospodină,

cu bun simț, fără vicii și fără obligații,

doresc căsătorie cu un domn peste 

60 de ani, compatibil. Telefon:

0721.920.114.

l Domn creștin, ortodox, serios,

sincer, sufletist 66/1,68,80, pensionar,

cu locuință fără vicii sau obligații, cu

credință și frică de Dumnezeu, doresc

să cunosc pentru căsătorie o doamnă

compatibilă, cu sau fără locuință, cin-

stită, credincioasă, harnică, gospodină

cu vârstă cuprinsă între 60-64 de ani.

Rog seriozitate. Telefon:

0736.175.735., între orele 8,00-20,00.

l Domn singur, Deva, 63 de ani,

1,72, 80 kg, fără vicii majore, dornic

de viață, iubire, doresc să cunosc o

doamnă de maxim 61 de ani, care are

interes de o casă, apartament. 

Sunați-mă! Telefon: 0720.366.434.

l Domn, 66/1,68/80, serios, sin-

cer, bun creștin ortodox, văduv, fără

obligații, cu locuință, pensionar, fără

vicii, doresc căsătorie cu o doamnă

compatibilă, nematerialistă, neprofi-

toare, cu bun simț, harnică, frumoasă,

gospodină. Sunați între orele: 8-20.

Telefon: 0736.175.735. 

l Caut persoană cu dizabilități

(doamnă cu vârsta de 55-60 ani) pen-

tru căsătorie. De preferință de religie

baptistă, penticostală, creștin după

evanghelie. Telefon: 0774.042.022.

l Văduv, pensionar, 70 de ani,

1,76/80, cu casă și mașină, doresc

cunoștință cu o doamnă văduvă, fără

obligații, de vârstă apropiată, pentru

prietenie sau căsătorie. Doresc să

locuiască la mine. Tel. 0735.425.828.

l Văduv, 78/170/70, doresc să

cunosc o doamnă de 65-68 de ani 

pentru prietenie-căsătorie. 

Telefon: 0758.413.149.

DIVERSE

l Vând banc, materiale de lăcă-

tușărie cu două sertare metalice, și

menghină cu deschidere 100 mm, preț

500 lei, dulap metalic cu șase uși pen-

tru scule, 300 lei. Telefon:

0780.193.089, 0254.730.209.

l Vând, la preț mic,monitor, tas-

tatură și boxe mici, în stare bună. Tele-

fon: 0723.381.948

l Vând orgă marca Korg, în stare

foarte bună, nouă, preț: 1000 euro, ne-

gociabil. Rog și ofer seriozitate. Relații

între orele: 8-20, la telefon,

0731.129.656, 0736.175.635.

l Bărbat pensionar, văduv și sin-

gur, 73 ani, cu ușoare afecțiuni med-

icale, locuiesc la bloc, Deva, zona

pieței, caut o doamnă pentru menaj și

curățenie, la domiciliul meu, iar vara

la țară, 12 km de Deva. Dacă dorește

poate să locuiască la mine permanent

sau temporar, sau întreținere.  

Informații la telefon: 0720.042.768.

l Vând țuică întoarsă, de mere, de

53 grade, 20 lei/l, 60 grade – 25

lei/litru. Telefon: 0733.551.765.

l Vând sau schimb trei butoaie de

300 litri fiecare, din stejar cu dud, cu

cereale sau țuică. Brad, telefon:

0752.455.955.

l Cumpăr garaj (metalic sau din

lemn). Telefon: 0728.489.750.

l Vând cărți noi, trei lei bucata.

Telefon: 0254.245.703.

l Vând cojoc damă, deosebit,

mărimea 46-48, scurtă nurcă, mărimea

48-50 și geacă de piele, bărbați,

mărimea 50-52. Tel.0728.160.401.

l Vând bidoane inox cu capac, 40

l, 500 lei, lăzi de stup noi și faguri 15

PACH. Telefon: 0747.254.214.

l Vând lemne de foc, 15 mc,

Dănulești, com.Gurasada. Adrian,

0723.740.717.

l Vând țuică de prune, zona

Hațeg, ținută în butoi de dud, 38 de

grade. Preț: 25 lei/litru, negociabil, în

funcție de cantitate. Simeria, telefon:

0723.757.434.
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16 - ACTUALITATE

Straja – Staţiunea Straja,
din Valea Jiului, se numără
printre primele din ţară care
au deschis oficial sezonul de
schi în acest an. Se poate
schia pe pârtiile Platoul
Soarelui şi Constantinescu,
stratul de zăpadă măsurând
circa 30 de centimetri. Ca-
banele sunt deschise pentru
turişti.

Cabanierii şi administra-
torii pârtiilor au luat măsuri
pentru ca turiştii să poată res -
pecta regulile de distanţare
impuse de pandemia de
COVID-19, astfel că în tele -
gondolă vor avea loc maxim
patru persoane, cu precădere
din aceeaşi familie sau care
au venit cu aceeaşi maşină.
Fiecare gondolă va fi dezin-
fectată la coborâre, iar portul
măştii este obligatoriu.

„La teleschiuri nu sunt
probleme pentru că acolo dis-

tanţa la urcare este de 15
metri între schiori, iar la
telescaun vor merge alături
doar cei din familie. Nu sunt
probleme de cozi, iar distanţa
obligatorie de 1,5 metri este
egală cu lungimea unui schiu,
aşa că se respectă spaţiul
minim. În Straja sunt foarte
multe instalaţii de transport
pe cablu, o gondolă, patru
telescaune, şase teleschiuri,
aşa că se poate folosi oricare
dintre ele şi nu se face aglo -
meraţie. Straja are 27 de kilo-
metri de pârtie, aşa că este o
staţiune aerisită, unde se pot
păstra măsurile de protecţie
sanitară”, a precizat adminis-
tratorul pârtiilor, Emil Părău.

Staţiunea Straja este re-
cunoscută pentru calitatea şi
lungimea pârtiilor de schi,
anul trecut fiind cotată a treia
din ţară ca număr de turişti
veniţi la schi. 

Sezon
deschis
la schi

Sezon
deschis
la schi Ziua de 1 Decembrie a

marcat, pentru noi,
un dublu eveniment

– Ziua Națională a
României precum şi 
împlinrea a 14 ani de la
primul număr al  
ziarului  Accent Media. 

Au trecut, așadar,  14 ani
în care am fost alături de bu-
curiile și tristețile voastre,
am luat atitudine față de fac-
torii de putere, față de politi-
cieni care au terfelit în
picioare legea, bunul simț și
cel mai trist, viitorul nostru
al tuturor.  

Ne-am făcut dușmani pe
cei certaţi cu morala, pe cei
care nu pot înţelege rolul şi
menirea mass-media în viaţa
noastră, rămânând printre
puţinele ziare independente.

Am fost şi vom rămâne
alături de voi, dragi cititori ai
ziarului  nostru, vă vom fi
alături ori de câte ori ne veți
cere acest lucru pentru că vă
înțelegem durerile şi neîm-
plinirile, bucuriile şi tris-

Accent Media, la ceas aniversar!

Este inuman ce se în-
tâmplă cu oamenii
din piața agroali-

mentară a Devei. Înghețați
de frig, cu mâinile
tremurânde și cu marfa
aproape degerată expusă
pe tarabele din stradă,
aceștia înfruntă cu sto-
icism gerul, încă de la
primele ore ale zilei. 

Asta în timp ce, hala încăl -
zită din banii noștri este îm-
pânzită de persoane fără
ocupație, care îngroașă rân-
durilor asistaților sociali, plă -
tiți tot din munca noastră, sau
de alte categorii, doritoare de
”afaceri mărunte”. Aceștia,
fără ncio jenă, te abordează,
insistă, iar dacă nu le ești pe
plac te agresează. Pentru că ei
fac ce vor, fără să-i deranjeze
nimeni. 

Nici cumpărătorilor, care
au curajul să înfrunte frigul,
nu le este prea ușor. ”Norocul”
lor este că vor ”tremura”
tăcând, cu masca pe figură și
păstrând…distanțarea. În caz

contrar, suportă consecințele,
destul de aspre, comparativ
cu veniturile lor.

Dar acest lucru nu intere-
sează pe nimeni. Membrii gu-
vernului din teritoriu, care se
află în campanie electorală
pentru alegerile parlamen tare,
cer doar votul hunedorenilor,
fără să ofere nimic. Se afișază,
pe la parade și posturi de tele-
viziuni, în care mi mează fără
jenă, grija față de noi. 

Doamnelor și domnilor
candidați din partea partidu-
lui de guvernământ, domnule
primar, ați fost la piață de
când ați luat această măsură
prin care ne-ați obligat să în-
groșăm rândurile consumato-
rilor din supermarketuri?!
N-ar strica să mergeți la piață
și să cereți voturi fermierilor!
Răspunsul lor este ușor de in-
tuit.

Dar surpriză! În preajma
alegerilor, spre sfârșitul săp-
tămânii, președintele Româ -
niei, mânat de o inepuizabilă
grijă față de români, anunță

redeschiderea piețelor. Ne
oferă” toate condițiile”, doar
ca să putem vota, fără să ne

tremure mâna! 
Și dacă ”săgeata galbenă”

își va atinge sau nu ținta, de-

pinde doar de noi, și de votul
nostru. 

Mihaela Poenar

SĂGEŢI: între tarabe şi urne!

tețile. 
Am apreciat şi preţuim

efortul colegilor de la Poşta
Română care, indiferent de
timp şi anotimp, au dus
ziarul până in cele mai înde-
părtate  meleaguri  ale jude-
tului.

Am fost și vă vom rămâne

cei mai apropiaţi prieteni,
dragi cititori, motiv pentru
care echipa Accent Media,
acum la ceas aniversar, vă
mulțumeste pentru că ne
sunteți alături  de 14 ani !

Cu aleasă preţuire, 
Cornel Poenar


