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SoluŢii Şi idEi pEntru
curăŢEnia dE primăvară

Apropierea Sărbătorilor Pascale presupune şi
primenirea locuințelor, care a devenit o tradiție,
în fiecare primăvară. Câteva soluții simple și
rapide, care să ducă la o curățenie exemplară
găsiţi în paginile 8-9.

Fondat de Cornel POENAR

pag. 4-5
Autorităţile continuă acţiu-
nile de vaccinare a populaţiei
în cadrul unor caravane mo-
bile. Săptămâna aceasta se
va face rapelul la Băiţa, iar în
Luncoiu de Jos sunt aşteptaţi
oameni pentru prima doză. 

Sportpag. 16

2021 - Ofertă specială!
• Tipărim orice produs, mai ieftin decât concurența.

• Ai reclamă gratuită în ziarul tipărit și în ziarul online.

• Acum, cu un buget minim, ai orice produs tipărit și publicitate

în două ziare de larg interes.

Companie de presă, tipografie, 
producție publicitară: 

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A
(CEPROMIN), telefon: 0722.40.20.44,
e-mail:accentmediahd@yahoo.com,

www.accentmedia.ro. 

Gândește atent cum îți investești banii!

Micii karateka de la 
Asociaţia C.S. Ronin Deva,
continuă antrenamentele
îndrumaţi de Sensei
Mircea Cristian Popa 
(centura neagră 6 dan)

/p.3
Deva, 22 Decembrie, 37A 

Tel. 0722 402 044
E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

anunţuri de mare şi
mică publicitate

în ziare locale şi centrale

GRATUIT

Şapte dintr-o lovitură
la caritasul din Brad 
Şapte dintr-o lovitură
la caritasul din Brad 

Autorităţile vor organiza, în premieră
naţională, primul centru de vaccinare

mobilă care va funcţiona în parcarea unui
mall din Deva. /pag.3

EconomiEpag. 3
Prăbuşirea termocentralei
de la Mintia va avea efecte
şi asupra economiei din
Deva şi localităţile înveci-
nate. S-a lansat o petiţie
online pentru salvarea 
termocentralei. 

EnErgiE ElEctrică 
Şi gazE naturalE 

la pachEt
• Prețuri fără concurență pentru 

consumatorii casnici și juridici

• Consultanță în domeniu și proiecte 

pentru energie verde

• Sprijin nemijlocit pentru capitalul românesc 

și proiecte pe fonduri europene

• Preț real și facturi mai mici

• Șansa unui job suplimentar, într-o echipă de performanță.

Doar prin Nova Energy Holding Deva, str. 22 Decembrie, 

nr. 37 A (CEPROMIN), Telefon: 0722.40.20.44.
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Garda Națională de
Mediu (din cadrul
căreia face parte și

Comisariatul Judeţean
Hunedoara) este instituție
publică și funcționează ca
organ de specialitate al ad-
ministrației publice cen-
trale, cu personalitate
juridică. 

Este un corp specializat în
inspecție și control cu atri -
buții în aplicarea politicii Gu-
vernului în materia prevenirii,
constatării și sancționării în -
călcărilor prevederilor legale
privind protecția mediului. 

Comisarii Gărzii Naționale
de Mediu efectuează acțiuni
de inspecție și control în
domeniul legislației specifice
poluării industriale și mana -
gementului riscului, sub-
stanțelor și preparatelor
periculoase, biodiversității și
ariilor naturale protejate, fon-
dului de mediu și altor
domenii prevăzute de legis-
lația specifică în vigoare în-
deosebi la operatorii
eco   no mici care desfășoară ac-
tivități cu impact sau impact
semnificativ asupra mediului
și care necesită deținerea au-
torizației de mediu sau auto -

rizației integrate de mediu,
avize de mediu, acord de
mediu (după caz).

Privind activitatea GNM-CJ
Hunedoara în prima parte a
anului în curs, am aflat:

- Comisarii din cadrul Co -
misariatului Judeţean Hune-
doara al Gărzii Naţionale de
Mediu au efectuat un număr
total de 164 inspecţii, atât
planificate, cât şi neplanificate. 

Inspecţiile planificate au
fost realizate conform Planului
anual de activitate al Comis-
ariatului Judeţean Hunedoara
al Gărzii Naţionale de Mediu, la
operatorii economici care des-
făşoară activităţi cu impact
asupra mediului şi se supun
procedurii de reglementare. 

În cadrul inspecţiilor ne-
planificate au fost înregistrate
un număr de 156 controale:
efectuate în urma sesizărilor -
34; de verificare a realizării
măsurilor stabilite anterior - 1;
în urma autosesizării - 12; dis-
puse de Comisariatul General
al Gărzii Naţionale de Mediu -
73; de verificare a respectării
condiţiilor din actele de regle-
mentare - 24; cu alte autorităţi,
conform protocoalelor în -

cheiate în acest sens cu insti-
tuţii la nivel judeţean - 11 și
pentru investigarea unor acci-
dente sau incidente cu impact
asupra mediului - 1.

Principalele neconformităţi
constatate în urma controa -
lelor efectuate în perioada
menţionată au fost: nere-
spectarea prevederilor auto -
rizaţiei/autorizației integrate
de mediu/acordului de mediu;
lipsa solicitării/obţinerii acte -

lor de reglementare din punct
de vedere al protecţiei mediu-
lui; gestionarea necorespunza-
toare a deșeurilor deținute sau
generate în urma desfășurării
activității.

În urma acestor controale,
au fost aplicate 14 sancţiuni
contravenţionale principale,
respectiv 6 avertismente și 8
amenzi, în valoare totală de
223.600 lei. 

Și încă un amănunt: a fost

aplicată o sancțiune contra-
vențională complementară
privind sistarea activității unui
operator economic și au fost
transmise către APM Hune-
doara două notificări preala-
bile privind suspendarea
autorizației/autorizației inte-
grate de mediu pentru nere-
spectarea condițiilor de
funcționare menționate în
actul de reglementare.

Urmărirea cu atenţie a respectării 
legislaţiei specifice privind mediul

Cluburile de engleză
intitulate Prepare
Yourself for the FCE

și Prepare Yourself for
the CAE - după cum ne
spunea prof. inițiator
Cristina KALLAI (foto) - și
care își desfășoară activi-
tatea  săptămânal la
Colegiul Economic
„Emanuil Gojdu” (director
prof. Anișor PÂRVU), au
ca scop îmbunătățirea
competențelor lingvistice
de limba engleză a
elevilor, precum și dez-
voltarea competențelor
de care aceștia au nevoie
în cadrul sau în afara
orelor de curs.

Examenele în limba en-
gleză care se dau în urma
unor programări, de obicei în
centre universitare, au ca
rezultat o diplomă inter-
națională, care este recunos-
cută de multe instituții și
angajatori, precum și de Min-
isterul Educației din Româ-
nia. 

Având în vedere re-
cunoașterea examenelor de
către Ministerul Educației

structurate pe nivelurile
CECRL, pregătirea pentru
acestea este pe deplin com-
patibilă cu programa școlară.

Promovarea examenelor
Cambridge facilitează posibil-
itatea recunoașterii diplo me -
lor cu caracter internațional.
Elevii absolvenți ai studiilor
liceale pot opta pentru uti-
lizarea diplomele Cambridge
pentru echivalarea probelor
de competență lingvistică, în
condițiile în care acestea sunt
pe deplin compatibile cu pro-
grama școlară din România.

Clubul de engleză intitulat
Prepare Yourself for the FCE
se adresează elevilor de liceu
care au cunoștințe de nivel
mediu de limba engleză, în
timp ce la clubul Prepare
Yourself for the CAE participă
elevi de liceu cu nivel avansat
de limba engleză. Fiecare oră
de curs se desfășoară online,
o dată pe săptămână. Ambele
cluburi reunesc elevi, care
participă în mod regulat la
cursuri de pregătire inten-
sivă, necesare formării per-
sonalității și responsabilizării

în propria formare.
Cluburile de pregătire

Cambridge urmăresc să ajute
elevii să își consolideze
cunoștințele de limba en-
gleză, să le ofere șansa de a
opta pentru o mare varietate
de material de pregătire și să
crească stima de sine în pro-
priile forțe și cunoștințe.

La colegiul nostru - după
cum a adăugat prof. Olivia
FIREANDA - aceste cursuri se
organizează de patru ani, ele
contribuind la educarea
elevilor în elaborarea unui
stil personal de autoexpri-
mare și a unei imagini de sine
pozitivă.

Elevii participanți la cur-
suri ne-au împărtășit câteva
experiențe legate de exam-
enul de pregătire Cambridge
și de așteptările personale
legate de posibilitatea de pro-
movare a acestor examene. 

„Inițial, am ales să particip
la cursurile de pregătire CAE
pentru a-mi îmbunătăți vo-
cabularul și pentru a exersa
cât mai mult limba engleză.
Însă, pe parcurs, după ce

doamna profesoară ne-a în-
curajat să ne pregătim pentru
examen, mă gândesc să-l
susțin și eu. Nu știu cât de
mult m-ar putea ajuta la fac-
ultatea pe care aș dori s-o
urmez, dar mai mult ca sigur
se vor ivi ocazii să fac volun-
tariat într-o țară străină și
acolo 100% mă va ajuta
diploma. Sper să promovez
examenul în momentul în
care îl voi susține”- a declarat
Daria Dumbravă, elevă în
clasa a XI-a.

Eleva Roxana Oaida, elevă
în clasa a XII-a, ne-a scris: „Cel
mai de preț dar pe care-l
putem face noi înșine este de
a investi în noi, în educație.
Limba engleză este cea mai
folosită limbă la nivel inter-
național, iar adăugarea unei
diplome recunoscute la nivel
internațional la portofoliul
personal nu va face decât să-
ți asigure un viitor mai
promițător. Anual, mii de
elevi se pregătesc pentru a
susține acest tip de examen,
iar în acest an mă număr și eu
printre ei. Ceea ce m-a deter-

minat să particip la
pregătirea pentru aceste exa-
men sunt profesorii dedicați
și implicați, care pun suflet în
ceea ce fac pentru ca reușita
noastră să devină un vis îm-
plinit. Consider că acest exa-
men mă poate ajuta să port o
conversație în limba engleză,
pe o gamă variată de teme,
îmi oferă oportunități mai
bune de angajare, și poate cel
mai important, are valabili-
tate nelimitată”.

Pagină realizată de 
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

În prim plan: îmbunătățirea competențelor
lingvistice de limbă engleză
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Brad – Şapte persoane au
fost puse sub invinuire de
procurorii Parchetului de pe
lângă Curtea de Apel Alba
Iulia în scandalul iscat de
schema de finanţare gen Ca -
ritas derulată în zona mu-
nicipiului Brad. 

Cei şapte sunt acuzaţi de

înşelăciune şi desfăşurarea
de activităţi specifice unei in-
stituţii de credit, fără să aibă
autorizaţiile necesare. 

„Activitatea de urmărire
penală vizează cercetarea îm-
prejurărilor organizării unui
joc piramidal, contrar dispo -
zi ţiilor legale, ce presupune

activităţi precum: racolarea
unui număr cât mai mare de
membrii, convingerea aces-
tora să cotizeze cu o anumită
sumă de bani, promisiunea
primirii unei sume mult mai
mari, după cotizare, sub
condiţia racolării altor per-
soane în schema piramidală.
În realitate, sumele de bani
erau distribuite discreţionar,
în principal în favoarea per-
soanelor fizice ce au con-
ceput jocul de tip piramidal”,
se arată într-un comunicat al
Parchetului de pe lângă
Curtea de Apel Alba Iulia. 

Ancheta derulată în acest
dosar a implicat şi percheziţii
la domiciliile a cinci persoane
din municipiul Brad şi în co-
muna Crişcior.

Cercetările s-au desfăşurat
cu sprijinul organelor de
cercetare penală din cadrul
IPJ Hunedoara şi Poliției Mu-
nicipiului Brad-Biroul de In-
vestigații Criminale.

Şapte dintr-o lovitură
la Caritas-ul de Brad

IMPORTANT! În atenția beneficiarilor de GRANTURI pentru capital de lucru 
și pentru investiții, acordate IMM-urilor

AccentMedia.ro oferă firmelor beneficiare ale
Granturilor pentru capital de lucru (Măsura 2) și
pentru investiții (măsura 3) acordate IMM-urilor
din cadrul schemei de ajutor de stat instituită

prin ORDONANȚA DE URGENTĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele mă-
suri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe neram-
bursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020,
în contextul crizei provocate de COVID-19, publicarea anunțurilor de de-
marare proiect și închidere proiect în condiții rapide, nebirocratice și foarte
avantajoase.

Procedura este simplă și presupune următorii pași:
1. Trimiteți pe e-mail la office@accentmedia.ro o comandă fermă, care

să conțină datele de facturare ale societății dvs. și data în care doriți publi-
carea, cu un telefon în prealabil la nr. 0761327773 sau 0722402044.

2. Trimiteți pe același e-mail datele referitoare la contractul de finanțare
pe care doriți sa le includeți  în anunțul de demarare sau închidere proiect

în format editabil (word). Noi ne vom ocupa de editarea, machetarea și
pregătirea anunțului pentru publicare.

3. Veți primi factura fiscală.
4. După ce faceți dovada plății, anunțul se publică pe prima pagină a co-

tidianului online AccentMedia.ro, www.accentmedia.ro, și la rubrica
Anunțuri publice.

5. Anunțul se publică timp de 3 zile consecutiv
6. După cele 3 zile, primiți pe e-mail un raport de difuzare și o monito-

rizare (printscreen-uri) pentru a face dovada publicării.
AccentMedia.ro  îndeplinește toate condițiile impuse de finanțator

privind audiența, adresabilitatea și traficul. 
Publicarea anunțurilor online este suficientă și NU este nevoie să publi-

cați într-un ziar tipărit aceste anunțuri.
Întreaga procedură este rapidă, ieftină și acceptată de finanțator.
În plus se face exclusiv online, scutindu-vă de drumuri și expunere 

inutilă în condițiile sanitare actuale.

Deva - Peste 400 de per-
soane au semnat o petiție
online, prin care își exprimă
dorința de a nu se închide
Termocentrala Mintia. Cen-
trala este oprită de aproxi-
mativ cinci săptămâni, atunci
când a rămas fără cărbune
din Valea Jiului. 

Semnatarii petiţiei solicită
să se retehnologizeze urgent
Termocentrala Mintia pentru
obținerea autorizației de
mediu, dar şi alte măsuri
prin care instalaţiile acesteia
să fie eficiente din punct de
vedere economic. 

Potrivit iniţiatorilor
petiţiei, închiderea termo-
centralei de la Mintia va
trimite în șomaj 800 de an-
gajați, atât de la sectorul de
exploatare, cât şi de la cel
care se ocupă cu distribuția
agentului termic în Deva. 

Totodată, lipsa veniturilor
pentru cele 800 de familii va
avea un impact negativ şi
asupra calităţii vieţii în mu-
nicipiului Deva. În acest con-
text, se previzionează o

scădere a cifrei de afaceri
pentru toate societăţile co -
merciale care îşi desfăşoară
activitatea în oraş, fapt care
se va reflecta, ulterior, într-o
creştere a şomajului şi în alte
domenii de activitate.

Din păcate, petiţia vine
într-un moment relativ târ -
ziu, deoarece în ceea ce pri -
veşte agentul termic furnizat
de termocentrală lucrurile
par să se fi aranjat pe un alt
făgaş. Sute de familii din
Deva au renunţat deja la
încălzirea prin sistemul cen-
tralizat de termoficare, chiar
dacă unele au făcut eforturi
financiare mari pentru a-şi
putea monta o centrală ter-
mică de apartament. 

În paralel, Primăria Deva
a decis să doteze toate şcolile
din municipiu cu centrale
termice pentru a evita astfel
de situaţii similare celor din
acest an, în care unităţile de
învăţământ au trecut la 
cursuri online pentru că ele-
vii îngheţau de frig în clase. 

Cam târziu: Petiţie on-line
pentru Termocentrala

Mintia

Deva – Creşterea ritmului
de vaccinare şi atingerea unui
nivel de la care infecţia cu
SARS-CoV-2 să poată fi stopată
reprezintă un obiectiv extrem
de important în aceste zile în
care valul al treilea al pan-
demiei de COVID-19 face rav-
agii pe tot Globul. 

În acest context, iniţiativa
autorităţilor din judeţul Hune-
doara, de a deschide un centru
de vaccinare în care populaţia
va putea fi imunizată direct în
maşină, este demnă de laudă.
Centrul va funcţiona în par-
carea unui mall din municipiul
Deva, circuitele şi spaţiile nece-

sare urmând să fie amenajate
pe patru fluxuri de lucru. 

„Este o idee la care lucrăm
de mai multe săptămâni. Am
primit acceptul pentru organi-
zarea unui asemenea centru
de vaccinare în parcarea Shop-
ping City Deva. Acolo vom
putea merge cu patru fluxuri
de vaccinare”, a explicat direc-
torul executiv al Direcţiei de
Sănătate Publică (DSP) Hune-
doara, Sebastian Mezei. Cen-
trul de vaccinare va permite
imunizarea ocupanţilor unui
autoturism care se vor de-
plasa în parcarea mall-ului, es-
timându-se că în acest fel va

creşte semnificativ numărul
celor care vor face vaccinul. 

Potrivit autorităţilor, în pro-
cesul de imunizare ar putea fi
folosit vaccinul Johnson&
Johnson, deoarece se utili -
zează într-o singură doză şi nu
necesită condiţii speciale de
stocare. De asemenea, nu va fi
nevoie de o programare prea -
labilă pentru vaccinare.

Cel mai probabil, acest
centru va fi deschis din data
de 24 aprilie, detalii despre
cum vor fi organizate fluxu-
rile de vaccinare urmând să
fie prezentate în următoarea
perioadă.

Deva: Un centru de vaccinare „direct în
maşină” va fi deschis în parcarea unui mall 
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Brad – Sanatoriul de pneu-
moftizilogie din municipiul
Brad a fost desemnat ca uni-
tate medicală „suport Covid”
în această perioadă în care
valul al treilea al pandemiei de
SARS-CoV-2 înregistrează val-
ori record de îmbolnăviri. 

Cu o rată a incidenţei in-
fecţiilor care abia de câteva
zile a scăzut sub 4 la mia de
locuitori, judeţul Hunedoara
se află de săptămâni bune în
zona roşie a tabelului cu nu -
mărul de îmbolnăviri COVID. 

„Numărul cazurilor de
COVID-19 cu forme medii şi
severe este în creştere expo-
nenţială. Ne confruntăm cu
cauzuri grave, care chiar dacă
iniţial au o saturaţie relativ
bună, în timp se degradează.
Formele de boală, faţă de
precedentele valuri ale pan-
demiei, sunt mai severe şi mai
numeroase. Avem pacienţi pe
ventilatoare. În prezent, uni-
tatea are patru ventilatoare
care ne permit să tratăm pa-
cienţi cu insuficienţe respira-
orii severe. Avem cazuri cu
saturaţii de oxigen care ajung
până la 70%. Ventilatoarele ne
ajută să creştem saturaţia de
oxigen şi să menţinem pa-
cienţii într-o zonă de sigu-
ranţă”, spune managerul
Sanatoriului Brad, dr. Marcel
Cârjea (foto). 

Paturile libere se ocupă
într-o oră

Situaţia din sanatoriu re-
flectă ceea ce se întâmplă la
nivel naţional. Unitatea me -
dicală dispune de 31 de paturi
pentru pacienţi COVID, care
sunt pline în permanenţă. „Nu
trece mai mult de o oră de

când externăm un pacient, ca
patul să fie ocupat de un alt
bolnav, cu o formă medie sau
severă de COVID. Sunt tot
felul de probleme, unele fiind
legate de comorbidităţile care
apar la aceşti pacienţi, şi de
aceea se fac consulturi inter-
clinice”, a precizat dr. Cârjea.

Sanatoriul dispune de o
staţie de oxigen care fur ni -
zează oxigenul necesar bol-
navilor, însă, din păcate, sunt
foarte mulţi pacienţi care au
nevoie de oxigen. Pentru situ-
aţii de urgenţă, specialiştii
unităţii medicale au pregătit
şi 35 de concentratoare de ox-
igen care vor fi folosite atunci
când staţia nu mai poate face
faţă necesarului de oxigen. 

Medicamentele antivirale
sunt cele mai importante în
tratamentul bolii. La Brad ele
s-au luat din stocurile de la
valul precedent al pandemiei,

iar pacienţii au avut medicaţie
în permanenţă, fără sincope. 

Prevenirea bolii 
depinde de noi

Eforturile colectivului me -
dical se văd prin rata mare de
vindecare a pacienţilor şi prin
faptul că de la începutul anului
doar două persoane au dece-
dat în sanatoriu, în con diţiile
în care acestea erau în vârstă
şi prezentau comorbidităţi. 

Medicii continuă să ne sfă-
tuiască cât pot de bine pentru
a ne proteja de boală, iar un
prim  factor este cel referitor
la purtatul măştii şi vaccinare.

„Ţine de fiecare dintre noi
să facem vaccinarea şi să
purtăm masca, să evităm
aglo meraţiile. Dacă este cine -
va bolnav în preajma noastră
să se adreseze medicului, cât
mai repede”, a conchis ma -
nagerul Sanatoriului Brad. 

Medicii avertizează –
cazurile de COVID sunt

mult mai severe

Luncoiu de Jos –
Cetăţenii comunei Luncoiu
de Jos se pot vaccina îm-
potriva infecţiei cu COVID-19
în cadrul unei acţiuni ce va
avea loc sâmbătă, 17 aprilie,
la sediul căminului cultural
din localitate. Campania este
organizată de Instituţia Pre-
fectului în colaborare cu
primăriile din Luncoiu de Jos
şi Vălişoara, cu sprijinul unei
echipe de medici dedicaţi
meseriei pe care o practică. 

„Sănătatea oamenilor este
foarte importantă şi, de
aceea, ne bucurăm că se
poate organiza această acţi-
une de vaccinare a populaţiei
din comuna noastră. Vac-
cinarea se va face cu vaccinul
Pfizer. Stimaţi cetăţeni, vă în-
curajăm să vă înscrieți pen-
tru administrarea acestui
vaccin, întrucât este singura
modalitate prin care putem
să trecem peste această pe-
rioadă grea, atât din punct de
vedere moral cât și fizic”, a
arătat primarul comunei
Luncoiu de Jos, Călin Dud.

Încrierile pentru vaccinare
se pot face pe pagina de Face-

book a Primăriei Luncoiu de
Jos, la sediul Primăriei sau la
numerele de telefon:
0731.404.205, 0731.404.203
şi 0731.404.211. 

Conform datelor Direcţiei
de Sănătate Publică Hune-
doara, incidenţa cazurilor de
COVID-19 calculată pentru
comuna Luncoiu de Jos era
joi, 15 aprilie, de 6,96 la mia
de locuitori, ceea ce plasează
zona pe locul 7 în judeţ ca
număr de îmbolnăviri.  

Luncoiu de Jos: Sâmbătă,
campanie de vaccinare

împotriva COVID-19 



Băiţa – Caravana de vac-
cinare împotriva COVID-19 a
populaţiei din comuna Băiţa
s-a dovedit un succes, circa
360 de persoane fiind deja
imunizate cu prima doză a
serului Pfizer. Primăria Băiţa
anunţă că sâmbătă, 17
aprilie, va urma adminis-
trarea celei de-a doua doze
de vaccin – rapelul- pentru
cei care au făcut vaccinul în
prima etapă.

„Administrarea celei de-a
doua doze de vaccin se va
desfăşura, cu sprijinul
cadrelor medicale, la centrul
de vaccinare ce a fost organi-
zat la căminul cultural din
satul Crăciuneşti. Rapelul va
începe la ora 9,00, iar imu-
nizarea se va face cu vaccinul
BioNTechPfizer. Vom con-
tinua să organizăm acest gen
de acţiuni deoarece sănă-
tatea este unul dintre cele
mai preţioase bunuri ale
omului”, a precizat primarul
comunei Băiţa, Damian Di -
niş.

El a arătat că în situaţia în
care se vor mai strânge 200
de persoane se va organiza o
nouă acţiune de vaccinare a
locuitorilor din comuna
Băiţa. Înscrierile se pot face
la numărul de telefon
0254.683.110 sau la sediul
primăriei. 

Dincolo de acest aspect,
administraţia locală se
pregăteşte, aşa cum se cu-
vine, de Sărbătorile de Paşti.
Curăţenia de primăvară a în-
ceput deja în satul Hărţăgani
şi va continua la Barbura şi
Ormindea. Vor fi scoase res-
turile de tufişuri, spini şi alte
plante. Centrul de comună va
avea parte de o schimbare în
bine, aici urmând să fie plan-
taţi 100 de arbuşti de tuia.

Cât priveşte slujba de În-
viere, cel puţin pentru mo-
ment se speră că aceasta se
va derula în condiţii normale,
cu toate că Băiţa înre -
gistrează o incidenţă a cazu -
rilor de COVID-19 de 7,52 la
mia de locuitori. 
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Trăim o realitate de-
zolantă. Pe zi ce
trece România se

afundă tot mai mult în da-
torii și în imposibilitatea
de a răspunde activ situ-
ațiilor limită provocate de
pandemia cu COVID – 19.
Țara se zbate, iar
ROMÂNII sunt sătuli de
necunoașterea zilei de
mâine. 

Este adevărat, toate sta -
tele lumii au probleme. Însă,
diferența este dată de faptul
că România a rămas blocată
în explicații și a pus lanțurile
pe economie, pe sistemul
medical și pe învățământ, în
timp ce restul lumii
funcționează și încearcă să
găsească soluții.

De un an, singurii care fac
ceva pentru stoparea virusu-
lui sunt cetățenii și cadrele
medicale! Am văzut. Doar ei
„TREBUIE SĂ”! Dar guver-
nanții, când? Faptul că aceș-
tia dorm bine noaptea, în
timp ce oamenii se îmbol-
năvesc pe capete, iar paturile
de la ATI din țară devin un
miraj și forțează sistemul
medical să caute soluții
IREALE, spune multe despre
CÂT ȘTIU EI SĂ FACĂ. Ceea
ce s-a întâmplat zilele tre-
cute la Spitalul Foișor și la
Spitalul „Victor Babeș” din
Capitală este ireversibil. O
bătaie de joc la nivel înalt,
cum numai ei pot.

Dreapta românească a
reușit o performanță unică la
nivel mondial. În plină pan-
demie, România a avut TREI
miniștri ai sănătății într-un
an: Victor Costache, Nelu Tă-
taru și Vlad Voiculescu. Chiar
PATRU, dacă include și mi -
nistrul de facto, Andreea
Moldovan. Unde este profe-
sionalismul? Asta numesc ei
o administrație eficientă?

Linia europeană de acți-
une în vederea limitării
numărului de infectări spune
explicit: testarea este soluția

esențială în vederea ges-
tionării efective a dinamicii
pandemiei. Testarea! O mă-
sură contestată de Executiv,
însă activă în toate statele
europene care au în mână
fenomenul COVID -19. 

La începutul acestei luni,
Fondul Monetar Internațio -
nal (FMI) a ieșit cu un nou
studiu. Nu unul inventat și
cunoscut doar de domniile
lor, ci unul care arată, negru
pe alb, că România a dedicat
sub 2,5% din PIB, prag sta-
bilit de FMI, măsurilor fiscale
directe pentru sprijinirea și
susținerea sectoarelor eco-
nomice și sanitare din țară,
în contextual pandemiei. O
rușine globală! România
deține ultimul loc și în acest
clasament.Țări din Asia și
Africa au reușit să de-
pășească acest prag și să
sprijine REAL companiile cu
probleme, șomerii, sistemul

educațional, firmele mici și
mijlocii în prag de faliment.
Mare parte a guvernelor au
stabilit bonificații pentru
firmele cu plata la zi a ta -
xelor, amânări de impozite
pentru antreprenori și au in-
vestit masiv în programme
sanitare specific pentru
tratarea bolnavilor cu COVID
-19. Guvernanții au promis
1.600 de paturi la ATI,
unde sunt?

Toate acestea în timp ce
EXECUTIVUL de coaliție al
României a îngropat cetă -
țenii în datorii și a mințit că
suntem bine, ba mai mult, că
în mai puțin de două luni
vom intra în normalitate. De-
parte de ADEVĂR. România
a ajuns în punctul 0 al
neputinței – un eșec total al
guvernării Cîțu, prea mult
lăudată și prea puțin gândită.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Băiţa: Rapel, sâmbătă, 
la vaccinarea împotriva

COVID-19

Comunicat de presă

Natalia Intotero: 
Guvernarea dreptei plasează

România la coada clasamentelor
globale şi europene privind

gestionarea pandemiei

Deva - Elevii hunedoreni
care nu au putut participa la
simularea examenului de
Evaluare Națională şi Ba-
calaureat, din cauza caranti-
nei impuse în localitățile în
care trăiesc, vor putea
susține probele scrise din
cadrul simulării în perioada
19 -21 aprilie. Este vorba de-
spre peste 600 de elevi, din
clasele a VIII-a şi a XII-a, din

Brad, Orăştie, Simeria şi
Petroşani. Rezultatele obți -
nu  te de elevi la aceste
simulări vor fi afișate în 28
aprilie 2021. Acestea nu se
contestă și nu vor fi făcute
publice, dar vor fi analizate la
nivelul fiecărei clase. La soli -
citarea scrisă a elevilor sau a
părinților, notele obținute de
elevi la simulările naționale
pot fi trecute în catalog.

Evaluare Naţională: Examene 
pentru cei care au fost în carantină
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Ediția din acest an a
întrecerilor indivi -
duale și pe echipe

din cadrul Campionatului
național de judo adresat
sportivilor cadeți, 
sub 21 de ani, s-a desfășu-
rat la Poiana Brașov în 
organizarea Federației
Române de Judo. Au fost
prezenți circa 120 de
sportivi fete și băieți, in-
clusiv componenții lo-
turilor naționale.

Georgiana Miller, legitima -
tă la SCM Deva s-a clasat pe
primul loc la categoria  + 78
kg, cucerind titlul de cam-
pioană națională, iar Paula

Paștiu a încheiat competiția
de la aceeași categorie  pe
locul trei  și a câștigat o
medalie de bronz.

O medalie de argint și titlul
de vicecampioană națională i-
a revenit sportivei Alexandra
Pîrvu, clasată pe locul al doilea
la categoria – 57 de kg iar
medalii de bronz au cucerit
Orsolyo Kajos,Patricia Nistor-
la categoria 57 kg, Silvia Po-
mană- categoria 57 kg, Alexan-
dra Baidan la categoria 70 de
kg și Paula Paștiu la +78 kg. 

Alte două sportive de la
clubul din Deva Carla Duma
loc V la categoria 57 kg și
Andra Norocea la categoria 53

de kg au încheait competiția
pe locul V

În finala pe echipe  a for-
mațiilor feminine cadetele din
prima echipă a clubului de-
vean, Andra Norocea, patricia
Nistor, Florentina Liute,
Alexandra Baidan și Giorgiana
Miler s-au situat pe locul al
treilea după echipele de la
CSS Piteşti și de la LPS Focşani.

Toate aceste sportive sunt
pregătite la SCM Deva, de un
colectiv tehnic coordonat de
prof. Mugurel Ciușcă și din
care mai fac parte antrenorii
Ramona Enache, Doru Florin
Bucătaru și Constantin Vasi -
liu.

Judo:  Medalii pentru
judoka de la SCM Deva

la finala CN U 21

Karate

Trei sportivi de la
grupa de
Parakarate ai Pala -

tului Copiilor Deva au fost
selecționaţi pentru a
reprezenta România, ală-
turi de alti trei sportivi
din Cluj Napoca și Reşiţa,
la Barrier Free Open Cup.

Această competiție a fost
organizată de Slovak Federa-
tion of Karate and Marțial
Arts în colaborare cu Inter-

național Karate Inclusiv Fe -
deration. Cei trei sportivi de
la Palatul Copiilor din Deva
sunt Sabina Popescu, Anto-
nia Sârbu și David Resiga,
toții urcând pe podiumul
competiției internaționale
unde au cucerit medalii de
bronz la categoriile lor.

Felicitări sportivilor, pă -
rinţilor, antrenorului Marius
Biji şi tuturor celor care îi
susțin.

ASOCIAŢIA CASA DE AJUTOR RECIPROC
A PENSIONARILOR DEVA

CONVOCATOR

MEMBRII C.A.R.P DEVA SUNT CONVOCAŢI LA ADUNAREA GENERALĂ ORDI-
NARĂ A ASOCIAŢIEI ÎN DATA DE 10 MAI 2021, ORA 10:00,  
ÎN INCINTA SĂLII POLIVALENTE, CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

1. Raportul Consiliului Director;
2. Bilanțul pe anul 2020 și proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul
2021;
3. Raportul Comisiei de Cenzori;
4. Proiectul de Hotărâri a Adunării Generale 2020;
5. Discuţii;
6. Adoptarea Hotărârilor Adunării Generale 2020.

CONSILIUL DIRECTOR

Întrecerile etapei finale
din cadrul   CUPEI
ROMÂNIEI pentru cate-

goria juniori au fost orga-
nizate de către Federația
Română de Lupte libere la
Putna. La ediția din acest
an tânăra sportivă Alexan-
dra Chiș, reprezentantă
CSS Petroșani, a urcat pe
podiumul de premiere și a
cucerit o medalie de
argint, fiind cea mai  
valoroasă componentă a
delegației din județul nos-
tru.

Junioara Alexandra Chiș,
este legitimată la clubul din
Valea Jiului unde este pre -
gătită de prof. Gheorghe Ră-
ducu (Lele), a evoluat la
categoria 76 kg. Cu rezultate
bune au încheiat competiția
Sebastian Borbely –categoria
65 kg și Daniela Angheloiu-
59 kg, ambii clasat pe locul V

ca și Claudiu Căldăraș-catego-
ria 63 kg, loc VII.

Reprezentanții de la LPS
Cetate Deva au încheiat
această primă finală pe țară
foarte aproape de podiumul
de premiere, ratând la mus-
tață medaliile de bronz. An-
dreea Vraci-categoria 55 kg,
Andreea Bocănici-57 kg,Sara
Bichescu- 62 kg și Andrei
Moklos-categoria 97 kg au
fost totuşi printre protagonis-
tii întrecerilor și este meritul
antrenorilor de la secția de-
veană, Gheorghe Văcărașu,
Ioan Ailincăi și Suraj Moravan
pentru faptul că au reușit să
fie printre cei mai buni.

Urmează să se desfășoare
finala pe țară la juniori U 15,
competiție programată la
Odorheiu Secuiesc și unde
sportivii hunedoreni  se vor
lupta pentru medalii.

Lupte libere: Alexandra
Chiş (CSS Petroșani), pe

podium la Cupa României



R
omânia va avea un lot
format din şase
sportivi, trei la femi-

nin şi trei la masculin, la
Campionatele Europene de
gimnastică artistică progra-
mate între 21 şi 25 aprilie
la Basel (Elveţia).

Comitetul Executiv al FRG a
stabilit ca, la primul concurs in-
ternațional din 2021, România
să fie reprezentată în com-
petiția feminină de Larisa Ior-
dache, Antonia Duță și Maria
Ceplinschi (promovată de la
lotul national de junioare de la
Deva, ea îndeplinind condiția
de vârstă), iar în întrecerea
masculină de Marian Drăgu -
lescu, Andrei Muntean și Emi -
lian Neagu.

Deși au fost înscriși printre
participanții la Campionatele
Europene, nu vor mai face de-
plasarea Ioana Stănciulescu,
Silviana Sfiringu, Răzvan Marc
(din cauza unor probleme
medicale), Maria Holbură și
Eduard Gavrilă (insuficient
pregătiți pentru nivelul con-

cursului). CE de la Basel au
pentru gimnaștii români o
miză dublă: calificarea la
Jocurile Olimpice și medalii în
competiția individuală și în fi-
nalele pe aparate.

Sportivii vor fi însoțiți de
antrenorii Lăcrămioara și Cris-
tian Moldovan, Nicolae For -
minte, Lucian Sandu, Ștefan Gal
și Marius Urzică.

Arbitrii vor fi Angela Ca co -
ve anu, Adela Popa, Eugen
Cățean și Nicușor Pascu, team
leader - Gheorghe Predescu, iar
conducătorul delegației - Maria
Fumea. Plecarea spre Basel va
fi pe 17 și pe 18 aprilie.

Larisa Iordache, Antonia

Duță și Maria Ceplinschi vor
concura în calificări pe 21
aprilie ( în prima și în ultima
subdiviziune), iar Marian
Drăgulescu, Andrei Muntean și
Emilian Neagu pe 22 aprilie (în
prima și a doua subdiviziune)

La CE de gimnastică artis-
tică programate între 21 şi 25
aprilie la Basel, România îşi
propune să mai califice doi
sportivi la JO, unul la masculin
şi unul la feminin.

România are calificaţi până
acum doar doi gimnaşti la
Jocurile Olimpice de la Tokyo,
Marian Drăgulescu (sărituri) şi
Maria Holbură (individual
compus).
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S
-a încheiat sezonul
regulat din Divizia A
la handbal feminin

odată cu disputarea ul-
timelor jocuri din cele
trei serii iar în urma des-
fășurării  turneului din
seria B organizat la Sala
Sporturilor din Deva
echipa CSM Deva s-a cali-
ficat în turneul de pro-
movare la care vor fi
prezente o parte echipele
clasate pe primele două
locuri și echipele clasate
pe cele mai bune două
locuri 3 în fiecare din cele
trei serii ale Diviziei A.

Echipa deveană a câștigat
toate cele trei  meciuri dispu-
tate și a reușit o victorie de
moral în fața contracandi-
datelor, jucătoarele de la CSM
Tg. Jiu, scor final 29-23 după
un meci frumos, pe care CSM
Deva l-a controlat în totali-
tate  indiferența dintre cele
două formații a fost de două
ori chiar de nouă goluri în
favoarea devencelor.

S-au calificat la turneul de
promovare Corona Brașov și
HCF Piatra Neamț (din seria
A), CSM Deva și CSM Târgu

Jiu (din seria B), Știința Bu-
curești și Neptun Constanța
(din seria C), CSM Roman și
CSU Oradea (cele mai bune
locuri 3, de fapt locuri 4 din
serii). Formațiile Dunărea
Brăila (locul 2 în seria A),
Gloria Bistrița (locul 3 în
seria B) și CSM București
(locul 3 în seria C) nu au
drept de promovare.

Meciurile din turneul final
se vor desfășura în perioada
14 – 16 mai 2021.

La finalul turneului de cal-
ificare din Divizia A a fost  în-
tocmit și clasamentul celor
mai bune marcatoare ale se-
zonului, care va fi definitivat
după disputarea turneului
final.

Evident, numărul de jo -
curi disputate de echipe și
jucătoare a fost diferit, clasa-
mentul având în vedere
numărul total de goluri in-
diferent de câte partide au
jucat handbalistele în cauză.
Liderul acestui top național
este  liderul formației de-
vene, Cristina Malac care
conduce detașat în acest
clasament.

1 Cristina Malac (foto)
(CSM Deva, anul nașterii
1991) – 88 goluri înscrise

2-4 Elena Lecu (Amy
Slatina, 2004) – 68

2-4 Mălina Bichir (CNE Sf.
Gheorghe, 2002) – 68

2-4 Gabriela Moldoveanu
(CSU Neptun Constanța,
1995) – 68

Handbal feminin: CSM Deva

calificată la turneul final 

de promovare  în Liga I

Tenis de câmp:
România-Italia
la Cluj Napoca,
în "Billie Jean

King Cup"
Începând de astăzi, în Sala

Polivalentă din Cluj Napoca
se va desfășura meciul de
tenis de câmp dintre Româ-
nia și Italia din cadrul "Billie
Jean King Cup". Reprezenta-
tiva noastră nu va beneficia
de aportul  jucătoarelor Si-
mona Halep (care a se află
într-o recuperare medicală
destul de lungă și nu va par-
ticipa nici la turneul pe zgură
de la Stuttgart)și Patricia Ţig,
numărul 63 mondial, retrasă
și ea  din echipa României
pentru acest meci, din cauza
unei accidentări.

Indisponibilitățile din
echi pa României, a creat difi-
cultăți pentru căpitanul jucă-
tor al echipei noastre, Monica
Niculescu, nevoită să facă alte
aranjamente în timp foarte
scurt.

Pentru meciul cu Italia din
în play-off-ul Grupei Mondi-
ale, echipa României va fi for-
mată din Irina Bara,Mihaela
Buzărnescu ,Elena Gabriela
Ruse şi Monica Niculescu. Din
echipa Italiei vor face parte
Martina Trevisan, Jasmine
Paolini, Elisabetta Coccia-
retto, Giulia Gatto-Monti-
coneşi debutanta Bianca
Turati.

Competiţie care este şi cri-
teriu de calificare pentru
Jocurile Olimpice, va avea loc
în cele din urmă la Tokyo în
luna mai, cu două săptămâni
mai târziu decât se pre-
văzuse, au anunţat organiza-
torii.

Federaţia internaţională
de nataţie (FINA) anunţase
initial că renunţă la organi-
zarea acestui eveniment la
Tokyo din cauza restricţiilor
legate de pandemia de coro-
navirus dar până la urmă în-
trecerile, care trebuiau să
aibă loc între 18 şi 23 aprilie,
au fost în final amânate pen-

tru perioada 1-6 mai, tot la
Tokyo, au precizat organiza-
torii şi FINA.

Întrecerile la înot mara-
ton, competiţie de asemenea
de calificare pentru JO şi pro-
gramată iniţial luna viitoare
la Fukuoka în Japonia, va
avea loc în cele din urmă la
Setubal, în Portugalia, pe 19
şi 20 iunie, conform acelo-
raşi surse.

O serie de evenimente
sportive de calificare pentru
Jocurile Olimpice de la Tokyo
au fost anulate din cauza re-
stricţiilor legate de intrarea
călătorilor în Japonia.

Natație: Cupa Mondială

la sărituri în apă, 

amânată pentru 

luna mai

Natație: Cupa Mondială

la sărituri în apă, 

amânată pentru 

luna mai

Gimnastică:  Verificările au decis gimnaștii

pentru Campionatele Europene



A
propierea Sărbăto-
rilor Pascale ne dă
speranță și putere,

pentru că le așteptăm cu
aceeași emoție și bucurie,
indiferent de restricțiile
impuse. Și, ca totul să fie
perfect, începem cu pri-
menirea locuințelor, 
care a devenit o tradiție, în
fiecare primăvară. 
Iar ca să ne ușurăm 
munca, vă propunem
câteva soluții simple și
rapide, care să ducă la o
curățenie exemplară, 
iar casele noastre să
strălucească, în așteptarea
Luminii Sfinte.

Pentru început

Ar trebui să începem lucrul
în încăperile care necesită mai
mult efort și să le lăsăm la
urmă pe cele în care pri-
menirea este mai ușor de
făcut. Vom curăța, pe rând,
ferestrele, ușile, dulapurile și
corpurile superioare, pe care
le primenim cu o frecvenţă
mai mică, fiind greu accesi-
bile. Dar și covoarele sau mo-
chetele, care sunt adevărate
filtre de praf, ne dau mai
multă bătaie de cap. De aceea,
vom începe cu ele.

Mochetele și 

covoarele

Se vor aspira pe ambele
părți, iar pentru împrospătare
se pot folosi soluții naturale,
pregătite în casă. Dar, înainte
de a folosi orice soluție
preparată în casă, trebuie
efectuat un test pe o suprafață
mică, pentru a observa dacă
covorul este afectat în vreun
fel, scrie gds.ro magazin.

Soluții naturale 
pentru covoare

Apa cu oțet
Împrospătează culorile, igi-

enizează, fără a lăsa urme to -
xice, procedându-se în felul
următor. Se amestecă două
linguri de sare într-o cană cu
oțet, iar soluția obținută se
pulverizează pe covor, fre -
cându-l apoi cu o perie moale.
După ce se usucă, covorul se
aspiră. În cazul unor pete de
lapte, cola, bere sau noroi,
acestea se elimină folosindu-
se o parte de oțet și două părți
de apă. Substanța se va 
pulveriza pe covor, apoi locul
se șterge cu o cârtpă uscată.

Bicarbonatul de sodiu
Ajută la curățarea și îm-

prospătarea covoarele, mai
ales dacă au pete de grăsime.
În astfel de situație, se presară
acest praf direct pe covor, se
freacă ușor cu o perie și se
lasă să acționeze peste
noapte. A doua zi, covorul se
aspiră. Bicarbonatul de sodiu
este indicat și în cazul petelor
umede întrucât absoarbe
foarte repede lichidul. În acest
caz, se presară pe zona afec-
tată și se lasă câteva ore să
acționeze.

Sarea
Petele de pe covoare pot fi

îndepărtate foarte ușor, doar
cu sare. În cazul în care cov-
orul este pătat cu vin roșu sau
cerneală, pata trebuie ab-
sorbită cu o cârpă uscată, apoi
pe ea se presară sare. După
10-15 minute, se va aspira
locul. De asemenea, petele de
ceai sau cafea se freacă cu o
soluție de apă și sare, apoi
suprafața se clătește cu apă

rece, scrie click.ro. Covoarele
persane își păstrează culorile
dacă se curăță cu o perie în-
muiată în sare.

Apa fierbinte
Este foarte utilă atunci

când covorul se curăță în pro-
funzime. Praful și murdăria se
îndepărtează fără a se folosi
chimicale. Dar atunci când
trebuie eliminate petele, apa
fierbinte nu este suficientă.

Apa caldă 
și săpun

Ajută la eliminarea mur-
dăriei în totalitate. Dar, să -
punul folosit trebuie să fie
natural, iar cu soluția obținută
din amestec, se curăță cov-
orul, apoi se folosește o cârpă
uscată, pentru a se elimina ex-
cesul de apă. 

Buretele umed
Se folosește atunci când în

casă sunt animale de com-
panie. Cu ajutorul unui burete
umed, părul de animale se
curăță mai ușor de pe
covoare.

Important!
Atunci când depozităm un-

deva covoarele, acestea se vor
înfășura în direcția firelor. De
asemenea, covoarele nu se
vor ține ambalate în folie de
plastic, deoarece acestea au
nevoie de aerisire. Se poate
folosi cel mult hârie de ziar.

Geamurile, ramele  

și tocurile 
Trebuie curățate și ele cu

atenție, mai ales că odată cu
trecerea timpului, și-au pier-
dut strălucirea.  După ce se în-
depărtează primul strat de

praf, folosindu-se o cârpă
umedă, se continuă cu o cârpă
curată în locurile în care mi -
zeria nu s-a eliminat în totali-
tate. Pentru a le reda
stră lucirea, geamaurile pot fi
curățate cu alcool medicinal.
Geamurile nu se spală când
afară este soare, întrucât nu
se observă eventualele urme
sau pete. 

Soluții naturale de
curățat geamurile
Oțetul alb
Este un excelent detergent

și elimină toate petele de pe
geamuri. După ce au fost
șterse de praf, se va pregăti o
soluție dintr-un litru de apă și
un pahar de oțet alb. Cu
soluția obținută se vor spăla
geamurile, folosindu-se o
cârpă de microfibră sau bum-
bac. 
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curățenia de primăvară



Se poate folosi și apa disti-
lată (două căni amestecate cu
două linguri de oțet). În
soluția obținută se pot pune și
câteva picături de ulei esen -
țial, care anulează mirosul
oțetului, potrivit livearad.ro. O
astfel de soluție se poate folosi
și pentru curățarea oglinzilor
din casă.

Apă caldă, bicarbonat
de sodiu, suc de
lămâie și alcool

Astfel de ingrediente se
folosesc atunci când gea-
murile sunt foarte murdare,
procedându-se în felul urmă-
tor: într-un vaporizator tre-
buie amestecată apa caldă,
bicarbonatul de sodiu, la care
se adauagă câteva picături de
suc de lămâie și puțin alcool,
scrie bzi.ro. Ingredientele se
amestecă bine, iar cu soluția
obținută se va pulveriza gea-
mul. Sticla geamualui se poate
șterge apoi cu hârtie de ziar,
care nu lasă scame.

Apă și soluție de 
amoniac

Întrucât amoniacul este ex-
celent pentru curățarea gea-
murilor, se folosește un capac
din acest lichid la un litru de
apă. Cu ajutorul uni ziar, prin
mișcări circulare, se va șterge
foarte ușor suprafața geamu-
lui. 

Gresia și faianța
Este aproape tot timpul pă-

tată cu picături de grăsime
sau resturi alimentare. Pentru
o curățare eficientă, putem
apela tot la soluțiile naturale
care, pe lângă că sunt mult
mai ieftine, nu conțin chimi-
cale. Iată câteva exemple:

Soluție cu apă 
oxigenată

Cum această soluție este
utilizată și ca dezinfectant, mai
ales în condițiile actuale,
putem apela la ea. Așadar, o

putem folosi pentru a curăța
murdăria care s-a acumulat pe
plăcile de gresie sau faianță, la
curățarea rosturilor, pentru
dezinfectarea robineților, chiu-
vetelor, oglinzilor sau frigide -
rul.

Bicarbonatul de sodiu
Ajută și în astfel de cazuri.

Se amestecă o lingură de bicar-
bonat cu o jumătate de cană de
apă fierbinte. Amestecul se
pune într-un pulverizator, care
se agită bine înainte de
folosire. Pentru un rezultat mai
bun, la compoziție se adauagă
și o lingură de suc de lămâie
sau oțet.

Chitul dintre plăcile de
faianță sau rosturile
Se curăță foarte ușor cu suc

de lămâie, folosindu-se pentru
această operațiune o periuță
de dinți mai veche. Sucul de
lămâie va îndepărta rapid ne-
greala și mucegaiul depuse,
chitul va reveni la culoarea in-
ițială, iar locul va mirosi a
proaspăt. Iar ca să obținem o
soluție care să șteargă orice
urmă de mizerie, vom folosi un
litru de apă, 80 ml suc de
lămâie, 60 ml de oțet și 60 g bi-
carbonat de sodiu. Amestecul
obținut va da rezultate spec-
taculoase.

Oțetul nediluat
Se folosește pentru a da

strălucire gresiei și faianței.
Acesta se toarnă într-un 
pulverizator, apoi se pulveri -
zează pe suprafrața acoperită
cu plăci de gresie și faianță.
Soluția se lasă să acționeze
câteva minute, apoi cu o lavetă
sau un burete curat se curăță
locul. Substanțele pe care le
conține oțetul curăță foarte
bine murdăria, grăsimile,
depunerile de săpun sau cal-
car.

Curățarea aragazului
Este și ea o problemă, în-

trucât acesta se pătează cel
mai des de ulei sau alte resturi
alimentare. Și în acest caz
putem folosi sucul de lămâie
sau bicarbonatul de sodiu. Ast-
fel că, se prepară o pastă din bi-
carbonat de sodiu și apă, care
se lasă să acționeze pe aragaz
timp de o oră. După ce se
curăță suprafața, la final, se
șterge cu o soluție de apă și suc
de lămâie sau oțet.

Curățarea cuptorului

Este mai greu de realizat, în-
trucât după ce a fost folosi,
acesta trebuie lăsat să se
răcească. Pentru curățarea de
grăsimi, se poate utiliza o
soluție pe bază de suc de
lămâie. Într-un vas termorezis-
tent se vor stoarce trei lămâi, la
care se adaugă câteva picături
de ulei esențial de citrice și apă.
Vasul se va introduce în cup-
torul încins și se lasă totul la
fiert timp de 20 de minute,
scrie arctic.ro. Astfel că, uleiul
volatil de citrice va dizolva
grăsimea din cuptor și astfel
acesta va fi mai ușor de curățat.

Alte soluții 

de curățat 

Un detergent universal
Se poate obține dintr-un

amestec de cinci ingrediente: o
linguriță de borax, jumătate de
linguriță de sodă calcinată de
rufe, o linguriță de săpun
Castile, două căni de apă disti-
lată caldă și câteva picături de
ulei esențial, potrivit welness-
mama. După ce se amestecă
bine toate ingredientele, so -
luția obținută poate fi folosită
pentru curățarea oricărei
suprafațe din casă.

Săpunul Castile 
Este preparat doar din

uleiuri de plante. Curăță foarte
bine uleiul și murdăria.

Soluție pentru 
curățat lemnul

Se obține amestecându-se
trei părți de ulei de gătit cu o
parte de oțet și câteva picături
de ulei esențial. Cu această
soluție se curăță orice
suprafață din lemn, inclusiv

parchetul. Și uleiul de măsline
poate fi folosit pentru su pra -
fețele din lemn.

Soluție pentru desfun-
darea chiuvetelor

În cazul chiuvetelor înfun-
date, se amestecă o ceașcă de
bicarbonat de sodiu și una de
oțet. Soluția obținută se toarnă
în chiuvetă, iar după 15
minute, se dă drumul robine-
tului cu apă caldă. În acest fel
se pot desfunda atât chiu-
vetele, cât și cada de baie. 

Soluție pentru
șters praful

Se obține din apă ameste-
cată cu suc de lămâie sau oțet,
la care se adaugă o linguriță de
ulei de cocos.

Boraxul 
Poate fi utilizat ca un în-

locuitor al clorului, ca dezinfec-
tant și înălbitor, dar și ca
degresant.

Important!
Atunci când preparăm

soluțiile de curățat, există
câteva reguli de care trebuie să
ținem cont: 

• Oțetul nu se va amesteca
niciodată cu apa oxigenată,
pentru că va rezulta un acid
dăunător. De asemenea, oțetul
poate irita ochii, iar dacă ajunge
în zonă, se va folosi apa pentru
a se atenua iritarea.

• Suprafețele din marmură,
granit, blaturi sau alte pietre
naturale se pot deteriora dacă
pentru curățarea lor se fo -
losește oțetul potrivit tettu.ro.
Acesta fiind acid, va lăsa urme,
pete inestetice sau chiar va
duce la coroziune.

• Nu trebuie lăsat prea mult
pe hainele de latex, pentru că le
poate descompune. 

• Și uleiurile esențiale tre-
buie utilizate cu atenție. Dacă
ajung în zona ochilor, acestea
pot produce iritații.

Pagini realizate de
Cornelia Holinschi
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Încă de la începutul intervalului
lucrurile reintră în normal. Veți
avea parte și de situații impre-
vizibile, dar în ciuda acestui
lucru, primiți  vești bune legate
de cei dragi. La locul de muncă
nu sunt schimbări semnifica-
tive, dar aveți mult de lucru.

Sunt vești bune legate de servi-
ciu, mai ales dacă ați căutat un
nou loc de muncă. Este o pe-
rioadă benefică și pentru in-
vestiții, iar dacă doriți să vă
renovați casa, puteți începe
orice lucrare. De asemenea, o
bună parte din problemele ivite
în familie se vor rezolva.

Proiectele voastre legate de
carieră sunt de bun augur. Veți
reuși, până la urmă să găsiți
ceea ce căutați în legătură cu
locul de muncă. Totul este să
aveți încredere în voi, să nu re-
nunțați la nimic și, foarte im-
portant, să nu uitați niciodată
că ”perseverența învinge!”

Veniturile voastre rămân con-
stante, mai ales că nu se anunță
schimbări la locul de muncă. S-
ar putea să vi se propună o co-
laborare interesantă, dar nimic
nu este sigur. Familia vă este
aproape, mai ales acum când
aveți de trecut o perioadă in-
certă.

La începutul intervalului vă
puteți confrunta cu anumite
situații nedorite, așa că ar fi
bine să fiți pregătiți. Plătiți-vă
toate datoriile și nu mai faceți
cheltuieli inutile. Dacă nu sun-
teți mulțumiți de locul de
muncă, aveți șanse să vă re-
vizuiți cariera și chiar să reușiți.

Ați trecut printr-o perioadă
destul de agitată, așa că acum
lucrurile au început să se așeze.
Păstrațai-vă calmul în orice
situație și nu acționați la întâm-
plare. Vi se oferă anumite șanse
la locul de muncă, dar gândiți-
vă bine înainte să acceptați.

Schimbările din ultima vreme
v-au luat prin surprindere și
uneori, v-au cam dezichilibrat.
Acum lucrurile încep să intre pe
făgașul normal, atât în plan
profesional, cât și personal.
Problemele pe care le-ați avut
v-au ajutat să vă găsiți drumul
în viață.

La locul de muncă veți primi
res ponsabilități noi. Chiar dacă
vă veți lovi de unele probleme
organizatorice, treceți peste ele
fără să faceți niciun compromis.
Mai mmult decât atât, vor veni
și primele realizări, care vă pot
aduce venituri în plus.

Încercările dificile prin care ați
trecut v-au adus cu picioarele
pe pământ. Viața de cuplu a în-
cepeut să capete stabilitate, așa
că nu mai aveți motive de îngri-
jorare. La servicu pot apărea
unele probleme mărunte,
legate de relațiile colegiale, dar
vor trece repede.

Proiectele la care lucrați se
apropie de finalizare. Nu vă
grăbiți, încercați să dați atenției
fiecărui amănunt și veți reuși să
realizați ceea ce v-ați dorit. Cei
singuri pot avea surprize plă-
cute, întrucât vor cunoaște o
persoană interesantă, pentru o
relație de durată.

Veți avea parte de lucruri fru-
moase în perioada următoare,
iar primăvara vă aduce și reali -
zări pe măsură. Fie că este
vorba de o avansare la serviciu,
fie că primiți o sumă impor-
tantă de bani. Dar indiferent de
situație, astrele vă avantajează.

Este posibil să primiți o ofertă
interesantă de lucru și nu știți ce
să faceți. Dar, abilitatea voastră
de a vedea ambele fețe ale
mone dei, vă va ajuta să alegeți
cea mai bună decizie. De aseme-
nea, ar fi bine să evitați împru-
muturile de orice fel în perioada
următoare.

• Soția se confesează...
- Eu m-am rugat Domnului să-mi dea un

soț bun. Domnul mi-a dat un soț bun.
- Soțul meu nu s-a rugat, și a primit ceea

ce a primit... Așa-i trebuie dacă nu se roagă!

• Doi soți, în izolare
- Nevastă, dacă voi muri, să nu-mi scoateti

verigheta! 
- De ce? - îl întreabă soția
- Să vadă Dumnezeu că am fost deja în iad!

• Banii din noptieră...
- Cetăţene Bulă, de unde aveți atâţia bani?
- Din noptieră!
- Dar cine-i pune acolo?
- Soţia!
- Dar ea de unde-i ia?
- Îi dau eu!
- Dar dumneavoastră de unde-i luaţi?
- Domnule anchetator, v-am spus doar: din

noptieră!

• O vacanță în India
Un turist își petrece vacanța în India îm-

preună cu frumoasa lui fiică de 18 ani. Acolo,
un maharajah foarte bogat se îndrăgostește
de ea.

- Dacă îmi vei da fiica de soție, îi spuse el
tatălui, vă voi da greutatea ei în aur.

- Peste o lună, vei primi răspunsul meu.
- Vreți să vă mai gândiți?
- Nu, vreau s-o mai îngraș!

Vineri, 16 aprilie

PRO CINEMA, ora 20,30, Lunetistul

PRO TV, ora 23,00, Hai să ne batem

Sâmbătă, 17 aprilie

PRO CINEMA, ora 20,30, Eddie Vulturul

AMC, ora 22,00, Marea recuperare

Duminică, 18 aprilie

TVR 2, ora 20,10, Fructe de pădure

FILME CAFE, ora 22,00, Cu ochii larg închiși

Luni, 19 aprilie

PRO CINEMA, ora 20,30 În bătaia puștii

DIVA, ora 21,00, Detectivul Gourmet

Marți, 20 aprilie

FILM NOW, ora 20,00, Viață de liceu 

PRO CINEMA, ora 20,30, Guernica

Miercuri, 21 aprilie

TVR 2, ora 21,10, Culoarea dragostei

PRO CINEMA, ora 20,30, Suspectul

Joi, 22 aprilie

TVR 2, ora 21,10, Trecutul nu moare

DIVA, ora 22,00, Crimele din Midsomer

ALTE  RECOMANDĂRI:

Sâmbătă, 17 aprilie,  ora 20,10

Dincolo de prerie ( II) 
Acțiunea filmului are loc în Midwest-ul american

al anilor 1880, unde tânăra Laura Wilder ține un
jur nal despre aventurile, reușitele și greutățile prin
care trece familia ei, despre entuziasmul colo -
niștilor din zonă sau despre dramele provocate de
clima dificilă și bolile neîndurătoare. Deși spera
într-un viitor mai bun, Laura rămâne în locurile na-
tale, unde își ia o slujbă de învățătoare. După ce se
căsătorește cu Almanzo, Laura  pleacă, în cele din
urmă, împreună cu soțul și fiica sa, într-ținut săl-
batic, unde familia Wilder cumpără, cu ultima sută
de dolari, o fermă.

TVR 2



A
vem oameni fără
suflet care ne con-
duc, majoritatea nu

au copii, oameni care au
devenit  marionete, sadici
și fără niciun fel de cred-
ință. La îndemnul celor
din ”Oculta Bruxelles” au
scos forțele de ordine să
bată acest popor, com-
pensându-le cu salarii
mari și alte venituri. Nu
uitați, orice roată se în-
vârte, nimic nu rămâne
nepedepsit. Jandarmii s-
au comportat urât cu
poporul frumos.

Am cunoscut multe mo-
mente de slăbiciune. Îți scriu
despre mine în aceste tim-
puri grele. Nu mai poate să
mă rănească oricine. În rân-
durile mele și-au regăsit
trăirile multe persoane. Mai
puțină singurătate înseamnă
mai multă fericire. Nimeni
nu mai simte când trăiește și
când moare. Viața noastră a
devenit monotonă, nimic nu
mă mai sperie. Toate trec. Mă
bucur pentru simplul fapt că
trăiesc. Sunt ani grei.  Nu am
renunțat la ,,pasiunea mea,
țară“și nu voi renunța. Țara a
devenit nevasta mea. Îmi
pare rău, pentru că nu am fil-
mat nunta. Sunt sigur că nu
îmi voi regreta alegerea. Din-
tre toate femeile pământului,
ea mi-a fost cea mai loială.
Până la urmă, de-aia suntem
împreună. Lumea mă invidi-
ază. Dacă eu sunt regele, ea
îmi este regină. 

AM AVUT UN VIS. Că
lumea nu o mai iubește.
Habar nu ai ce înseamnă
"compromis". Societatea ar
trebui să îmi simtă furia... Mă
judeci pe mine, da' nici pe
tine nu te cunoști. Mulți oa-
meni culți, care încearcă să
te învețe anumite lucruri, nu
sunt ascultați. Suntem  con-
duși de proști! Nu am făcut și
nu voi face parte din turme.
Eu sunt chiar aici. Cine
trăiește, simte. Cine plânge,
regretă. Sentimentele mele
sunt pierdute în ceață deasă.  

Trăim în junglă! 

Luptă pentru visele tale.
Cei mai loiali camarazi pe
care i-am ținut aproape de
sufletul meu îmi simt dur-
erea, ridică armele până la
Cer și strigă: "Trăim în in-
fern, Doamne!" Toată lumea
suferă. Habar nu ai ce te
așteaptă... Îmi ascund senti-
mentele departe de ochii oa-

menilor, care sunt în stare să
mă facă scrum pentru tine,
țară. Toți oamenii poartă
măști. Îmi asum. Nu am dor-
mit aseară. M-am plimbat
prin parc toată noaptea,
îngândurat, până când s-a
făcut dimineață. O cafea ex-
pirată mi-a făcut greață. Ce
viață... Fiecare om are senti-
mente și dreptul la expri-
mare. Dar am uitat de Covid.
Omul Simplu este suspect,
suspect de nebunie în sără-
cia din psihiatrie. Dar am
visat la acele timpuri, nu cele
de acum. Avem nevoie de di-
alog, iubire, libertate. Toți
oamenii au nevoie de iubire.
Dacă nu au primit niciodată
afecțiune, nu suferă atât de
tare. Oamenii au nevoie de
atenție. Nu fac drame că nu
fac parte din turmele tale de
oi. Nu îmi pasă de toate oile
pământului. Contează doar
ale mele. Mă salut cu multe
pe mute. "Profit" scrie pe
fiecare. 

Oamenii care au primit
sau care continuă să
primească atenția altora, nu
te caută, pentru că nu își mai
dau interesul pentru tine,
săracule. Așa sunt oamenii.
Nu poți să îi schimbi. Toți
sunt în goană după bogăție.
Sărac te numești, doar atunci
când nu ai pe nimeni care să
te iubească, când mănânci
singur la masă, când nu ai ce
pune pe masă... Și lista con-
tinuă.... Loialitatea mea este
doar pentru cei care o mer-
ită. Puțini oameni m-au în-
trebat cum mă simt, cum am
trăit, cum am supraviețuit
etc. Mulți dintre ei, văzând că
nu am nimic de oferit, m-au
părăsit. Sunt tăcut. Suntem
în război. Lupți sau mori. Re-
spect toți oamenii care au
făcut sacrificii acum. Nimeni
nu a reușit să mă cunoască în
totalitate. Nu îmi afișez slăbi-
ciunile. Oamenii profită de
ele. Fii tu, mereu! E greu...
Ține minte: Tu nu ești eu!
Cine trăiește în realitate,
suferă. Cine suferă, găsește
pacea interioară. Mulți oa-
meni te bârfesc, mor de grija
ta. Cine tăcea, înțelept era.
Trebuie să ai grijă de tine.
Rămâi cu picioarele pe
pământ, indiferent de situ-
ație. Ăștia se bucură dacă te
văd la pământ.  Luptă pentru
libertate și pentru visele tale
până la finalul vieții. Nu mă
poți ține în lanțuri cu legi

scrise în cărți, Iohannis,
Arafat, Voiculescu, Câțu. 

Te invit aici la mine, la
săracul ,,birou oval”. Nu ne
pot judeca oamenii, pe voi
da. Ne preocupăm de toate
murdăriile fabricate în alte
țări! Mulți tineri români sunt
sclavi pentru străini. Am
mulți prieteni plecați în
străinătate, să culeagă ce
aruncă alții. Poți să îmi simți
durerea? Mă lupt cu viața
plină de probleme de când
mă știu. Dar acum nu mă
regăsesc. Dacă ești la fel, te
pierzi zilnic în pustiu. Sunt
nemulțumit de această "pan-
demie” nenorocită. Matem-
atica e o ironie pentru viață.
Viața e mult mai complicată
decât crezi. Aberezi. Poți să
mă înțelegi? Spune-mi de-
spre durerile pe care le cari
după tine în adâncul sufletu-
lui. Îi ascult pe toți. Să nu uiți:
mulți te respectă atunci când
scapi din lanțurile sistemu-
lui, dar dacă ești legat la
mâini... Te părăsesc mulți
prieteni pe care tu îi tratezi
ca pe frații tăi. În viață, cât
trăiești, faci un miliard de
greșeli. Dacă ne bagi în
aceeași oală pe toți, greșești.
Sunt unul dintre cei mai
loiali oameni. Durerea sufle-
tului meu urlă la lună plină.
Durerea mea-i scrisă. 

Prea multă liniște, strică 

Trebuie să scriu despre
realitate, indiferent de ris -
curi. Trebuie să scriu texte la
persoana a 3-a despre sufer-
ințele mele reale cu orgoliu.
Trebuie să îmi depășesc lim-
itele. Trebuie să unesc oa-
meni și să-mi calmez nervii.
Trebuie să fiu eu. Mereu. Tre-
buie să amintesc oamenilor
că nu suntem sclavii sis-
temului. Trebuie să fiu loial
aliaților mei. Planuri făcute
în momentele de slăbiciune.
Mulți muncesc la ora asta,
privind încrezători cerul.
Speră la o viață mai bună,
pentru că au străbătut infer-
nul. Ei știu cel mai bine să
definească "suferință". Știu
că acasă îi așteaptă familia.
Ei, fiind singura sursă de ar-
monie în casă, trebuie să
muncească. Dar unde? Trăim
în România cu salariul
minim pe economie. Îți tre-
buie bani pentru orice și s-au
scumpit facturile. Suntem
fericiți, pentru că au mărit
salariile,102 lei. Mulți sunt

plini de bani, dar nu ți-ar
cumpăra o pâine. E un sistem
bolnav pentru care devii
sclav. Hoții dețin puterea ab-
solută în stat, dormind. Nu
sunt naiv! Dragostea pentru
Dumnezeu nu mi-o poate în-
locui nimeni. Îi va pedepsi pe
toți care își bat joc de tine de
luni până vineri. Banii sunt
fericire pentru unii, dar pen-
tru alții sunt hârtie. Îmi
doresc un viitor bun și știu
că se va îndeplini dorința
mea. Banii? Unde vrei să
ajungi cu ăștia? Te gândești
mult la ei? Te stresezi și îți
strici sănătatea. Muncești,
aduni. Nu muncești, nu con-
sumi. Corect, nu-i așa?
România? Libertate în sără-
cie? Dacă te-ai născut în
sărăcie, mori cu zile... Dacă
greșești în viață, taci dracu'
și învață! Strigăm în gura
mare, doar atunci când
protestăm în piață: LIBER-
TATE! Mă amuză fiecare om
în parte... Parlamentarii,
hoții și criminalii ne-au
vânat, folosind minciuna ca
politică de stat. Îmi văd de
drumul meu acum. Mulți ne-
au jefuit puterea, atunci când
culegeam durerea. Pentru
frații noștri morți în Colectiv,
Piatra-Neamț, Balș,Victor
Babeș etc. 

NU  vă vom uita! 

Internăm părinții în azile,
spitale, părinți care s-au sac-
rificat să fie bine. Medicii
sunt ocrotiți de îngeri și pot
salva vieți. Gândește lucid și
nu mai face pe prostu'. Doc-
torii sunt oameni care merită
respectul nostru! Gândește-
te bine la o schimbare, una
radicală, nu una fatală Nu
sunt mândru că sunt
ROMÂN! Pentru că, trăiesc
într-o țară în care predomină
sclavia. Ne înmormântăm
prieteni, părinți goi în saci,
precum câinii. Voiculescu,
Bulai, Popescu mulți alții
sunt veniți de pe altă plan-
etă? Orban ne-a vândut lor,
pentru un loc călduț lui.
Unde este Președintele? Să
nu credeți că nu vede și nu
știe. Biserica? Nu avem
nimic! Fii sigur că această
țară se numește: ROMÂNIA ! 

Dragi jandarmi şi 
alte ,,organe“ 

În aceste vremuri minci-
noase și fără speranță,  ar

trebui să iubiți poporul, nu
să-l bateți. Pentru că, ei sunt
semenii voștri și au burțile
goale, pensii de 1000 de lei,
după 35 ani de munca. Pan-
demia și măsurile luate de la
izbucnire, care sunt catastro-
fale, a adus poporul în pragul
depresiei. Veți trăi cu acest
popor și faceți parte din el,
nu-i apărați pe cei care au
furat și fură. 

Vorba dnei Turcanu:
”Omul să aibă garanția că nu
se culcă sănătos și se
trezește, ferească Dumnezeu,
mort”. Așa gândește ea și cei
de la putere. Halal ,,miniștrii
mei”, ,,guvernul meu,, ”parla-
mentul meu” și restul ,,toate
ale mele”. Dar, din păcate s-a
gândit fără cap la îndemnul
celor din afară. Dacă ei se
spânzură, trebuie și noi,
românii, să facem la fel? Cău-
tați un alt drum, acesta nu
este drumul românului ade-
vărat!

Un mesaj către Patriarhie,
Mitropolii, Episcopii și pen-
tru toți ceilalți prelați: Fiți
lângă popor și nu lângă put-
ere. Lăsați luxul, averile și
răutățile interne. Poporul are
acum nevoie de Biserica. Mai
târziu și Biserica va fi desfi-
ințată ca și națiunea, iar neo-
marxiștii vă vor lua tot și ne
vor face atei pe toți. Nu toată
lumea va fugi cu avionul în
cuiburi străine. Faceți po -
porului un ,,Paște fericit “. Nu
din vorbe la calculator, ci din
credința lăsată de Dum-
nezeu. Toata lumea să ia lu-
mină, nu vorbe goale și
întuneric, în Noaptea de În-
viere.

Va iubesc și vă dau ,,lu-
mina sufletului meu”,  dragi
cititori!

Al dumneavoastră 
același român 

adevărat și credincios,
Prof .Ioan Romeo Mânzală
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De ce ești jefuită și nu mai 
ești iubită, Românie?!
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Mod de preparare:

Ceapa, tăiată mărunt, se
călește în ulei încins până

devine sticloasă. Se adaugă
apoi orezul, care se lasă la
călit împreună cu ceapa.
Treptat, peste orez se pune
apa caldă și se lasă la fiert
aproximataiv 15-20 de
minute. 

Separat, prunele fierb,
pentru cinci minute, împre-
ună cu zahărul. După ce se

strecoară, prunele se ames -
tecă ușor cu orezul, când
acesta este aproape fiert. 

Dacă este cazul, se mai
adaugă puțină apă și se mai
lasă să dea câteva clocopte.
Mâncarea se condimentează
după gust, apoi se stinge
focul.

Poftă bună!

INGREDIENTE

150 g orez cu bob

lung, 500-600 ml de apă

caldă, o ceapă mare, 2

linguri de ulei, 100 g

prune uscate, 2 linguri

de zahăr, condimente.

Orez cu prune uscate

Mod de preparare:

Zahărul se dizolvă în apă,
se adaugă, pe rând uleiul,
esen ța de vanilie, iar la final
făina amestecată cu praful de
copt. Se amestecă ușor până
la omogenizare, obținându-
se un aluat uniform. Se
pregătește o tavă unsă cu ulei
și tapetată cu hârtie de copt

sau făină, în care se toarnă
jumătate din compoziția de
aluat. Cealaltă parte, se
amestecă bine cu praful de
cacao, după care, se toarnă

peste aluatul alb din tavă.
Deasupra se presară nuci
mărunțite, iara tava se dă la
cuptorul încins, pentru 25-
30 de minute.

INGREDIENTE

300 ml apă minerală, 250 g zahăr, 150 ml ulei, 

esență de vanilie, praf de copt, 350 g făină, 2 linguri

de cacao, nuci.

Are o mulțime de beneficii pentru organism,
folosindu-se într-o multitudine de rețete culinare. De la
mărar se folosesc atât frunzele, cât și tulpina sau semin -
țele. Mărarul conține substanțe active cu multiple pro-
prietăți benefice pentru sănătate. Atât frunzele, cât și
semințele conțin un antioxidant puternic, care se găsește
și în frunzele de dafin, substanțe minerale și vitamine.
Mărarul stimulează digestia și reglează metabolismul,
ajută la buna funcționare a rinichilor, calmează durerile
dentare. Atât mărarul uscat, cât și cel verde este folosit
la aromatizarea salatelor, ciorbelor sau la prepararea
diferitelor mâncăruri. 

Mâncare de mărar
Ingrediente: 4-5 legături de mărar, 3 cepe

mărișoare, ulei, sare,piper, o lingură de făină.

Mod de preparare

Ceapa se curăță, se taie mărunt și se pune la înăbușit,
într-o tigaie cu ulei. După 1-2 minute, se adaugă la ceapa
călită și mărarul spălat și tăiat mărunt. Când ceapa
devine ușor aurie, se toarnă un pahar cu apă și se mai
lasă la foc mic 10-15 minute. Între timp, într-o altă tigaie
se face un sos alb din puțin ulei, sare și o lingură de făină,
care se va stinge cu zeama de la mâncare, după care,
sosul se amestecă în mâncarea de mărar. Se mai lasă la
fiert 1-2 minute, amestecându-se continuu, se adaugă
sare, piper și se stinge focul. 

Prăjitură zi și noapte, de post

MărarulMărarul



jocuRI - 1316 - 22 APRILIE 2021

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

I - D - N - INNODa - CaTUN - IaDa - D - TaTaR - DUS - TU - STEa - LaIaTa - Ta - aP - B - REN - ION - TRaDa - R - DaNa - URa -

OaRa - EHEI - SaRaCa - OJa - LaS - RN - ZID - ESCaLa - RIGUROS - CaIRO - NEGOIU - SOIa - CISMEa - E - TN - R - aGI - Va -
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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 apartament trei camere,

Deva, Bd.I.Maniu, et.1, decomandat,
CT, termopane, ușă metalică, renovat
și mobilat modern. Preț: 78.000 euro,
telefon: 0722.564.004

l Vând garsonieră, etaj 1, 38 MP,
mobilată și utilată, frigider, aragaz,
mașină de spălat, CT, zonă liniștită.
Preț: 10.000 euro, telefon: :
0736.175.735, între orele 8,00-20,00.

l Vând garsonieră Deva,
Dorobanți, et.2, balcon, 41 mp, mobi-
lată complet.  Preț: 39.900, telefon:
0745.202.448.

l Vând casă cu pământ, pădure,
lângă șosea, la 16 km de Deva, sat
Săliștioara. Preț: 550 milioane lei,
telefon: 0721.348.819.

l Cumpăr garsonieră et. 1 sau 2,
complet mobilată și utilată în Hune-
doara sau Petrila. Ofer 9000 euro,
sunați între orele 8-20. Telefon:
0736.175.735.

l Vând urgent garsonieră 38 mp,
et.1, pe mijloc, mobilată și utilată, CT,
acte la zi. Preț: 10.000 euro, telefon:
0736.175.735, rog insistați.

l Vând apartament în Deva,
Al.Pescarilor, bl A10, sc.1, parter, 2
focuri de gaz, beci, terasă, 2 băi, posi-
bilități de extindere, o cameră proiect
balcon, CTC. Preț: 260.000 lei,
0753.671.752.

l Vând urgent casă, în roșu, în
Bretelin, ST 845, SC 412, SU 329, FS
16,6 m. telefon: 0751.462.085. 

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona Lido, et 1, decomandat,
balcon 60 mp. Preț: 49.500 euro, 
telefon: 0254.215.212.

l Vând casă în comuna Zam, 2
camere, căsuță de vară, pomi fruc-
tiferi, fântână, cablu TV, uși noi, par-
chetat, singur, proprietar. Preț: 
13.000 euro, telefon: 0720.766.706.

l Vând garsonieră în Brad, etaj 3,
gresie, faianță, termopan, mobilată,
utilată complet, pe foc de lemne. Preț:
40.000 lei, telefon: 0737.192.061.

l Vând casă, zona Șoimuș, 80 mp
plus teren intravilan 1318, fântână,
curent. Preț: 27.000 euro, telefon:
0725.452.888.

l Vând garsonieră, et.3, parchet
laminat, gresie, faianță, termopan, ușă
metalică, pivniță, mobilată complet,
încălzire cu sobă de teracotă. Preț:
40.000, telefon: 0771.625.007, între
orele 8,00-20,00.

l Vând casă în Deva, 4 camere,
baie, bucătărie, beci și anexe, sobe ter-
acotă, teren 800 mp, pomi fructiferi.
Preț: 75.000 euro, tel. 0722.564.004.

l Cumpăr garsonieră, et.1, minim
2, cu CT, mobilată și utilată cu toate
cele necesare unei persoane cu handi-
cap gr.2, să aibă geamuri termopan,
ușă metalică, balcon. Preț:9500 euro,
telefon: 0736.175.735.

l Vând garsonieră, zona poliție,
Deva, nr 28, CT, termopan, mobilată și
utilată, parter înalt. Preț: 23.000 euro,
telefon: 0721.055.313.

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, tel. 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 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 casă, zona Certej, 2

camere, baie, bucătărie, cămară, sobe

teracotă, fântână, renovată, 2500 mp.

Preț: 37.000 euro, tel. 0725.452.888.

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 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 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 spre închiriere apartament
2 camere și garaj în Timișoara, zona
zero, mobilat și utilat, totul nou. Preț:
375 euro, plus garanție. Telefon:
0721.055.313

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. Tel. 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 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.

TeReNURI

l Vând teren în Deva, 500 mp, FS
17 m, utilități aproape, zona Zăvoi,
lângă bloc ANL. Preț: 8500 euro, tele-
fon: 0745.202.448.

l Vând teren, zonă deosebită, în
Șoimuș, S 5000 mp, S 4000 mp, în
spatele pensiunii Hermes, zonă nein-
undabilă. Terenul se va trece în intrav-
ilan. Preț: 10 euro/mp, telefon:
0742.299.453.

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 urgent teren intravilan în
Popești, comuna Cârjiți, dispus între
șosea și pârâu, cu acces la curent, tele-
fon și internet. ST.525, FS 5,25 mp.
Preț: 9 euro/mp, tel. 0769.213.866.

l Vând teren intravilan, 4200 mp,
FS33, zona Boromir, cu anexe
mecanice la șosea. Preț: 50 euro/mp.
Telefon: 0254.215.212.

l Vând teren arabil, extravilan, în
Vețel, 5000 mp, FS 25 m, utilități în
apropiere, apă, gaz metan, curent.
Preț: 10 euro/mp, tel. 0721.055.313.

l Vând teren intravilan Deva, str.
Viilor, prelungire, 2700 mp, apă,
curent, gaz. Deva, telefon:
0726.254.452.

l Vând teren intravilan în locali-
tatea Cristur, 2160 mp, FS 21,5 m,
zonă centrală. Telefon: 0722.564.004.

l Vând teren lângă Deva, în
Șoimuș, zonă foarte bună, în spatele
pensiunii Hermes, teren, se va trece în
intravilan, S 5800 mp, S 4000 mp,
preț: 10 euro/mp, tel.0742.299.453.

l Vând 1,45 ha pădure, locali-
tatea Ruda-Brad. Preț negociabil, tele-
fon: 0720.731.280.

l Vând 3 ari teren în stațiunea
Râușor, lângă drumul de acces, cu acte
în regulă. Preț: 6000 euro, telefon:
0254.776.082.

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, tel. 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 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 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 Logan 2009, roșu, motor
1,4, 75.000km, ITP 2021, cauciucuri
vară-iarnă, pe jenți, unic proprietar.
Preț: 2100 euro, telefon:
0744.353.345.

l Vând Opel Vectra 20, acte la zi,
stare foarte bună, 180 km, 4 jenți alu-
miniu, pe 15 cm/4 găuri. Preț negocia-
bil, telefon: 0732.052.844.

l Vând motor Ford Tranzit 2496
cmc, complet, cu toate asamblările,
tobă eșapament, spoiler, mască
față,+3 jenți, negociabil, 0732.052.844

l Vând VW Touran, 2008, 1,9,
Diesel, 100.000 mile, volan dreapta, 7
locuri, 6 trepte, cutie viteza manuală
plus rulotă, portbagaj, cârlig remorcă,
barcă. Preț: 3500 euro,negociabil,
tel.0770.699.281.

l Vând Dacia Logan 2009, roșie,
motor 1,4 MPJ, 74.500, ITP 2021, cau-
ciucuri vară-iarnă, unic proprietar.
Preț: 2100 euro, negociabil, telefon:
0744.353.345.

l Vând Opel Vectra 20, acte la zi,

stare foarte bună, 180 mii km. Preț ne-

gociabil, telefon: 0732.052.844.

l Vând Dacia Logan, 2009, 1,4

cmc, 74.000km., ITP 2021, cauciucuri

de iarnă pe jenți, stare bună, unic pro-

prietar. Preț: 2100 euro, negociabil,

telefon: 0744.353.345.

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, tel.0744.353.345.

OFERTE SERVICII

l Doamnă serioasă, sinceră, su-
fletistă, cu frica de Dumnezeu, harnică
și gospodină, doresc să îngrijesc per-
soane vârstnice. Telefon:
0734.712.207. 

l Domn serios, fără vicii, doresc
să lucrez ca paznic la un post fix, cu
carte de muncă. Rog și ofer seriozitate.
Telefon: 0736.175.735, 0731.129.646.

MATRIMONIALE

l Domn singur, Deva, 52 de ani,
190/92, fără vicii sau obligații, doresc
cunoștință cu o doamnă/domnișoară
din împrejurimi, pentru o relație de
prietenie, poate chiar mai mult. Aștept
SMS la tel. 0752.396.515.

l Pensionar, văduv, 73 de ani, din
Deva, cu ușoare afecțiuni medicale,
caut o doamnă singură pentru menaj
și curățenie și a ne ajuta reciproc. Sunt
dispus să locuim împreună fie la ea
sau la mine la bloc, iar vara la țară, la
curte și grădină, la 12 km de Deva.
Telefon: 0720.042.768.

l Domn. 64 de ani, 1,70/80/
șaten, ortodox, caut o doamnă care
vrea un apartament legal, în Deva, să
ne trăim viața sau la domiciliul ei.
Telefon: 0774.941.520.

l Domn, 52 de ani, 1,90/92, sin-
gur, fără obligații, fără vicii, caut o
doamnă din Deva sau împrejurimi
pentru o relație de prietenie, căsăto-
rie. Aștept doar SMS la telefon:
0752.396.515.

l Domn văduv, 61 de ani, sincer și
serios, fără obligații, doresc căsătorie
cu o doamnă de vârstă apropiată, sin-
ceră și serioasă. Telefon: 0727.062.558

l Tânăr, 42 de ani, caut o tânără
serioasă, să aibă peste 25 de ani, care
dorește o familie. Tel. 0732.469.582.

l Domn singur, despărțit, 52 de
ani, 190/90, fără obligații, caut o
doamnă/domnișoară din Deva sau îm-
prejurimi, pentru o relație de prietenie
sau mai mult. Tel.0752.396.515.

l Tânăr, 34 de ani, 1,98 m, din
Brad, absolvent de electronică şi
informati că, doresc să cunosc o
tânără, pentru o relaţie serioasă,
eventual căsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0749.073.775.

l Pensionar, 60/1,78/80, sincer,
sufletist, nefumător, creștin ortodox,
fără obligații, cu locuință, doresc 
căsătorie cu o doamnă nematerial-
istă, serioasă, de vârstă apropiată. 
Telefon: 0737.192.061.

l Domn 63 ani, pensionar MAI, di-
vorțat, singur, serios, sincer, bun
creștin, ortodox, cinstit și  neprofitor,
doresc căsătorie cu o doamnă 60-63 de
ani, fără vicii, cu bun simț, frumoasă,
nematerialistă. Tel. 0730.607.207.

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 celular nou, Samsung A10,
de culoare închisă. Preț: 650 lei, tele-
fon: 0745.750.705.

l Vând urgent și ieftin zece lăzi de
albine,  cu peste o sută de rame,
fiecare cu magazie. Preț: 100 lei/buc.
Telefon: 0254.730.209, 0760.193.089.

l Cumpăr vederi vechi, cărți poș-
tale, insigne, ordine, decorații, brevete,
monede, bancnote, acțiuni vechi, euro-
cenți, franci elvețieni, timbre din
China. Telefon;: 0724.576.218,
0254.213.819.

l Vând foarte ieftin întreaga
colecție din ”Romanul de dragoste”
cărți poștale noi (ilustrate) din țară și
străinătate și cărți pentru copii. Tele-
fon: 0254.211.687, 0735.195.269.

l Vând banc de lăcătușerie cu
două sertare metalice și menghină
fixă cu deschidere 100mm. Preț: 500
lei, telefon: 0254.730.209,
07609.193.089.

l Vând aspirator Ronnson, filtre
cu apă, puternic. Preț: 290 lei, telefon:
0743.137.888.

l Vând goblenul  ”Icoană 
Împărătească”, înrămat, 14x22 cm.
Preț 380 lei, negociabil. telefon:
0726.899.996.

l Vând otavă – fân. 
Telefon 0726.003.663.

l Vând canapea  extensibilă, stare
bună. Preț: 100 lei,

l Vând măsuță TV, 75/42/64 cm,
culoare natur, spațiu DVD, vitrină cu
geam, pe rotițe, stare foarte bună, preț
100 lei. Telefon: 0726.426.611.

l Vând șemineu din marmură,
goblenuri înrămate, farfurii pictate
manual. Preț negociabil, telefon:
0735.295.269, 0254.211.687.

l Vând căruță pe roți de cauciuc,
plus ham bonus, treier pentru cereale,
1500 lei, 6 roți de car de lemn pentru
ornament, 50 lei. Telefon:
0740.043.113.

l Vând ușă termopan plină,
0,90x2,10, aragaz cu două ochiuri,
mașină de cusut. Preț negociabil, 
telefon: 0727.228.429.
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În aceste momente,
asistăm la o bătaie de
joc a actualului guvern

la adresa românilor, un
fel bambilici politic cu
sistemul de sănătate, în
care responsabilitatea
este pasată de la PnL la
uSR-PLuS, cu un uDMR
care închide ochii, fără
niciun fel de asumare și
respect fata de bolnavi!

De când Vlad Voiculescu
este ministrul Sănătății, au
murit oameni, din cauze care
puteau fi evitate, la Balș, la
Babeș, la Foișor. Câți oameni
mai e nevoie să moară pen-
tru ca actuala coaliție guver-
namentală să vadă suferința
oamenilor dincolo de lăco-
mia pentru putere? E clar că
cei care guvernează sunt in-
teresați să rămână, cu orice
preț, la putere, și nu sunt
deloc interesați, așa cum ar
trebui, în vremuri de pan-
demie, de sănătatea și viața
românilor.

Socrate spunea că e mai
bine să îți schimbi o părere
decât să persiști în una
greșită. Dan Barna, șeful de

partid al lui Vlad Voiculescu,
nu dă dovadă de leadreship
în această situație, ci arată
lașitate și slăbiciune. Decât
să aibă tăria morală de a face
ceea ce este corect, adică să
propună demiterea actualu-
lui ministru al Sănătății,
preferă să sacrifice o în-
treagă guvernare și să pună
în pericol viața românilor
din cauza neglijenței și in-
competenței unui ministru
greșit ales. 

Dar unii dintre noi mai
suntem încă oameni cu suflet
și, pentru că speranța moare
ultima, mai sperăm că, în Gu-
vernul României, trebuie să

existe măcar o altă persoană
cu o sclipire de rațiune și
adevărat curaj de lider. Iar
un lider este acela care ia de-
cizii grele în situații dificile.
Nu acela care lasă lucrurile
să se întâmple cu orice preț
până când luarea unei decizii
nu mai este necesară. 

Măcar în al doisprezece-
lea ceas, domnul Cîțu ar tre-
bui să fie un adevărat lider și
să aducă un înlocuitor mi -
nistrului Sănătății. 

Nu fiți laș, domnule prim-
ministru!Fiți bărbat de stat,
nu puștan de stat, cum spune
Dan Barna! Dați dovadă de
curaj prin remanierea aces-
tui ministru incompetent, că
e responsabilitatea dumnea -
voastră! Nu ne mai mințiți și
nu vă mai mințiți cu demisia
de onoare a lui Vlad Voicu -
lescu. Onoarea este un con-
cept inexistent în cadrul
USR-PLUS.

14.04.2021
Deputat AUR 

Anamaria Gavrilă

Circumscripția electorală
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16 - ACTUALITATE

Practicarea unui
sport, în contextul
restricţiilor impuse

pentru limitarea pan-
demiei de Covid-19, poate
reprezenta o adevărată
provocare, chiar şi în
cazul celor care se dedică
unui sport de perfor-
manţă. 

Chiar dacă măsurile anti-
covid au limitat activitatea
competiţională internă şi in-
ternaţională, micii karateka
legitimaţi la Asociaţia C.S.
Ronin Deva au continuat să se
antreneze, sub atenta îndru-
mare a instructorului lor, sen-
sei Mircea Cristian Popa
(maestru emerit al sportului,
centura neagră 6 dan – karate
tradiţional). 

Deocamdată, micii sportivi
exersează tehnicile de kata şi
kumite „la rece”, cu res -
pectarea distanţării fizice şi
purtând masca de protecţie,
dar speră ca, în cel mai scurt
timp să îşi poată relua activi-

tatea competiţională, atunci
când condiţiile o vor permite. 

De curând, sensei-ul lor,
alături de un alt sportiv hune-
dorean, sensei Janos Simo
(centura neagră 5 dan – in-
structor al clubului Budo
Kurai Samurai Hunedoara) au
reprezentat judeţul nostru la
Stagiul anual de licenţiere a in-

structorilor organizat de Fe-
deraţia Română de Karate
Tradiţional la Poiana Braşov.
Activitatea de pregătire a fost
condusă de Sensei dr. Vla dimir
Jorga (10 dan – fondatorul
Federației Interna ţionale de
Karate Tradi ţional şi preşe -
dinte al Federaţiei Europene
de Karate Tradiţional).  

Potrivit prof. dr. Vladimir
Jorga, disciplina Karate
Tradițional are efecte pro-
funde în dezvoltarea carac-
terului tinerilor, cu efecte
măsurabile privind cultivarea
obiceiului de a munci,
creșterea stimei de sine și
conștientizarea responsabili -
tăților individuale. 

Cu siguranţă, beneficiile
activităţii fizice regulate şi în
special a karateului - un sport
total care implica utilizarea
fiecărei grupe musculare şi
asigură o mare varietate de
exerciții - sunt evidente, in-
clusiv prin creşterea imu-
nității organismului în lupta
cu Covid-19.

Micii karateka de la Asociaţia C.S. Ronin Deva, continuă antrenamentele
îndrumaţi de Sensei Mircea Cristian Popa (centura neagră 6 dan)

Demisia sau demiterea lui Voiculescu
- singurele două opţiuni pentru a

salva sistemul de sănătate românesc


