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EVENIMENT

Fondat de Cornel POENAR

PAG. 16
Târgul European al
Castelelor va avea loc vineri
şi sâmbătă la Hunedoara. 
În Curtea Husarilor de la
Castelul Corvinilor vor fi 
20 de expozanţi din ţară.

ZIUA COPILULUIPAG. 4

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!

Este marcată în mai multe
aşezări ale judeţului. 
În comuna Vălişoara 
cei mici vor avea parte 
de surprize extrem 
de plăcute. 

/p.3

GRATUIT

Staţiunea Geoagiu-Băi
deschide sezonul estival 
Staţiunea Geoagiu-Băi
deschide sezonul estival 

O ursoaică cu doi pui a “vizitat” zona 
cetăţii dacice Sarmizegetusa Regia. 

Un alt urs, de mari dimensiuni, a fost filmat
la Costeşti-Cetăţuie. /pag.3

NATURĂPAG. 9
Cultivată în special pentru
semințe, rapița este una
din cele mai eficiente
plante oleaginoase din
lume, având multiple 
proprietăți  terapeutice.

GRATUIT LA GEOAGIU-BĂI

Completează talonul din pagina 8 şi câştigă o invitaţie 

gratuită la Complexul Băile Daco-Romane din Geoagiu Băi.
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A
genția de Plăți și In-
tervenție pentru
Agricultură (APIA) -

după cum ne-a spus
doamna Veronica TOPOR
(foto), directorul executiv
al Centrului Județean
Hunedoara - aduce la
cunoștința opiniei 
publice încheierea Cam-
paniei de depunere fără
penalități a Cererilor
unice de plată pe anul
2021.

Astfel, în perioada 01
martie - 17 mai 2021, au fost
depuse un număr de 802956
cereri unice de plată pentru
o suprafață de 9823979

hectare.
La o analiză comparativă a

datelor, se observă că față de
anul anterior numărul ce -
rerilor a scăzut cu 24008, în
timp ce suprafața agricolă a
crescut cu 9041 ha. Avem
astfel confirmarea că de la an
la an fermierii sunt tot mai
conștienți de importanța co-
masării te re nurilor pentru a
crește productivitatea și
compe titi vitatea pe piață.

APIA a demonstrat încă o
dată că profesionalismul,
forța și unitatea echipei sunt
cheia succesului, iar fer-
mierii români conectați la
tehnologia actuală repre -

zintă viitorul unei agriculturi
moderne.

La nivelul județului Hune-
doara pentru o suprafață
agricolă de 132618 ha au
depus cereri unice de plată
16660 fermieri. 

În conformitate cu preve -
derile comunitare și națio -
nale în vigoare, Campania de
primire a cererilor unice de
plată continuă până la data
de 11 iunie 2021 inclusiv, cu
aplicarea de penalități de 1%
pentru fiecare zi de în-
târziere.

Au consemnat Ioan Vlad,

Georgeta-Ileana Cizmaș

Final de campanie - depunerea Cererilor
unice de plată, fără penalităţi

A
intrat în tradiție, ca
ziarul „Accent
Media” (director

jur nalistul Cornel 
POENAR, membru al
UZPR) să organizeze și să
sponsorizeze concursuri
literare pe diferite teme 
și ocazii, atrăgând astfel
tineri și elevi spre arta ju-
rnalismului.

Așa se face că, a fost orga-
nizat și desfășurat online un
concurs de jurnalism pe
tema „Mândria de a fi român”
dedicat memoriei jurnalistu-
lui Valeriu Bârgău.

Miza și esența unei vi-
itoare profesii a făcut ca
acest concurs să fie intere-
sant, atractiv și apreciat.

Pe acest fond, zilele aces-
tea la Liceul Tehnologic „Con-
stantin Bursan” din
Hunedoara (director prof.
Daniel ARDELEAN) într-un

cadru festiv, bine organizat a
avut loc premierea câștigăto-
rilor, cu diplome și cărți care
a fost făcută de către direc-
torul ziarului „Accent Media”,
de data aceasta în calitatea sa
de președinte al juriului.

În cuvântul său, Cornel
POENAR a punctat printre al-
tele: „Lucrările pentru con-
curs au evidențiat stilul
fiecărui autor, devenit o voce
a dragostei de neam și țară,
de căldură și încredere în vi-
itorul acesteia”.

Tot cu această ocazie,
poeta Mariana Pândaru a
oferit bibliotecii liceului un
tablou  cu poza regretatului
Valeriu Bârgău, care va fi
așezat într-un loc de cinste
bine stabilit.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș 

Trăinicia unei inițiative 
jurnalistice

ANUNŢ LICITAŢIE

Lichidatorul judiciar al Aqualand SRL anunţă vânzarea în bloc, prin licitație

publică competitivă cu strigare, cu preț în urcare a unor bunuri utilizate în fluxul
de lucru în domeniul administrativ și adiacent pentru obiectul de activitate
bazine sportive, piscine/stranduri, preț de pornire 10.663 EUR plus TVA.

Licitația va avea loc în data de 27 mai 2021, ora 13,30 la sediul
QuantumI.P.U.R.L. Deva, str. Mărăşti, bl. D3, sc. 4, ap. 44, jud.Hunedoara.

În cazul nevalorificarii activelor, licitaţia se va repeta în data de 3 iunie 2021

în acelaşi loc şi la aceeaşi oră.
Garanţia de participare la licitatie este de 10% din pretul de mai sus si se va

achita până în preziua licitației. Caietele de sarcini se pot achiziționa la prețul de
100 lei+TVA. 

Informaţii la tel. 0730101783, de luni până vineri între orele 9 - 14. 
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Geoagiu – Cel mai aşteptat
moment al sezonului de vară
se va întâmpla vineri, 28 mai,
în staţiunea Geoagiu Băi, prin
deschiderea Complexului
Băile Daco-Romane. Regulile
sanitare impuse de pandemia
de coronavirus au făcut ca se-
zonul să fie inaugurat cu
aproape o lună mai târziu faţă
de cum eram obişnuiţi, însă
aşteptarea merită, susţin au-
torităţile şi organizatorii. 

„Începând cu data de 28
mai, vă aşteptăm alături de
noi pentru încă un sezon plin
de distracţie, plajă multă, baie
şi relaxarea în apele noastre

termale. Calitățiile curative
ale apelor din Geoagiu Băi
sunt cunoscute încă de pe
vremea dacilor”, spune pri-
marul oraşului Geoagiu,
Vasile Cărăguţ. 

Autorităţile locale s-au
pregătit cum se poate mai
bine pentru acest moment
important al anului, astfel că
au fost efectuate reparaţiile
necesare la infrastructura de
transport, iar în staţiune
curăţenia este deplină. 

În ceea ce priveşte pe-
rioada prin care trecem, ad-
ministraţa ştrandului a
anunţat că se menţin regulile

sanitare cunoscute de anul
trecut în sensul că în incinta
complexului trebuie păstrată
distanţarea socială, în timp ce
masca este obligatorie doar
în spaţiile închise. 

Staţiunea Geoagiu Băi se
află la o altitudine de 350m,
într-o zonă cu un climat re-
confortant, cu variații mici de
temperatură, ierni blânde şi
veri plăcute.

Cunoscută şi sub numele
de Germisara, titulatura
provine de la Legiunea a XIII-
a Romană care și-a așezat
tabăra aici, traducerea fiind
aceea de „izvor cald”.

Sezonul turistic 
se deschide în 

staţiunea Geoagiu – Băi

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 – Urşii îşi fac simţită
prezenţa în zona cetăţilor
dacice din Munţii Orăştiei,
motiv pentru care autorităţile
au intrat în alertă deoarece
există pericolul potenţial ca
turiştii să se întâlnească cu
aceste animale sălbatice. 

Un prim caz a fost sem-
nalat, săptămâna trecută, la
cetatea dacică Sarmizegetusa
Regia, unde a fost zărită o ur-
soaică cu doi pui. Animalul a
fost observat de paznicii
monumentului istoric în mai
multe rânduri, chiar în
perimetrul sitului UNESCO. S-
a întâmplat, de regulă, spre
sfârşitul nopţii, la între-
pătrunderea cu primele
semne ale dimineţii, apreci-
indu-se că animalul nu este
obişnuit cu prezenţa oame-
nilor.

„Probabil că au coborât în
căutare de mâncare. Îi sfă-
tuim pe turişti să nu hră -
nească animalele sălbatice şi
să nu lase resturi de mâncare
în zonele vizitate. Totodată, îi
rugăm să nu se apropie de
urşi, din dorinţa de a-i fo-
tografia sau filma. Sunt ani-

male sălbatice, cu reacţii im-
previzibile, mai ales că este
vorba şi de o ursoaică cu doi
pui”, spune directorul general
al Direcţiei de Admi nistrare
Monumente şi Promovare
Turistică Hunedoara, Radu
Barb.

Un alt urs, de mari dimen-
siuni, a fost văzut de turişti şi
de personalul din adminis-
traţia sitului pe drumul care
urcă din satul Costeşti spre
cetatea Costeşti-Cetăţuia.

Autorităţile judeţene, în
administrarea cărora se află
cetăţile dacice, au informat
despre aceste aspecte Di-
recţia Silvică Hunedoara, so-
licitând luarea măsurilor
legale pentru a preveni orice
incidente cu posibile con-
secinţe pentru oameni.

Este pentru prima oară
când urşii sunt semnalaţi că
au ajuns până în preajma
celor două cetăţi dacice. În
cazul în care se întâlnesc cu
aceste animale, turiştii sunt
sfătuiţi să încerce să se înde-
părteze şi să anunţe au-
torităţile la numărul de
urgenţă 112. 

Urşii îşi fac simţită
prezenţa în zona
cetăţilor dacice
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Veţel – Sediul Primăriei
Veţel va intra, în următoarea
perioadă, într-un proces de
reabilitare în care sunt
cuprinse mai multe lucrări de
modernizare şi extindere prin
construcţia unei mansarde
peste nivelul actual al clădirii.
Investiţia se derulează printr-
o finanţare ce a fost câştigată
de administraţia locală prin
Programul Naţional de Dez-
voltare Locală (PNDL) 2, lu-
crările fiind prevăzute să se
încheie anul viitor. 

Deocamdată, angajaţii
primăriei au adunat toate
actele şi s-au mutat în sediul
căminului cultural, situat
peste drum, acolo unde îşi vor
desfăşura activitatea până la
finalizarea proiectului. 

„Clădirea are o vechime de
aproape 50 de ani şi era nevoie
de o reabilitare a acesteia. De
asemenea, este necesară refac-
erea planşeului şi turnarea
unei plăci de beton. Mai sunt şi
alte lucrări care trebuie reali -
zate, cum ar fi înlocuirea
acoperişului actual. Toate
aceste lucrări sunt necesare
atât pentru siguranţa cetăţe-

nilor care vin cu treburi la
primărie, cât şi pentru asigu -
rarea condiţiilor optime de
muncă pentru an ga jaţii insti-
tuţiei”, a menţionat primarul
comunei Veţel, Ioan Henţiu.

Totodată, primarul a
menţionat că se continuă lu-
crările la reţeaua de cana -
lizare din satul Mintia, unde
mai este de lucru pe una din-
tre străzi. În plus, echipele de
muncitori care lucrează la
racordarea reţelei cu con-
ducta principală au avansat
pe tronsonul situat în vecină-
tatea DN7, ceea ce va permite
cuplarea la colectorul princi-
pal într-o perioadă scurtă de
timp. 

Vălişoara – Primăria co-
munei Vălişoara a pregătit
mai multe surprize pentru
cei mici, pentru a marca Ziua
Copilului. Evenimentul este
prevăzut să aibă loc vineri,
28 mai, cu câteva zile înainte
de 1 Iunie, tocmai pentru ca
micuţii să se poată bucura
apoi de ziua liberă la care
speră în fiecare început de
vară. 

„Va fi o surpriză deosebită
pentru ei şi preferăm să
spunem doar că momentul
va fi unul foarte plăcut şi
vesel. Vom organiza mai
multe activităţi interactive,
între care şi un concurs de
desene pe asfalt, pe terenul
de sport al şcolii. Nu ne vom
deplasa niciunde, deoarece
trebuie respectate regulile
sanitare impuse de pan-
demia de COVID-19 şi vrem
să-i protejăm pe copii.
Fiecare va desena câte ceva”,
a spus primarul comunei
Vălişoara, Camelia Bedea. 

Din păcate, numărul
copiilor din comuna
Vălişoara este din ce în
ce mai mic în ultimii
ani. Cauza principală
este nata litatea
foarte scăzută, ma-
joritatea familiilor
având câte un
copil. Chiar şi
aşa, administra -
ţia locală are în

plan reabilitarea spaţiilor
şcolare. 

„Sunt mai multe lucrări pe
care le considerăm necesare.
O să montăm ferestre de ter-
mopan, iar la grupurile so-
ciale vom avea asigurată apă
caldă. Şcoala
e s t e
foarte

mare pentru numărul actual
de copii, dar nu putem să re-
strângem activitatea în mai
puţine săli deoarece centrala
termică pe lemne este di-
mensionată pentru toată
clădirea”, a explicat Camelia
Bedea.

Ea a arătat că adminis-
traţia locală a depus un

proiect pentru asigu-
rarea reţelei de gaz

metan, alături de
comunele Băiţa şi
Luncoiu de Jos
pentru a putea
îndeplini punc-
tajul necesar.
Semnalele sunt
o p  t i m i s t e ,
chiar dacă pro -
iectele nu au
fost încă evalu-
ate la Bucu -

reşti. 

Vălişoara: Surprize 
de Ziua Copilului

Veţel: Sediul
primăriei intră 

în renovare 

Luncoiu de Jos – Inter-
venţiile ambulanţei sau cele
ale pompierilor vor fi mult
mai rapide şi precise pe raza
teritorială a comunei Lun-
coiu de Jos, după ce primăria
de aici a reuşit să actualizeze
elementele specifice ale
nomenclaturii stradale şi să
le introducă în Registrul
Electronic Naţional al
Nomenclaturilor Stradale
(RENNS). 

Aplicaţia digitală permite
ca fiecare adresă administra-
tivă să primească o coordo-
nată GPS pe hartă şi să
devină astfel mult mai uşor
identificabilă. De altfel, toate

instituţiile publice sunt obli-
gate ca, din acest an, să
folosească RENNS, cerinţă
care se va regăsi, imediat, în
situaţia unor cazuri urgente,
în care oamenii au nevoie de
ajutor medical, de sprijinul
pompierilor sau al poliţiş -
tilor. 

„Este important ca inter-
venţiile să se desfăşoare la
timp, mai ales atunci când
este în joc viaţa unor oameni.
Prin acest sistem vom pre-
veni situaţiile în care o
maşină de ambulanţă era
nevoită să caute adresa ex-
actă a unei familii, deoarece
acelaşi număr de casă poate

exista şi în Luncoiu, dar şi în
satul Podele. Chiar şi cu un
GPS găsirea unui anume loc
putea fi o problemă”, a spus
primarul comunei Luncoiu
de Jos, Călin Dud.

El a arătat că au existat
situaţii în care s-au creat
confuzii şi atunci când a fost
nevoie de depunerea unor
proiecte la primărie. 

Implementarea acestui
proiect a permis acum ca
toate străzile să aibă un
nume şi indicatoarele afer-
ente, iar după înregistrarea
datelor la OCPI toate locurile
vor fi mai uşor de găsit pe
hărţile Google. 

Luncoiu de Jos: Prima comună înscrisă în RENNS
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G
uvernarea
miniștrilor perfor-
manți de dreapta s-

a dovedit inoportună
tuturor, inclusiv copiilor
și tinerilor din România.
Asistăm de mai bine de un
an la pledoarii care mai
de care, la promisiuni
care se dovedesc pe rând
minciuni, la o lipsă acută
de programe care să
răspundă problemelor
unei generații de copii
uitați acasă.

Țara tinerilor, subintitulată
astfel de membrii coaliției în
campaniile electorale, s-a
dovedit a fi ȚARA FĂRĂ
TINERI. Va întreb: câte dintre
declarațiile miniștrilor fac
referire la copii, la tineri, sau
la proiectele și strategiile de
dezvoltare profesională a
acestora aici, ACASĂ? Nici
măcar una. Știm, guvernul
austerității a știut să facă
pentru tineri ce a făcut și
pentru vârstnici: să îi pe -
depsească. Mai nou, asistăm
la un război în coaliție pe
banii copiilor!

Să privim retrospectiv. În
urmă cu doi ani, România
susținea transportul gratuit
pentru elevi și studenți,
creștea alocațiile și bursele
de merit, oferea noi burse din
fonduri europene, organiza
tabere pentru românii din
afara granițelor țării, a extins
programul „masă caldă” și a
finalizat prin programe de
dezvoltare susținute de gu-
vern grădinițe și creșe. Aces-
tea sunt doar o parte dintre
proiectele implementate și
prevăzute în STRATEGIA

DEVA
B-dul 22 Decembrie

nr.1A

(în spatele clădirii 

Cepromin)

Programări şi 

informaţii la 

tel. 0738 470 001

www.cdphoenix.ro

Hunedoara – Lucrările de
modernizare începute la Ambu-
latoriul de specialitate al Spitalu-
lui Municipal „dr. Alexandru
Simionescu” din municipiul
Hunedoara ar putea fi gata
înainte de termenul stabilit prin
contract. În opinia conducerii
unităţii medicale, care a avut dis-
cuţii cu constructorul,  deşi fi-
nalul acestora este prevăzut
pentru luna iunie a anului viitor,
este posibil ca şantierul să se
încheie până la sfârşitul acestui
an. 

Astfel, în perioada imediat
următoare constructorul va
lucra intens şi la partea de exte-
rioare ceea ce va permite ca fi-
nalul lui 2021 să aducă veştile

aşteptate de managementul spi-
talului, dar şi de către pacienţi. 

Valoarea proiectului de re-
abilitare a policlinicii se ridică la
aproximativ 2,3 milioane de
euro, finanţarea fiind asigurată
printr-un proiect european
câştigat de Primăria Hunedoara. 

Proiectul vizează, în princi-
pal, refacerea acoperișului, an-
veloparea termică a clădirii,
înlocuirea tâmplăriei de lemn cu
tâmplărie PVC, refacerea insta-
lațiilor electrice și sanitare,
refacerea spațiilor interioare cu
materiale adecvate unui spațiu
medical modern, dar și re-
alizarea unui sistem nou de ven-
tilație cu o centrală de tratare a
aerului, montarea unui ascensor
și realizarea unui sistem de pre-
venire și stingere a incendiilor.

Potrivit primarului munici -
piului Hunedoara, Dan Bobou -
țanu, investiția de la spitalul din
oraș este una foarte importantă,
mai ales că Ambulatoriul nu a
beneficiat, până acum, de nicio
reabilitare de amploare. Clădi-
rea a fost construită în anul
1968 şi abia în anul 2015 s-a
reuşit reabilitarea a circa o
treime din imobil. „Spitalul a fost
şi rămâne o prioritate pentru
administraţia locală”, a dat asi -
gurări primarul municipiului
Hunedoara.

PENTRU TINERI a PSD.
Ce nu înțeleg cei de la gu-

vernare este că, viitorul tine -
rilor și copiilor noștri este cel
care contează. Pentru ei lu-
crăm! De curând, sute sau
chiar mii de copii s-au întors
acasă, odată cu familiile lor.
Pentru ei ce măsuri se iau? De
ce nu se face nimic să îi ținem
acasă, în România? Este
nevoie urgentă de măsuri
pentru a permite accesul tu-
turor copiilor la învățămânul
românesc, programe de per-
fecționare profesională și
proiecte cuprinzătoare care
să susțină integrarea aces-
tora în viața socio-economică
a țării. 

Cerem acțiune! Copiii
acestei țări nu au nevoie de
alocații CIUNTITE, ci de sus -
ținere, înțelegere, de răspuns
integrat din partea statului.
Guvernanții să readucă co pi -
lul, tănărul, în centrul politi-
cilor și măsurilor luate la
Palatul Victoria și să nu își
mai bată joc de cei care se
zbat să ne fie viitorul. Închei
prin a le ura, în avans, copi-
ilor eroi ai acestei guvernări,
la mulți ani!

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei 
pentru învățământ

Comunicat de presă

Natalia Intotero: 

Locul oferit TÂNĂRULUI,
în ţara lui CÎŢU

Hunedoara: Lucrările de
modernizare a policlinicii
spitalului ar putea fi gata

mai devreme

Băiţa – Autorităţile locale
din comuna Băiţa continuă
seria investiţiile necesare
pentru oamenii din satele
aparţinătoare. Una dintre
acestea se referă la reabili -
tarea căminului cultural din
satul Barbura, o investiţie în-
cepută deja şi pe care admi -
nistraţia locală are în plan să
o finalizeze la standarde ridi-
cate. 

„Căminul cultural este
unul dintre locurile impor-
tante ale unei comunităţi lo-
cale mici. Se ştie că în satele
noastre căminul cultural are
multiple valenţe, dincolo de
cele pur culturale. La
căminul cultural oamenii se
întâlnesc în cele mai impor-
tante momente şi, de aceea,
am stabilit ca toate aceste
aşezăminte de pe raza co-
munei să răspundă aştep-
tărilor locuitorilor”, a
men ţionat primarul comunei
Băiţa, Damian Diniş.

De altfel, în ultima pe-

rioadă s-a şi văzut impor-
tanţa căminului cultural pen-
tru comunitatea locală, dacă
e să ne referim doar la cam-
pania de vaccinare împotriva
COVID-19 care s-a derulat pe
raza comunei Băiţa. Centrul
de vaccinare mobil a fost sta-
bilit la căminul cultural din
satul Crăciuneşti, tocmai
pentru că acolo se îndepli -
neau toate condiţiile pentru
funcţionarea acestuia, iar
clădirea este amplasată în
aşa fel încât permite un acces
uşor pentru toţi cetăţenii co-
munei. 

Băiţa: Investiţii la căminul
cultural din Barbura
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Cea de a IX-a ediție a
Campionatelor Mon-
diale de gimnastică

aerobică pentru juniori
care  s-au desfășurat la
Baku, în Azerbaidjean  a
adus gimnaștilor juniori
din România cinci medalii
din care una de aur, două
de argint şi două de
bronz.

Medalia de aur i-a revenit
perechii mixte alcătuită din
Daria Mihaiu şi Darius
Branda, care a fost notată cu
19,850 puncte  echipa noastră
devansând Rusia (19,800) şi
Bulgaria (19,750). Daria Mi-
haiu este elevă la LPS Cetate
Deva .

În proba de trio, România 2
compus din Claudia Ristea,
Claudia Gheorghe şi Leonard
Manta a câștigat medalia de
argint, cu 19,450 puncte,
clasându-se după Rusia
(19,900), dar înaintea Un-
gariei (19,400).

O altă medalie de argint a
fost obţinută la aerobic dance,
de grupul alcătuit din  Daria
Mihaiu, Mirela Frîncu, Larisa
Suiu, Vlad Popa, Mădălin
Boldea, Darius Branda, cu
17,300 puncte. Pe primul loc
s-a clasat Rusia (17,600),
podiumul fiind completat de
Ungaria (17,200).Gimnastele
Daria Mihai și Mirela Frîncu,

componente ale lotului
național de junioare sunt  le-
gitimate și eleve la LPS Cetate
Deva, unde se pregătesc cu
Georgiana Flavia Cosma și cu
Mădălina Susan.

Gimnastul Leonard Manta
a cucerit medalia de bronz la
individual masculin, cu
20,200 puncte, fiind devansat
de ruşii Danila Kudinov
(20,350) şi Kirill Klimov
(20,250). Vlăduţ Popa s-a
clasat pe locul 7, cu 19,800.

O medalie de bronz a
obţinut în proba de grup,
echipa României alcătuită din
Leonard Manta, Darius
Branda, Daria Mihaiu, Larisa
Suiu, Claudia Gheorghe, cu
19,500 puncte, terminând în
urma Rusiei (19,800) şi a Un-
gariei (19,675).

Să mai notăm că la indivi -
dual feminin, Claudia Ristea a
terminat pe ultimul loc în fi-
nală (8), cu 19,150.

În perioada 27-29 mai, în
acceași arenă de la Baku, se
vor desfășura întrecerile celei
de-a 16-a ediţie a Campi-
onatelor Mondiale de gimnas-
tică aerobică pentru seniori,
un bun prilej pentru sportivii
seniori din  România de a
cuceri alte medalii.

Gimnastică aerobică

Două gimnaste junioare de la
Deva medaliate la mondiale

Întrecerile Campi-
onatul European de
Karate WKF desfășu-

rate în perioada 19-23
mai  la Porec, în Croația și
la care au participat
peste 400 de sportivi au
adus o nouă confirmare
pentru sportiva Miruna
Mălăuța, legitimată la
CSM Jiul Petroșani, care a
evoluat la categoria se-
niori -61 kg.

Tânăra sportivă din Valea
Jiului a fost însoțită la
această competiție euro-
peană de Alina și Radu Po-
lifronie, cu care se pregătește
de mai mulți ani iar con-
cluzia finală după partici-
parea la aceste întreceri
europene este că Miruna
Mălăuță a avut un parcurs
bun, direct proporțional cu
efortul constant depus,
reușind  să ajungă până în fi-

nala grilei-turul 4.
Karateka din Petroșani a

fost foarte aproape de in-
trarea în repasaj ( ceea ce ar
fi adus și o medalie) dar
sportiva din Slovacia a pier-
dut în ultimele secunde din
semifinale, astfel că a fost
stabilit clasamentul final cu
Miruna Mălăuță foarte
aproape de podiumul de pre-
miere.

Într-o scurtă declarație,
Miruna Mălăuță a spus:
“Revin acasă, cu un rezultat
bun, dar hotărâtă și determi-
nata pentru a ma antrena la
cote maxime pentru Turneu-
lui Final de Calificare la
Jocurile Olimpice, care va
avea loc la Paris”. Nu ne
rămâne decât să îi urăm suc-
ces sportivei  din Petroșani și
antrenorilor ei în tentativa
de calificare la Jocurile
Olimpice.

Campionatul Naţional
de atletism pentru
seniori, competiție

desfăşurată vineri şi sâm-
bătă pe Stadionul ''Nicolae
Dobrin'' din Piteşti a re-
unit la solicitarea federa -
ției de specialitate toată
floarea atletismului româ-
nesc, de la juniori mari
până la seniori.

Probele din programul
competițiilor reunite (au fost
și întregite din cadrul Cupei
României și  campionatului
de juniori)au fost organizate
la comun, juniorii alergând cu
cadeții și cu seniorii. Cert
fiind faptul că s-a dorit  veri-
ficarea potențialului sporti -
vilor români înainte de
viitoarele copetiții, balcanice
sau europene la care ei vor
participa în perioada urmă-
toare.

Atleta  din Deva,Florentina
Marincu-Iuşco (legitimată la
LPS Cetate) a câştigat proba

de săritură în lungime, la care
este calificată la Jocurile
Olimpice de la Tokyo. Flo-
rentina s-a impus cu o sări -
tură care a măsurat 6,73
m(cea mai bună din aceast
sezon), ea fiind urmată de
Ioana Sabina Ştirbu (CSS

Unirea Iaşi, CSM Oneşti) cu
5,97 m și de  Denisa Narcisa
Lupescu (CS Rapid) 5,75 m.

La aceste întreceri au fost
prezenți  sportivi de la LPS
Cetate Deva, SCM Deva , CSS
Hunedoara și CS Ghelari .

Karate  

Miruna Mălăuță păstrează
șanse de calificare pentru

Jocurile Olimpice

Atletism

Florentia Marincu-Iușco, în grafic
pentru Jocurile Olimpice la lungime

Înotătorul român
Robert Glinţă a cucerit
medalia de aur în

proba de 100 m spate, la
Campionatele Europene
de nataţie de la Bu-
dapesta,acest rezultat
fiind primul titlu euro-
pean de seniori pentru
România după 17 ani (ul-
tima medalie de  aur a fost
cucerită de Camelia Potec
în 2004).

Robert Glinţă, calificat la
JO de la Tokyo în proba de
100 m spate, a obţinut a doua
sa medalie la Europenele de
la Budapesta, după argintul

de la 50 m spate.El a stabilit
şi un nou record naţional al
probei de 100 m spate, după
ce îl doborâse în serii şi semi-
finale . Vechea performanţă îi
aparţinea tot lui Glinţă, din
27 mai 2018 .

Lupta pentru podiumul
de premiere la această probă
a fost spectaculoasă, o cursă
extrem de strânsă, Robert în-
trecându-l la 0,02 secunde pe
spaniolul Gonzales de Oli -
veira. Pe locul trei s-a clasat
grecul Apostolos Christou, la
0,09 secunde de sportivul din
România.

Natație 

ROBERT GLINȚĂ - campion 
european la  100 m spate
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O
veste bună pentru
fotbalul din județul
Hunedoara a venit

la finalul săptămânii tre-
cute de la Federația
Română de Fotbal care a
comunicat că în urma
concursului organizat de
Comisia Centrală a Arbi-
trilor din data de 18 mai
2021, hunedoreanul  Raul
Bădărau a fost promovat
în lotul Ligii a III -a, cate-
goria arbitri.

Tânărul arbitru face parte
din lotul lansat în urmă cu

patru ani de către Comisia
Județeană de Arbitri (pre -
ședinte  Cosmin Danciu), a
fost descoperit de către
Petru Sparios și s-a pregătit
în cadrul unor programe
speciale organizate de către
federația de la București.

Viitor profesor de edu-
cație  fizică și sport, Raul
Bădărău a fost  supervizat de
către  cei din Comisia Cen-
trală de Arbitri din cadrul
FRF , la mai multe partide pe
care  le-a condus la centru,
aprecierile  observatorilor

fiind  pozitive iar notele
primite de noul arbitru
hunedorean, fiind dintre cele
mai mari, acordate de mem-
brii comisiei, datorită pres -
tanței și a implicării corecte
și discrete în intervențiile
sale.

Arbitrul Raul Bădărău va
fi desemnat de acum la
jocurile din Liga a III-a  în
calitate de arbitru de centru,
conducătorul brigăzilor de
arbitri, la meciurile  la care
va fi delegat. Succes!

Fotbal  

Promovare din 

arbitrajul hunedorean

C
osmina Pană şi Mi-
haela Cambei au
obţinut împreună

patru medalii de argint,
duminică, în prima zi a
Campionatelor Mondiale
de haltere pentru juniori
de la Taşkent 
(Uzbekistan).

Cosmina Pană a câştigat
argintul la stilul aruncat în
cadrul categoriei 45 kg, cu 84
kg. Pană (CSM Bacău) a ratat
concursul la aruncat şi nu a

figurat nici în clasamentul la
total.

La cat. 49 kg, Mihaela Va -
lentina Cambei (CSM Oneşti)
a obţinut trei medalii de
argint, la smuls cu 86 kg, la
egalitate cu Windy Cantika
Aisah (Indonezia), la aruncat
cu 99 kg, iar la total cu 185
kg.

România va mai avea două
reprezentante la Taşkent, pe
Andreea Cotruţa şi pe Raluca
Andreea Olaru (cat. 64 kg).

Haltere 

Medalii pentru sportivii 

din România la mondialele

de tineret

C
omitetul Executiv al
FRF a aprobat, în
ședința din 24 mai,

data de disputare a Su-
percupei României, pro-
gramul competițional
pentru Cupa României,
ediția 2021-2022 și data
la care va începe Liga 2 și
Liga 3.

Data de disputare a jocului
pentru Supercupa României a
fost stabilită pentru 10 iulie
2021. În Supercupa României
se vor întâlni campioana din
acest sezon, CFR Cluj, și
câștigătoarea Cupei, Universi-
tatea Craiova. Ora și locul de
disputare a partidei vor fi

anunțate ulterior pe site-ul
FRF.

Cupa României, ediția
2021-2022, va debuta pe 28
iulie, după următorul pro-
gram: faza I – 28 iulie, faza a II-
a – 11 august, faza a III-a – 25
august, faza a IV-a – 8 septem-
brie, faza optimilor – 27 oc-
tombrie, faza sperturilor – 1
decembrie, faza semifinalelor
– 20 aprilie 2022 (manșa tur)
și 11 mai 2022 (manșa retur),
iar finala pe 19 mai 2022.

În ligile inferioare sezonul
competițional 2021-2022 va
începe pentru Liga 2 în data de
31 iulie, iar pentru Liga 3 pe
28 august.  

Preşedintele Federaţiei
Române de Fotbal, Răzvan
Burleanu, a declarat la finalul
şedinţei Comitetului Executiv
al FRF, că o decizie privind re -
gula U21 în Liga I se va lua
până la 27 iunie.El a explicat
că 15 din cele 16 cluburi din
Liga I au respins varianta pro-
pusă de FRF prin care cel de-
al doilea jucător sub 21 de ani
să fie menţinut în teren cel
puţin o repriză.

Acesta a menţionat că va
forma un grup de lucru cu
reprezentanţii cluburilor din
Liga I pentru a lua cea mai
bună decizie în privinţa reg-
ulei U21.

Fotbal: Decizii importante luate de către Federația Română de Fotbal



Preparat din ingredi-
ente naturale,
săpunul de casă are

o istorie îndepărtată, pier-
dută în negura timpului.
Pe lângă că este un bun an-
tiseptic, nu produce alergii
sau iritații, dă un plus de
prospețime hainelor,
săpunul de casă are și alte
calități nebănuite. 

Despre apariția
săpunului

Un document egiptean,
datând din anul 1500 î.Hr.,
cunoscut sub numele de  Pa-
pirusul lui Ebers, descria o
substanță asemănătoare
săpunului. Pentru prepararea
săpunului, se pare că egiptenii
foloseau un amestec de
uleiuri vegetale și săruri alca-
line, din care se obținea o sub-
stanță similară săpunului.
Fenicienii foloseau săpunul
pentru spălarea bumbacului,
fibrelor naturale, iar mai
târziu, medicul Galenus a con-
semnat că săpunul era utilizat
și pentru igiena personală,
potrivit sapunulcheia.ro.

Mult mai târziu, țări ca
Italia, Spania, Anglia și Franța
încep să producă săpun. După
Primul Război Mondial, când
cererile de săpun erau foarte
mari, companiile industriale
au început să fabrice săpunuri
pe bază de chimicale, care nu
mai aveau nimic în comun cu
cele natural. 

În zilele noastre
Săpunul de casă, preparat

pe cale naturală, a devenit o
raritate. Îl mai găsim, uneori,
la țară sau pe tarabele din
piețe, unde bucățile mici, cu
miros proaspăt, încearcă să
ne spună povestea lor înde-
părtată, pe care, din păcate,
foarte puțini vor să o mai as-
culte. Pentru ei, dar și pentru

alții, vom continua să susţi -
nem că acest produs natural
este plin de calități vindecă-
toare și merită să-i dăm
atenție. Și ca să nu se piardă
iarăși în negura timpului, vă
oferim una din rețetele vechi,
folosite pentru prepararea
săpunului de casă.

Ingrediente: resturi de
grăsimi (untură de porc,
seu, unt, margarină, ulei și
sodă caustică.

Mod de preparare:
Grăsimile se vor strânge

într-un vas, până când se
ajunge la 1-2 kg. Separat, într-
un alt vas de 6-8 litri se va
prepara săpunul, folosindu-se
200 g de sodă caustică și un
litru de apă, pentru fiecare
kilogram de grăsime. După ce
soda s-a dizolvat, vasul se
pune la foc și se introduce și
grăsimea, amestecându-se
continuu. După aproximativ
2-3 ore, când apa s-a evaporat
iar lichidul devine vâscos, în-
cepe separarea săpunului.
Atunci focul se stinge și
săpunul se lasă la răcit timp
de 24 de ore. A doua zi,
săpunul solid se taie în bucăți
și se scoate folosindu-se
mănuși de cauciuc. Bucățile
de săpun se vor spăla cu apă
din abundență, apoi se pun la
uscat, în aer liber. Dacă se
dorește un săpun parfumat,
se adaugă la fiert o mână de
pelin, lavandă, liliac, trandafir
( plantă uscată).

Important!
Persoana care prepară

săpunul trebuie să poarte
mănuși și ochelari, prote-
jându-se astfel  de lichidul
care clocotește.

Remedii naturiste 
În caz de guturai  și

nas înfundat
Se vor unge nările, pe inte-

rior, cu o soluție de săpun de
casă. La început apare o sen-
zație de usturime, dar nasul
se va desfunda, iar răceala va
trece mult mai repede.

Pentru curățarea 
sinusurilor

Se poate prepara un
remediu, din următoarele in-
grediente, în părți egale:
săpun ras, ulei de măsline și
miere de albine. Ingredientele
se topesc pe baie de abur,
amestecându-se tot timpul în
așa fel încât să nu se lase să 
fiarbă. Apoi, se folosește un
tampon din vată, învelit în
tifon, care va fi îmbibat în
preparatul cald. Tifonul se va
introduce în nas, lăsându-se
să acționeze timp de 20 de
minute, sau cât se poate
rezista.

În caz de panarițiu, 
furuncul sau lipom
Se prepară un unguent din

100-150 g săpun ras, 350 ml

ceai de rostopască, volbură
sau pelin. 

Ingredientele se lasă  la
fiert, amestecându-se peri-
odic, până se evaporă 2/3 din
apă. După răcire, unguentul
obținut se pune pe o bucată
de tifon împăturit și se aplică
pe locul afectat. Pansamentul
se schimbă de două ori pe zi,
iar în cazul secrețiilor puru-
lenete, de câte ori este cazul,
potrivit formula-as.ro 

Tot în astfel de situații se
mai poate prepara un
amestec omogen, în părți
egale, din albuș de ou crud și
săpun de casă dat pe răză-
toare. Cu acest preparat se va
unge locul afectat, se lasă să se
usuce parțial, apoi se
pansează.

Abcesele infectate
Se pot ameliora sau trata

cu ajutorul unui preparat for-
mat din săpun de casă ras,
zahăr pudră și ceapă tocată, în

părți egale. Ingredientele se
amestecă bine, iar înainte de
culcare unguentul se aplică pe
abces, în strat gros și se
pansează locul, potrivit bzi.ro.
Rana se va curăța până a doua
zi, iar locul se spală cu ceai de
pelin.

Folosit în cosmetică
În caz de acnee, se dizozlvă

100 g de săpun  de casă, dat
pe răzătoare, în 100 ml lapte
cald, la care se adaugă o lin-
gură de miere și sare de mare.
Preparatul se aplică pe față, se
ține 20-30 de minute, după
care, fața se spală cu apă
fierbinte, apoi cu apă rece.

Pentru eliminarea
mătreții 

Se va folosi, la spălatul
părului, săpun de casă. După
un timp, nu va mai rămâne
nici urmă de mătreață, iar
părul va deveni mai mătăsos.

Cornelia Holinschi
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Terapii naturiste cu săpun de casă



Cultivată în special
pentru semințe,
rapița este una din

cele mai eficiente plante
oleaginoase din lume.
Chiar dacă propRietățile
ei terapeutice au fost des -
coperite abia la mijlocul
secolului trecut, specia -
liștii susțin că această
plantă conține substanțe
active, deosebit de impor-
tante pentru organism. 

Recoltarea
Trebuie făcută cu atenție

întrucât tecile rapiței ples -
nesc ușor, iar semințele se
scutură. Poate începe spre fi-
nalul lunii iunie, atunci când
culoarea lanului devine gal-
ben-ruginie, iar majoritatea
semințelor au pete cafenii. 

În scop terapeutic
Sunt folosite florile sub

formă de ceai sau infuzie, iar
decoctul se face din rădăcină.
Semințele plantei sunt uti-
lizate pentru prepa rarea
uleiului de rapiță, acesta
având calități excepționale în
tratarea bolilor tubului diges-
tiv, ajută la drenarea ficatului,

elimină constipația și para -
ziții intestinali.

Pentru uz extern, pot fi
folosite compresele cu infuzie
de plantă.

Infuzia de rapiță
Pe lângă că este o băutură

foarte plăcută, infuzia de
rapiță este și o sursă impor-
tantă de hidratare a organis-
mului în timpul verii. Pentru
prepararea unei porții de in-
fuzie este nevoie de 275 ml
apă plată și o inflorescență de
rapiță. Apa se pune la fiert, iar
când aceasta începe să fiarbă
se îndepărtează un minut de
pe foc, pentru ca temperatura
să scadă. După acest interval,
inflorescența se pune în apă,
iar vasul se lasă acoperit timp
de zece minute. Infuzia se
consumă caldă, câte două
căni pe zi.

Rădăcina de rapiță
Consumată sub formă de

infuzie, are rol benefic în
ameliorarea unor boli renale,
în caz de gută sau angină pec-
torală, potrivit sfatulmedicu-
lui.ro. În urma unor studii
efectuate s-a constatat că ar

avea efect pozitiv și în dimi -
nu area simptomelor canceru-
lui mamar sau de piele.

Uleiul de rapiță 
Este foarte valoros din

punct de vedere nutrițional și
medicinal, acesta contribuind
la:

• Reducerea hipertensiunii
și scăderea nivelului de coles-
terol.

• Este folosit ca adjuvant în
prevenirea depresiilor, iar
unele studii au arătat că este
benefic și în cazul maladiei
Alzheimer.

• Întrucât conține o mare
cantitate de vitamina E,
acesta are și proprietăți an-
tioxidante.

• Fiind bogat în Omega-6,
uleiul de rapiță are un rol im-
portant în reglarea nivelului
de zahăr din sânge.

• Drenează ficatul, distruge
paraziții intestinali și ajută la
vindecarea enterocolitei și
constipației cronice. În cazul
paraziților intestinali se va
administra câte trei lingurițe
de ulei de rapiță, iar câte o lin-
guriță în cazul afecțiunilor fi-
catului, constipației sau

as citei, spun nutriționiștii.

În cosmetică
Uleiul de rapiță este folosit

cu succes pentru tonifierea și
menținerea elasticității pielii.
De asemenea, vitamina E din
compoziția sa ajută la regene -
rarea celulară. De aceea, câteva
picături de ulei de rapiță puse
în apa de baie ajută mult, spun
specialiștii.

Hidratează în profunzime și
apără pielea de fractorii nocivi
din exterior. Câteva picături de
ulei adăugate în crema de față,
poate face minuni. Este foarte
util și un ceai preparat din 4 lin-
gurițe de plantă mărunțită și
pusă în 250 ml de apă clocotită,
care se lasă la infuzat timp de
10 minute. După ce se stre-
coară, infuzia se aplică pe față.

Uleiul de rapiță previne us-
carea scalpului, protejuând
părul de vântul rece și ume -
zeală, potrivit sfatnaturist.ro. 

Mierea 
de rapiță

Cremoasă și foarte gustoasă,
dar nu atât de dulce precum
cea de tei sau polifloră, mierea
de rapaiță se cristalizează re-

pede datorită conținutului
mare de apă din compoziția sa.
Este foarte apreciată de nu-
triționiști, aceasta constituind
un adevărat medicament natu-
ral, util în tratarea sau amelio-
rarea mai multor afecțiuni.

• Întrucât prezintă propri-
etăți antibacteriene, mierea de
rapiță este recomandată în
special copiilor.

• Este utilă și pacienților di-
agnosticați cu osteoporoză, în
bronșitele cronice, persoanelor
depresive, prezentând beneficii
și în caz de insomnia, spun
specialiștii.

• Stimulează și îmbu nă -
tățește funcția pancreatică și a
splinei, protejând totodată și fi-
catul.

• S-a constatat, de asemenea,
că un consum constant de miere
de rapiță contribuie la păstrarea
elasticității pereților vasculari,
potrivit sfatnaturist.ro.

• Fiind bogată în vitamine
dar și un bun emolient, aceasta
este utilizată cu succes pentru
prepararea măștilor cosmetice,
care regenerează și dau elastic-
itate pielii.

Cornelia Holinschi
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În această perioadă, ambițiile
mari trebuie amânate, iar pre-
ocupările voastre să fie îndreptate
spre obligațiile sociale sau famili -
ale. Problemele de la serviciu se vor
rezolva, dar nu atât de repede pe
cât vă doriți. Totul e să aveți răb-
dare și să vă bazați doar pe pute -
rile voastre.

O persoană apropiată din familie
se bucură de un succes deosebit și
vă ajută și pe voi în caz de nevoie.
Este momentul să vă concentrați
asupra muncii voastre, asupra
șanselor profesionale și să evoluați
împreună cu cei care vă apreciază
activitatea. O dorință mai veche,
legată de familie, se va îndeplini.

Programul vostru de zi cu zi se va
schimba simțitor. Este momentul să
puneți ceva bani deoparte și să vă
restrângeți cheltuielile inutile. Pen-
tru că urmează să aveți mai mult
de lucru în perioada următoare,
încercați să vă odihniți suficient.
Primiți vești bune legate de munca
și activitatea voastră viitoare.

Urmează o schimbare importantă
pentru voi și acum vă pregătiți ca
lucrurile să meargă așa cum vă
doriți. La serviciu încă aveți destul
de multe de făcut, așa că este nece-
sar să finalaizați doar lucrările ur-
gente. Dacă vă împărțiți mai bine
timpul, veți reuși să rezolvați toate
situațiile ivite.

În dragoste, se anunță câteva mo-
mente dificile, dar pe care le veți
trece cu bine. Analizați cu atenție
situația și nu vă lăsați conduși de
anumite discuții pe care le puteți
avea cu prietenii. Dacă vă aflați la
un impas în carieră, chibzuiți cu
atenție situația.

Deciziile voastre nu vor fi deloc
ușoare în perioada următoare,
fiind vorba de unele neînțelegeri în
relația de cuplu. Mergeți doar pe
drumul ales de voi și nu de alții, iar
lucrurile se vor limpezi. La serviciu
trebuie să manifestați prudență și
să nu faceți compromisuri, indife -
rent de situație. 

Mare atenție atunci când doriți să
faceți un anumit lucru, pentru că
dacă vă grăbiți, s-ar putea să
pierdeți. Analizați bine orice situ-
ație și nu luați imediat decizii defin-
itive. Bucurați-vă de momentele
frumoase petrecute alături de per-
soana iubită și nu țineți cont de ni-
meni și nimic.

S-ar putea să apară, pe parcursul
intervalului, unele probleme finan-
ciare, care să vă strice toate pla-
nurile. Nu vă lăsați influențați de
schimbările ivite și mergeți mai de-
parte pe drumul ales de voi. Tre-
buie să aveți încredere în puterile
voastre, iar dacă apar greutăți, le
veți trece cu bine.

Unele planuri pe care vi le-ați făcut
nu vor ieși așa cum vă doriți și tre-
buie să faceți unele schimbări. Nu
vă bazați doar pe noroc și, dacă
este cazul, căutați un loc de muncă
mai bine plătit. Calculați-vă cu
atenție banii. Ați muncit mult în ul-
tima vreme și aveți nevoie de odi-
hnă.

Este cazul să spuneți direct ce vă
supără atunci când vine vorba de
familie, chiar dacă persoanele
apropiate au alte păreri. Doar așa
veți reuși să aplanați discuțiile con-
tradictorii. La serviciu ați muncit
mult, iar rezultatele se vor vedea
foarte repede, când veți primi și
bani în plus.

În perioada următoare, sunt
câteva zile foarte aglomerate, care
vă pot strica toate planurile. Activi -
tățile în care ați fost implicați la
locul de muncă pot fi o șansă fru-
moasă în carieră. Chiar dacă unele
aspecte sunt neclare, la timpul
potrivit veți găsi oameni care vă
apreciază munca.

Veți primi sau vă veți asuma res -
ponsabilități noi, care, la un mo-
ment dat, vă copleșesc. Activitățile
noi vor demara mai greu și veți sta-
bili cu dificultate legătura cu oa-
menii de care aveți nevoie, dar totul
se va finaliza cu bine. Este posibil să
pierdeți niște avantaje, dar să câști-
gați mai mulți bani.

• Se pare că, cel mai înalt cactus descoperit
până acum măsoară peste 19 metri și se nu-
mește Pachycereus pringlei. Mirosul florii de
cactus american se poate simți și de la o dis-
tanță de 1 km și este cea mai puternic par-
fumată floare cunoscută. 

• Există în Peru, o specie de cactuși care se
pot deplasa. Aceștia nu au rădăcini, ci au doar
niște excrescențe care sunt acoperite cu țepi.
Când vântul bate puternic, acest cactus se de-
plasează pe distanțe foarte mari, luându-și
hrană și apă din aer, scrie libertatea.ro.

• Pentru a procura 1 kg de șofran trebuie
să se recolteze aproximativ 160.000 flori de
șofran. 

• Tulpina nufărului de baltă poate atinge
până la 5 m înălțime. Floarea acestuia se
ofilește în momentul în care este ruptă, chiar
dacă, ulterior, este așezată în apă.

• În Africa de Nord tăiește un copac denu-
mit și copacul necuratului. Acesta are un
mare procent de fosfor sub scoartă, care-l
face să lumineze. Noaptea se poate și citi la
lumina acestuia.

• Unele plante produc toxine ce ucid cele-
lalte flori din jurul lor, scrie floria.ro. Floarea-
soarelui este o astfel de plantă.

• Un arbore de cafea are peste 3.000 de
flori, dar acestea nu rezistă mai mult de 24
de ore? 

• Echinaceea este o plantă care întărește
sistemul imunitar. Este originară din America
și a ajuns pe continentul european începând
cu secolul al XVI-lea, fiind considerată un
remediu minune

Duminică, 30 mai, ora 18,00

”Până la ultima picătură”
Povestea filmului are loc în nordul Californiei,

într-o regiule vestită pentru podgoriile sale, Napa.
În această zonă, două familii prietene Castañeda și
Montiel sunt unite de un trecut comun și pasiunea
pentru ceea ce fac. Dar lucrurile se schimbă atunci
când fiul cel mare al familiei Castañeda moare într-
un accident în care e implicat și un Montiel. Relați-
ile bune se transformă într-un adevărat război, în
care orgoliile, dorința de răzbunare și secretele
sunt la ordinea zilei. Dar, o poveste de dragoste in-
terzisă este mai puternică decât ura, iar destinele
celor două familii vor fi legate pentru totdeauna.

Duminică, 30 mai, ora 20,00

Zeii Egiptului
Inspirat din mitologia egipteană, filmul

povestește cum Zeul Ra a împărțit Egiptul în două,
făcându-i pe fiii săi, Set și Osiris stăpâni pe câte o
parte. Dar situația se complică atunci când Set își
ucide fratele, pe Osiris. Fiul lui Osiris, Horus, care
încearcă să-și răzbune tatăl, are nevoie de ajutorul
unui muritor. Și, cel care se hotărăște să-l ajute este
un tânăr hoț, îndrăgostit de o sclavă. Acesta se aliază
cu puternicul  Horus, pentru a salva lumea de furia
alui Set, neîndurătorul zeu al întunericului.

PRO TV

PRO 2



“Ostafie bântuie
lumea”, stafia
,,aroganței‘’și a

corectitudinii politice”.
Corectitudinea politică

este metoda prin care global-
ismul caută să subjuge
mințile oamenilor și calea
prin care vrea să îi reducă la
turmă supusă, având coloana
vertebrală frântă. TURMA
este IMUNĂ la POLITICA
PROASTĂ. Corectitudinea
politică nu se transmite prin
aroganța politică. Se trans-
mite prin mesaje corecte,
care se și pun în practică, viz-
ibil.

“Corectitudinea politică”
este reciclarea propagandei
totalitare, fie ea  comunistă
sau nazistă, la condițiile is-
torice actuale. Căci trebuie să
fim bine înțeleși. Scopul pro-
pagandelor totalitare nu a
fost acela de a influența și
convinge și nici acela de a in-
forma. Scopul propagandei
era acela de a umili și, din
această cauză, cu cât "infor-
mația" era mai departe de
adevăr, cu atâta mai bine era
atins scopul propus, cum
ziceam, umilirea. Să nu ne
amăgim. Aroganța
prostească, ideologiile satan-
ice, agresivitatea obscenă
dovedesc că sistemul politic
este rudimentar și dus în de-
rizoriu, ca și existența umană,
pe care încearcă să o termine.
Cum să existe imunitate de
grup la vaccin când, după ce
faci vaccinul, te poți îmbol-
năvi din nou?!

Oamenii sunt siliți să tacă!

Chiar și atunci când  li se
spun cele mai grosolane min-
ciuni sau, mai rău, sunt siliți
să repete aceste minciuni ei
înșiși, atunci își pierd pentru
totdeauna simțul de corecti-
tudine, de probitate. Capaci-
tatea de rezistență morală a
oamenilor este șubrezită sau
chiar distrusă. O societate de
mincinoși, fără șira spinării,
este foarte lesne de controlat.
Dacă vom privi cu atenție
mișcarea de “corectitudine
politică” vom vedea că are
aceiași intenție.

“Aroganţa politică” se
dovedește a fi nu doar o
modalitate de a controla ex-
primarea și de a suprima ade-
vărul, ea se dovedește a fi mai

ales o formă de permanentă
teroare. Codurile de expri-
mare și permanenta propa-
gandă, față de care nimeni nu
are îngăduința de a obiecta și
protesta, arată permanent
oamenilor și societății că sunt
fără putere în fața celor care
decid. Atunci când “puterea”
îi poate face pe membrii soci-
etății să accepte minciuni ev-
idente, atunci când îi poate
sili să repete aceste minciuni
până la punctual de a și le în-
suși, atunci înseamnă că,
practic, “puterea” poate face
orice dorește. 

Oamenii au devenit pur și
simplu roboți, condiționați la
voia celor care îi stăpânesc.
Este la fel cum silești un om
să-și lovească cel mai bun pri-
eten, să-și siluiască sora, să
ucidă un nevinovat. Din servil
simț de autoconservare, un
asemenea om își va aban-
dona orice urmă de intimitate
sufletească. Un asemenea om
a pierdut orice urmă de
rușine, pentru a fi acceptat
social; el a devenit o oaie care,
de voie, merge la abator. S-a
văzut pe timpul pandemiei ce
se întâmpla cu ,,aroganța
politică”  pe o parte, și sis-
temul medical pe de altă
parte. În USA și în lume, sis-
temul medical este în para -
gină (a avut nevoie de
ajutorul Rusiei). 

Când cheltuiești pentru
pensii mari și cele  speciale
salarii exorbitante la buge-
tarii îmbuibați, iar în USA un
trilion de dolari pe înarmare,
de unde să dai bani în sis-
temul medical?! Cel mai mult
credința a avut rolul primor-
dial de menținere în viață a
oamenilor. Cei care renunță la
libertățile esențiale în cred-
ința că vor avea pace și sigu-
ranță, se înșală, le pierd pe
amândouă. România nu va
ieși din impas cu ajutorul
,,apusului’ care amăgește, ci
prin propriile brațe și prin
credință. Civilizația ,,apuse-
ană” nu mai are o certitu-
dine… falimentul mo ral este
generalizat’’. Sfârșitul politicii
dezastruoase a Occidentului
îl simțim și-l vedem, ne dă un
deget și ne ia totul, ca să
supraviețuiască. Delăsarea
oamenilor a devenit o
,,metastază” și se datorează
lipsei de credință. De câteva

sute de ani, Occidentul a cău-
tat uciderea lui Dumnezeu,
iar acum culeg roadele. 

Prin urmare, “aroganța
politică” este o formă violentă
de război spiritual și psiho-
logic. Scopul nu este doar
acela de a cenzura idei și de a
ține oamenii în întuneric. 

Scopul suprem 

Este acela de a distruge în
cei subjugați a noțiunii de
“bine” și de “rău”, a înțelegerii
diferenței dintre bine și rău și,
mai ales, de a distruge în cei
supuși voința de a trăi o viață
întemeiată pe virtute și pe
cinste. Atunci când acest scop
este atins, nu va mai exista
nicio stavilă. Tot ceea ce
înseamnă principiu, conști-
ința, integritate, cinste și vir-
tute civică, deci tot ceea ce
susține civilizația omenească,
nu va mai exista. Să ne
gândim doar la câteva exem-
ple. Cum poate un om normal
și cu șira spinării să spună că
relația sodomită este familie?
Cum poate un om normal și
cu șira spinării să spună că
satanismul este o credință
asemenea Creștinismului?
Cum poate un om normal să
spună că dragostea de Neam
și Țară  este ceva rău? Dacă
oamenii nu mai au puterea
morală și voință să respingă
cele mai grosolane falsuri și
minciuni, pentru ce vor fi în
stare să stea? Acești oameni
își vor fi pierdut orice urmă
de bărbăție și vor accepta
orice înjosire. Oameni care
ajung să fie condiționați la
maniera de a purta perma-
nent o mască și de a se în-
fățișa în lume în chip fals și
care, din frică, sunt gata să
sărbătorească ceea ce niciun
om normal și cu coloana ver-
tebrală nu poate celebra, un
asemenea “om” este un sclav
și un număr.

Atunci când cele mai sin-
istre atrocități și nedreptăți
vor avea loc, un asemenea
om, condiționat de “corectitu-
dine politică”, le va accepta.
Căci el a tolerat cele de neac-
ceptat în inima sa. Cel care
este condiționat de “corecti-
tudinea politică”  a acceptat
tot ceea ce i-a fost poruncit, a
acceptat să simtă una și să
spună altă, a acceptat că ”toți
oamenii sunt egali, dar unii

sunt mai egali decât alții”. Un
asemenea om a  acceptat că
nu trebuie să protesteze când
o Biserică, biserica stră-
moșilor lui, este vandalizată
și insultată, dar trebuie să
verse lacrimi dacă o mediocră
actriță  este “jignită”. 

Când va avea nevoie, pe
acest ,,Occident ateist”, ni-
meni nu-l va ajuta. Nu
asistăm la cădere, ci la putre-
facția lui. Există în acest mo-
ment, vizibil și în România, o
furibundă transmitere a
bogăției întregului popor la
niște inculți fără suflet, fără
Dumnezeu, care se îm-
bogățească fără limite. Aro-
ganța politică a dus la situația
economică dramatică, ca și
sistemul medical. Văd că a
dispărut corupția de la noi,
corupți nu mai există, sunt
apărați și adăpostiți de statul
român, de fapt, ca peste tot.
Trăiesc toți acum din împru-
muturi cu dobânzi mari.
Aceste împrumuturi și chel-
tuieli uriașe nu sunt făcute
pentru popor, sunt făcute
pentru corupți și pentru a
acoperi salarii uriașe, pensii
mari și speciale, sporuri
imaginare, delegații plătite
fără măsură, doar angajaților
statului. Poporul plătește
banii care se duc în
buzunarele bugetarilor, chel-
tuielile au scăpat de sub con-
trol. 

Pas cu pas, mergem 
în prăpastie

Și, în această lumină, tre-
buie sau ar trebui să
înțelegem că  o astfel de
“politică” nu este numai un
atac împotriva economiei, a
oamenilor, a adevărului, dar
asistam la un război deschis
împotriva noțiunilor de liber-
tate, împotriva libertății de
gândire, împotriva oamenilor
liberi, împotriva Neamurilor.
”Aroganța politică” pregătește
sinistrele gloate, care trans-
formă demența în literă de
lege, slugărnicia în modă și
capitularea în obicei.

Oamenii, condiționați de
“aroganța politică”, nu mai
sunt în stare să lupte și să se
elibereze din tiranie. Ei
aplaudă, în loc să se înfioare
de scârbă și mânie. Vedem
sub ochii noștri cum „put-
erea” sărbătorește tot soiul

de minorități alogene, care au
parazitismul și răutatea ca
zestre genetică și distrug
până și amintirea unor eroi
naționali și creștini, uciși în
temnițe comuniste. Vedem
sub ochii noștri cum sodomia
este glorificată și cum familia
creștină este insultată. Vedem
cu ochii noștri cum încura-
jarea năvalei din afară, năvala
criminalilor și imbecililor
este prezentată ca mișcare
mântuitoare. Vedem sub ochii
noștri cum unor copii de
șapte și nouă ani li se spune
că aberațiile sexuale sunt un
lucru bun și că ei își pot
“alege” orientarea sexuală.
Oamenii sunt siliți să tacă și
siliți să accepte. Iar cei care
tac, acceptă. ”Qui tacet con-
sentit”! Câți sunt părinți din
cei care susțin aceste tâm-
penii, aberații ?

Scopul “corectitudinii
politice” este distrugerea per-
soanei umane, reducerea ei la
număr socio-economic. Însă,
mai exact, ceea ce se ur-
mărește este distrugerea
celei mai profunde intimități
din om, distrugerea imaginii
lui Dumnezeu, care  este es-
ența oricărei persoane.
Scopul final este distrugerea
Neamurilor și  Credinței. Se
încearcă eliminarea credinței
și plantarea unui soi de...ecu-
menism’ pan-eretic și an-
tihristologic, care se vede
prin închiderea bisericilor.
Fericiți vor fi cei care vor păs-
tra pământul strămoșesc, iar
de aici se vor hrăni oamenii,
bogații vor fi în buncăre,
dominați de o ,,frică” văzută
numai de ei.

Din ghearele acestor
regimuri, care prigonesc oa-
meni, națiuni întregi, ... scapă
cine mai poate.’’

Al dumneavoastră, același
Prof. Ioan Romeo Mânzală

OPiNii - 1128 mai - 3 iUNiE 2021
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Mod de preparare:
Bucățile de carne de porc

se pun la prăjit în ulei încins.
După ce s-a rumenit, carnea
se scoate pe o hârtie ab-
sorbantă și se lasă să se
răcească.

Varza se taie felii subțiri și
se pune la fiert, timp de 10
minute, în apă cu sare, după
care, se scoate și se lasă la
scurs. Cașcavalul se taie
cubulețe, dar se păs trează
câteva pentru decor. Ouăle

se bat bine și se amestecă cu
varza scursă, pesmetul și
cubulețele de cașcaval. 

Totul se condimentează
cu sare și piper, iar la final, se
încorporează carnea prăjită.
După omogenizare, compoz-
iția se pune într-o tavă unsă
cu unt și se dă la cuptor,
lăsându-se până ce se rume -
nește. 

La final, se rade puțin caș-
caval deasupra.

InGrEDIEnTE

o linguriţă ulei, 150 g carne de porc tăiată cubuleţe,
o varză dulce, 3 ouă, 3 linguri pesmet, 150 g caşcaval,
sare, piper, unt pentru uns tava.

BuDInCă DE varză șI CarnE DE porC 

Mod de preparare:
Untul se amestecă bine cu

făina şi sarea, până se obţine
un aluat nisipos. Se adaugă,
pe rând, gălbenuşurile şi
totul se frământă bine, până
când aluatul se leagă. Se dă
apoi la frigider pentru 30 de
minute. Se unge o formă de
tartă cu unt şi se tapetează
cu făină. 

Din aluat se face o foaie,
care se aşază în formă, cât
mai uniform. Din loc în loc, se
înţeapă cu o furculiţă, ca să
nu se ridice şi se dă apoi la

cuptor, la foc potrivit, timp
de 20 de minute. Între timp,
se pune la foc o jumătate de
cană cu apă, iar când clo-
coteşte, se adaugă zahărul.
Siropul se lasă să fiarbă
încet, până scade la jumătate
şi la final, se adaugă puţin
rom şi vanilie. Când siropul
s-a mai răcorit, în el se pune

o jumătate de linguriţă de
gelatină granule. După ce
aluatul s-a copt, peste el se
aşază căpşunii întregi sau
jumătăţi. 

Deasupra se toarnă
siropul cu gelatină, iar tarta
se lasă la frigider timp de o
oră sau două. Se ornează cu
frişcă şi  bucăţi de căpşuni.

InGrEDIEnTE

500 grame căpşuni, 200 grame zahăr, 250 grame
făină, 125 grame unt, două gălbenuşuri de ou, un praf
de sare, o jumătate de linguriţă de granule de gelatină,
200 grame frişcă.

TarTă Cu
CăpşunI 
TarTă Cu
CăpşunI 

Originari din sudul Asiei, castraveţii s-au răspândit în în-
treaga lume, fiind apreciați pentru gustul lor înviorător. Sunt
folosiți atât în alimentație, cât și în tratamentele naturiste.
Au un conținut ridicat de apă, potasiu, magneziu și fibre.
Potasiul echilibrează cantitatea de sodiu din organism, iar fi-
brele au un rol important în menţinerea unei tensiuni arte-
riale normale. Este folosit ca remediu natural în tratamentul
constipației, dar ajută și în cazul arsurilor interne sau ex-
terne. Consumat zilnic reduce aciditatea ridicată a stomacu-
lui, gastrita, fiind și un bun calmant în cazul arsurilor solare.
De asemenea, dacă sunt consumați în mod regulat, castraveții
mențin rinichii în formă, scăzând nivelul acidului uric din or-
ganism, stimulează sistemul imunitar, conferă energie și un
ten luminos. Stimulează pancreasul, echilibrează nivelul
glicemiei și întăresc articulațiile, potrivit sfatulmedicului.ro.
Specialiștii ne sfătuiesc să nu-i curățăm de coajă atunci când
îi consumăm, deoarece o buna parte din mineralele și vita-
minele importante se găsesc aici. 

Mâncărică de castraveți proaspeți
Ingrediente: 10 castraveți proaspeți, 2 cepe, o legătură

de ceapă verde, una de mărar, o ceașcă de apă, 4 roșii,
arome preferate.

Mod de preparare
Castraveții se curăță de coajă, se taie bucăți sau felii și se

pun la fiert. Între timp, roșiile se curăță de coajă, iar ceapa se
taie mărunt. Castraveții fierți se strecoară. Ceapa se călește
în ulei, se adaugă apoi castraveții fierți, roșiile descojite și
mărarul. Compoziția se lasă la foc înăbușit 1-2 minute, apoi
se pune într-un vas termorezistent și se dă la cuptor pentru
20 de minute. Mâncărica de castraveți se poate servi ca atare
sau ca garnitură la friptură.

Castraveții Castraveții 
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

C  - MDA - Z - VIOI - BOA - UCIS - RR - PRO - POMI - O - LAICI - PRIGOANA - ASIN - DN - ETUI - AED - C - O - Z - U - B - OM - OLAR - OHABA

DE SUB PIATRA - E - IMACULAT - LARMA - AA - AT - RAPA - IDILE - SAT - I - EST - NALUCA - STRAI - ACRA - O - PIESA - HA - DS - OIER - BI

- AUT - IAC - A - TOPOR - RAI - GIRA - O - CA - MO - BA - IV - DIAC - PUSTIU - DENSI - STA - M - JE - S - HAI - AI - PORTO - REFEC - STIR



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 zona piață,

cu balcon, 29 mp, etaj intermediar,
preț: 38.000 euro, fără agenții. Tele-
fon: 0725.452.888.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona hotel Deva, parter, 55 mp.
Preț: 49.000 euro, negociabil, fără
agenții. Telefon: 0254.215.212.

l Ofer, la schimb două aparta-
mente, cu casă în Deva. Un aparta-
ment pe str. I.Creangă, et.1, al doilea
pe str. D. Zamfirescu, ambele super
modernizate. Telefon: 0727.346.948.

l Vând casă cu grădină mare,
curent, apă, gaz, pomi fructiferi. Tele-
fon: 0751.418.161, 0770.791.028.

l Vând apartament 3 camere,
zona Lido, decomandat, 90 mp, 2 băi,
CT, termopan, semimobilat, priveliște
superbă. Preț: 75.000 euro, negociabil.
Telefon: 0721.055.313.

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

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 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 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 Închiriez garaj, zona Împăratu

Traian, telefon: 0720.006.311.

l Ofer spre închiriere aparta-
ment 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 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 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 animale de companie. 
Tel. 0725.452.888.

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

TeReNURI

l Vând teren intravilan în satul
Popești, între șosea și pârâu,  acces la
curent și internet, ST 525 mp, FS. 5,25,
la 10 km de Deva și 14 km de Hune-
doara. Preț: 10 euro/mp, telefon:
0769.213.866.

l Vând teren intravilan Deva,
1000 mp, FS 100, cu utilități trase pe
teren, apă, canal, curent. Preț: 49.000
euro, telefon: 0725.452.888.

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.

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, tel. 0726.254.452.

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 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.

AUTO

l Vând Logan 2009, roșu, motor

1,4, 75.000km, ITP 2021, cauciucuri

vară-iarnă, pe jenți, unic proprietar.

Preț: 2100 euro, tel. 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 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 Caut loc de muncă, agent se-

curiy – paznic, strungar universal sau

vopsitor manual. Tel. 0725.91.467.

l Domn serios, cinstit și corect, cu

credință și frică de Bunul Dumnezeu,

doresc să mă angajez ca paznic la un

post fix, cu carte de muncă. Rog și ofer

seriozitate. Telefon: 0736.175.735,

0731.129.646.

l Caut bărbat care se pricepe la

tencuit – beton-drujbă-cositoare. Rog

seriozitate. Telefon: 0751.418.161.

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 serios, inginer construc-

tor, pensionar, cu domiciliul în Deva,

doresc să cunosc o doamnă de vârstă

până la 65 de ani, pentru o relație se-

rioasă. Telefon. 0756.630.378.

l Domn singur, divorțat, 52 de

ani, 190/92, fără vicii, obligații, doresc

cunoștință cu o doamnă din Deva sau

împrejurimi pentru o relație frumoasă

de prietenie, poate chiar mai mult.

Aștept doar SMS la nr. 0752.396.515,

0752.396.515.

l Văduv, 79/170/70, doresc să

cunosc o doamnă de 60-68 de ani,

pentru prietenie sau căsătorie. Tele-

fon: 0723.962.791.

l Doamnă, 37 de ani, doresc să

cunosc un domn de vârstă apropiată,

cu apartament, pentru a întemeia o

familie. Rog și ofer seriozitate. Telefon:

0774.941.520.

l Doamnă, 68 de ani, doresc o re-

lație serioasă cu un domn de vârstă

apropiată, care deține apartament,

pentru a trăi o viață sinceră și ade-

vărată. Rog seriozitate! Telefon:

0728.683.752.

l Domn singur, cu suflet bun, cin-

stit, corect, nematerialist, doresc să

cunosc o doamnă cinstită și cu bun

simț, să fie lângă mine pe tot restul

vieții. Telefon: 0729.817.090.

l Domn 66/1,70/80, singur, cin-

stit, corect, creștin ortodox, cu

locuință, fără vicii, doresc căsătorie cu

o doamnă frumoasă, harnică, gospod-

ină, fără obligații, indiferent de vârstă.

Rog și ofer seriozitate. Telefon:

0736.175.735, 0762.754.969, între

orele 8,00-20,00.

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 Tânăr, 40 de ani, cu serviciu și

casă, caut o relație stabilă cu o

doamnă sau domnișoară care dorește

o relație bazată pe încredere și serioz-

itate. Telefon: 0737.806.045.

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 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 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, 78/170/70, doresc să

cunosc o doamnă de 65-68 de ani 

pentru prietenie-căsătorie. 

Telefon: 0758.413.149.

DIVERSE

l Vând samovar rusesc, nefolosit
și accesorii de bucătărie. Telefon:
0254.211.687, 0735.195.269.

l Vând costum de femei, mărimea
48, nou, din stofă subțire, de culoare
orange, preț: 120 lei, negociabil. Tele-
fon: 0725.483.189.

l Vând goblenul ”Icoană îm-
părătească”, înrămat, 14x22. 
Preț: 380 lei, telefon: 0725.483.189.

l Vând tacâmuri de masă și acce-
sorii de bucătărie. Telefon:
0254.211.687, 0735.195.269.

l Vând lăzi stup  pe 10 rame (în-
tregi sau  trei sferturi, diafragme, ca-
pace, hrănitoare, rame 1/1 și ¾,
redresoare, diverse din lichidare de
stoc. Prețuri: 10-100 lei, telefon:
0755.806.759.

l Vând urgent și ieftin 10 lăzi
pentru albine cu peste 100 de rame,
fără ceară, cu magazii, diafragme și
alimentare la numai 50 de lei/bucată.
Telefon: 0254.730.209, 0760.293.089

l Vând șemineu de marmură,
colecție de flori de mină, tablouri gob-
len, farfurii pictate manual. Telefon:
0254.211.687, 0735.195.269.

l Vând banc de lăcătușărie met-
alic, cu două sertare și menghină fixă
cu deschidere 100 mm, 500 lei, dulap
metalic pentru diverse întrebuințări,
300 lei. Telefon: 0254.730.209,
0760.193.089.

l Vând urgent TV plasmă și
aragaz cu 3 ochiuri plus cuptor, marca
Zanusi. Preț: 300 lei, telefon:
0762.754.969, 0731.129.646.

l Vând 30 familii de albine, or-
zoaică de primăvară, relații la telefon:
0740.278.750.

l Vând lăzi de stupi, rame, maga-

zie, diafragme, capace, hrănitoare,

rame 1/1 și ¾, redresoare etc. din

lichidare stupină. Preț: 0-100 lei, 

negociabil, telefon: 0755.806.759.

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.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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16 - ACTUALITATE

”T
ârgul European
al Castelelor”,
târg de turism

dedicat castelelor și
cetăților din Europa începe
în doar câteva zile. 

Gazda, Castelul Corvinilor
din Hunedoara, promite o
aventură spectaculoasă, cu atât
mai mult cu cât edițiile ante-
rioare au atras o mulțime de
expozanți și vizitatori. Încântați
de ceea ce au văzut, mulți au
ales să revină în județul Hune-
doara, să admire mai pe în-
delete monumentele noastre
promovate în cadrul eveni-
mentului.  

Și acum, castele, palate,
cetăți sau muzee din țară și din
Europa vin la târg pentru a-și
promova oferta de vizitare. Or-
ganizatorii au hotărât ca ediția
din acest an să aibă loc în aer
liber, în Curtea Husarilor, ca
măsură de siguranță sporită
pentru participanți, în contex-
tul pandemic în care ne aflăm.
Un câștig al acestui nou format
este acela că expozanții vor
avea o mai mare libertate de
desfășurare și vor putea inter-
acționa mai bine cu publicul.  

Județul Hunedoara este cel
mai bogat județ din țară în

monumente istorice și ale na-
turii, în vestigii de importanță
națională. Ne mândrim cu ori -
ginea noastră, cu monu-
mentele excepționale rămase
de la înaintașii noștri, dar tot
nouă ne revine obligația de a le
proteja și pune în valoare, de a
duce mai departe această
moștenire fără a-i știrbi din
strălucire. 

Ținut binecuvântat și de
poveste, județul nostru este în
sufletul celor care îl vizitează.
Aici, turistul călătorește printr-
o lume ca de basm: azi poate fi
pe urmele dinozaurilor pitici
din Țara Hațegului, pentru ca,
după câteva ceasuri, să ajungă
în inima fostei capitale a
provinciei Dacia, Sarmizege-
tusa Ulpia Traiana. Poate urca
dealurile înalte, unde pe culmi
semețe se află cetățile dacice, la
șes îl așteaptă vechea cetate a
Orăștiei, Castelul Corvinilor,
Cetatea Devei care domină de
la înălțime Valea Mureșului, dar
și castele și conace medievale și
din epoca modernă, biserici de
zid sau lemn, care păstrează
pictură de valoare și odoare
rare. 

Toate vorbesc despre un
trecut zbuciumat, dar și despre

personalitățile care au scris is-
toria acestor meleaguri și au
făcut ca vechiul comitat al
Hunedoarei să dăinuie peste
veacuri.  Lor li se adaugă obi-
ceiurile, tradițiile, gastronomia
și comunitățile arhaice care
mențin vie legătura cu trecutul
încărcat de semnificații.  

Direcția Generală de Admi -
nistrare Monumente și Pro-
movare Turistică a județului
Hunedoara participă la „Târgul
European al Castelelor” într-un
nou format, rezultat în urma
reorganizării și extinderii acti -
vității. Echipa are deja în spate
prezențe de succes la târguri de
profil, așa că provocarea o
reprezintă doar modul în care
vor fi promovate noile obiec-
tive proaspăt preluate în ad-
ministrare. 

Este vorba despre cetățile
dacice din Munții Orăștiei:
Costești-Cetățuie, Costești-Bli-
daru, Luncani-Piatra Roșie și
Bănița, care se alătură cetății de
la Sarmizegetusa Regia. Împre-
ună cu cetatea Căpâlna, situată
pe teritoriul județului Alba, cele
cinci fortărețe dacice de la noi
fac parte, de mai bine de 20 de
ani, din patrimoniul mondial 
UNESCO.   

Eveniment de neratat!!! 

”Târgul European 
al Castelelor”

S
untem cu toţii conş-
tienţi de necesitatea
conservării mediului

natural. Ariile protejate
reprezintă din acest punct
de vedere un instrument-
cheie pentru dezvoltarea
durabilă, prin rolul lor în
susținerea şi menţinerea
ecosistemelor.

Cea mai însemnată co-
moară naturală în ținuturile
hunedorene a fost și a rămas
Masivul Retezat.

În 1933, profesorul Ale -
xandru Borza, unul dintre cei
mai mari naturaliști români,
afirma despre Retezat că este,
din toate punctele de vedere,
geologic și geografic, botanic
și zoologic, precum și că
rezer vația de vânătoare, un
tărâm sfânt pentru știință, un
monument sacru al naturii. Și
cuvintele naturalistului de
atunci sunt valabile și azi.

Pentru toate aceste motive,
în urmă cu peste 85 de ani, s-
a constituit, în județul Hune-
doara,  una dintre cele mai
vechi arii protejate din Româ-
nia: Parcul Național Retezat.
Parcul Retezat a fost primul
parc național din România.

De-a lungul timpului, i-au
fost alăturate alte 13 parcuri
naționale, 14 parcuri naturale
și Rezervația Biosferei Delta
Dunării.

Parcurile și ariile naturale
protejate nu numai că ne pro-
tejează resursele naturale
valo roase, dar mai au și altă
misiune importantă, aceea de
a ne păstra în legătură cu
natura. Pe baza acestei legă-
turi permanente, putem înțe -

lege  un alt fapt evident și
anume că protecția, conser-
varea și ocrotirea mediului
natural este singura noastră
garanție pentru un viitor mai
bun.

Există mai multe efecte ale
dezvoltării economice globale
care susțin puternic ideea că
a lupta pentru protecția medi-
ului și a crea un mediu mai
bun reprezintă obiective pri-
oritare pentru orice guvern
responsabil. De exemplu,
poluarea aerului din mediu
poate cauza formarea ploilor
acide. Un alt efect indirect
este încălzirea globală da-
torată defrișărilor irespon -
sabile, ilicite sau ilegale. Prin
urmare, mediul ar trebui pro-
tejat mai mult pentru o viață
mai bună în viitor.

Într-o  lume din ce în ce
mai tehnologizată și într-o
Europă din ce în ce mai ur-
banizată, trebuie să recreăm
mai multe oportunități pen-
tru ca oamenii să se re-
conecteze la natură și să
revină la  plăcerea de a res-
pira și explora în aer liber. Să
se poată bucura mereu și în
anii ce vin de frumusețea
magică a muntelui, prețu -
indu-I pentru ceea ce a
reprezentat mereu în istoria
poporului român, respec-
tându-i legile scrise și 
nescrise, învățându-i și pe
tinerii de azi adevărata va -
loare a unui mediu natural
curat și importanța con-
servării și protejării lui.

VIOREL SALAN
Deputat PSD Hunedoara

Viorel Salan: “Protecția,
conservarea și ocrotirea

mediului natural este
singura garanție pentru

un viitor mai bun”


