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România se află pe un
ruşinos penultim loc în 
Europa în ceea ce priveşte
vaccinarea. Care este
situaţia în judeţul 
Hunedoara?
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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!

Un raliu auto cu 36 de
participanţi sau o vizită la
cetatea Sarmizegetusa
Regia, monument UNESCO,
sunt doar două dintre
destinaţiile de week-end
pe care le propunem. 

GRATUIT

Şeful pompierilor 
din Brad în echipa care
stinge incendii în Grecia

Şeful pompierilor 
din Brad în echipa care
stinge incendii în Grecia

Este importantă credinţa în procesul de 
vindecare a unui bolnav? O întrebare dificilă

la care oferă un răspuns dr. Alexandru
Someşan, şeful Secţiei Cardiologie de la 
Spitalul Municipal Hunedoara. /pag.2

sĂnĂTATePAG. 8
Răcoritori și plini de 
vitamine, pepenii verzi sau
galbeni sunt un deliciu 
al sezonului cald. Ei aduc 
o mulțime de beneficii 
organismului. 

GrATuiT lA GeoAGiu-BĂi

Completează talonul din pagina 8 şi câştigă o invitaţie 
gratuită la Complexul Băile Daco-Romane din Geoagiu Băi.

Câştigătorii din această
săptămână sunt:

• PĂCURAR SOFIA din Nojag
• ŞES RODICA MARIA din Deva
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AdormireA
mAicii 
domnului
Este prăznuită de
credincioși în
fiecare an, la data
de 15 august, zi în
care, ”Cea care l-a
născut trupește pe
Fiul lui Dumnezeu,
se mută din viața
aceasta, la cele
veșnice”. Sărbă toa -
rea, care comemo -
rează moartea, învierea și slăvirea Maicii
Mântuitorului, este cunoscută în popor 
și sub numele de Sfânta Maria Mare. /pag.9
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Anunţuri de mare şi
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C
ând clopoțelul a
anunțat energic și
vesel sfârșitul unui

an școlar plin de
provocări am realizat că
pentru Școala Gimnazială
„Avram Iancu” Baia de
Criș această finalitate nu
este nici sfârșit, nici în-
ceput, ci doar o continui-
tate înțeleaptă pe care
ne-o insuflă experiența
acumulată - susținea cu
mândrie prof. Alexandru
IGA, în calitatea sa de di-
rector. 

În acest an școlar
învățarea la distanță ne-a
apropiat, la nivel de comuni-
tate și alături de „mugurii de
aur” ai școlii noastre am
reușit să dăm viață unor
proiecte care au colorat uni-
tatea noastră  și au
îmbunătățit procesul instruc-
tiv-educativ.

În primul rând, am final-
izat modernizarea labora-
torului de informatică (foto). 

Ilinca Lorinți, fostă elevă a
școlii noastre, actualmente
arhitect, a realizat planul de
modernizare al acestuia. Este
impresionant și emoționant
să vezi cum foști elevi ai școlii

își întorc atenția, timpul și
creativitatea spre locul unde
au învățat. Rezultatul este
unul formidabil. 

Laboratorul de infor ma tică
primește acum călduros elevii
dormici să deslușească tai -
nele acestei științe a viitoru-
lui.

Binențeles, acest proiect
nu putea fi concretizat fără un
buget care să acopere nece-
sarul de materiale. Profit de

ocazie, pentru a mulțumi în-
tregii comunități, autorită ților
locale și, nu în ultimul rând,
cadrelor didactice. 

Asociația Școlară Baia de
Criș, creată în acest an școlar,
a sprijinit proiectul derulat. 

Tot cu ajutorul asociației
am achiziționat și cărțile pen-
tru premierea elevilor, la
sfârșitul anului școlar care
tocmai s-a încheiat. Grație
colaborării școală-comuni-

tate, curtea școlii devine,
încet-încet, un loc mai primi-
tor, o oază de verdeață care te
invită înăuntru. Acest fapt se
datorează, în principal, doam-
nei Ioana Oprea, deținătoarea
unei pepiniere în comuna
Baia de Criș care a donat
plantele ornamentale și a re-
organizat spațiul.

Astfel, pas cu pas, școala
noastră se schimbă, se
modernizează, se adaptează,

dar păstrează și principiile
veritabile care au consa crat-o. 

Performanța școlară și se-
riozitatea s-au menținut și în
acest an școlar. La evaluarea
națională avem un procent de
100% promovabilitate. La
acest rezultat a contribuit
efortul susținut al colegilor
mei atât în cadrul orelor
desfășurate în mediul online,
cât și față în față, dar și impli-
carea în programe comple-
mentare cum ar fi programul
pilot ,,Școală după școală”, la
care participă 50 de elevi.

Privind înainte, dorim să
menținem aceeași atitudine
constructivă în ceea ce pri -
vește performanța școlară,
dar și a modernizării spa -
țiului de învățare (moderni -
zarea grupurilor sanitare, a
cancelariei și a sălilor de cla -
să). 

Școala trebuie să fie un loc
primitor, nu doar un loc unde
se învață. Vrem ca instituția
noastră să devină un topos al
cunoașterii și pentru a con-
cretiza această prioritate știm
că nu trebuie să ne oprim
aici...

Colaborarea şcoală-comunitate dă roade

N
e vorbește medicul
primar Alexandru
SOMEȘAN (foto) -

doctor în Științe Medicale,
șef secție Cardiologie -
Spitalul Municipal „Dr.
Alexandru Simionescu”
Hunedoara.

Cei mai mulți dintre noi
suntem binecuvântați cu
credința în Dumnezeu încă de
la naștere și beneficiem de ea
mulți ani pe parcursul vieții
noastre, dar nu știm să o
apreciem la adevărata ei val-
oare. Deseori o pierdem în
goana frenetică după bani și
posesiuni materiale, apoi am
da pentru ea toți banii pe care
i-am adunat, doar să o re-
dobândim, măcar parțial, dar
ajungem să constatăm că nu
mai este posibil. Chiar și
atunci când considerăm că ne
relaxăm, alegem adesea căi
care o subminează, o șubre -
zesc, o distrug, în loc să
optăm pentru modalități care
să o păstreze, să o con-
solideze sau să încerce să o
redobândească. Este vorba
despre unul dintre bunurile
noastre de mare preț -
sănătatea noastră. Aceasta
poate fi definită ca stare
generală bună a unui organ-

ism care rezultă din funcțio -
narea normală, adecvată a tu-
turor organelor sale.

Orga ni zația Mondială a
Sănătății o definește ca fiind
o stare pe deplin favorabilă
atât fizic, mental cât și social
și nu doar absența bolilor sau
infirmităților, o capacitate de
a duce o viață productivă so-
cial și economic. Sănătatea
implică eficiența funcțională
și metabolică a organismului
atât la nivel celular, cât și
global. Toate organismele in-
dividuale se află pe traiecto-
ria dintre o sănătate optimă
și sănătate zero (adică moar -
te).

Legat de promovarea,
men  ți nerea și redobândirea
stării de sănătate, cele mai
multe persoane își îndreaptă
așteptările, în mod eronat,
doar către sistemele națio -
nale de sănătate. În anul
1974, Marc Lalonde (născut
în 1929, actualmente în
vârstă de 91 de ani), ministru
al sănătății în Canada la acel
moment, a propus un nou
concept de „domeniu de
sănătate”, care nu implică
doar asistența medicală. Până
atunci, viziunea tradițională
asupra domeniului sănătății

era aceea că știința medica-
mentului e izvorul din care
rezultă toate îmbunătățirile
în sănătate, credința populară
punând semnul egal între
nivelul sănătății și calitatea
medicamentului. Raportul
Lalonde arată însă că există
patru factori determinanți ai
sănătății generale și anume:
biologia umană, mediul
înconjurător, stilul de viață și
asistența medicală orga ni -
zată.

Omul a fost creat de Dum-
nezeu ca ființă relațională, el
neputând exista și funcționa
în deplinătatea potențialului
său decât în relație pe
verticală cu Creatorul său și
pe orizontală cu semenii săi.
De modul în care ne ra -
portăm, prin credință, la
Dumnezeu și la celelalte ființe
umane, depinde în mod indis-
olubil stilul nostru de viață,
dar și grija, atenția pe care o
acordăm mediului înconju -
rător și nu în ultimul rând
modul de organizare și desfă -
șurarea concretă a asistenței
medicale. Pentru membrii
corpului medical, fiecare
ființă umană ar trebui să aibă
aceeași valoare inestimabilă,
pe care omul o are în ochii lui

Dumnezeu. Valoarea acor da -
tă de Dumnezeu omului este
arătată și în Sfânta Evanghe-
lie după Ioan la capitolul 3
versetul 16 – „Căci Dumnezeu
așa a iubit lumea, încât pe
Fiul Său Cel Unul-Născut L-a
dat ca oricine crede în El să
nu piară, ci să aibă viață
veșnică.”  Însuși Fiul lui Dum-
nezeu în Sfânta Evanghelie
după Matei spune: „Priviți la
păsările cerului, că nu
seamănă, nici nu seceră, nici
nu adună în jitnițe și Tatăl
vostru Cel ceresc le hrănește.
Oare nu sunteți voi cu mult
mai presus decât ele?” Sfântul
Apostol Pavel în întâia sa
epistolă către corinteni ne
atrage atenția asupra valorii
trupului uman: „nu știți că
trupul vostru este templu al
Duhului Sfânt care este în voi,
pe care-L aveți de la Dum-
nezeu și că voi nu sunteți ai
voștri? Căci ați fost cumpărați
cu preț! Slăviți, dar, pe Dum-
nezeu în trupul vostru și în
duhul vostru, care sunt ale lui
Dumnezeu.” (capitolul 6:19,
20). Când vorbește despre
sfârșitul acestei lumi, Sfântul
Apostol Petru, în a doua sa
epistolă sobornicească arată
că „Domnul nu întârzie cu

făgăduința sa, după cum so-
cotesc unii că e întârziere, ci
îndelung rabdă pentru voi,
nevrând să piară cineva, ci
toți să vină la pocăință.” Po -
trivit Sfintei Scripturi, omul
este unic în întreaga creație
însuflețită. El este făcut după
chipul lui Dumnezeu și i s-a
dat în stăpânire întregul
pământ (Facerea 1:26). Când
psalmistul a pus întrebarea
„Ce este omul ?” (Psalm 8:4)
răspunsul a sosit imediat că
omul a fost creat doar cu
puțin mai prejos față de în-
geri și că a fost încununat cu
mărire și cu cinste („Mic -
șoratu-l-ai  pe dânsul cu puțin
față de îngeri, cu mărire și cu
cinste l-ai încununat pe el.
Pusu-l-ai pe dânsul peste lu-
crul mâinilor Tale, toate le-ai
supus sub picioarele lui).
(Continuare o puteţi citi pe
www.accentmedia.ro)

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Rolul credinței membrilor echipei medicale 
în vindecarea  pacientului
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D
SP Hunedoara a 
sesizat Parchetul,
existând suspiciuni

că au fost eliberate
adeverinţe de vaccinare
anti-COVID false.

Deva – Scandalul adeve -
rinţelor de vaccinare care ates-
tau, în fals, că o persoană s-ar fi
vaccinat împotriva COVID-19
este de actualitate şi în judeţul
Hunedoara. O spun respons-
abilii Direcţiei de Sănătate
Publică (DSP) Hunedoara care
au suspiciuni că mai multe
adeverinţe de vaccinare anti-
COVID-19 sunt false. Docu-
mentele au fost identificate de
personalul DSP, conducerea
instituţiei solicitând Parchetu-
lui să efectueze cercetări
amănunţite în acest caz.

„Urmare a verificărilor efec-
tuate în centrele de vaccinare,
au existat anumite suspiciuni
legate de eliberarea adeverin -
ţelor de vaccinare. Drept ur-
mare, am înaintat suspiciunile
noastre către Parchet, urmând
ca instituţiile abilitate să veri-
fice şi să vadă dacă se confirmă
sau nu acest lucru”, a declarat
directorul executiv al DSP
Hunedoara, Sebastian Mezei.

El a arătat că suspiciunile au
apărut în urma verifică rilor pe-
riodice pe care le efectuează
instituţia în ceea ce priveşte
vaccinarea populaţiei împo -
triva COVID-19. 

Deva- singurul 
oraş cu 30%

În ceea ce priveşte aco pe -
rirea vaccinală în judeţul Hune-

doara, datele DSP arată că şi în
zona noastră populaţia pare să
nu înţeleagă impor tanţa imu -
nizării, mai ales că un al pa-
trulea val al pandemiei de
COVID-19 bate la uşă. 

Conform informaţiilor cen-
tralizate, acoperirea vaccinală
în judeţul Hunedoara a ajuns la
o valoare de 21,85%, munici -
piul Deva fiind singura locali-
tate unde acest indicator
statistic este mai mare de 30
%.

Un număr de 12 localităţi au
o acoperire vaccinală calculată
între 20 şi 30%, pe listă fiind
trecute municipiul Petroşani,
cu 27,79%, comuna Peştişu
Mic, cu 26,80%, oraşul Haţeg,
cu 25,39%, şi municipiul
Hunedoara, cu 24,40%.

La polul opus se află co-
munele Lunca Cernii de Jos, cu
4,68%, şi Bulzeştii de Sus, cu
4,43%, acestea făcând parte
dintr-o serie de 10 localităţi ale
judeţului unde acoperirea
vaccinală este mai mică de
10%.

Iarăşi la coada 
Europei

Campania de vaccinare din
România merge din ce în ce

mai slab. Doar câteva mii de
persoane se vaccinează zilnic,
în condițiile în care, potrivit
datelor publicate de CNCAV,
până la 5 august doar 28% din
populația din mediul urban și
14% din rural s-a vaccinat.

Potrivit datelor centralizate
de Centrul European pentru
Controlul Bolilor (ECDC), Ro -
mânia este pe penultimul loc în
Europa în privința populației
de peste 18 ani care a primit cel
puțin o doză de vaccin, cu o
rată de 31%, la mare distanță
de celelalte țări, care au ajuns
la praguri între 45% și 90%.

În același timp, deși nu -
mărul infectărilor noi depistate
zilnic este încă la un nivel
scăzut în România, de circa 3
săptămâni se înregistrează un
trend ascendent. Este în
creștere și numărul pacienților
cu COVID internați la ATI.

Medicii, coordonatorul cam-
paniei de vaccinare, Valeriu
Gheorghiță, și Institutul Națio -
nal de Sănătate Publică au
atras atenția în repetate rân-
duri în ultima perioadă că valul
4 a început și în România și că,
pe fondul ratei mici de vac-
cinare, acesta va determina, în
toamnă, un număr mare de
cazuri grave și de decese.

Adeverințe de vaccinare
false – procurorii 

au fost sesizaţi

Aninoasa - Sute de peşti au
murit pe râul Jiul de Vest în
zona localităţii Aninoasa,
autorităţile de mediu încer-
când să determine cauzele care
au dus la producerea acestui
incident. Eforturilor depuse de
Garda de Mediu Hunedoara li
se alătură specialiştii de la
Apele Române şi cei de la
Direcţia Sanitar Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor
(DSVSA). 

Potrivit comisarului şef al
Gărzii de Mediu Hunedoara,
Dorel Bretean, analizele la pro-
bele de apă prelevate din râu,
de la faţa locului şi din zona
Preparaţiei de cărbune Coro -
ieşti, sunt în parametri nor-
mali. 

Din acest motiv inves ti -
gaţiile se vor extinde în direcţia
verificării con ţinu tului de oxi-
gen din apă, în calcul fiind luată
o posibilă scăderea a acestuia,
determinată de vremea foarte

caldă şi de debitul mic al Jiului
de Vest.

„Am solicitat DSVSA Hune-
doara să preleveze probe de
apă şi să facă o analiză a
conţinutului de oxigen. De
asemenea, i-am rugat să
efectueze şi necropsia mai
multor peşti pentru a stabili
cauzele pentru care aceştia au
murit”, a menţionat comisarul
şef al Gărzii de Mediu Hune-
doara. 

În plus, Administraţia Bazi -
nală a Apelor Jiu va trimite la
un laborator din Bucureşti
probe de peşti pentru un exa-
men toxicologic, în condiţiile în
care analizele de apă recoltate
din Jiul de Vest au fost bune. 

Autorităţile de mediu vor
continua, şi în zilele viitoare,
acţiunile necesare pentru de-
terminarea cauzelor morta -
lităţii piscicole de pe râul Jiul de
Vest şi identificarea unui polu-
ator, dacă va fi cazul. 

Sute de peşti au murit 
pe Jiul de Vest

Veţel – Un focar de pestă
porcină africană a fost con-
firmat în localitatea Mintia.
Populaţia are mai multe
obligaţii pe care trebuie să le
respecte pentru a preveni
răspândirea bolii, a informat
Primăria Veţel. Astfel, toate
porcinele vor fi ţinute acasă,
iar cazurile de boală trebuie
anunţate imediat autorită -

ţilor şi medicului veterinar.
Toate vehiculele vor fi dezin-
fectate. De asemenea, târ-
gurile şi pieţele de animale
sau păsări sunt interzise.

Demn de menţionat este
faptul că existența unui focar
de pestă porcină africană nu
presupune sacrificarea ani-
malelor sănătoase din cele-
lalte gospodării.

Veţel: Focar de pestă
porcină



Brad - Un pompier hune-
dorean face parte din echipa
de salvatori români care in-
tervine, în sprijinul Greciei,
pentru stingerea incendiilor
de pădure şi vegetaţie uscată.
Este vorba despre maiorul
Claudiu Bibarţ, comandantul
Secţiei de Pompieri Brad,
care, alături de colegi din
toată ţara, acţionează pe in-
sula Evia unde sunt active
mai multe focare ce au devas -
tat sute de hectare de pădure.

„Împreună cu colegii de la
Braşov și Prahova, pe care îi
coordonez, precum și cu
ceilalți colegi din modul, sper
să reușim să ajutăm cât mai
mult Grecia și să facem cinste
României în prima misiune
de intervenție în afara țării la
acest tip de risc”, a declarat
maiorul Claudiu Bibarţ, după
prima zi de intervenţie în in-
sula Evia.

Cele mai grave din 
ultimii 40 de ani

Grecia se confruntă cu cel
mai grav val de incendii din
ultimii 40 de ani. Un moment
de respiro s-a produs, joi
dimineaţă, când pe insula
Evia au căzut câteva pre -
cipitaţii, după două săptă -

mâni de temperaturi sufo-
cante, care au ajuns până la
46 de grade. 

Scăderea uşoară a temper-
aturii şi ploile, deşi au fost de
scurtă durată, au ajutat mai
ales insula Evia, cea mai
afectată de incendii şi unde
situaţia s-a ameliorat încă de
miercuri. În prezent pom-
pierii se concentrează pe
stingerea unor focare care
apar în mai multe puncte din
nordul insulei unde au ars
50.000 de hectare într-o
săptămână.

Pompierii eroi
Pompierii români sunt

priviţi ca nişte eroi în Grecia
şi, fără lipsă de modestie, aşa
şi trebuie. După sosirea lor în
Grecia, românii au constituit
un centru de logistică şi au
acţionat pentru prevenirea şi
controlul incendiilor. Sunt

pompieri care au avut misi-
unea de a asigura alimenta-
rea autospecialelor cu apă,
precum și de creare a unor
culoare pentru limitarea
propagării incendiilor, cu aju-
torul drujbelor. 

Salvatorii din teren sunt
informați permanent privind
direcția și intensitatea vântu-
lui, reușind astfel să aibă o
prognoză cât mai bună asu -
pra posibilităților de propa-
gare a incendiului.

Moni to rizarea aeriană s-a
realizat cu ajutorul dronei,
pentru a avea o imagine de
ansamblu asupra situației din
teren. De asemenea, la solic-
itare pompierilor greci, a fost
efectuată monitorizarea și
altor zone unde intervin
aceștia.

Ajutoare pentru
sinistraţi

Premierul grec Kyriakos
Mitsotakis a anunţat marţi
deblocarea a 500 de milioane
de euro pentru ajutoare de
urgenţă şi reconstrucţie în
regiunile afectate de incendii.
Confruntat cu furia locuito-
rilor din zonele sinistrate,
Mitsotakis a prezentat un pa-
chet de măsuri pentru vic-
time, precum şi planuri de
reconstrucţie în insula Evia.
Statul va plăti în special până
la 150.000 de euro pe casă
distrusă, a detaliat el pe con-
tul său oficial de Twitter, cu
plata imediată a unui avans de
20.000, 12.000 sau 5.000 de
euro, în funcţie de gradul de
degradare al locuinţei. Sunt
prevăzute, de asemenea, scu-
tiri de la impozitele pe propri-
etate şi contribuţii sociale.
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Şeful secţiei de pompieri din
Brad, în echipa de români

care intervine în Grecia

Băiţa – Căminul cultural
reprezintă locul în care comu-
nitatea satului se adună la
evenimentele importante pen-
tru oamenii din zonă. La
căminul cultural se desfăşoară,
deopotrivă, spectacolele copi-
ilor, nunţile tinerilor şi
pomenirea celor trecuţi din-
colo. Trebuie să fii crescut la
ţară ca să poţi înţelege cât de
important este acest loc pentru
săteni. 

De aceea, este lăudabilă
iniţiativa autorităţilor locale
din comuna Băiţa, de a construi
un cămin cultural în satul Bar-

bura, unde mai trăiesc în jur de
200 de suflete. 

„Am apreciat că şi locuitorii
satului Barbura trebuie să aibă
un cămin cultural al lor. Este o
clădire nouă, la care lucrările
au început în anul 2020.
Investiţia este finanţată de la
bugetul local al primăriei şi ne
dorim ca partea de exterioare
să fie gata până la venirea
iernii. Vom putea astfel să ne
orientăm, în anotimpul rece, pe
lucrările interioare”, a spus pri-
marul comunei Băiţa, Damian
Diniş.

Până acum construcţia a
fost ridicată, iar acoperişul a
fost finalizat. De asemenea, s-a
încheiat montarea tâmplăriei,
iar partea de izolaţie termică se
apropie de final. 

Vechea clădire, care era
folosită cu destinaţia de cămin
cultural în satul Barbura, are o
vechime de 200 de ani şi nu
mai prezenta siguranţă în ex-
ploatare. De altfel, la eveni-
mente oamenilor li se reco-
 mandă să folosească un cort al
primăriei, însă soluţia era
destul de incomodă.

Băiţa: Lucrările la căminul
cultural din satul Barbura,

avansează rapid

Veţel – Starea de sănătate
a populaţiei reprezintă o pri-
oritate pentru orice admi -
nistraţie publică respon sabilă.
Este şi cazul comunei Veţel,
unde a avut loc o acţiune de
evaluare a sănătăţii oamenilor
în cadrul unei caravane de
telemedicină organizată de
Primărie şi Asociaţia Salvital. 

„Un număr de 71 de per-
soane din comună au benefi-
ciat de consultațiile prin
sistemul de telemedicină
oferite de Asociaţia Salvital.
Este o iniţiativă foarte bună a
asociaţiei pentru că sunt oa-
meni care se deplasează mai
greu pentru consultaţii sau
analize medicale. Le mulţu -

mim tuturor celor implicaţi în
reuşita acestei acţiuni”, a
arătat primarul comunei
Veţel, Ioan Henţiu. 

În cadrul acţiunii medicale
au fost oferite mai multe ser-
vicii cum ar fi măsurarea
glicemiei, măsurarea tempe -
raturii şi tensiunii arteriale.
De asemenea, au fost efectu-
ate teste de spirometrie, pen-
tru identificarea unor posibile
probleme pulmonare, iar
acolo unde a fost cazul s-au
făcut electrocardiograme
EKG, pentru cei cu probleme
cardiace şi analize INR, adică
probe din sânge pentru per-
soanele care au tratament cu
anticoagulante.

Şeful secţiei de pompieri din
Brad, în echipa de români

care intervine în Grecia

Veţel: Sănătatea 
oamenilor evaluată

prin mijloace moderne



În aproximativ o lună,
elevii și profesorii din
România urmează să

se întâlnească în sălile de
clasă. Pe măsură ce ne
apropiem de 13 septem-
brie, dată anunțată de
către Ministerul Educației
pentru începerea noului
an școlar, asistăm la o
creștere, cu fiecare zi, a
numărului de infectări de
Covid-19. Mai în glumă,
mai în serios, acest lucru
arată că președintele Io-
hannis a avut dreptate:
sfârșitul vacanței de vară
a elevilor înseamnă
revenirea din „vacanță” a
pandemiei.  

În timp ce entuziasmul
elevilor crește în jurul decla -
rațiilor optimiste date de
ministrul educației, preșe -
dintele Iohannis, sau de
Raed Arafat, aflate în deza-
cord cu cele asumate de min-
istrul sănătății, părinții și
profesorii rămân rezervați și
pregătiți să facă față veș ni -
cului coșmar edu cațional:
școala online. 

Situația se prezintă în
felul următor: România a în-
registrat în ultimele 6 zile
peste 200 de cazuri de
infectări pe zi, lucru care nu
s-a mai întâmplat din luna
mai; ministrul educației pare
că s-a răzgândit și merge pe
posibilitatea funcționarii
șco lii pe diferite formate:
jumătate la școală, jumătate
acasă; școlile din România
rămân la fel de slab pregătite
în față pandemiei și asta pen-
tru că, nici până acum, Gu-
vernul nu a lucrat la un plan
de acțiune privind educația
în contextul Covid-19, core-
lat cu realitatea din teren. 

În tot acest timp, în Gre-
cia, Germania, Austria și alte
state europene, testarea în
masă a elevilor este o mă su -
ră sine-qua-non pentru de-
schiderea școlilor în sigu-
  ran ță. La fel și în Statul Israel,
acolo unde populația deja
beneficiază de centre pentru

teste antigen rapide pe în-
treg teritoriul. Dincolo de
această măsură, de care
România pare că fuge, în
ciuda eficacității dovedite și
confirmate chiar și de spi-
talele private din țară care
anul trecut au demarat
proiecte pilot de tipul Safe
Classroom (Sala de clasă
Sigură) - pentru testarea ele -
vilor și a cadrelor didactice,
țările europene și-au actual-
izat „planul cu măsuri de
atac” astfel încât școala on-
line să rămână ultima lor
variantă de răspuns pentru
prevenirea infectării cu
virusul COVID-19.

Mai mult ca sigur, noul val
al pandemiei îi va lua din nou
prin surpindere pe guver -
nanți. Și acum, după aproape
doi ani de la înregistrarea
primelor cazuri de infecție
COVID-19 în România, vom
asista la recidivarea unui set
de măsuri dovedite inutile:
școli închise, adică copii în
fața telefoanelor încercând

să prindă semnal la internet
pentru a nu rămâne în urmă
cu lecțiile; purtarea obligato-
rie a măștii și celebra măsură
privind menținerea distanței
fizice de 1,5 m, respectiv 2 m,
despre care știm cu toții că
nu s-a respectat vreodată,
nici în centrele comerciale,
aeroporturi și nici în tre -
nurile CFR.

Predictibilitate și măsuri
ma ture! Asta au cerut și re -
prezentanții elevilor la nivel
național, în urma cu puțin
timp, ministrului edu cației.
Elevii, studenții, profesorii și
părinții merită să știe încotro
se îndreaptă anul școlar
2021-2022. Către un nou
eșec, sau către normalitate?
Cert este că, mai devreme sau
mai târziu, de bună voie sau
obligați de circumstanțe,
coaliția PNL-USRPLUS-UDMR
va trebui să recunoscă încă o
dată că nu este capabilă.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara
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IOHANNIS a avut dreptate: sfârşitul
vacanţei de vară înseamnă revenirea

din „vacanţă” a pandemiei! 
Elevii riscă un nou an şcolar 

desfăşurat în faţa calculatorului

Hipoacuzia reprezintă
o afecţiune care
limitează capaci-

tatea unei persoane în a re-
cepta sunetele, în a-şi
desfăşura optim activităţile
alături de familie şi de cei
dragi. Mai ales în cazul per-
soanelor în vârstă care trec
prin tot felul de momente
stânjenitoare, în cadrul
interacţiunilor cu ceilalţi
au dificultate în a discuta,
în a-i înţelege sau în a
răspunde la solicitări.

Organizația Mondială a
Sănătății afirmă că 466 mili -
oane oameni au grade diferite
de hipoacuzie. Dintre aceștia,
340 de milioane sunt copii. 1
din 3 adulți peste 65 ani
prezintă hipoacuzie. În Româ-
nia sunt  peste 1 milion de
hipoacuzici. 

Abilitatea de a localiza
sunetul se bazează pe două
urechi funcționale. Se poate
constata că majoritatea pa -
cien ților care sunt diagnos -
ticați cu această afecțiune
decid să poarte aparate audi-
tive abia în momentul în care
nu mai aud conversațiile față
în față cu o singură persoană.

Ce este hipoacuzia?
Hipoacuzia constă în dimi -

nuarea auzului. Aceasta poate
fi depistată de către audiopro-
tezist, printr-o vizită la unul

dintre cabinetele Clarfon.
Cum prevenim hipoacu -

zia?
• Este indicat să ne adre -

săm specialiștilor audiopro -
tezişti ori de câte ori simțim că
intervine o problemă în per-
ceperea sunetelor;

• Este recomandat să facem
o vizită/testare de auz o dată
la 6 luni;

• Nu este niciodată prea de-
vreme pentru ca un bebeluș să
aibă auzul testat.

În cabinetele Clarfon, se
testează auzul și se propun
soluții pentru problemele de
auz, cele mai bune oferte de
aparate auditive, la tehnologie
modernă. Prin teste de auz şi
folosirea de aparate auditive,
copiii care suferă de hipo acu -
zie își vor dezvolta abilitățile
de comunicare în același ritm
cu cei care aud iar persoanele
adulte care suferă de hipoacu -
zie îşi vor schimba viața şi vor
fi mult mai fericiţi alături de
familie şi de cei dragi.

În luna August, în toate
cabinetele, Clarfon reduce
pe loc suma de 1.008 lei la

achiziționarea oricărui
aparatul auditiv SONOVA şi
oferă gratuit baterii pentru

un an, la aparatul auditiv
achiziționat.

Să ai un auz sănătos înseamnă 
o viață plină de mulțumire



A
tletul Raul Manuel
Dan, legitimat la LPS
Cetate Deva, unde se

pregăteşte cu prof. Cor-
nelia Juratoni, a înregis-
trat recent la întrecerile
finale ale Campionatului
național de atletism pen-
tru juniori , cadeți sub 20
de ani, două noi rezultate

excepționale.
Atlfel el a câștigat un nou

titlul național după ce la fi-
nalul probei de 3000 m  s-a
situat pe primul loc și a
câștigat medalia de aur cu
timpul de  8:36.57. Atletul de-
vean și-a mai trecut în pal-
maresul personal și un titlu
de vicecampion național și

pune în vitrina cu trofee o
medalie de argint câștigată în
prona de 1500 m .

Eric Daniel Rus s-a situat
pe locul III la 3000 m obsta-
cole și încheie competiția
câștigând o medalie de bronz
la întrecerile naționale cu
timpul de 9:51.46.

O altă atletă din Deva, Ana-
maria Bolohan, legitimată la
SCM Deva a cucerit medalia
de bronz după ce s-a clasat pe
locul al treilea în finalul
probei de 10 km marș cu tim-
pul de  57:27.32, probă în
care  Madalina Andreea Dan-
ciu s-a calast pe locul VIII.

La săritura în înălțime
Elisa Xandra Enache (LPS
Cetate Deva) a urcat din nou
pe podiumul de premiere
cucerind medalia de bronz cu
o săritură care a măsurat
1.64 m fiind secondată de
colega ei de club, Eva  Eliza
Alzner care a avut aceeași
performanță dar dintr-o în -
cercare ulterioară,

Să mai notăm că reprezen-
tanta CSS Hunedoara, Petrina
Pivniceru  s-a clasat pe locul
IV  în finala probei de 200 m
și pe locul V în finala de la la
100 m iar colegul ei  de club,
Paul Andrei Salomia s-a
clasat pe locul V în proba de
800 m.

N
aţionala de rugby a
României va întâlni
în ultimul meci al

ediţiei 2021 a Rugby Eu-
rope Championship
(REC), reprezentativa
Olandei, pe 13 noiembrie,
a confirmat luni Rugby
Europe, federaţia
europeană de profil.  

Conform sursei, locaţia şi
ora de disputare urmează să
fie anunţate. Meciul cu Olanda
a fost programat iniţial pentru
3 iulie, însă a fost mutat pen-
tru că ''Stejarii'' au jucat în
acea zi un meci-test la
Bucureşti contra puternicei
reprezentative a Argentinei
(17-24).

Olanda se află în premieră
în Rugby Europe Champi-
onship, învingând în mai, în
meciul de play-off, Belgia cu
23-21. În ierarhia mondială,
România ocupă în prezent
locul 18, iar Olanda este pe
24.Rugby Europe a comunicat
datele de disputare ale tu-
turor partidelor restante din

această ediţie. Pe lângă meciul
''Stejarilor'' vor mai avea loc
încă trei partide, două dintre
acestea reprogramate din
luna iulie din cauza cazurilor
de Covid înregistrate în rân-
dul echipelor.

În actuala ediţie a REC,
România are două victorii, cu
Portugalia 28-27 şi cu Spania
22-16, şi două înfrângeri, 18-
13 cu Rusia şi 28-17 cu Geor-
gia, aflându-se pe locul 3 al
clasamentului, cu 9 puncte,
însă cu un meci mai puţin dis-
putat decât ocupantele pri -
me lor două locuri, Georgia şi
Portugalia.

Ediţia din acest an a Rugby
Europe Championship coin-
cide şi cu debutul campaniei
de calificare la Cupa Mondială
din Franţa din 2023 pentru
zona europeană. Primele do -
uă clasate în ierarhia cumu -
lată a competiţiei 2021 - 2022
se vor califica direct la Cupa
Mondială, în timp ce ocupanta
locului 3 va merge la turneul
final de recalificare.

6 - sPORt 13 - 19 august 2021

Atletism 

Medalii pentru 
atleții hunedoreni 

la Campionatele
Naționale U 20

Programul complet al meciurilor:
Olanda - Rusia (6 noiembrie)
România - Olanda (13 noiembrie)
Spania - Rusia (14 noiembrie, programat iniţial pentru

3 iulie)
Olanda - Spania (18 decembrie, programat iniţial pen-

tru 10 iulie)

Rugby

Partida România  - Olanda,
programată pe 13 noiembrie

Fotbal 

Sistemul VAR în preliminariile
pentru CM din 2022

U
EFA a decis ca sis-
temul de arbitraj
VAR să fie folosit  în

preliminariile pentru
Cupa Mondială din 2022 și
va fi operațional la toate
meciurile de calificare eu-
ropene rămase în prelimi-
nariile pentru Cupa
Mondială

Sistemul de arbitru asis-
tent video (VAR) va fi utilizat,
cu acordul FIFA, la toate par-
tidele rămase de disputat în
preliminarii începând cu
runda a 4-a, adică meciurile

ce se vor disputa în septem-
brie 2021.  

Deși s-a dorit folosirea
acestuia încă de la startul
campaniei de calificare, UEFA
a  anunțat că planurile inițiale
au fost modificate din cauza
complicațiilor logistice și a
riscurilor asociate pandemiei
COVD-19.Implementarea
VAR, care este organizată de
UEFA, va fi realizată la fața
locului pe stadionul echipei
gazdă, cu utilizarea echipa-
mentului furnizat de UEFA.



F
ostul portar al
echipei naționale de
fotbal a României,

Bogdan Lobonţ, a fost
numit recent selecţioner
al echipei reprezentative
U20 a României și a de-
clarat într-o conferinţă de
presă, că este nerăbdător
să cunoască lotul de
jucători, despre care a
spus că e un 
"fond interesant".

"Sunt emoţionat, sunt bu-
curos pentru alegerea făcută.
Este ca şi în prima zi la şcoală,
sunt nerăbdător să cunosc

fondul de jucători pe care U20
îl are la dispoziţie. Atât jucă -
tori cât şi stafful tehnic sunt
convins că vom obţine maxi-
mum din potenţialul fie căruia.
Nu este nicio postură ciudată,
nu s-a inventat nimic, practic
s-a dat continuitate jucăto -
rilor de la U19. Era diferenţa
un pic mare între U19 şi U21,
erau jucători care nu aveau
meciuri interna ţionale în
această perioadă " a declarat
Bogdan Lobonţ.

Prima acţiune a noului
selecționer va începe pe 29
august iar primul meci este pe

2 septembrie cu Portugalia şi
apoi în o deplasare pe 6 sep-
tembrie, contra Angliei.
Obiectivul naționalei  este de
a da cât mai mulți jucători
pentru echipa U 21 şi pentru
naţionala de seniori a Româ -
niei.

Selecționerul a precizat:
"Eu să fac o reconstrucţie? Nu
sunt constructor, nu sunt
zidar. Obiectivul nostru este
să dăm continuitate jucăto -
rilor care termină cu U19 şi
trebuie să facă pasul spre
U21, este o fereastră impor -
tantă în îndeplinirea acestui
obiectiv. Trebuie să le creăm
acestor băieţi mediul propice
pentru a progresa, pentru a
performa la poten ţialul ma -
xim pe care îl au şi asta ţine de
foarte mulţi factori".

Lobonţ nu s-a declarat sur-
prins de alegerea Federaţiei
Române de Fotbal în ceea ce
priveşte numirea sa la cârma
echipei naţionale U20, nou
înfiinţată.

"Sincer să fiu nu m-a sur-
prins alegerea federaţiei pen-
tru acest rol. Sunt convins că
sunt persoana potrivită la
locul potrivit. Negocierile au
durat foarte puţin, sunt sigur
că au fost şi alte nume pe lista
pentru acest post. Consider că
am făcut alegerea corectă", a
mai spus Lobonţ.
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 Fotbal 

Bogdan Lobonţ, numit 
selecţioner la echipa

naţională U 20

C
anotajul pe mare, o
disciplină care este
posibil să se regăsească

în programul următoarelor
ediţii ale Jocurilor Olimpice, a
fost lansat oficial în România
în cadrul unui eveniment or-
ganizat de Federaţia Română
de Canotaj la Mamaia.

"Canotajul pe mare, care va
fi o nouă disciplină olimpică,
a fost lansat azi oficial în
România în cadrul unui eveni-
ment derulat pe Plaja Reyna
din Mamaia, în prezenţa Elisa -
betei Lipă, preşedinta Fede -
raţiei Române de Canotaj, şi
unor sportivi din lotul na ţio -
nal printre care Simona Radiş,
medaliată cu aur în proba de
dublu vâsle feminin la JO de la
Tokyo şi Ştefan Constantin
Berariu, medaliat cu argint în
proba de patru rame mas-
culin", se arată în comunicatul
emis de către Federaţia
Română de Canotaj.

Elisabeta Lipă a declarat că
îşi doreşte ca România să
demonstreze că poate avea
rezultate şi în această nouă
ramură a canotajului, care se
mai numeşte şi canotaj de

coastă."Ceea ce îmi doresc de
la această nouă disciplină,
canotajul pe mare, este să ne
dezvoltăm frumos. Să arătăm
că se poate face performanţă
şi în această ramură a canota-
jului. Este o disciplină care va
fi inclusă în programul
Jocurilor Olimpice. Anul tre-
cut, spre exemplu, România a
obţinut o medalie de bronz la
2020 European Coastal Chal-
lenge prin echipajul de 4x+M,
compus din Agafiţei Vasile,
Carpea Cosmin, Mihălescu
Costel, Cojocaru Cristian şi
cârmaci Ştefan Florin. Aşa că
viitorul canotajului pe mare
sună frumos", a spus Lipă.

Canotajul de coastă repre -

zintă versiunea extremă,

partea plină de aventură a

canotajului. Se practică pe

mare şi este o ramură a cano-

tajului foarte populară în ţări

precum Italia, Franţa sau

Marea Britanie. Ambarca -

ţiunile cu ajutorul cărora se

practică canotajul de coastă

sunt mai robuste şi mai sta-

bile decât cele pentru canota-

jul clasic.

Canotajul pe mare lansat ca
disciplină sportivă în România

R
eprezentanta
României la Jocurile
Olimpice de la

Tokyo, gimnasta Maria
Holbură,singura care a
concurat la individual
compus , a anunțat, la
scurt timp după revenirea
din Japonia, că se retrage
din activitatea de
performanță. Deși are
doar 20 de ani,ea a de-
clarat că intenționase să
facă același lucru și 
înainte de JO.

La Tokyo, gimnastica din
România a avut doar trei re -
pre zentanți: Marian Drăgu -
lescu, Larisa Iordache și Maria
Holbură. Ultima anunță că se
retrage, după ce și-a îndeplinit
visul de a participa la o ediție
a Jocurilor Olimpice.

„Multe nu am de spus. Am
decis să pun capăt carierei
mele de gimnastă și le mulțu -

mesc tuturor celor care au
făcut parte din ea. Sunt foarte
mândră de mine și de ceea ce
am reușit sa realizez până
acum”, a scris Maria Holbură
pe contul său de Instagram. 

Menționăm că Maria Hol -
bură a avut o bună reve nire
după ce s-a pregătit la Bu -
curești cu antrenorii Lă cră -
mioara și Cristian Moldovan și
avea posibilitatea de a partici -
pa cu echipa de senioare a
României la viitoarele CM indi-
viduale care sunt programate
în luna octombrie la Fukuoka-
Japonia.

Gimnastică 

Maria Holbură a decis 
să se retragă



Răcoritori și plini de
vitamine, pepenii
verzi sau galbeni

sunt un deliciu al sezonului
cald. Dar, dincolo de gustul
lor extraordinar, pepenii
aduc o mulțime de beneficii
organismului. Care sunt
acestea și cum îi alegem 
pe cei mai buni, vom vedea
în continuare. 

Pepenii verzi
Sunt originari din sudul

Africii, de unde s-au răspândit
în toate zonele cu climă caldă.
Culoarea miezului variază de
la roșu aprins la roz, având
semințe de culoare neagră.
Sunt apreciați pentru gustul
dulceag, dar și pentru canti-
tatea scăzută de calorii. 

Diuretic natural
Hidratant și revigorant,

pepenele roșu este un diuretic
natural, care contribuie la
creșterea cantității de urină
eliminată, neafectând rinichii.
De asemenea, ajută ficatul în
procesul de metabolizare a
amoniacului rezultat în urma
procesului digestiv, ceea ce
face ca rinichii să elimine exce-
sul de apă, spun  cercetăorii.

Îmbunătățește 
sistemul cardiovascu-

lar și osos
Potrivit specialiștilor, conți -

nutul ridicat de potasiu din
pepenele roșu ajută la buna
funcționare a inimii. De
asemenea, licopenul prezent
în conținutul său este foarte
important pentru sănătatea
sistemului cardiovascular.
Consumul susținut de pepene
contribuie la îmbunătățirea
circulației cardiovasculare și la

scăderea tensiunii arteriale,
fiind și un excelent vasodilata-
tor, potrivit libertatea.ro.

Susține activitatea 
sistemului muscular 

și nervos
Cantitatea mare de potasiu

din conținutul pepenelui roșu
ajută și la buna funcționare a
sistemului muscular și nervos.
Atât potasiul, cât și licopenul
din conținutul pepenelui roșu
contribuie la fixarea calciului
în organism și întărirea
articulațiilor.

Adjuvant al sistemului
imunitar

Pepenele roșu conține și o
mare cantitate de vitamina A,
care îmbunătățește activitatea
sistemului imunitar, prin men -
ținerea sănătății înveli șului ex-
terior al celulelor. Vitamina A
are și un rol important în vin-
decarea leziunilor și în for-
marea țesutului conjuctiv, scrie
doc.ro.  De ase menea, pepenii
verzi sunt și o sursă excelentă
de antioxi danți, care reduc,

într-o foarte mare măsură,
riscul de astm, boli de inimă,
osteo poroză reumatoidală,
artrită sau chiar diferite tipuri
de cancer, prin neutralizarea
radicalilor liberi, spun cer ce -
tătorii.

Pepenii galbeni
Au o savoare aparte, par-

fumul și gustul lor fiind de nee-
galat. Sunt mai bogați în
vitamine decât pepenii roșii, în
schimb sunt mai săraci în li-
copen și în anumite enzime. Cu
toate acestea, pepenii galbeni
aduc numeroase beneficii or-
ganismului, ajutând în caz de:

Hipertensiune
arterială

Potrivit cercetătorilor, con-
sumând zilnic câte un kilo-
gram de pepene galben, timp
de câteva săptămâni, acest
lucru va duce la scăderea sau
reglarea tensiunii arteriale și a
ritmului cardiac.

Protejează ochii
Pigmenții din conținutul

pepenelui galben ajută la
menținerea acuității vizuale,
protejând ochii de cataractă
sau glaucom, spun specialiștii.
Astfel că, se vor consuma câte
500-600 de grame pe zi de
pepene galben, în cure de
cinci-șase săptămâni.

Colesterolul și
trigliceridele mărite
Se vor ține sub control dacă

se consumă, timp de patru
săptămâni, zilnic, câte un kilo-
gram de pepene galben. Fi-
brele din conținutul pepenelui
galben vor împiedica asimi-
larea grăsimilor saturate, în
timp ce aportul masiv de vita-
mina A din acest fruct previne
oxidarea colesterolului rău și
depunerea sa pe pereții
vaselor de sânge, scrie li-
vadacuceai.ro.

În bolile de piele
Cu efect răcoritor și antiin-

flamator, pepenele galben este
recomandat de specialiști în
caz de alergii, dermatoze
infecțioase însoțite de us-

turime și mâncărimi. În astfel
de situații se va face o cură cu
pepene galben timp de 10-12
zile, perioadă în care sunt
scoase din alimentație carnea,
grăsimile și alimentele sinte -
tice sau conservate.

Cum alegem corect
pepenii?

Fie că este vorba de pepenii
roșii sau galbeni, aceștia trebuie
să aibă codița uscată, semn că
sunt copți. Atunci când au
codița verde,  înseamnă că au
fost culeși prea devreme. De
asemenea, trebuie să fie grei,
prin coacere pepenii câștigând
în greutate. 

Pepenele verde este dulce
atunci când nu are pete de cu-
loarea gălbui-portocaliu pe
coajă. Dacă partea inferioară a
pepenelui verde, cea care stă pe
pământ are culoarea alb-crem,
înseamnă că este copt. Cei care
au  mici deformațiuni pe coajă
sunt mai dulci, deoarece al-
binele au ajuns să polenizeze
de mai multe ori florile. Pepenii
alungiți, în formă cilindrică sunt
mai zemoși, iar cei rotunzi mai
dulci. 

La pepenii verzi, dacă sunt
copți, în locul în care codița se
prinde de fruct se formează un
cerc, care trebuie să fie măcar
parțial de culoare brună. De
asemenea, pepenii cruzi au o
culoare intensă, pe când cei
copți au o tentă mată, cerată. Și,
nu în ultimul rând, un pepene
bun va fi tare ca piatra. 

Pepenele galben este mai
ușor de ales. El trebuie mirosit
în capătul opus celui în care a
fost codița. Dacă mirosul este
puternic și plăcut, sigur pe pe -
nele ales va fi copt. 

Cornelia Holinschi

13 - 19 AUGUST 20218 - MAGAZIN

Pepenii galbeni și verzi – 
un deliciu de sezon



Este prăznuită de
credincioși în fiecare
an, la data de 15 au-

gust, zi în care, ”Cea care l-
a născut trupește pe Fiul
lui Dumnezeu, se mută din
viața aceasta, la cele
veșnice”. Sărbătoarea, care
comemorează moartea, în-
vierea și slăvirea Maicii
Mântuitorului, este
cunoscută în popor și sub
numele de Sfânta Maria
Mare.

Mutarea la Ceruri 
a Maicii Domnului
Potrivit Tradiției, Maica

Domnului a fost înștiințată de
îngerul Gavriil de ziua în care
va trece la cele netrecătoare,
scrie crestinortodox.ro.
Venind la dânsa, Arhanghelul
Gavriil, a zis: „Acestea zice
Fiul tău: Vremea este a muta
pe Maica Mea la Mine. Nu te
teme de aceasta, ci primeşte
cuvântul cu bucurie, de vreme
ce vii la viaţa cea nemuri-
toare”. Sfânta Fecioară Maria
s-a bucurat, iar atunci când s-
a rugat pe Muntele Măslinilor,
copacii s-au aplecat în faţa ei.

Scrierile bisericești spun
că, pentru a fi îngrijită cum se
cuvine, ea ar fi fost luată de
apostolul Ioan, la Ierusalim. S-
a stins în casa lui şi a fost
înhumată în peştera din
Grădina Ghetsimani, la
poalele Muntelui Măslinilor,
alături de părinţi şi de logod-
nicul Iosif, unde se păstrează
până astăzi mormântul Maicii
Domnului şi biserica zidită pe
acest mormânt. În spatele
mormântului Maicii Domnu-
lui din această biserică este
pusă la închinare pentru
pelerini icoana Maicii Dom-

nului făcătoare de minuni,
cunoscută sub numele de
Ierusalimitissa.

În ziua Adormirii
Îngerii şi sfinţii au umplut

împrejurimile de lumină, iar
Domnul Însuși S-a coborât
din ceruri pentru a primi în
mâinile Sale sufletul ei cel
sfânt. Au venit și apostolii
răspândiţi în lume pentru a
propovădui Evanghelia, cu
excepţia Sfântului Toma, care
a ajuns cu câteva zile mai
târziu, după ce Maria fusese
înmormântată. Iar când aces -
ta a revenit, după trei zile, s-a
dus la mormânt și l-a găsit
gol. Se crede că Fiul Ei a ridi-
cat-o la Cer, de-a dreapta Lui,
ca Împărăteasă, potrivit
cresstinortoodox.ro.

Sărbătoarea poarta denu-
mirea de adormire pentru că,
în cadrul bisericii, nu se poate
vorbi despre moartea unui
sfânt, iar tradiția bisericească
spune că obştescul sfârşit al
Fecioarei Maria a fost aseme-
nea unei adormiri. 

Ivorul Tămăduitor 
de la Mănăstirea Izbuc 

În ziua de prăznuire a
Maicii Domnului, Izvorul

Tămăduitor de la Mănăstirea
Izbuc din județul Bihor este
luat cu asalt de către pelerini
din țară și de peste hotare,
fiind atrași de puterile mira -
culoase ale apei de aici.

Numele de Izbuc vine de la
apa care nu curge continuu, ci
izbucnește periodic din pă -
mânt. După 15-20 de minute
în care izvorul este sec, cu un
gâlgâit puternic, apa începe să
iasă și să umple un mic bazin
de piatră, din care se scurge
făcând o cascadă de câţiva
zeci de centimetrii înălţime.
După aproximativ două
minute, apa încetează să
curgă, pentru a reveni apoi
după alte 15 - 20 minute.
Fenomenul carstic de aici este
considerat făcător de minuni,
pe seama lui pu nân du-se
vindecări miraculoase. Mă -
năstirea cu hramul ”Sfânta
Maria Mare” adăpostește un
fragment din lemnul Sfintei
Cruci și icoana făcătoare de
minuni a Maicii 

Tradiții și obiceiuri
Considerată a fi ziua care

desparte zilele călduroase de
cele reci, această mare
sărbătoare creștină împle teș -
te armonios tradițiile reli-
gioase cu cele folclorice,

aducând în prim-plan o serie
de rânduieli străvechi, păs -
trate din generație în gene -
rație.

• Se crede că în această zi,
rugăciunile către Sfânta
Marie sunt cele mai ascultate
din tot anul.

• În dimineața sărbătorii,
se obișnuiește că femeile să
meargă la biserică și să
împartă struguri pentru cei
trecuți la cele veșnice.

• Există credința potrivit
căreia, fetele care vor să se
mărite trebuie să spele cu apă
de busuioc icoana Maicii
Domnului, pentru ca Fecioara
să le ajute să-și găsească ale-
sul.

• Ziua de 15 august este ul-
tima zi în care se culeg florile
de leac. Tot acum se culege
Năvalnicul, o plantă care creş -
te în păduri, în locuri ascunse,
cunoscute doar de femeile
vârstnice 

• Perioada dintre Sfânta
Marie Mare (15 august) şi
Sfânta Marie Mică (8 septem-

brie) este cunoscută în popor
şi sub denumirea de ”Între
Sântămării”, perioadă potri -
vită pentru semănăturile de
toamnă. 

• Schimbările de anotimp
au fost interpretate în popor
că fiind semne ale tristeții na-
turii, care regretă plecarea
Sfintei Fecioare. Din acest
motiv, iarba nu mai crește, iar
frunzele încep să se îngăl -
benească. 

• Începând cu această zi, se
deschide sezonul nunților,
care ține până la intrarea în
Postul Crăciunului.

• De Sfânta Maria Mare,
bise  rica cinstește Sfânta Mah -
ramă a Domnului și face
pomenirea Sfinților Martiri
Brâncoveni: Constantin Vodă
cu cei patru fii ai săi, Constan-
tin, Ștefan, Radu, Matei și sfet-
nicul Ianache.

• Ziua Marinei este sărbă -
torită tot la 15 august, Maica
Domnului fiind patroana
spirituală a marina rilor.

Cornelia Holinschi
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”O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus,
împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică
apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de
laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi.
Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul
tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge
harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău
și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de mi-
nuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de
Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperi-
toarea noastră și grabnică ajutătoare”, doxologia.ro .
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S-a logodit

Özge Yagiz, protagonista serialaului ”Jurământul” (di-
fuzat de Happy Chanel) s-a logodit cu actorul Gokberk
Demirc, partenerul ei din serial. După ce au dat o mare pe-
trecere și s-au distrat alături de prieteni, scrie presa din Tur-
cia, frumoasa actriță va începe filmările pentru un nou serial. Dar pentru că filmările erau
programate la Marmaris, zonă afectată de incendii, producția se pare că va mai aștepta.

Un cuplu de succes

Ibrahim și Birce, actorii din serialul ”Dragoste în alb și negru”, care au impresionat cu in-
terpretarea lor, sunt distribuiți într-un nou serial, care va fi difuzat anul acesta. Din
distribuție mai fac parte și alți actori cunoscuți publicului din țara noastră.
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Pentru a aputea face față
provocărilor, în perioada urmă -
toare trebuie să fiți mai deschiși la
schimbări. Veți avea unele prob-
leme cu banii, iar acest lucru va
declanșa discuții neplăcute în
relația de cuplu. Dar, pe parcursul
intervalului, lucrurile vor reintra
în normal.

În aceată perioadă, veți căuta să
recuperați din lucrurile pierdute.
La serviciu trebuie să profitați de
orice conjunctură favorabilă pen-
tru a putea avansa. Există unele
neînțelegeri între voi și câteva per-
soane din anturajul apropiat, pe
care trebuie să le clarificați.

Vă implicați în tot felul de
activități, care vă ocupă o mare
parte din timp. Încercați să vă
selectați prioritățile și să vă axați
doar pe ceea ce este mai impor-
tant pentru voi. Dozați-vă cheltu-
ielile, și nu vă risipiți banii pe tot
felul de nimicuri. La serviciu lu-
crurile merg bine.

Situația voastră financiară se
poate îndrepta dacă reușiți să
găsiți un loc de muncă mai bun
sau dacă vă renegociați salariul.
Nu este exclusă o colaborare, care
vă poate aduce venituri în plus.
Totul este să analizați bine ofertele
primite și să nu vă pripiți atunci
când faceți alegerea.

Începe o nouă etapă atât în viață
personală, cât și cea profesională.
La serviciu veți primi noi respon -
sabilități și trebuie să le faceți față
necondiționat. Este nevoie să
manifestați prudență, întrucât
există unele detali ascunse, pe
care le veți descoperi ceva mai
târziu.

Încă de la începutul intervalului vă
veți revizui cheltuielile și dacă este
cazul, le veți restrânge. Asta pen-
tru că, în ultima perioadă, acestea
au crescut nepermis de mult. Doar
așa reușiți să reveniți la normal și
să mergeți mai departe. La servi-
ciu controlați-vă vorbele și ges-
turile.

Reorganizați-vă activitățile și pro-
gramul de lucru, întrucât aveți
nevoie de relaxare. Sunt posibile
călătorii în afara localității, unde
veți întâlni persoane care vă pot
ajuta în activitatea voastră. Tre-
buie să manifestați prudență în
discuțiile pe care le veți avea cu
șefii.

Munciți mult în această perioadă,
întrucâ unii dintre colegii voștri
sunt plecați în concediu. Evitați
suprasolicitarea nervoasă și
încercați să vă organizați mai bine
timpul. Vă preocupă situația
financiară, dar până la sfârșitul
intervalului vă veți achita toate
datoriile.

Chiar dacă nu dispuneți de un
buget prea mare, reușiți să faceți
față tuturor cheltuielilor. Veți lua
decizii importante sau veți începe
o colaborare profitabilă. Atunci
când luați decizii majore, se
recomandă discreție. În familie lu-
crurile se vor liniști foarte curând.

La serviciu aveți multe de făcut
încă din primele zile ale interval-
ului. Unele proiecte neterminate s-
ar putea să vă dea bătăi de cap. De
aceea, organizați-vă mai bine
munca și încercați să rezolvați
toate problemele la timp. În viața
de cuplu sunt posibile schimbări
neașteptate.

Vă implicați în prea multe
activități iar la final, nu le veți
putea  cuprinde pe toate. Se
întrezăresc și cheltuieli neprevă -
zute, așa că, analizați-vă cu
atenție bugetul. La serviciu aveți
mult de lucru iar relațiile cu unii
dintre colegi nu sunt foarte
bune. 

Începe o perioadă prosperă și, o
mare parte dintre nativii acestei
zodii își vor schimba domeniul de
activitate. Vor fi mai atenți cu banii
sau vor renunța la investițiile care
nu sunt necesare. Și cum munca
neîntreruptă poate duce la
epuizare, momentele de relaxare
vor fi binevenite.

• Discuție între soți
- Iubito, vreau să-mi petrec acest concediu ca acum 20 ani. 
- Dar noi suntem căsătoriţi numai de 19 ani! 
-Exact!

• Ofertă de vacanță
La noi, găsiţi de toate, pentru toată familia: 
- Nisip pentru copii 
- Soare pentru doamne 
- Fete tinere pentru domni 
- Rechini pentru soacre.

• Cum este trezit un turist 
Într-un hotel, recepționera, o femeie foarte frumoasă, îl

întreabă pe turistul proaspăt cazat:
- Domnule, aveti vreo opțiune cum să vă trezim

dimineața?
- Da, desigur. Cu un sărut dulce, la ora 6 dimineața!
- Ok, nicio problemă, o sa trimitem portarul!

• În vacanță, cu copiii
Doi soți pleacă în vacanță, împreună cu copiii, iar pe la

jumătatea drumului, mama exclamă:
- Întoarce mașina că am uitat aragazul pornit! Ia foc toaă

casa!
- Stai mama liniștită, îi răspunde baiatul. Nu ia foc nimic!

Am lasat eu robinetul curgând la baie.

• Întâmplare din vacanță
Mă oprește un tip de la securitatea aeroportului:
- Se poate să mă uit în bagajul dumneavoastră?
- Depinde, zic. Ce anume căutați?
-Droguri!
- În cazul ăsta nu, i-am spus.

Duminică, 15 august, ora 22,30

Nonconformiștii 
Acțiunea filmului se petrece în anul 1955,

Statele Unite, și vorbește despre speranțele unei
familii tinere, April și Frank. Aceștia renunță la
viața de oraș și se stabilesc într-o suburbie din
Connecticut, împreună cu cei doi copii ai  lor. În
ciuda aparențelor, la un moment dat, căsnicia lor
intră în criză, April și Frank ascunzând o mulțime
de frustrări legate de relația și carierele lor. Și pen-
tru că aceștia refuză să se conformeze stilului de
viață dictat de societatea americană, ei visează să
plece în Franța, pentru a-și împlini visurile aristo-
cratice. Dar, pe măsură ce în relația lor intervine
gelozia și egoismul, planurile de viitor devin tot
mai greu de realizat.

HAPPY CHANNEL



,,DUALITATEA ESTE O
PĂCĂLEALĂ PERCEPUTĂ DE

MINTEA UMANĂ”
Prof. Corado Malanga 

U
niversul nu este
dual în sine, dar așa
este perceput de

conștiințele neintegrate.
Universul este văzut, în
mod eronat, ca un fel de
dublă ipoteză duală, unde
extremele aparțin a două
categorii diferite. 

Buni și răi, deschis și în-
chis, patroni și sclavi, săraci și
bogați, dar și operatorii her-
metici lineari de semn opus,
cum ar fi + și – sau versorii de
spațiu, timpul și energia
potențială, erau doar iluzii
perceptive. În acest context,
dualismul undă-particulă era
restructurat într-o nouă op -
tică care nu este duală, legată
de cunoașterea conștiinței și
nu de parametrii ascunși de
neînţeles, atât de căutați și
niciodată găsiți de fizica
modernă. Dualitatea este
mecanismul practicat de toți
politicienii, ca oamenii să nu
știe care este adevărul sau
minciuna. Suntem conduși de
oameni duali, manipulatori,
care alta spun și altceva fac.

Dualitatea e un sistem pen-
tru a categorisi omul, pentru
a-l face să creadă că este re-
sponsabil de un front care se
contrapune cu un altul.

Dualismul era sistemul cu
care extratereștri și alienații
încercau să constrângă omul
să facă războaie, care nu erau
ale lui. Ideea dualului preve -
dea ca fronturile să se în-
frunte unul pe celălalt în etern
și formula “divizează și dom -
nește” ar fi funcționat până în
momentul în care cineva și-ar
fi dat seama de această
păcăleală Așa este și politica
de astăzi…

Dezbină să poți stăpâni

Nu trebuie să vă fie frică de
nimic, pentru că nu există
nimic în univers de care să vă
temeți, în afară de propria
ignoranță. Pentru cei care nu
au înțeles legăturile și obiec-
tivul muncii noastre, le sug-
erez ca înainte de a judeca în
vreun fel aceste procedee, să
facă această simplă expe -
riență pe ei, pentru a înțelege
despre ce este vorba, pentru

că nu este posibil să vorbești
despre ceva ce nu cunoști și
nu înțelegi, până nu ai experi-
mentat pe tine însuți.

Se spune că mintea nu face
diferența dintre imaginație și
realitate. Multă lume con -
fundă imaginația cu fantezia.
Imaginația (sau vizualizarea),
este o funcție mentală
creativă, cu efecte palpabile,
care creează punți de legătură
între concepte și lumi pe când
fantezia este emoție netrăită,
o barieră imatură, care ne
proiectează în afara prezentu-
lui. De aceea mintea și voința
unui copil pot fi influențate
atât de ușor doar prin niște
simple imagini.

Când controlezi audio-
vizualul, controlezi realitatea.
Ați văzut că mai nou există și
președinți aleși de mass-
media. Uitați-vă la show-urile
de televiziune, în special la
cele din SUA, care au ajuns și
pe la noi. Nici nu mai contează
dacă este vorba de ceva fals
sau autentic, important e că...
se creează o realitate, în care
oamenii cred, chiar dacă este
ceva fake. 

Trăim într-un scenariu

care nu ne aparține

Cu stări care mai de care
mai dubioase, precum depre-
sie și anxietate. Nici măcar
scepticismul nu te mai ajută!
De obicei, ca să fii sceptic, ai
nevoie de niște date concrete,
de niște informații, fie ele și
contradictorii. Ceva ce poți să
studiezi, să compari, să anal-
izezi. Unde să cercetezi când
80% din Internet este cenzu-
rat, iar informațiile sunt fal-
sificate special pentru a
induce și mai multă confuzie?
Păi nu-i mai simplu să te apuci
de Remote Viewing? Primești
această realitate din exterior
în timp ce simțurile-ți sunt
bombardate constant, deter-
minându-te să afirmi că "Asta
e!" În funcție de disconfortul
resimțit, îți alegi un sistem de
credință, ceva în care să nu
devii subiect de bârfă, dar nici
să uite lumea complet de tine.
Că tot veni vorba de forme.
Suntem păcăliți prin inter-
mediul formelor, ca și cum
suntem la teatrul de păpuși!

Chiar și "tembelizorul" por -
nit pe fundal te programează.
Ați observat când stați în fam-

ilie cu televizorul pornit?
Atenția celor prezenți la masă
e redusă la jumătate. Toată
lumea ascultă și televizorul
vorbește. Și pe urmă te
trezești că reciți din reclame
ca robotul și nu poți evolua
spiritual. De ce se întinde pa-
teul? O fi și el obosit? Nu, nu-i
obosit, îi este frică de
singurătate și nu poate sta în
liniște. Netflix-ul de exemplu,
e programare "progresistă",
chiar dacă-ți oferă și ade vă -
ruri. Curvăsărie alb pe negru,
cât mai multe extreme și
șocuri. Scopul? Toată lumea să
profite de toată lumea. Poate
exagerez. Conform unor medii
sunt cam 100 de entități
parazitare la un singur suflet.
Acești ”paraziți’’ se hrănesc cu
banii, timpul, atenția și flu-
idele noastre. Îi trage cineva la
răspundere cât cheltuiesc?
Pentru că ei sug toți, ca
hienele.

Reacționăm mecanic 

și impulsiv!

Să luăm ca exemplu
pornografia online, principala
metodă de extracție. Accesezi
un program mental, care cu
timpul tinde să devină un tipar
comportamental scris în
memoria cerebrală (și în
ADN!). Într-un timp foarte
scurt (vorba aia!), ajungi să
asociezi imaginile porno -
grafice cu cele din realitatea ta
(oricare ar fi aceea), încât
construiești un "declanșator"
în jurul acelor stări. De câte ori
primești acest "declanșator"
din exterior, de atâtea ori
reacționezi mecanic și impul-
siv. Cu toate acestea, totul se
întâmplă pe un ecran! Creierul
tău a simulat acea stare atât de
mult, încât a început să
"creadă" în manifestarea ei.
Imaginația neîmplinită se
transformă astfel, în fantezie
reprimată și reactivă, de unde
apar multe alte anomalii și blo-
caje psihice. Odată ce primești
acel "declanșator", devii mai
rău. Ești dirijat/ă doar prin
niște simple imagini și impul-
suri primitive.

Am făcut această mică-
mare introducere deoarece
totul se reduce la cum îți
drămuiești (clar) simțurile și
mai ales, percepția! Pe vre-
mea Vechilor Zei, lucrurile
erau simple: tortură și intimi-

dare. 

Viața este ca o 

călătorie cu trenul

Cu toate opririle, ocolurile
și accidentele. Vrem nu vrem,
suntem cu toții interconectați
prin ceea ce numim Viață. A fi
trezit, înseamnă să fii acordat
la energia Vieții. Viața este
permanentă, întotdeauna
prezentă, moartea este doar o
transformare la nivel de
formă. Poți simți tiparele și
programele minții, e de-ajuns. 

Continuăm, ne întâlnim cu
părinții și credem că vor
călători întotdeauna cu noi,
dar, la o anumită oprire, vor
coborî și trebuie să ne
continuăm călătoria fără ei.
Dar vor fi mulți pasageri în
tren, frații, verii, prietenii
noștri, chiar și dragostea vieții
noastre.  Mulți vor ieși și vor
lăsa un mare gol.  Cu alții nici
nu vom observa că au renun -
țat.  Este o călătorie plină de
bucurii, dureri, salutări și
rămas bun.

Succesul constă în: a avea o
relație bună cu toată lumea.

Marea enigmă este: nu
știm niciodată la ce oprire să
coborâm.

Prin urmare, trebuie să
trăim, să iubim, să iertăm și să
dăm mereu tot ce putem!
Pentru că, atunci când vine
momentul în care trebuie să
coborâm și locul nostru este
gol, ar trebui să rămână
numai gânduri frumoase de-
spre noi și să călătorească
pentru totdeauna în trenul
vieții !!!

Îți doresc să ai o călătorie
în fiecare zi, să ai mereu
dragoste, sănătate, succes și
bani cu tine.

Multe mulțumiri tuturor
călătorilor din trenul vieții
mele !!!  Oamenii puternici
știu cum să-și mențină viața la
coadă.  Chiar și cu lacrimi în
ochi, poți spune zâmbind:
sunt ok. Dar observ că în acest
tren numit ,,viață”, oamenii
tac. De ce tac?!

De ce tac oamenii?!

De rușine, de rușinea de a
fi tăcut, când ar fi fost mo-
mentul să se ridice și să ia at-
itudine. De rușinea de a le fi
descoperită vreo acțiune din
trecut. De frică, de frica de

consecințe, de frica opiniei
celorlalți sub al cărui imperiu
viețuiesc.

Oamenii tac și de nepăsare.
Tac pentru că “nu e treaba
lor”, pentru că nu le intră
nimic în buzunar, pentru că
nu îi mai mișcă nimic pe
dinăuntru.

Oamenii tac pentru că se
desconsideră, pentru că se
simt mici sau striviți. Pentru
că vocea lor, și așa este
nesemnificativă.

Oamenii tac ca să se apere.
Se apără de suferința reiterată
la fiecare pomenire a acesteia,
ca să îi apere ce cei din jur de
acea suferință. Ca sa își apere
imaginea pe care, cu atâta
grijă și-au construit-o peste
ani.

Când zic “oamenii tac”, de
fapt zic, “eu tac”. Nu degeaba,
în limba română, verbul la
timpul prezent, persoana
întâi singular, este  identic cu
cel la a treia plural.

Fiecare tăcere este o mască
pe care o afișăm, ca sa nu.... ?!
Tu de ce taci? Tăcerea, de
multe ori este nocivă, iar alte-
ori este bună. De ce tăcem?
Oameni tac că duc povara vo-
tului 66%, care acum văd și ei
unde suntem. Mulți în sinea
lor spun: ne merităm soarta!

Eu tac de scârbă, când văd
atâta nedreptate, minciună,
dualitate, ipocrizie, hoție,
toate la un loc au devenit
componente ale DEMO -
CRAȚIEI INFLORITOARE a
OMULUI LIBER. ,,Una dintre
cele mai importante diferențe
dintre oameni și animale, e ca
animalele nu permit celui mai
idiot să fie șeful ”haitei”. Nu
uitați: scapă cine mai poate !!!

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală

OPINII - 1113 - 19 august 2021

Votul ”bine ciordit”, 
numărat de cine trebuie
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Mod de preparare:
Afumătura, tăiată în

bucăți mici, se pune într-o
oală de 5- 6 litri, la care se
adaugă cepele tăiate mărunt,
morcovii tăiați cubulețe, trei
căței de usturoi tocați

mărunt și 4-5 linguri de ulei
de floarea soarelui. Ingredi-
entele se călesc  la foc mediu
6-7 minute, amestecându-se
continuu, apoi peste ele se
toarnă trei litri de apă
fierbinte. Oala se acoperă cu
un capac și totul se lasă la
fiert timp de 30 de minute.
După acest interval se
adaugă cartofii, iar după 15
minute dovleceii, (care au
fost curățați de coajă și tăiați
cubulețe) și 500 ml. de lapte
fierbinte. 

După 3-4 minute se

opreș te focul și ciorba se
potrivește de sare. Separat,
într-un castron se pune iaur -
tul gras, se adaugă mărarul,
pătrunjelul tăiat mărunt și
usturoiul zdrobit. Ingredien-
tele se amestecă bine, iar
după omogenizare, se
adaugă câte puțin din ciorba
fierbinte, până se umple cas-
tronul, amestecându-se ușor.
Compoziția obținută se
toarnă în ciorbă, care se
acoperă cu un capac pentru
10-15 minute. Cine dorește,
poate adăuga și puțin oțet.

INGREDIENTE

4-5 dovlecei (800 g.),
700 g. afumătură (cos -
tiță, ciolan, caizer) 500 g
cartofi, 2 morcovi, 2
cepe, ulei, 500 ml lapte,
mărar, pătrunjel, 400 g
iaurt gras, o căpățână de
usturoi.

cIoRbă DE DovlEcEI cu afuMăTuRă

Mod de preparare:
Peștele se spală, se curăță

de intestine și se porționează
în bucăți potrivit de mari.  În
fiecare bucată de pește se in-
troduc felii subțiri de lămâie.
Bucățile de pește astfel

pregătite se presară cu sare
și se dau prin făină. Ceapa
tăiată mărunt se călește în
ulei, iar când devine sticloasă
se adaugă pulpa de roșii. In-
gredientele se fierb aproxi-
mativ zece minute, după

care, se adaugă amidonul di-
zolvat în apă, busuioc, sare și
piper după gust.

Bucățile de pește se vor
așeza într-o tavă termorezis -
tentă, peste ele se toarnă sosul
obținut, iar tava se dă la cup-
torul preîncălzit pentru 25-30
de minute. După ce tava se
scoate din cuptor se presară
pătrunjel mărunt deasupra.

PEșTE cu lăMâIE ÎN sos DE RoșII Mod de preparare:
Pepenele  și piersicile se  descojesc și se taie în bucăți.

Bucățile se vor pune într-un blender, amestecându-se până
se va obține o pastă omogenă.

Cele patru ouă se vor separa gălbenușuri și albușuri.
Gălbenușurile se lasă de-o parte, iar albușurile se mixează
bine, până când compoziția devine densă. Treptat, se adaugă
zahărul pudră, amestecându-se continuu.

Într-un alt castron se bate frișca până se întărește.
Gălbenușurile de ou  se amestecă bine, apoi se încorporează
în frișcă, cu mișcări de sus în jos, până la omogenizare. Se
adaugă și albușurile bătuite spumă, iar la final, amestecul de
fructe. Pentru o aromă mai puternică, în compoziția obținută
se pun și câteva bucăți  mici de piersici. Compoziția se toarnă
apoi într-un vas mai mare și se dă la congelator până a doua
zi.

INGREDIENTE

Ingrediente: 4 ouă, 100 de grame de zahăr pudră,
300 ml de frișcă, o jumătate de pepene galben, două
piersici mari.

INGREDIENTE

4 bucăți de  macrou, 5 linguri ulei, o lămâie, 4  roșii
mari, (pulpa pasată),  piper și sare după gust, 1/2
linguriță busuioc uscat, 200 ml apa, o linguriță ami-
don, 2-3 fire pătrunjel, o ceapă roșie.

Înghețată de pepene
galben cu piersici 



jocUri - 1313 - 19 AUGUST 2021

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut

H - O - F - A - A - TIR CU ARCUL - TRANSFER - AA - J - C - LIANA - FOTBAL - I - RUJ - ICI - G - IA - ANTI - UTA - BIO - R - OA - ADERA - TL - ZI - STRIGOI

- CEAFA - A - GE - IARNA - IMERS - AU - TIS - B - B - IVI - VII - REIAT - TAMAIA - IDO - APA - SO - EHE - ALICA - OCNA - TERMEN - RA - HANOI - OFI-

CIAL - B - S - BEC - INSI - CONAC -  TOIEGE - BOX - LR - R - NI - VICII - RIT - A - AK - DRAM - TENIS DE MASA - TA 



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 foarte urgent casă  în
Rapoltu Mare, 2 camere, bucătărie,
baie, hol, pivniță, garaj, plus utilități.
Telefon: 0755.404.739, 0749.301.297,
0742.813.021.

l Vând casă, renovată, la 18 km
de Deva, 2 camere, baie, bucătărie,
beci, cămară și anexe, sobă de
teracotă, 2500 mp teren, curent, apă.
Preț: 36.000 euro, telefon:
0254.215.212.

l Vând garsonieră, zona piață,
Deva, 32 mp, balcon închis, termopan,
ușă metalică, mobilată și utilată. Tele-
fon: 0721.055.313.

l Vând casă cu etaj, 2 garaje,
dependințe și grădină 1000 mp, în
Crișcior, pe DN 74, Brad-Abrud. Tele-
fon: 0741.110.550.

l Vând casă, grădină cu anexe în
centrul comunei Toplița, la capătul
barajului Cinciș. Telefon:
0733.386.206, 0740.028.206.

l Vând casă, în roșu, grădină
mare, pomi, curent, apă, str. Roci nr
42, Deva. Preț: 70.000 euro, telefon:
0770.791.028.

l Vând apartament 2 camere
Deva, piață, parter înalt, 60 mp, CT,
termopan, mobilat și utilat. Preț:
63.000 euro. Telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament două camere,
zona Piața Centrală, izolat, mobilat, 2
focuri de gaz, 46 mp, etaj 4, preț
50.000 euro negociabil. Telefon
0721.205.895.

l Vând apartament două camere,
zona Progresului, decomandat, CT, 47
mp, etaj 9 din 10, priveliște superbă
spre parc, cetate, stadion. Preț 50.000
euro negociabil. Telefon 0721.205.895.

l Vând apartament zona piață,
cu balcon, 29 mp, etaj intermediar,
preț: 38.000 euro, fără agenții. Tele-
fon: 0725.452.888.

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

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 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. Preț: 13.500
euro, negociabil. Telefon: :
0736.175.735 sau 0731.129.646.

l Vând garsonieră Deva,
Dorobanți, et.2, balcon, 41 mp,
mobilată complet.  Preț: 39.900, tele-
fon: 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 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 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, tel. 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 pentru închiriere

garsonieră, Deva, piață, CT, termopan,
mobilată și utilată. Preț: 500 lei/lună
plus 2 garanții, la persoană cu servi-
ciu. Telefon: 0254.215.212.

l Ofer pentru închiriere Deva,
piață, salon pedichiură-manichiură,
amenajat și dotat modern, 20 mp,
cameră, hol, baie cu apă caldă, chirie
120 euro/lună, plus garanție. Exclus
intermediarii. Telefon: 0725.452.888.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, et.1, mobilat și utilat,
pentru persoane cu serviciu. 
Preț: 130 euro/lună, plus garanție,
telefon: 0745.202.448.

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

TeReNURI

l Vând 2,62 ha teren în Lunca
Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 4
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

l Vând teren intravilan în Vețel,
5000 mp, FS 25 m, apă, gaz, curent
aproape. Preț: 9 euro/mp, negociabil.
Telefon: 0721.055.313.

l Vând teren intravilan, lângă
parcul Bejan, Deva. Preț: 45 euro/mp
și două hale de reparat auto, cu canal,
curent 380 V-220V, grup social. Tele-
fon: 0742.187.459.

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
Hunedoara. Preț: 10 euro/mp, tele-
fon: 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, zonă deosebită, în
Șoimuș, S 5000 mp, S 4000 mp, în
spatele pensiunii Hermes, zonă
neinundabilă. Terenul se va trece în
intravilan. Preț: 10 euro/mp, telefon:
0742.299.453.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele

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

l Vând 1,45 ha pădure, locali-

tatea Ruda-Brad. Preț negociabil, tele-

fon: 0720.731.280.

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 remorcă pentru motocul-
tor rezistentă, cu frână picior, scaun,
roți Dacia. Telefon: 0742.187.459.

l Vând remorcă auto Pasiș, 750
kg, stare foarte bună, acte la zi. Preț
negociabil, telefon: 0732.052.844.

l Cumpăr autoturism după anul
2012, Euro 6. Preț la vedere, telefon:
0744.987.466.

l Vând remorcă auto Padiș, 750
kg, stare foarte bună, acte la zi, puțin
folosită. Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând motor Ford Tranzit 2496
cmc, complet, radiator, tobă
eșapament, spoiler față, electromotor,
alternator. Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând patru jenți de aluminiu,
stare foarte bună, diferite obiecte
vechi și tablouri pictate pe până și
sticlă. Prețuri negociabile, telefon:
0732.052.844.

l Vând Ford Focus, AF 2004,
motor 1,7 TDI, unic proprietar, taxele
la zi, mașină de garaj. Preț 1300 euro,
telefon: 0768.022.361.

l Vând parbriz pentru Dacia,
garnitură și alte piese. Tel. 0769.473.088.

l Vând Dacia Logan roșu, 2009,
c.c 1,4 – 74.000 km, ITP 2021, cauciu-
curi pe jantă, unic proprietar. 
Preț: 2100 euro, negociabil, 
telefon: 0744.353.345.

l Vând VW Tiguan, AF 2011,
95.000 km. Înmatriculat RO iunie
2021, proveniență germană, cutie
manuală, 4x2, full amănunte. Preț:
13.000 euro, negociabil, telefon:
0723.757.434.

l Vând anvelope/cauciucuri de
vară Michelin, 4. Bucăți, 215/60/R17,
stare bună, preț: 200 lei. Telefon:
0751.462.085.

l Vând 4 jenți aluminiu, stare
foarte bună, cu 4 găuri pe 15 și
obiecte vechi, tablouri pictate de
aproximativ 100 de ani. Telefon:
0732.052.844.

l Vând Opel Vectra 20, acte la zi,
stare foarte bună, vopsea originală,
motor Ford Tranzit 2496 cmc, com-
plet, tobă eșapament, radiator, spoiler
față, un electromotor și alternator
rezervă. 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 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 negociabil.
Preț: 2400 euro, tel.0744.353.345.

OFERTE SERVICII

l Rebobinez motoare electrice, la
prețuri accesibile, cu garanție. Tele-
fon: 0744.398.487.

l Văduv, pensionar, din Deva,  în
vârstă de 74 de ani, cu ușoare
afecțiuni medicale, caut o doamnă
pentru menaj și curățenie. Poate locui
cu mine, iarna la bloc și vara la țară,
la 12 km de Deva. Tel. 0720.042.768.

l Meseriaș autorizat execut
lucrări de reparații interioare, exte-
rioare, tencuieli, montaje uși, rigips,
gresie, faianță, parchet, instalații elec-
trice, în Hunedoara și împrejurimi.
Preț negociabil, telefon: 0724.302.866,
0254.719.709.

l Doamnă serioasă, sinceră,
sufletistă, cu frica de Dumnezeu,
harnică și gospodină, doresc să îngrijesc
persoane vârstnice. Tel. 0734.712.207. 

MATRIMONIALE

l Domn singur, cu pretenții de la
viață, pensionar de vârsta a treia, fără
obligații, doresc să cunosc o doamnă
singură, de vârstă apropiată, fără
vicii, pentru o prietenie de lungă
durată. Telefon: 0721.366.952.

l Domn serios, 23 de ani, din
Brad simpatic, fără vicii, cu serviciu,
mașină și o situație materială foarte
bună, doresc căsătorie cu o doamnă
sau domnișoară serioasă, la fel ca
mine. Neserioasele să se abțină! Tele-
fon: 0731.003.834. 

l Domn singur, serios, cu
pretenții de la viață, pensionar, 72 de
ani, fără obligații, doresc să cunosc o
doamnă singură, vârsta 50-65 de ani,
frumoasă, gospodină, sinceră, pentru
o prietenie de lungă durată. 
Telefon: 0720.855.002.

l Domn singur, pensionar, cu
gospodărie la casă în localitatea
Hălmagiu (jud. Arad) doresc să cunosc
o doamnă serioasă, pentru căsătorie.
Tel. 0745.973.801.

l Domn, 64 de ani, 170/80, sin-

gur, cu apartament în Deva, doresc să

cunosc o doamnă de 55-65 de ani, 

să-mi fie dragă și să-i cedez proprie -

tatea. Telefon: 0774.941.520.

l Doamnă, 37 de ani, fără vicii,
frumoasă, doresc o relație adevărată
cu un domn de 35-45 de ani, fără vicii,
cu apartament, chiar dacă are un
copil. Telefon: 0721.553.607, Ana.

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
serioasă. Telefon. 0756.630.378. 

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 serio -
zitate. Telefon: 0737.806.045.

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

DIVERSE

l Vând colecție de cărți din ro-
manul de dragoste, șemineu marmură,
bibliotecă cu masă încorporată, pat
pliant, tacâmuri de inox și argint,
diferite cristaluri și obiecte de uz cas-
nic. Telefon: 0254.211.687,
0735.195.269.

l Vând haine second-hand, de cal-
itate, Vața de Jos, prețuri foarte bune,
telefon: 0744.398.487.

l Vând canistră de benzină de 20
litri, din aluminiu, plată. Telefon:
0721.366.952

l Cumpăr vederi vechi, cărți
poștale, insigne, ordine, medalii,
decorații, brevete, monede, bancnote
euro cenți, franci elvețieni, mărci ger-
mane, lire sterline, acțiuni vechi, tim-
bre din China. Telefon: 0724.576.218,
0254.213.819.

l Vând ansamblu boiler inox 95
litri și focar pentru producerea apei
calde menajera prin arderea unui
combustibil solid ( lemn ). Utilizat cca.
3 ani. Preț 1000 lei. Telefon:
0723.243.733.

l Vând mașină de spălat cu
încărcare verticală LG Fuzzy Logic, 5,5
kg, are eliminare doar cu apă rece,
stare perfectă. Preț: 400 lei, telefon:
0723.575.434.

l Vând costum de femei, din stofă
subțire,  talia 46. Preț: 120 lei, telefon:
0725.483.189.

l Vând geacă Windbreaker
Bershka, stare bună, mărimea S, dar
merge și pentru M. Preț: 50 lei, telefon:
0743.137.888.

l Vând țuică de prună din zona
Hețeg, vechime 3-4 ani, 37-40 grade.
Preț: 25 lei/litru, negociabil peste 25
de litri. Telefon: 0723.757.434.

l Vând bidoane din plastic: 100 l,
caserole, 60 l, pentru brânză, dami-
gene 30 l, 50 l, 10 l, negociabil. 
Telefon: 0744.987.466.
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16 - ACTUALITATE

D
incolo de monu-
mentalitatea și val-
oarea istorică de

patrimoniu UNESCO, ul-
timul bastion al
rezistenței dacice în fața
cuceririi romane
continuă să rămână un
loc învăluit de legende și
realități greu de confir-
mat. 

Chiar dacă cercetătorii se
străduiesc să aducă cât mai
multă lumină asupra istoriei
și civilizației dacice, multe
enigme au rămas nedeslușite
și continuă să alimenteze mi-

turi mai vechi sau mai noi.
Unele dintre cele mai cu -

nos cute legende, care con -
tinuă să înfierbânte și azi
mințile sunt, desigur, cele
legate de aurul dacilor. De-
spre bogăția dacilor s-a vorbit
mult, nu puțini fiind cei care
au spus că mirajul aurului ar
fi fost cel care i-a ademenit pe
romani să cucerească for -
tifica țiile dacice din Munții
Orăștiei. 

Cronicarul latin DioCas-
sius afirma că înainte de in-
vazia romanilor, “Decebal

abă tuse râul cu ajutorul unor
prizonieri și săpase acolo o
groapă. Pusese în ea o
mulțime de argint și de aur,
precum și alte lucruri foarte
prețioase, așezase peste ele
pietre și îngrămădise pământ,
iar după aceea aduse râul din
nou în albia lui.Tot cu oa-
menii aceia Decebal pusese în
siguranță, în niște peșteri,
veșminte și alte lucruri la fel.
După ce făcu toate acestea, îi
măcelări, ca să nu dea nimic
pe față.”O parte de adevăr
există în aceste teorii, dovadă

fiind cele 13 brățări de aur
descoperite în Munții Orăștiei
și expuse azi la Muzeul
Național de Istorie din
București.

Tot legat de brățările da ci -
ce, în 1966, în volumul de
cercetări arheologice „La
cetatea Grădiștea Muncelu-
lui” istoricul Sigismund Jako
consemna o întâmplare
stranie, petrecută prin 1700,
despre un țăran care susținea
că ar fi visat despre o
comoară ascunsă de daci în
jurul cetății. Dezvăluirea
aceasta a fost făcută preotului
din sat, în timpul unei
spovedanii, însă țăranul cu
pricina moare subit în aceeași
zi. La scurt timp după întâm-
plare, autoritățile austriece
descoperă mai multe comori
în zonă, brățările fiind însă
cele care le-au stârnit cel mai
mult curiozitatea, presu pu -

nând despre ele că au puteri
magice. Se mai credea că
brățările, îngropate în locuri
strategice, ridicau un fel de
scut de apărare energetic,
păzind astfel cetatea. 

Bineînțeles că această
teorie nu a putut fi confir -
mată vreodată cu dovezi con-
crete, însă, la fel ca alte
legende legate de stranietatea
ruinelor sau energia aparte
de la Sarmizegetusa Regia, ne
stârnește curiozitatea și ne
incită imaginația. 

Vremea este frumoasă în
Munții Orăștiei, așa că merită
să faceți un drum până la
Sarmizegetusa Regia, unde,
chiar dacă misterele se lasă
încă nedeslușite, frumusețea
copleșitoare a locului rămâne
o realitate.

Veniți la Sarmizegetusa
Regia! 

O parte din Legendele
Sarmizegetusei Regia

C
ampionatul Național
de Super Rally
continuă la acest

final de săptămână cu
etapa a III-a, care se va
desfășura la Deva, vineri,
13 august și sâmbătă, 
14 august, în centrul 
municipiului de la 
poalele Cetății.

Competiția  se desfășoară
sub licența AMC Racing în
parteneriat cu Primăria mu-
nicipiului Deva și va  reuni la
start  circa 36 de piloți, printre
care vor fi prezenți și pilotul
francez Jerome France, care
este lider în clasament după
două succese consecutive
Dani Oțil și Mihai Leu. Au con-
firmat participarea  prin tre
alții Emil Ghinea, Aurelian An-
dronache, Istvan Beko, Vilmos

Alpar Pal, Zoltan Martincsek,
Evgeni Yankov, Csaba Be-
senyei și Ricardo Taraballi.

Mihai Leu, promotorul ra -
liului DEVA SUPER RALLY – a
declarat la conferința de presă
organizată la sediul Primăriei
municipiului Deva:” Deși ne
dorim și noi să avem mașini
electrice în competiție nu avea
deoarece ele sunt foarte
scumpe. Am acceptat pentru
această competiție 36 de
piloți, fiind limitați din acest
punct de vedere de către orga-
nizatori. Am decis să punem
mai multe șicane pe traseu
pentru limitarea vitezei cu
care se vor deplasa sportivii
pe traseu și pentru a asigura
securitatea spectatorilor”.

Primarul Florin Oancea a
declinat oferta  pilotului hune-

dorean de a face o cursă cu
mașina de concurs a lui Mihai
Leu  și a  declarat că își doreste

ca un număr cât mai mare de
spectatori să fie prezenți pe
traseul  compe tiției, adminis -

trația locală aşteptându-se la
circa 10.000 de spectatori.

Automobilism  Deva Super Rally – etapă importantă de campionat


