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ADMINISTRAŢIE

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 3
Modernizarea şoselei 
dintre Hunedoara şi Călan 
a arătat cum un proiect 
cu fonduri europene
poate fi dus la bun sfârşit,
graţie unei organizări 
riguroase.

TIMP LIBERPAg. 16

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

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

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

în două ziare de larg interes.

Companie de presă, tipografie, 
producție publicitară: 

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

www.accentmedia.ro. 

Gândește atent cum îți investești banii!

La acest sfârşit de
săptămână se va deschide
domeniul schiabil din
staţiunea Straja. 
Tunurile de zăpadă
artificială sunt pregătite
pentru noul sezon.

GRATUIT

Deva – Cluj, pe autostradăDeva – Cluj, pe autostradă

SFÂNTUL NICOLAEPAg. 9
În tradiţia românească,
Sfântul Nicolae este 
cunoscut sub numele de
Moş Nicolae care, în
noaptea de 5 spre 6 decem-
brie, vine să aducă daruri.

Deva, 22 Decembrie, 37A •  Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

Anunţuri de mare şi 
mică publicitate

în ziare locale şi centrale

/p. 3

Palatul Copiilor din Deva – un loc în care cei
mici îşi pot dezvolta talentul şi unde pot 
descoperi activităţi interesante. /pag.2
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P
alatul Copiilor -
după cum ne
spunea prof. Rodica

PLEȘA (foto), directorul
acestuia - este o instituție
de învățământ în care se
desfășoară activități in-
structiv-educative speci-
fice, în afara cursurilor
școlare, prin care se
aprofundează cunoștințe,
se dezvoltă aptitudini
potrivit vocației și
opțiunilor copiilor, orga-
nizându-se petrecerea
timpului liber prin pro-
grame educative.

Palatul Copiilor Deva cu
structuri la Brad, Haţeg,
Hunedoara şi Orăştie oferă
activităţi extraşcolare pe
domenii diferite, gratuite,
într-un climat primitor şi pri-
etenos. Copii cu vârste între 4
şi 19 ani, vin să-şi petreacă
timpul liber, să-şi cultive pa-
siunile şi să socializeze. În
aceste vremuri tulburi,
Palatul este „locul preferat” în
care copiii, mari şi mici, sunt
primiţi cu bucurie şi căldură,
cu dedicare şi interes.

– Prezentați-ne oferta
educațională din acest an
şcolar...

– Artă populară, Atelierul
fanteziei, Autoapărare (Arte
marțiale/ karate), Automo -
dele, Canto clasic și popular,
Karting, Ceramică, Con -
strucții electronice/ Robotică,

Cultură și civilizație engleză,
Teatru, Dans modern, Dans
popular, Design, Foto-Ci -
neclub, Gimnastică aerobică,
Informatică, Sanitarii price -
puți, Protecția mediului/ Tu -
rism/ Agroturism.

– Punctați-ne și activită -
țile de la structurile palatu-
lui.

– Karting, Aeromodele,
Educație rutieră, Orientare
turistică - la Brad; Cultură și
civilizație engleză, Dans cla-
sic, Informatică, Pictură/
Desen, Muzică vocal-instru -
mentală - Hațeg; Cenaclu lit-
erar/ Creație literară, Cultură
și civilizație engleză, Teatru -
Orăștie; Muzică ușoară vocal-

instrumentală, Etnografie/
Folclor, Cultură și civilizație
franceză, Electromecanică,
Karting, Aeromodele, Ate-
lierul fanteziei, Tenis de câmp
- Hunedoara.

–  Câteva impresii cu care
copiii trec pragul Palatului,
ne puteți puncta?

– Cu deosebită plăcere:
„Merg la Palatul Copiilor din
plăcere, în timpul liber, ca să
fac activităţile care îmi plac.
În timp ce învăţ lucruri noi,
mă şi distrez.” (Dragoş Trifoi,
clasa a V-a); „Palatul Copiilor
- un loc în care creativitatea
ne este stimulată.” (Alexan-
dru Jurca, clasa a X-a); „Când
vin aici (Palatul Copiilor), iau

o pauză de la şcoală, teme şi
muncă obligatorie. În timp ce
învăţ lucruri noi, mă relaxez.
Sunt mereu fericită şi dornică
să ajung la activităţi. E intere-

sant tot ce facem.” (Sara
Popovici, clasa a VI-a); „Dacă
la şcoală ar fi ca la Palat, ar fi
lumea noastră.” (Gisela Vi-
doni, clasa a VI-a).

Palatul Copiilor Deva - 
climat primitor şi prietenos

Z
i de toamnă
răcoroasă. Poposim
la sediul SC TANI

DANONA S.R.L. Teliucu 
Inferior a cărui obiect de
activitate este exploatare
și transport material 

lemnos.

Aici, am găsit un spațiu
generos al faptei și inițiativei,
al angajării și dăruirii profe-
sionale. 

L-am reîntâlnit pe Gabriel

Daniel BISTRIAN (foto) în
calitatea sa de administrator.
Din vorbă în vorbă, am re-
marcat că este omul care
prin muncă, perseverență și
dăruire profesională își
dorește făurirea unui pro-
priu destin, o viață frumoasă
și demnă, implicarea rezu -
mân du-se pe credința în
muncă, o continuă lărgire și
perfecționare a întregii sale
activități.

Societatea are 60 de anga -
jați, un parc auto cu mașini
pentru transport și sufi-
ciente utilaje necesare acti -
vității. 

După ce achiziționează
lemn de la diferiți deținători

de pădure prin unități spe-
cializate, acesta se valorifică
prin contracte pe bază de
comenzi.

Așa se face că an de an la
această societate se vorbește
de creșterea cifrei de afaceri.

În atenția administratorului
se află mereu dorința de diver-
sificare a întregii acti vități, re-
profilarea în domeniul
con  struc țiilor și în tre ținerea de
drumuri forestiere și nu numai.

În finalul popasului, Ga -
briel Daniel BISTRIAN ne-a
declarat în exclusivitate:

– Practica activității noas-
tre demonstrează cu claritate
că de modul în care ne
rezolvăm la termen sarcinile

depinde bunul mers al so -
cietății. 

Din fluxul veștilor de pe
frontul cu „foc continuu” al
muncii noastre, o pondere
ridicată o au cele ce relevă
implicarea cu responsabili-
tate în îndeplinirea obiec-
tivelor.

Rezultatele de până acum
nu constituie un motiv de a
opri „motoarele”, de a nu con-
tinua noi forme de per -
fecționare și diversificare a
activității noastre, ci
dimpotrivă.

Pagină realizată 
de Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Implicare rezumată pe 
credința în muncă



Brazi tăiaţi ilegal

Romos - Un bărbat a fost amendat de jandarmi, după
ce ar fi tăiat ilegal nouă brazi. Acesta a fost depistat la
scurt timp după ce încărcase brazii în maşină. Acum,
bărbatul va trebui să plătească o amendă de 2.000 de lei.
De asemenea, un alt bărbat a fost surprins că transporta
lemn de gorun, pe care l-a luat din pădurea de lângă lo-
calitatea Romos. În acest caz, jandarmii au sesizat or-
ganele de urmărire penală. Jandarmii hunedoreni fac un
apel către toţi care îşi doresc un brad natural în casă în
perioada Crăciunului să nu încurajeze tăierile ilegale şi
să cumpere pomii doar de la comercianţii autorizaţi.

Şcoală în reabilitare

Deva - Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” din Deva
intră în reabilitare, cu ajutorul fondurilor europene.
Reprezentanții primăriei au predat constructorului am-
plasamentul pentru realizarea obiectivului de investiții.
În cadrul acestui proiect  se urmărește reabilitarea şi
modernizarea celor două corpuri de clădiri ale școlii,
precum şi dotarea acestora cu echipamente didactice
specifice, reabilitarea sălii de sport și a vestiarelor. Va -
loarea totală a investiției se ridică la peste 21 milioane
lei, iar termenul de execuție a lucrărilor este 24 de luni.

Piaţa Eliberării în şantier

Hunedoara - Constructorii au început lucrările de re-
abilitare în Piaţa Eliberării din municipiul Hunedoara.
Aici se vor reamenaja trotuarele şi porţiunile carosabile
şi se vor crea aproximativ 50 de noi locuri de parcare.
Lucrările vor fi influenţate de condiţiile meteo. În paralel,
în Piaţa Eliberării se vor derula şi lucrări de reparaţii
capi tale la reţelele de apă şi canalizare, precum şi lucrări
de modernizare a instalaţiei de iluminat public. Primăria
Hunedoara a menționat că se fac toate eforturile nece-
sare pentru ca, până cel târziu, pe 15 decembrie, întreaga
zonă să fie circulabilă. Proprietarii de autovehicule care
obişnuiesc să parcheze în Piaţa Eliberării sunt rugaţi să
îşi mute maşinile pentru ca lucrările să poată avansa în
ritm susţinut. 

ŞTIRI LOCALE
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Deva – Pare incredibil, dar
din această săptămână putem
circula pe autostradă de la
Deva la Cluj-Napoca, fără să
mai fim nevoiţi să trecem
prin blocajele cumplite din
zona Teiuş-Aiud. Utimul tron-
son din A10 Sebeș-Turda a
fost dat în circulație, chiar
dacă nu toate lucrările sunt fi-
nalizate. 

Se va circula cu o restricție
de viteză la 100 de kilometri la
oră pe toți cei 24,25 km ai lo-
tului pentru că gardul de
protecție este instalat doar pe
aproximativ 50% din supra -
față. Constructorul are la dis -
po ziție două săptămâni
pen  tru a finaliza această lu-
crare, pentru a se putea merge
cu 130 de kilometri la oră.

Restricţii la Oiejdea

Restricțiile se vor păstra
însă în zona alunecării de
teren de la Oiejdea, unde
circulația se va desfășura pe
un singur fir cel puțin până la
primăvară. Antreprenorul
general, asocierea condusă de
Aktor va executa până în
primăvară soluția de stabi-
lizare a versantului.

În aceste condiții se va cir-
cula fără întrerupere între
Deva și Cluj. Traficul spre
Cluj-Napoca se va face în con-
tinuare prin Florești, singura
legătură a orașului cu au-

tostrada.
În plus, rămâne problema

podului de la Turda, aflat în
reparații. Traficul este deviat
prin Turda și asta va pune în
continuare probleme șofe -
rilor care doresc să ajungă în
zona centrală și la aeroportul
din Cluj-Napoca, din cauza
timpilor lungi de așteptare
mai ales pe direcția Aiud-
Turda-Cluj.

Curiozităţi

Şoferii care vor circula pe
autostradă şi vor avea nevoie
la toaletă… trebuie să se
abţină, pentru că cele două
spaţii de servicii sunt departe
de a fi finalizate. Se va întâm-
pla acest lucru, cel mai de-

vreme în luna aprilie a anului
viitor. În ciuda neajunsurilor,
Autostrada Sebeş – Turda
este prima pe care România o
construiește și o dă în
circulație, în totalitate, de la
Revoluţie încoace.

Cu lotul ce a fost inaugurat
la 1 decembrie, România va
avea 936 de kilometri de
autostradă. Ungaria, o ţară cu
o suprafaţă de două ori şi
jumătate mai mică decât
România, are peste 1500 de
kilometri de autostradă.

Pe autostradă, 
de la Deva la Cluj

Deva – Una dintre cele mai
importante investiţii derulate
de Consiliul Judeţean (CJ)
Hunedoara cu ajutorul fon-
durilor europene s-a finalizat în
cele mai bune condiţii. Este
vorba despre modernizarea
drumului judeţean care face
legătura între municipiul
Hunedoara şi oraşul Călan, o lu-
crare finalizată înainte de ter-
menul stabilit în contract (anul
2022). 

Despre acest eveniment am
relatat în paginile publicaţiei
noastre, chiar la momentul
inaugurării, însă proiectul, ex-
trem de util pentru comuni-
tatea locală din judeţ, merită
aprofundat. 

Investiţia, în valoare de
peste 30 de milioane de lei, a
fost finanţată din fonduri eu-
ropene accesate de Consiliul
Judeţean (CJ) prin Programul
Operaţional Regional.

Şoseaua dintre cele două lo -
ca lităţi are o lungime de

aproape 10 kilometri şi este
importantă pentru că scurtează
distanţele şi asigură o mai bună
legătură a municipiului Hune-
doara cu oraşele Călan şi Haţeg,
cu Valea Jiului. În plus, oferă o
alternativă fezabilă pentru ac-
cesul la autostradă prin nodul
rutier de la Simeria Veche.

Şoseaua Hunedoara –
Călan în date tehnice

Modernizarea acestui sector
de drum a fost proiectată pe o
lungime de 9,7 km de carosabil
şi a presupus lărgirea părţii
carosabile până la 9 metri, pe o
distanţă de aproape 4 km, ame-
najarea de şanţuri, rigole, ziduri

de sprijin. Proiectul a mai
prevăzut, între altele, constru-
irea a 6 podeţe şi reabilitarea
unui pasaj peste calea ferată
Simeria-Petroşani.

Valoarea totală a proiectului
a fost de 36,4 milioane de lei,
din care 28,22 milioane de lei
este o finanţare nerambur -
sabilă din fonduri europene şi
diferenţa este constituită din
contribuţia CJ Hunedoara şi
fonduri guvernamentale.

Modern şi clasic, într-o
simbioză perfectă

Primul autovehicul care a
pornit pe acest drum a fost o
maşină de epocă, marca Cit-

roen Traction Avant, fabricată
în 1939, iar al doilea autove-
hicul a fost unul electric.

„Am ales această formă de a
parcurge drumul reabilitat
pentru a sublinia un aspect im-
portant, şi anume, că judeţul
Hunedoara este moştenitorul
unui trecut de excepţie, cu o
valoare simbolică şi practică
excepţională, dar în acelaşi
timp îşi construieşte un viitor
modern, destinat generaţiilor
prezente şi viitoare. Dacă, la
vremea sa, Citroen-ul Traction
Avant a fost primul vehicul din
lume echipat cu tracţiune faţă,
astăzi CJ Hunedoara are bucu-
ria de a inaugura un drum re-
abilitat după cele mai moderne
standarde, în acord cu cerinţele
anului 2021”, a declarat preşe -
din tele CJ Hunedoara, Lau -
renţiu Nistor.

Ordinul de începe a lucră -
rilor pentru modernizarea
şoselei dintre Hunedoara şi
Călan a fost dat în aprilie 2019.

Drumul judeţean dintre Hunedoara şi Călan, finalizat mai devreme ANUNŢ

Se vinde la licitație

publică in data de 14

decembrie 2021, ora

13.00, cota de 500/

8569 mp din imobilul

situat in sat Craci-

unesti, nr. 100, jud.

Hunedoara.

Preț de strigare

23.800 lei.

Licitația are loc la

sediul Biroului Exe -

cutorului Judeca-

toresc Barboni Eugen

din Deva, str. A. Iancu,

bl. H3, sc. A, parter.

Informații la tele-

fon: 0254-235505,

între orele 8-16".

Autostrada A10 
Cu 70 de kilometri con -

struiți în şapte ani, A10
devine cea mai scumpă
autostradă din România,
după Bechtel (A3).
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Biblioteca
Județeană „Ovid
Densusianu”

Hunedoara-Deva cu
sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara și
al unor edituri presti-
gioase din țară
pregătește și în acest
sfârșit de an surprize
frumoase pentru cei
mai tineri prieteni ai ei.

An de an, Moș Crăciun a
fost darnic cu ei atunci când
au trecut pragul bibliotecii și
ne-am bucurat de fiecare
dată că am putut să le facem
o surpriză plăcută. Crăciunul
rămâne sărbătoarea iubirii, a

încrederii, a solidarității și a
speranței. Copiii trebuie să
fie ocrotiți și ținuți departe
de griji și de suferință. De
aceea, Moș Crăciun va fi dar-
nic cu ei și în acest an și, la
Biblioteca Județeană, le va
aduce cărți care să le fie de
folos și să-i bucure. 

Așa cum s-a întâmplat și
în alți ani, și Crăciunul 2021
va purta semnul genero -
zității și al dragostei pentru
copii. De aceea, vom dărui
cărți celor mai tineri pose -
sori de permis de bibliotecă,
cărți de la cele mai impor-
tante edituri din țară: Edi-
tura All, Editura Art, Editura

Astro, Editura Cartier, Grupul
Editorial Corint, Curtea
Veche Publishing, Editura
Emia, Editura Humanitas,
Editura Nemira, Editura
Niculescu, Editura Polirom,
Editura Rao, Editura Trei,
Editura Univers, Editura
Univers Enciclopedic Books,
Editura Usborne, Editura
Zorio. 

Acțiunea „Bradul de Cră -
ciun” se va desfășura în pe-
rioada  6 – 24 decembrie,
când Secția de Împrumut
Carte pentru Copii a Biblio -
tecii își va întâmpina în
fiecare zi tinerii cititori care
îi vor trece pragul cu câte o

carte pentru fiecare, adec -
vată vârstei. Lansăm, în acest
fel, o invitație la lectură, la o
călătorie în lumea minunată
a cărților din toate domeni-
ile, spre bucuria copiilor. 

Sperăm că, această tra di -
ție, va sădi în inimile copiilor
dragostea față de carte, față
de lectură, față de universul
nesfârșit al cărților. 

Biblioteca, împodobită de
sărbătoare, vă așteaptă,
dragi prieteni, cu nerăbdare
și bucurie să-i treceți pragul
și să găsiți sub „Bradul de
Crăciun” cartea îndrăgită. 

Cu deosebită
considerație,

Manager,
Ioan Sebastian Bara

În momentul actual,
peste 5% din
populația lumii suferă

de pierderea auzului,
repectiv 466 de milioane
de persoane de pe întreg
globul.  Se estimează că
34 de milioane dintre
aceştia sunt copii.

Cauzele care contribuie la
această afecțiune sunt ex-
trem de numeroase. Pentru
că în cele mai multe cazuri,
pierderea auzului se reali -
zea ză gradual, pacientul
amână realizarea unei audio-
grame până când este prea
târziu, poate chiar la surdi-
tate.

Acum este momentul per-
fect în care să îți testezi
auzului. Chiar dacă auzul nu
mai funcționează la cotele
maxime, acest lucru poate fi
remediat. Este extrem de im-
portant să previi o degradare
bruscă a auzului tău. Sal vân -
du-ți auzul, îți asiguri feri-
cirea.

Echipa Clarfon este alături
de tine și te ajută să găsești

cele mai bune soluții de
protecție sau de punere în
valoare a capacității auzului.
Este important să cunoști
faptul că problematica tulbu -
rărilor de auz este destul de
extinsă.

Se estimează că până în
2050, peste 900 de milioane
de oameni vor suferi de
pierderea auzului.

60% dintre copiii cu de fi -
cienţe de auz prezintă cauze
care pot fi prevenite 1 mili -
arde de tineri (12-35 de ani)
prezintă risc de pierdere a
auzului ca urmare a ex-
punerii la zgomote puter-
nice.Persoanele cu probleme
de auz pot beneficia de trata-
ment când depistarea este
precoce – există dispozitive
de auz, implanturi cohleare
şi alte dispozitive.

Clarfon îți prezintă noul
aparat Stiline 8.Prietenos cu
natura, perfect pentru a avea
un auz sănătos, noul Stiline
8cu senzor de mișcare inte-
grat recunoaște automat
peste 120 de situații auditive

diferite. Acest lucru asigură
utilizatorilor cea mai bună
experiență auditivă, iar
reglarea setărilor are loc în
câteva secunde, complet au-
tomat.

Fără grija bateriilor și pri-
etenos cu mediul, cu de-
signul inovator și încărcă-
 torul de călătorie la înde -
mână, care permite utiliza-
torului să încarce complet
aparatul auditiv de trei ori
noul Stiline 8 asigură pur -
tătorului flexibilitate și inde -
pendență în mișcare. 

Mai multe funcții precum
Bluetooth și controlul prin
intermediul aplicației Audio
Service oferă o valoare
adăugată deosebită. Și în-
trucât noua Stiline este
alegerea elegantă pentru toți
cei care apreciază designul și
funcționalitatea completă,
există o gamă de cinci versi-
uni bicolore exclusive. 

Testează acum în orice
cabinet Clarfon noul Stiline
8, alegerea inteligentă în
orice situație!

Aparatul Stiline, prietenos cu natura, perfect pentru auzul tău

Moş Crăciun vine la
Biblioteca Judeţeană
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Deva – Anul acesta judeţul
Hunedoara a arătat, pentru
încă o dată, că este unul
binecuvântat de Dumnezeu,
iar acest lucru a fost demon-
strat de Ziua Naţională. Dinco -
lo de manifestările orga nizate
în mai multe localităţi ale
judeţului, o parte dintre hune-
doreni şi-au arătat patrio-
tismul la Ţebea, acolo unde se
află mormântul Crăişorului
Moţilor, Avram Iancu. 

Evenimentul, organizat im-
pecabil de Consiliul Judeţean
Hunedoara, a prilejuit oame-
nilor să afle lucruri interesante
despre Avram Iancu şi despre
cum lupta acestuia a pregătit
momentul Marii Uniri, care a
urmat peste mai mult de o
jumătate de veac. 

Manifestarea de la Ţebea a
fost una plină de decenţă şi
evlavie faţă de Eroul Naţional
şi faţă de Ziua Naţională. Un
Te-Deum, depuneri de co roa -
ne de flori şi un recital al
formaţiei de tineri din comuna
Vaţa de Jos au completat pro-
gramul zilei.

Luptător pentru 
idealurile românilor

„Eroul Național Avram
Iancu este unul dintre acei
bravi români care a luptat pen-
tru idealurile naționale, înainte
de momentul desăvârșirii
Marii Uniri. De aceea, în fiecare
an de Ziua Națională, îi cinstim
memoria, aici, la Țebea, unde
odihnește la umbra gorunilor,

martori tăcuți ai vremurilor
zbuciumate în care Crăișorul
Munților lupta pentru liber-
tate”, a declarat preşedintele CJ
Hunedoara, Laurenţiu Nistor.

La Ţebea a fost prezentă şi
deputatul social-democrat Na-
talia Intotero, care poate fi
considerată un om al locurilor,
dat fiind faptul că este
originară din Ţara Moţilor.  

Un mare patriot
„Aici se odihnește legen-

darul Avram Iancu, liderul
revoluției din 1848, a cărui
dorință a fost să fie înmormân-
tat lângă Gorunul lui Horea, un
alt mare patriot. Națiunea și
credința sunt strâns legate de
acest loc, iar ceremoniile orga-
nizate aici sunt mereu emo -
ționante. Este mereu o mare
bucurie să fiu aici, alături de
românii mei. La mulți ani, țară
dragă!”, a spus deputatul so-
cial-democrat Natalia Intotero.

Dintre evenimentele orga-
nizate în judeţ, se disting clar
două dintre ele. 

Unul se referă la modul în

care Primăria municipiului
Hunedoara a ştiut să marcheze
Ziua Naţională, cu un reuşit
spectacol folcloric şi focuri de
artificii. Iluminatul festiv a
marcat, aşa cum se cuvine,
Sărbătoarea Naţională. 

În Masivul 
Retezat

Cel de-al doilea se referă la
o acţiune organizată în Rete -
zat, muntele simbol al Hune-
doarei, unde, pe vârful Peleaga
(2509 metri) a fost arborat un
drapel al României. 

„E Ziua Națională a Ro mâ -
niei și aceasta marchează un
important moment istoric. 1
Decembrie amintește despre
curaj, determinare și dorință
de libertate.

Pentru noi, hunedorenii,
sentimentul este cu atât mai
intens, cu cât primii oameni de
frunte care au vorbit mulțimii
de la Alba Iulia, erau din
județul Hunedoara. Delegații
din județul nostru au anunțat
într-un glas Unirea Transil-
vaniei cu țara-mamă!”, au notat
organizatorii acţiunii.

În final, merită amintită
parada militară – relativ res -
trânsă- ce a fost organizată la
Deva. Prin faţa oamenilor
strânşi în Piaţa Tricolorului au
defilat poliţişti, militari, pom-
pieri de la ISU, jandarmi şi
poliţişti de penitenciare. 

Ziua Naţională, prilej de comemorare
a bravilor înaintaşi ai neamului

Laurenţiu Nistor: Ziua noastră și 
a țării în care ne-am născut! 

„Toți sub un singur nume, toți sub aceleași culori ale
Drapelului Național , românii și-au croit drumul afirmării
între națiunile lumii, România fiind astăzi un stat modern și
respectat. 

Reîntregirea de la 1918 este un dar pe care îl primim din
generație în generație și pe care trebui să-l prețuim. Datoria
fiecăruia dintre noi este să luptăm neobosit pentru Unitatea,
Suveranitatea şi Independenţa României. 

Istoria ne demonstrează că, în momentele dificile, românii
nu și-au pierdut niciodată credința sau curajul. Ca și bravii
noștri înaintași, prin faptele noastre, trebuie să facem tot ce
stă în puterea și priceperea noastră pentru a ne ridica la
nivelul sacrificiului lor. Să fim toleranți, să fim uniți și să fim
solidari! 

Ziua de 1 Decembrie este și o zi a bucuriei, a speranței, este
ziua în care privim cu speranță spre viitor. Este ziua în care

reînnoim angajamentul nostru de a lăsa urmașilor noștri o
țară primitoare în care drepturile și libertățile să fie respec-
tate cu sfințenie, iar grija pentru oameni să fie mai presus de
orice. 

La mulți ani, România!”
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L
a doar 17 ani, un
sportiv din România
a debutat la cea mai

importantă competiție a
gimnaștilor juniori la
secțiunea Trambulină.

Sportivul nostru, Alexan-
dru Avasiloae, a participat la
World Age Group Competi-
tions la Baku în Azerbadjan.
Alexandru Avasiloae este pri -
mul sportiv care repre zintă
România la o compe tiție de
asemenea nivel. El a concurat

cu mult curaj și determinare
și s-a clasat pe locul 35 din
50 de partici panți la catego-
ria 17-21 ani.

„Vreau să mulțumesc tu-
turor pentru susținere, pen-
tru mesajele de încurajare și
pentru că toți ați crezut în
mine. Sunt bucuros că am
reușit să fac al doilea integral
bine, dar totodată și puțin
supărat pentru că am ratat la
primul, unde am ieșit din
plasa la al 6 lea element.

Timpul scurt și a spus cuvân-
tul, am avut doar 3 luni de
pregătire în această nouă și
spectaculoasă ramură și nu
am putut pune la punct fie -
care detaliu. Vor urma câteva
luni unde voi pregăti noi ele-
mente, voi perfecționa par -
tea artistică a elemen telor și
voi îmbunătății pre gă tirea
fizică”, a spus Ale xandru
Avasiloae la reve nirea acasă
de la Baku.

Gimnastică 

Un român la Campionatele
Mondiale de trambulină

S
portivii clubului Pan-
tera Neagră din
Petroșani, mai precis

Alexandru Molnar, Crina
Buburuz, Anemona Nagy
și Elena Șamotă, toți
componenți ai lotului
național de taekwondo- 
au participat la întrecerile
Campionatului European
care s-au desfășurat la fi-
nalul săptămânii trecute
în Spania, la Nurcia, și
unde au câștigat șapte
medalii.

Alexandru Molnar și-a tre-
cut în palmares trei titluri de
campion european și alte
două de vicecampion euro-

pean, Anemona Nagy a câș -
tigat două medalii de bronz și
s-a clasat între primii șase
sportivi la proba de luptă în-
dividual și între primii opt la
spargeri forță, la fel ca și
colega ei de club, Crina Bubu-
ruz.

Elena Samotă a avut o
com portare merituorie la
prima ei participare la un
campionat european.

Prezente la aceste între-
ceri reprezentantele clubului
"Cristal" Hațeg, Andra Kovaci
și Roxana Gheorghiță spor -
tivele au urcat și ele pe podiu -
mul de premiere cucerind
mai multe medalii. Andra Ko-

vaci și-a trecut în palmares
două medalii de aur și alte
două medalii de bronz iar
Roxana Gheorghiță s-a întors
acasă cu o medalie de argint
și două de bronz.

Menționăm că la startul
acestei competiții s-au aliniat
1500 de sportivi reprezen-
tând 30 de țări europene iar
la finalul competiției dele -
gația României a câștigat 37
de medalii din care 11 de aur,
8 de argint și 18 de bronz.

În urma rezultatelor obți -
nute țara noastră s-a clasat pe
locul doi în clasamentul ge -
neral al țărilor europene.

Taekwon-do itf: România - locul II la 
Campionatul European din Spania

F
inalul de săptămână programează partidele din
cel de al doilea turneu din Campionatul Ligii se-
cunde la fotbal în sală, seria de vest.

Turneul este organizat de formația ACS West Deva, ocu-
panta primului loc în această serie și va debuta vineri.

Iată programul turneului:

03.12.2021 etapa a IV-a
Șoimii Șimand- CSM Tg. Mureș ora 17.00
ACS West Deva- Metropolitan Ișalnița ora 19.00

04.12.2021 etapa a V-a
Metropolitan Ișalnița- CSM TG. Mureș ora 11.00
ACS West Deva- Șoimii Șimand ora 13.00

05.12.2021 etapa a VI-a
ACS West Deva- CSM TG. Mureș ora 10.00
Metropolitan Ișalnița- Șoimii Șimand ora 12.00

Futsal 

Turneul de seniori la Sala
Sporturilor din Deva



G
imnastele junioare,
componente ale lo-
tului național au

continuat periplul
internațional și după suc-
cesul din Franța 
de la Combs la Ville, 
alte două gimnaste din
România au fost 
prezente la o competiție
internațională. 

Ana Maria Bărbosu și
Ama  lia Puflea au participat
în Belgia la întrecerile celei
de a 28-a ediție a tradițio -
nalei competiții internațio -
nale, Top Gym.

Cele două sportive pre gă -
tite în Centrul olimpic de la
Deva, au reușit să cucerească
o adevărată salbă de medalii
în Belgia revenind acasă cu
un total de 7 medalii din care
5 de aur, o medalie de argint
și o medalie de bronz, după
cum urmează:

- Ana Maria Bărbosu, 4
medalii de aur din 4 medalii
posibile, la individual com-
pus, paralele, bârnă și cu
echipa.

- Amalia Puflea, o medalie
de aur la sol, o medalie de
aur cu echipa, o medalie de
argint la sărituri și o medalie
de bronz la individual com-
pus.

Menționăm că cele două
sportive se pregătesc la Deva
cu un colectiv de antrenori coordonați de antrenorul emerit Lucian Sandu.
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Gimnastică artistică 

Junioarele noastre, 
pe podium, în Belgia L

a inițiativa
Asociației Sport Club
Municipal Deva cu

sprijinul Primăriei mu-
nicipiului Deva, care a
asigurat cofinanțare pe
un proiect la Lega 350
este organizată în această
perioadă prima ediție a
turneului de tenis Cupa
veteranilor.

Deoarece condițiile im-
puse de derularea competi -
țiilor sportive cu respectarea
unor prevederi stricte de se-
curitate nu au permis pre -

zenta spectatorilor la Baza
Sportivă Alpa Deva, organi-
zatorii au decis să se des -
fășoare în prima reuniune,
întrecerile feminine iar du -
minică vor intra în com -
petiție... ”tinerii competitori”,
cei peste 55 de ani.

Întrecerea feminină a fost
câștigată de perechea Mar -
cela Brândușa /Dorina Iacob,
care au fost urmate în clasa-
ment de perechea Florica
Gulea/Marinela Bitoană și
de perechea Valentina Gro -
su/ Adina Vălean.

L
egitimat la CS Champi-
ons din Deva,
sportivul Mihai

Mărtinesc a reușit un nou
rezultat remarcabil.

După ce a cucerit medalia
de aur la întrecerile Campi-
onatelor Mondiale din Serbia,
Mihai Mărtinesc a fost prezent
recent și la competiția na țio -
nală de karate WUKF dotată
cu Cupa României, competiție
desfășurată la Tg. Mureș, or -
ganizată de federația ro mână

de specialitate cu sprijinul
Ministerului Tineretului și
Sportului.

Sportivul devean s-a impus
categoric la categoria 16-17
ani în proba de kumite -75 de
kg.

Pregătit la clubul devean de
sensei Teodor Nicolae Gârbău,
Mihai Mărtinesc a avut un
sezon competițional cu reu -
șite deosebite deși a fost unul
cu întreceri marcate de pan-
demia de COVID.

Karate: Mihai Mărtinesc pe primul

loc la Cupa României

C
hina a admis că
tulpina Omicron a
noului coronavirus

va reprezenta o provo-
care suplimentară pentru
organizarea Jocurilor
Olimpice 2022 de iarnă
de la Beijing (4-20 febru-
arie), dar rămâne
optimistă privind reuşita
evenimentului, transmite
AFP.

Un oficial chinez, Zhao Li-
jian, purtător de cuvânt al
ministerului de externe, a
opinat că tulpina Omicron
''va aduce câteva provocări
în materie de luptă contra
epidemiei. Dar China are
experienţă în materie şi sunt
deplin convins că Jocurile
Olimpice de iarnă se vor
derula fără îngrijorări şi cum
a fost prevăzut''.

China a gestionat până
acum foarte bine pandemia
de coronavirus prin o serie

de măsuri restrictive, pre-
cum limitarea zborurilor
internaţionale, carantină

obli gatorie pentru cei sosiţi
din străinătate, depistarea şi
izolarea contacţilor, graţie
unor aplicaţii care urmăresc
deplasările.

Viaţa a revenit la cursul
normal încă din primăvară,
chiar dacă în ţară au mai
apărut focare sporadice.

Jocurile de la Beijing se
vor derula într-o bulă sani -
tară, care nu va putea fi pă -
răsită de cei 2.900 sportivi
aşteptaţi şi care trebuie să fie
vaccinaţi. Ei vor trebui să
stea 21 de zile în carantină
după sosirea lor şi vor fi
supuşi zilnic unor teste. Doar
spectatorii autohtoni pot
urmări întrecerile olimpice.

China a înregistrat în ul-
timele săptămâni doar câ -
teva zeci de cazuri zilnice de
COVID-19, iar tulpina Omi-
cron nu a fost încă detectată
în ţară, cu excepţia teritoriu-
lui Hong Kong.

S
portivul român
Vlăduţ Simionescu a
câştigat medalia de

argint la turneul de judo
Grand Slam de la Abu
Dhabi (Emiratele Arabe
Unite).

În întrecerea de la cat.
+100 kg, românul a fost în-
vins în finală de mongolul
Tsetsentsengel Odkhuu după
ce Simionescu a trecut în op-
timi de sauditul Saud Manaie,
în sferturi l-a învins pe cana-
dianul Marc Deschenes, iar în
semifinale a câştigat în faţa
rusului Valeri Endoviţki.

La cat.- 100 kg, Eduard
Şerban a fost învins în primul
tur de belgianul Toma Niki-

forov. România a fost repre -
zentată la competiţie de cinci
judoka.

La acest Grand Slam au
participat 223 de judoka din
41 de ţări, 135 la masculin şi
88 la feminin.

Tenis de câmp: 

Cupa Veteranilor

Probleme pentru desfășurarea 

Jocurilor Olimpice de iarnă

Judo

Vlăduț Simionescu în revenire

după Olimpiada de la Tokyo



D
acă lumina
binefăcătoare a
soarelui și aerul

curat sunt esențiale pentru
purificarea spațiului în
care locuim, există și anu-
mite plante despre care se
crede că reîmprospătează
atmosfera, elimină energi-
ile negative și aduc
bunăstare în case. Care
sunt acestea și ce influență
au asupra noastră, vom
vedea în continuare. 

Bambusul 

Este considerat de chinezi
un simbol al norocului și
bogăției. Tocmai de aceea, tre-
buie îngrijit cu atenție, ferit de
lumina directă a soarelui și
păstrat într-un bol de sticlă,
umplut de două degete cu apă
purificată sau distilată. 

Aloe vera

Plantă cu virtuți vinde -
cătoare uimitoare, frunzele și
tulpina ei conțin o substanță
gelatinoasă, care ajută la vin-
decarea afecțiu nilor pielii, mai
ales în caz de arsură. Pe lângă
acestea, despre ea se crede că
aduce energie pozitivă și
alungă vibrațiile negative.
Potrivit cercetătorilor, aloe
vera crește nivelul de oxigen
din cameră și purifică aerul.
Dar, se crede, efectele sale pot
slăbi în intensitate dacă este
ținută, perioade îndelungate,
în came-  rele cu multă în -
cărcătură negativă. 

Iasomia

În Persia era considerată
plantă sacră. Este cunoscută
pentru puterea pe care o are
de armonizare a relațiilor din-
tre oameni, fiind considerată

și aducătoare de romantism,
scrie eustiu.ro. Se spune că
este bine să fie așezată în dor-
mitor sau într-o cameră unde
petrecem cel mai mult timp.

Lavanda

Cu un parfum îmbătător,
această plantă dă o stare de
bine oriunde s-ar afla. Despre
ea se spune că are și pro -
prietăți magice, relaxarea
fiind una dintre calitățile ei.
Activează energiile pozitive,
elimină toxinele din casă
ajutând la combaterea dureri -
lor de cap, insomniei şi depre-
siei, spun specialiștii.

Crinul păcii

Aduce prosperitate spiri -
tua lă, mentală și fizică, neu-
tralizând energiile interioare
dăunătoare, scrie adev.ro. Se
dezvoltă cel mai bine în medi-
ile întunecate, dar trebuie
udată des. Plasată în dormitor,
aduce liniște și somn.

Crizantemele

Cunoscute pentru frumu -
sețea lor, crizantemele atrag
energiile pozitive și sunt aso-
ciate cu relaxarea și calmul.
Ajută la îmbunătățirea
dispoziției și la regăsirea feri-
cirii, fiind recomandate pen-
tru încăperile în care este
mereu prezentă o stare
tensionată.

Rozmarinul

Pe lângă faptul că purifică
aerul, această plantă oferă
protecție împotriva multor
boli, având virtuți vinde -
cătoare deosebite. De aseme-
nea, aduce bună dispoziție,
îmbunătățește, memoria. De

aceea, se obișnuiește ca,
rămurelele de rozmarin să se
pună în săculețe și să se
plaseze în mai multe locuri
din casă.

Orhideea

Oferă oxigen pe timp de
noapte, atrage energiile pozi-
tive, îmbunătățind fluxul
ener getic din locuință. Are
flori de lungă durată, într-o
varietate de forme, culori și
dimensiuni.

Salvia

Considerată plantă magică,
salvia are calități purifica-
toare incredibile, atrăgând
ener giile pozitive, menținând
sentimente pozitive și armo-
nia în case.

Menta

Prezintă multe beneficii
pentru sănătate, dar despre
mentă se crede că aduce pros-
peritate financiară și o comu-
nicare perfectă între membrii
familiei, scrie dozade-

sanatate.ro. A fost folosită din
timpuri străvechi în anumite
ritualuri, pentru îndepărtarea
invidiei și vrăjilor.

Cimbrul

Este perceput ca o plantă
purificatoare, care combate
energiile negative, previne
coșmarurile și stimulează în-
crederea în propria persoană.
De asemenea, această plantă
protejează casa și toate per-
soanele din interiorul ei. În
timpul străvechi, cimbrul a
fost folosit pentru îndepăr -
tarea vibrațiilor negative din
atmosferă.

Busuiocul

Atrage vibrațiile pozitive
asupra mediului, fiind una din-
tre plantele rare, care emit oxi-
gen timp de 20 de ore pe zi,
timp în care elimină toxinele,
spun specialiștii. Este cu nos -
cută și pentru capacitatea pe
care o are de a vindeca iritațiile.

Arborele banilor

Poartă această denumire
întrucât frunzele sale sea -
mănă cu monedele. Totodată,
se spune că produce o energie
și un flux pozitiv, care
amplifică norocul la bani. Este
o plantă agățătoare, care
aduce prospețime casei și un
aspect frumos. Întrucât crește
nivelul de oxigen din interior,
ar fi bine să fie plasată lângă
produsele electrocasnice din
casă.

De reținut!
• Pentru a beneficia de

virtuțile binefăcătoare ale
plantelor de interior, specia -
liștii ne recomandă să le
așezăm în sud-estul locuinței,
loc aducător de prosperitate.

• Există și plante cu efecte
toxice asupra mediului, care
nu trebuie ținute în casă, des -
pre care vom vorbi într-un
număr viitor. 

Cornelia Holinschi
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Plante care atrag bunăstarea 
și energiile pozitive
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Este venerat de către
credincioși la data de
6 decembrie a fiecărui

an, fiind unul din cei mai
populari sfinți din calen-
darul ortodox. Supranumit
”făcătorul de minuni”,
ocrotitorul copiilor și
apărătorul credinței,
praznicul Sfântului Nicolae
marchează începutul
sărbătorilor de iarnă. În
tradiţia românească, Sfân-
tul Nicolae este cunoscut
sub numele de Moş Nicolae
care, în noaptea de 5 spre 6
decembrie, vine să aducă
daruri.

Sfântul Ierarh Nicolae,
arhiepiscopul Mirei

Lichiei
S-a născut în cetatea Patara

din ţinutul Lichiei, Asia Mica, în
cea de-a doua jumătate a seco -
lului al III-lea. Părinţii săi, de la
care a învăţat tainele credinţei
în Iisus fiul lui Dumnezeu, au
murit în timpul unei molime,
pe când Sfântul era mic de ani.
De aceea, a fost crescut de
unchiul său, Nicolae, episcop al
Patarelor. Acesta l-a învăţat
bunele deprinderi creştine şi
dreapta credinţă, iar la vârsta
potrivită l-a rânduit între
clericii Bisericii, apoi l-a hiro-
tonit preot. După moartea
părinților, el și-a împărțit în-
treaga avere săracilor, a înte-
meiat Mănăstirea Sionului,
unde a și fost înmormântat. A
trăit în post şi rugăciune, fiind
un exemplu pentru semeni. În
timpul prigoanelor împăratului
Diocleţian împotriva creşti ni -
lor, Sfântul este aruncat în
temniţă, dar și de acolo vorbea
poporului despre Legea lui
Dumnezeu. A fost eliberat după
urcarea pe tron a Sfântului
Constantin. 

Înălţat Arhiepiscop al Mire -
lor Lichiei, Sfântul s-a dovedit a
fi un părinte bun și înţelept,

care dăruia lumină şi har
credincioşilor.  A plecat la Dum-
nezeu în ziua de 6 decembrie,
dată la care este și sărbătorit. 

Moaştele Sfântului
Nicolae 

Se află în Italia, la Catedrala
din Bari, într-o criptă din care
izvorăşte un lichid incolor,
numit „Mana” sau „Santa
Mana”. Potrivit tradiţiei, epis-
copul acestei eparhii amestecă
acest lichid cu apă, îl
binecuvântează şi-l împarte
credincioşilor, scrie
libertatea.ro. La noi în țară se
află mâna dreaptă a Sfântului
Ierarh Nicolae, la Biserica Sfân-
tul Gheorghe Nou, ultima ctito-
rie a Sfântului Voievod Martir
Constantin Brâncoveanu.

Minunile săvârșite de
Sfântul Nicolae

Despre minunile săvârșite
de Sfântul Nicolae, dar și des -
pre marea sa bunătate sunt
multe mărturii. Una dintre ele
este aceea că, plecând să se în-
chine la Locurile Sfinte, în tim-
pul călătoriei s-a iscat o
furtună. Călătorii și echipajul s-
au speriat, și-au pierdut cum -
pătul, dar Sfântul a căzut în
genunchi și s-a rugat. Furtuna
s-a potolit ca prin minune, dar
un marinar a căzut în apă,
marinarii neputând face nimic
ca să-l salveze. Dar, prin
rugăciunile puternice ale Sfân-
tului, marinarul a înviat ca și
cum s-ar fi trezit dintr-un somn
adânc. Istoria vieţii Sfântului
Nicolae vorbeşte despre o altă
minune. Se spune că el a izbăvit
de la moarte trei bărbaţi
năpăstuiţi pe nedrept. Pe când
aceştia erau în închisoare, au
aflat de timpul când aveau să
fie omorâţi şi au chemat pe
sfânt în ajutor. I-au pomenit de
binefacerile ce le făcuse cu alţii,
cum izbăvise de moarte pe alţi

trei bărbaţi din Lichia. Iar Sfân-
tul Nicolae, cel grabnic spre
ajutor şi gata spre apărare, s-a
arătat în vis împăratului şi
eparhului; pe eparh l-a mustrat
pentru că a defăimat împăra -
tului pe cei trei bărbaţi, iar
împăratului i-a arătat şi i-a
dovedit ca bărbaţii aceia sunt
nevinovaţi şi că din pizmă au
fost pârâţi că ar fi uneltit îm-
potriva lui. Dar Sfântul Nicolae
și după moarte face bine celor
ce au nevoie şi-i izbăveşte de
tot felul de primejdii. Pentru că,
și acum ca şi atunci, acelaşi
Dumnezeu lucrează prin sfân-
tul Său minunile Sale.

În noaptea de 
5 spre 6 decembrie
Moș Nicolae, ocrotitorul

copiilor, aduce daruri copiilor
cuminți. Tocmai de aceea, copii
își lustruiesc ghetuțele și-l
așteptă nerăbdători pe Moș.
Dar, cei neascultători primesc
de la Moș doar o nuielușe.
Tradiţia spune că nuieluşa pe
care o primește neascultătorul
trebuie să fie de măr, iar dacă
aceasta, pusă în apă, va înflori
până la Naşterea Domnului
(Crăciun), înseamnă că Sfântul
"a mijlocit" iertarea celui
neascultător. Sfântul Nicolae a
făcut multe daruri săracilor, i-a
liniştit pe cei întristaţi şi a vin-
decat, cu putere de la Dum-
nezeu, pe bolnavi. El nu uită pe
nimeni şi toţi membrii familiei
sunt răsplătiţi. În unele locuri,
copiii lasă moşului din mân-
carea lor preferată, ca să-i ierte
pentru că nu au fost cuminţi.

Tradiții și obiceiuri 
de Moș Nicolae 

• Potrivit tradiției poporului
nostru, Sfântul Nicolae apare,
de obicei, pe un cal alb,
făcându-se trimitere la primii
fulgi de zăpadă din acel an. Are

barba albă, iar conform unei
vechi credințe, de ziua sa, în 6
decembrie își scutură barba,
iar din cer se aștern pe pământ,
fulgii albi de nea.

• Dar Moșului îi revine și
rolul de a proteja lumea îm-
potriva întunericului, a frigului
și a răului, asigurându-se ca
soarele să nu fugă spre alte
tărâmuri.

• Este patron al corăbierilor,
pe care-i scapă de înec, apără
soldații, motiv pentru care
aceştia îl invocă în timpul
luptelor, ajută văduvele, orfanii
şi fetele sărace, care vor să se
mărite.

• În noaptea de cinci spre
şase decembrie, fetele se folo -
sesc de anumite ritualuri, pen-

tru a-şi afla viitorul. În unele
zone, ele se adună şi fac
plăcinte, iar seara vin feciorii,
apoi se încinge petrecerea. 

• De asemenea, există obi-
ceiul de a se pune în apă,
crenguţe de pomi fructiferi,
care să înflorească de Anul
Nou. Înflorirea ramurilor prez-
ice cât de îmbelşugat sau sărac
va fi anul viitor. 

• Tot în această noapte se fac
şi slujbe pentru cei care şi-au
aflat sfârşitul în mod năprasnic.

• Despre  Sfântul Nicolae se
mai spune că în nopțile Sfin-
telor Sărbători, când pentru o
clipă se deschid cerurile, poate
fi zărit stand de-a dreapta lui
Dumnezeu.

Cornelia Holinschi 
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Sfântul Ierarh Nicolae
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Este posibil ca perioada urmă -
toare să fie ceva mai dificilă pen-
tru voi, întrucât se înmulțesc
cheltuielile. Tocmai de aceea, tre-
buie să fiți mai atenți cu banii,
mai ales acum, când se apropie
sărbătorile și vă doriți  să faceți
cât mai multe surprize plăcute
celor dragi. 

Dacă doriți să faceți anumite
investiții, trebuie să analizați cu
atenție avantajele și dezavanta-
jele. Nu de alceva, dar banii pe
care i-ați economist se pot risipi
foarte repede. Dacă aveți dubii în
legătură cu anumite probleme,
consultați un specialist în dome-
niu.

Aveți foarte mult de lucru la ser-
viciu în această perioadă, iar
dacă nu vă veți stabili
prioritățile, veți alerga mai mult.
Încercați să rezolvați problemele
neprevăzute cu propriile resurse,
fără să vă bazați pe sfatul
colegilor. Și, nu uitați, diplomația
vă poate ajuta în orice situație.

Obstacolele neprevăzute vă pot
aduce tot felul de probleme în pe-
rioada următoare. Ca să le
rezolvați, feriți-vă de intrigi la
locul de muncă și nu răspundeți
provocărilor. Dovediți-le tuturor
că aveți dreptate în ceea ce
susțineți și mergeți mai departe
pe drumul vostru.

Urmează o perioadă mai
liniștită, lipsită de schimbări.
Lucrați în continuare la un
proiect important pentru voi și
vă străduiți să-l finalizați la timp.
Situația financiară este stabilă,
dar dacă nu rezistați tentațiilor,
se va schimba uiamitor de re-
pede.

A venit timpul să vă mai gândiți
și la voi, iar banii pe care-i primiți
în plus de la serviciu să-i folosiți
pentru a vă achiziționa ceea ce
vă doriți. Este posibil să intervină
o situație mai deosebită, în care
să beneficiați de niște avantaje.
Totul este să gestionați cu atenție
orice amănunt.

Vor veni zile mai bune pentru voi,
de care vă veți bucura alături de
familie. Aștepați cu nerăbdare
sărbătorile și, mai ales, pe o rudă
apropiată care și-a anunțat
vizita. De la serviciu veți primi
ceva baani în plus, iar acest lucru
vă motivează.

Planurile de călătorie pe care vi
le-ați făcut vor avea sorți de
izbândă. Dar, nu uitați să vă
planificați economiile în așa fel
încât să nu le risipiți pe lucruri
inu tile. La locul de muncă ați fi-
nalizat un proiect important și
este posibil să vi se propună o 
colaborare avantajoasă.

Primiți vești bune de la serviciu
legate de o situație dificilă, pen-
tru care veți găsi soluția
potrivită. Șefii vă apreciază ac-
tivitatea și chiar vi se propune să
lucrați la alte proiecte intere-
sante sau să plecația îantr-o
delegație în străinătate. Alegerea
vă aparține!

La serviciu aveți șansa să faceți
lucruri deosebite și astfel veți fi
remarcați de superiori. Nu
pierdeți ocaziile ivite, profitați de
toate avantajele schimbărilor
din jurul vostru. Apar proiecte
noi, tehnici moderne de lucru, pe
care trebuie să vi le însușiți ime-
diat.

Pentru nativii acestei zodii
urmează o perioadă liniștită, în
care se vor întâlni cu prietenii
apropiați în diferite locuri de
distracție. La serviciu vă im pli -
cați în proiecte noi, aducătoare
de venituri importante. Par te -
nerul de cuplu vă este alături în
orice moment.

Astrele vă sfătuiesc să fiți precauți
oriunde ajungeți în contact cu
persoane contagioase. Pe par -
cursul intervalului, veți avea
discuții cu persoane influente,
care vă pot deschide noi perspec-
tive în carieră. Poate chiar vă veți
orienta spre un alt domeniu de
activitate.

• De Moș Nicolae:
- Iubi, pregătește-ți ghetuțele.
-Auuu, vine Moșu?
- Nu, am vândut mașina...Mergem la mă-ta pe jos!

• Cadoul de sub brad
Anul trecut, de Crăciun, i-am pus soției cadoul

sub brad...
- Și?!
- Și acum îl caută... Pădurea e mare!

• Discuție între prieteni
- Anul ăsta, de Moș Nicolae, eu nu-mi mai pun

ghetele la ușă...
- De ce?
- Le-am pus anul trecut și nu le-am mai găsit..

• O întâmplare nefericită
- Ieri i-am dat ador soției mele la o postare. Și,

aproape imediat. mi-a scris unu: băi nenorocitule,
lasă-mi iubita în pace!

• Discuție între soți
- Draga mea, dacă eu aș muri tu te-ai culca cu alți

bărbați?
- Dragule, dar pentru asta nu este nevoie să mori!

• Doi bețivi pe o bancă:
- M-am vaccinat, gogule!
-Eu nu!
- Prostule, faci Covid! Nu tu gust, nu tu miros, poți

să bei apă din greșeală!

SERIALE NOI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Miercuri, 8 decembrie, KANAL D, ora 20,00

”Prizoniera destinului”
se întoarce

Povestea tulburătoare a frumoasei Zeynep,
copila născută într-o familie săracă, merge mai
departe. După despărțirea de Mehdi, viața avea
să o supună la noi încercări. Mehdi este acuzat
că și-a înjunghiat un coleg și ajunge la în-
chisoare. În tot acest timp, tânărul avocat, Bariș,
care s-a îndrăgostit de Zeynep, speră ca relația
lor să ajungă la un alt nivel. Asta-și dorește și
Nermin, mama adoptivă a frumoasei avocate,
care-l consideră potrivit ca soț pentru fata ei.
Dar Zeynep se simte aproape de fosta familie
Karaka și face tot posibilul să-i fie alături, cu
toate că Bariș n-ar fi de acord. Atunci când
Mehdi se prezintă în fața instanței, într-un mo-
ment cheie al vieții lui, Zeynep urmează să facă
un lucru neașteptat, menit să schimbe destinul
lui Mehdi și cel al întregii familii Karaca.

Sâmbătă, 4 decembrie, ora 20,30

Remușcare 
Povestea filmului se desfășoară pe o perioadă

îndelungată și are în central acțiunii pe Briony, o
fetiță de 13 ani, care îl acuză pe Robbie, iubitul
surorii ei, de o crimă pe care acesta nu a comis-o.
Cecilia și Robbie nu doar că provin din clase sociale
diferite, dar par nepotriviți. Totuși, se pare că Ce-
cilia înclină să-l iubească pe Robbie, și este convinsă
de asta atunci când acesta își cere iertare pentru o
privire indiscretă, pe care i-a aruncat-o atunci când
ea ieșise din apa fântânii arteziene. Dar Briony este
și ea îndrăgostită de Robbie, iar atunci când asistă
la o scenă de dragoste dintre cei doi, ea se răzbună,
acuzându-l pe nedrept pe Robbie. După mai mulți
ani, când Robbie iese din închisoare, el face tot posi-
bilul să-şi ia viața de la capăt.

PRO CINEMA

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

M - KAI - AIA - AR - S - B - F - U- CANADIAN - MU - ANTI - TOCA - LOT - JA - AY - URAT - GIRA - CRESTIN - A - NET - R - DO - ADAM - ADIA
- IR - IEDERA  - OCTOIH - V - ATAS - ZAR - USOARA - PSALT - IA - AKITA INU - YA - CI - L - AA - RA - S - BR - PERTU - ITI - BIE - KEESHOND
- C - A - A - C - XI  - CIURDE - SAINT BERNARD - CNEAZ



La mulţi ani, România!

S
e spune că pentru a
păstra scaunul, tre-
buie să numești în

funcții oameni incapabili,
care totdeauna duc la
haos și, implicit, la dezas-
tru. Dacă prin această
metodă demonstrezi că
ești capabil, se adeverește
zicala: ”ceea ce semeni,
culegi”.

Prin societate civilă
înțele gem acea parte din so-
cietate care votează, urmă -
rește rezultatul votului între
alegeri și acționează public
pentru a corecta abaterile de
la mandatul dat. Societatea
civilă e formată din oameni
din clasa de mijloc econo -
mică, dispuși să investească
o parte din resursele de care
dispun în mod proactiv, pen-
tru a schimba ceva.

Există propagandiști ai
democrației liberale și există
oameni care respiră natural
democrația și libertatea. Cei
din urmă constituie soci-
etatea civilă. Stimulările pro-
pagandistice din partea
sistemului au fost secunde,
cei care au protestat față de
traiectoria autoritaristă
orientată estic a României
oricum ar fi făcut-o, poate
doar cu mai puțin impact
mediatic garantat și cu cos-
turi personale și mai mari
decât cele care au fost.

Banii nu au miros!

Societatea civilă nu tre-
buie să se simtă trădată prin
faptul că organizațiile occi-
dentale, state UE, NATO,
agreează soluția USL2 de azi.
Pentru că, interesele de stat
nu au nimic moral în ele,
banii nu au miros, nici din-
spre vest, nici dinspre est. Ne
place sau nu, dar tu, politi-
cianul de dreapta, să te
îmbolnăvești de ”ciuma
roșie”, demonstrează câtă
slăbiciune și lașitate există.
Cu Vasilica, Ludovic, Raluca,
Rareș, Alina, Anisie etc. nu

construiești nimic, doar
susții un partid slab.

Disconfortul societății
civile poate veni, eventual,
din lipsa de acces la putere și
decizie în interes public pe
termen scurt. Dar poziția pe
tabla de șah e mult diferită
față de cea din 2012. Jocul e
în alți termeni ai reformei, pe
care trebuie să o facă cei care
cu disperare s-au opus, până
când instituțiile occidentale
le-au garantat, de facto, că
vor putea controla mai mulți
bani decât cei pe care i-ar
putea obține din exploatarea
concetățenilor lor.

Întotdeauna oportuniștii
sunt majoritari numeric și
migrează ultimii spre direc -
ția de succes istoric, de unde
bate vântul mai bine, fără să
contribuie la tranziție. Ei
sunt patrioții ”lătrai”.

Pe termen scurt, există
conflict de interese între so-
cietatea civilă și propagan -
diștii democrației liberale.
Propagandiștii servesc statul
în exercitarea puterii, ceilalți
generează condițiile de
existență a statului. În acest
moment, statul nu are in-
teres să puncteze cinismul
acțiunilor sale, decuplarea
de moralitate. În timp, soci-
etatea civilă are obligația să
o arate și să impună co -
rectarea atitudinii pe termen
mediu și lung.

Mizele acțiuni civice de
acum înainte pot fi altele
decât cauze strategice, de ex-
emplu monitorizarea atentă
a politicilor publice pe
domeniile de competență
epistemică, sau construirea
de noi vehicule politice, sau
accentul pe propria dez-
voltare. 

În competiția cu opor tu -
niștii, care mimează pe iu-
birea de libertate și patrie
excesiv, reprezentați de
coaliția la putere prin tră -
darea mandatului unei părți
din cei care i-au votat, avan-
tajul oamenilor din societate
civilă e competența superi -

oară, căreia pentru succes e
cazul să i se adauge un real-
ism mai susținut. 

Toate se vor deconta, 

la timpul lor!

Această coaliţie este
supusă la foarte multe con-
flicte, care nu sunt numai
PSD-PNL. Un conflict foarte
grav, adică principalul re-
sponsabil dacă se va
destrăma coaliţia asta, va fi
Florin Cîţu. Aici, PNL a greşit.
Trebuia să-l debarce din
timp.  În primul rând, el nu-l
suportă pe Ciucă, foarte im-
portant, puţină lume ştie. Și,
e mult mai şmecher decât
credem noi, pentru că, o
formulă de a submina o gu-
vernare este să livrezi presei
tot felul de ştiri din interiorul
Guvernului. Şi sigur el va
livra. Coaliția are un punct
slab PNL, unde electoratul
apleacă urechea la presă și
rețele sociale.

Ei sunt foarte sensibili la
astea, faţă de PSD care e
”ciuca bătăii”, cărora nu le
pasă ce scrie presa. PSD stă
într-un concubinaj care îl
atacă oră de oră. PNL nu
poate face performanță cu
miniștrii care au dus doi ani
țara în dezastru. Iohannis,
Ciucă și Ciolacu pot ține
această Coaliție,  dar PNL
trebuie să scape de ,,frip -
turiști” incapabili. Și PSD are
dar, spre deosebire de PNL, a
scăpat de mulți. Îl anunț pe
dl. Ciolacu că am armata
făcută și rog să fiu numit
ministru al Armatei. Dar nu
sunt sociolog și nici cu alți
băieți nu am treabă. Toate
acestea, la timpul lor, se vor
deconta.

Astăzi, aproape oricine se

consideră inteligent

Dar lumea noastră este
populată de tot felul de oa-
meni, cu niveluri de inte -
ligență extrem de variate.
Până la urmă, gândurile
noastre tind întotdeauna să

sune inteligent în propriul
nostru cap, nu-i așa? Însă oa-
menii care sunt mai puțin
deștepți au obiceiuri care ies
în evidență și îi pot da de gol
uneori. Iată care sunt aceste
semne, prin care poate fi
recunoscută prostia.

• Oamenii stupizi 
Îi învinovățesc pe ceilalți

pentru propriile lor greșeli.
Este foarte vizibil, neprofe-
sional și ceva ce o persoană
inteligentă nu ar face nicio -
dată. Oamenilor proști nu le
place să își asume respons-
abilitatea pentru greșelile
lor. Ei preferă să se închidă în
sine, sau pur și simplu să de-
a vina pe ceilalți. 

• Ei au întotdeauna drep-
tate

Un semn sigur de inte li -
gență este capacitatea de a
privi și de a înțelege lucrurile
dintr-un alt punct de vedere,
iar oamenii inteli genți sunt
deschiși către noi informații și
parametri în schimbare.
Ceilalți, pe de altă parte, vor
continua să se certe, indiferent
de argumentele valide aduse
împotriva lor. Ei își su pra esti -
mează propriile abilități, în
timp ce subestimează com -
petența celorlalți.

• Ei reacționează la con-
flicte cu furie și agresiune

Evident, chiar și cei mai
deștepți oameni pot să se en-
erveze cu adevărat, din când
în când. Dar, cei mai puțin
inteligență, atunci când simt
că nu dețin controlul asupra
unei situații atât cât și-ar
dori ei, tind să folosească
mânia și comportamentul
agresiv pentru a-și asigura
poziția.

• Ei nu vor să învețe ceva
nou

Și cred că le știu pe toate,
că sunt mai presus de toți
ceilalți. Le lipsește cu desă -
vârșire dorința de auto-edu-
care și auto-dezvoltare.

• Ei ignoră nevoile și sen-
timentele altor oameni

Oamenii inteligenți tind să
fie foarte buni la empati-
zarea cu ceilalți. Acest lucru
îi face să înțeleagă mai ușor
punctul de vedere al altei
persoane. Oamenilor mai
puțin deștepți le este greu
să-și imagineze că oamenii
ar putea gândi altfel decât ei
și, prin urmare, nu ar fi de
acord cu ei. De asemenea,
conceptul de a face ceva pen-
tru cineva fără a aștepta o
favoare în schimb este total
străin pentru ei. România
este ocupată de politicienii
inculți 

Credeam ca numai Dăn -
cilă și Elena Ceaușescu sunt
catalogate, dar o avem pe
Alinuța, Raluca, Anisie, în
secolul vitezei, care au făcut
de ras liberalismul de dreap -
ta. De Cîțu nici nu mai vor -
besc, pentru că nu înțelege
nimeni ce spune. De clanuri
mafiote, de băieți deștepți,
de politicieni corupți, de in-
terlopi apărați de parlamen-
tari, ce să mai spun? 

La noi, se fură orice!

Motorină la cisternă, de la
baza Mihail Kogălniceanu, se
fură cu vaccinarea la chiu ve -
tă, se fură cu legea în mână,
se fură la dez membrări auto
și la arderi de deșeuri me -
dicale, se fură banii de pe
pieptul mortului. Nu uitați
,,gradul de inteligență a celor
care votează se reflectă în
gradul de inteligență a celor
aleși.

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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De la ,,fripturiști’’și patrioți

,,lătrăi", la dezastrul țării ! 



Mod de preparare: 
Se unge o tavă cu 50 g unt,

în care se pun cartofii fierți,
curăţaţi, tăiaţi rondele şi
condimentaţi. În untul rămas
se căleşte puţin ceapa, se
adaugă cârnăciorii tăiaţi
bucăţele, iar după ce s-au
prăjit puţin, ingredientele se
toarnă peste cartofii din tavă.

Se bat apoi ouăle la care se
adaugă condimentele dorite,
brânza rasă. Compoziţia se
toarnă peste cartofii şi
cârnaţii din tavă. Tava se dă
la cuptor până ce compoziţia
se rumeneşte deasupra.
Cartofii franţuzeşti se pot
servi cu murături, diferite
salate sau lapte acru.
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Mod de preparare:
Legumele se taie cubuleţe

sau rondele şi se călesc în
puţin ulei. Peste legumele
călite se toarnă apă şi se lasă
la fiert. Când sunt aproape
fierte se adaugă orezul sau
pastele şi se continuă fier-
berea. 

După aproximativ 15
minute, când pastele s-au
fiert se adaugă bulionul,

puţin zahăr, vegeta, sare şi
piper. În ciorba clocotită se
sparg ouăle (ochiuri) şi se
lasă câteva minute pe foc,
până se fierb. 

După ce se stinge focul, se
adaugă verdeaţa tăiată mă -
runt şi se pune un capac dea-
supra.  După câteva minute,
ciorba se drege cu ou şi
smântână. Se poate servi şi
cu crutoane.

INGREDIENTE

o ceapă, morcovi,
păstârnac, ţelină, puţin
ulei, bulion (după gust),
ouă (în funcţie de câte
persoane sunt la masă),
verdeaţă, smântână,
paste făinoase scurte
sau orez, condimentele
preferate. 

CIoRbă DE RoşII Cu ouă 

CaRTofI fRaNţuzEşTI Cu CâRNăCIoRI 

INGREDIENTE

2 ouă, 7 linguri zahăr, 9 linguri ulei, 9 linguri lapte,
un plic praf de copt, 2 căni făină (650 g).

Pentru umplutură: 9-10 mere mari, 1/2 pachet
margarină, 5 linguri zahăr,  un praf de scorţişoară.

Prăjitură cu foi 
și mere 

Mod de preparare:
Pentru prepararea um -

plu turii, merele se curăță, se
dau pe răzătoare și se călesc
10 minute împreună cu
zahărul și margarina tăiată
cubulețe. Pentru ca merele
să aibă o culoare frumoasă,
scorțișoa ra se va presăra
doar atunci când merele se
așază peste foile din tavă. 

Între timp, se prepară alu-
atul. Ouăle se mixează cu
zahărul, apoi treptat, se
adaugă laptele, uleiul și cele-
lalte ingrediente. Se va
obține astfel un aluat ușor de
modelat. Aluatul se împarte

în trei, din care se fac trei foi.
Prima foaie se pune într-o
tavă tapetată cu hârtie de
copt, urmează jumătate din
umplutură, care se presară
cu scorțișoară. Peste
umplutură se pune cea de a
doua foaie de aluat, umplu-
tura rămasă, scorțișoara și
cea de a treia foaie. Aceasta
se unge cu ulei şi se presară
zahăr tos deasupra. Tava se
dă la cuptor, la foc mediu,
timp de 45 minute.

Prăjitura cu mere se
pudrează cu zahăr vanilat şi
se taie numai după ce s-a
răcit.

INGREDIENTE

6 cartofi mari, fierţi în coajă, 4 cârnăciori, 2 cepe,
sare, piper, 3 ouă, 300 g brânză telemea, 100 g unt
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TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând apartament două camere,

Deva, str. Zamfirescu, bl.A6, et.4. Preț:
40.000 euro, negociabil, telefon:
0787.889.781. 

l Vând apartament 3 camere,
cartier Dacia, AL. Romanilor, bl 11, sc.
I, et. IV, ap.19, fără balcon,  2 focuri la
gaz, fără îmbunătățiri. Preț: 30.000
euro, telefon: 0724.410.916.

l Vând apartament Deva, 60 mp.,
str. Al. Pescarilor, bl.A 10. sc.1, parter
față, colț, două intrări, băi, focuri,
beci, terasă, proiect balcon, posibilități
de extindere o cameră. Preț: 255.000
lei, telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament 3 camere,
bucătărie, baie, fără îmbunătățiri.
Preț: 30.000 euro, telefon:
0737.148.544.90.

l Vând apartament 3 camere,
baie +bucătărie, cartier Dacia, Al,Ro-
manilor, bl.11, sc.I, et.4, ap.19. Preț:
50.000 lei, telefon: 0737.148.544.

l Vând garsonieră Brad, et.3,
vedere în ambele părți, ușă metalică,
termopan, complet mobilată și utilată.
Preț: 17.000 euro, telefon:
0737.192.061.

l Vând apartament Deva, str.
Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter, 60 mp,
2 intrări, focuri, beci, terasă, posibili-
tate extindere. Preț: 255.000 lei, 
telefon: 0753.671.752.

l Vând garsonieră, 38 mp, et.1,
gresie, faianță,termopan, ușă
metalică, CT. Preț: 14.500 euro, tele-
fon: 0736.175.735, 0762.754.969.

l Vând casă și grădină intravilan
10000 m şi alte parcele, Ilia sat Bacea
nr.31. Volieră păsări, pavilion remorcă,
grinzi pentru pod peste apă, 3 butoaie
de 1600 kg fiecare, 2 bazine fibră sticlă
50 t, țeavă neagră. Informaţii şi detalii
la tel.0730.903.368.

l Vând casă cu grădină, în
suprafață de 4700 mp, pretabilă 
pentru casă de vacanță sau cămin
pentru persoane vârstnice. 
Telefon: 0743.057.974.

l Vând casă cu grădină, 
livadă de pomi fructiferi, precum și
terenuri adiacente, pretabile pentru
APIA. Telefon: 0743.057.974.

l Vând apartament trei camere,
decomandat, et.2,  două băi, CT, gresie,
parchet, ușă metalică, zona piață
Deva. Preț: 72.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând casă de vacanță în
Săcărâmb, cu teren 1500 mp, P+1 din
lemn, 2 camere, bucătărie, baie cu duș,
hidrofor,boiler, sobe teracotă, pe
lemne. Preț: 25.000, tel. 0722.564.004.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona piață, parter, semideco-
mandat, contorizat, neamenajat, ușă
metalică. Preț: 45.000 euro, (fără
agenție), telefon: 0725.452.888.

l Vând apartament 2 camere, de-
comandat, mobilat, 54 mp, CT,  2 bal-
coane închise, et.7, zona gării, Deva.
Preț: 55.000 euro, tel: 0731.431.429.

l Vând apartament în Deva, 60
mp, str. Pescăruș, bl.A 10, sc.1, parter
față, 2 intrări, focuri, băi, beci, terasă,
este multifuncțional. Preț: 255.000 lei,
telefon: 0753.671.152.

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

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

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

apartament 3 camere, CT, ter-
mopan, 65 mp, mobilat și utilat,
chirie 250 euro, plus garanție, pen-
tru o familie serioasă.Telefon:
0254.215.212.

l Închiriez garaj din cără -
midă, la curte, Deva, zonă centrală
(Spital), unei persoane serioase.
Chirie modică. Tel. 0724.451.762.

l Închiriez/vând casă cu 5
hectare pământ, fân și pomi, grajd,
întabulată CF, utilități, cale de acces,
la 300 m de comuna Blăjeni, telefon:
0728.846.517.

l Închiriez teren la DN 7, zona
Dedeman, front stradal, cu toate
utilitățile, 500-1000 mp. Preț: 1
euro/mp, 0723.350.905.

l Închiriem spații de depozitare,
DN7, diverse suprafețe, intrare tir,
zona Volvo, telefon: 0723.350.905.

l Închiriez spații și teren pentru
depozit de la 100 mp la 500 mp, pen-
tru diverse activități. Preț: de la 1 la 5
euro, telefon: 0723.320.965.

l Ofer pentru închiriere spațiu
comercial, 24 mp, cu baie, amenajat
schimb valutar, zona piață. Preț: 200
euro/lună. Telefon: 0745.202.448.

l Ofer pentru închiriere
garsonieră, Deva, piață, CT, termopan,
mobilată și utilată. Preț: 500 lei/lună
plus 2 garanții, la persoană cu 
serviciu. Telefon: 0254.215.212.

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 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, zona piață, decoman-
dat, balcon, termopan, mobilat și
utilat complet. Preț: 150 euro/lună,
plus garanție. Telefon: 072.055.313.

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

TeReNURI
l Vând teren în localitatea Bejan,

comuna Șoimuș, 2880 mp, FS 33 m,
apă, gaz, curent, proiect TOPO. Preț:
39.000 euro. Telefon: 0725.452.888.

l Vând 2,62 ha teren în Lunca
Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 3
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

l Vând teren, 640 mp și 8000 mp,
la 5 km de Deva, cu toate facilitățile în
apropiere. Telefon: 0744.633.217.

l Vând teren extravilan, întabulat
dar neparcelat, 1ha și 13 ari. Hațeg,
Răstoaca, strada 1 Mai. Proprietarul
locuiește în  Subcetate, com.
Sântămăria Orlea, nr.136. Preț: 6
euro/mp, telefon: 0785.116.197,
0755.488.124.

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 Vețel, la DN7, un
hectar, FS 30 m, apă, gaz, canal, de-
schidere la două străzi, proiect TOPO.
Preț: 65.000 euro. Tel. 0722.564.004.

l Vând teren de 2 ha și casă din
lemn, 2 camere, coridor și beci
bătrânesc, drum de mașină, pomi 
fructiferi, zona localității Abrud. 
Telefon: 0790.641.826. Preț: 30.000
euro, telefon: 0790.641.826.

l Vând teren intravilan, Deva,
zona Boromir, 4200 mp, FS 33 m,
anexe, toate utilitățile. Preț: 50
euro/mp, telefon: 0745.202.448.

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. 
Telefon: 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 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, înma-
triculat, situat în Lunca Crișului, com.
Baia de Criș. Preț negociabil, telefon:
0254.211.687, 0735.195.269.

AUTO

l Vând sau schimb cu auto, 4-5
uși Ford KA, AF.2012, 1246 cmc, înma-
triculat, toate dotările tehnice, taxe,
ITP la zi, jante de rezervă, consum
mic. Preț: 3000 euro, telefon:
0720.528.350.

l Vând Opel Astra Caravan, AD
1994, 2000 cmc, stare bună de
funcționare, taxe la zi, până în
17.11.2022. Preț: 1000 euro, telefon:
0720.528.350.

l Vând Opel Astra, AF 1998,
arată foarte bine,. ITP făcut, pornire
ușoară. Preț: 1100 euro, tel.
0721.312.310.

l Vând electromotor alternator,
radiator apă, tobă eșapament, spoiler,
stare foarte bună (motor Ford Tranzit
2496). Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând sau schimb Ford KA, AF
2012, 1246 cmc, înmatriculat, taxe la
zi, toate dotările tehnice, consum mic
(benzină), 4 jante rezervă. Preț: 3500
euro, telefon: 0721.528.350.

l Vând VW Tiguan, AF 2011,
96.000 km, 20 TDI Bluemotion,
4x2,Germania, întabulat, ITP 2023.
Preț: 12.500, informații tel.
0726.141.632.

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

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.

OFERTE SERVICII

l Meseriaș, execut lucrări de
amenajări interioare, exterioare (ten-
cuieli, rigips, gresie, faianță) în Deva
și împrejurimi. Telefon: 0774.515.374

l Îngrijesc doamne vârstnice sau
copii peste doi ani la domiciliul lor.
Rog și ofer seriozitate, telefon:
0731.129.646,  0736.175.735,
0762.754.969.

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

MATRIMONIALE

l Domn, 52 de ani, 190/93, din
Deva, singur, fără obligații, doresc
cunoștință cu o doamnă singură,
creștină, cult penticostal sau baptist,
pentru prietenie/căsătorie, din Deva
sau împrejurimi. Aștept doar SMS pen-
tru a lua legătura. Telefon:
0752.396.515.

l Sunt o persoană cu dizabilități,
doresc să cunosc o persoană de sex
opus, de preferință cultul baptist sau
penticostal, să fie serioasă și cu frică
de Dumnezeu. Telefon: 0774.042.022.

l Tânără, serioasă, ardeleancă,
doresc să cunosc un tânăr serios, pen-
tru prietenie-căsătorie. Rog seriozi-
tate, telefon: 0758.669.324.

l Tânăr simpatic, 33/180/80 kg.
cu locuință și auto, serviciu stabil,
harnic și serios, doresc căsătorie cu o
doamnă/domnișoară compatibilă,
poate avea și un copil. Neserioasele să
se abțină! Telefon: 0731.003.834.

l Domn, 65/168/56, singur, sin-
cer, fără vicii, pensionar cu locuință,
doresc căsătorie cu o doamnă cu
aceleași calități, nematerialistă. Rog
seriozitate. Telefon: 0745.649.281.

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 Pensionar, serios, bine situat,
fără obligații și vicii majore, doresc să
cunosc o doamnă între 52-56 de ani,
de condiție bună, frumoasă, gospodină,
pentru prietenie sinceră, de lungă
durată. Tel. 0790.641.826.

l Domn singur, cu pretenții de la
viață, de vârsta a treia, fără vicii,
doresc să cunosc o doamnă fără vicii
pentru o prietenie de durată. Telefon:
0254.211.731, după ora 16,00.

l Văduv, 79/170/70 doresc să
cunosc o doamnă de 60-68 de ani pen-
tru prietenie-căsătorie. Telefon:
0723.962.791.

l Domn, 64 de ani, 170/80, singur,
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 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.

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.

DIVERSE

l Vând plită ceramică și cuptor
electric, noi, nefolosite, ”Kontinent”.
Preț 1100 lei, pat din lemn lăcuit,
200x80, cu saltea Relaxa, pentru o
persoană, telefon: 0729.458.187,
0744.754.310.

l Vând cizme de femei nr.36 și 37,
din piele, stare foarte bună. Preț: 100
lei, telefon: 0749.086.041.

l Vând frigider Arctic, 2020,
garanție 7 ani și aragaz ”Indesit”,
model 2020, garanție 5 ani. Preț: 500
lei, telefon: 0738.464.518.

l Vând pârlitor pentru pârlit
porci, pe lemne, acționat cu ventilator
electric 220 V, nou. Preț negociabil,
telefon:  0732.052.844.

l Vând mașină de spălat Albatros
MMT cu storcător, folosită câteva luni,
în garanție. Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând aparat de făcut cârnați.
Preț: 100 lei, telefon: 0726.184.994.

l Vând cizme de damă, nr.36 și
37, din piele, în stare bună, preț 100
lei, negociabil. Telefon: 0749.086.041.

l Vând goblenul ”Mesteceni aurii”,
înrămat, 36x19 cm. Preț:  550 lei, 
telefon: 0725.483.189.

l Vând colecția de cărți din 
”Romanul de dragoste”, șemineu
marmură, bibliotecă cu masă
încorporată, pat pliant, tacâmuri inox
și de argint, tablouri goblen, alte
obiecte de cristal și uz casnic. Telefon:
0254.211.687, 0735.195.269.

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

Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de  MICĂ PUBLICITATE, în con-

formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
prin conţinutul lor, legea.
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Straja – Sezonul de schi
din acest an ar putea fi des -
chis oficial la acest sfârşit de
săptămână, anunţă adminis-
tratorii pârtiilor din staţiu -
nea Straja. 

Iniţial, des chi derea era
programată cu ocazia Zilei
Naţionale, însă vremea nefa -
vorabilă şi ploaia au distrus o
parte din stratul de zăpadă
pregătit de administratorii
pârtiilor încă de la jumătatea
lunii noiembrie. 

„Am pornit tunurile de
zăpadă artificială încă din 18
noiembrie şi pe pârtii s-a
adunat un strat de aproxima-
tiv 20 de centimetri. Din
păcate, la începutul acestei
săptămâni, luni, a plouat
foarte mult, iar stratul de
zăpadă a fost compromis. Pe
unele pârtii sunt porţiuni în
care zăpada a fost spulberată
de vântul puternic”, a de-
clarat cabanierul Emil Părău,
administratorul mai multor
pârtii din Straja.

De la jumătatea acestei
săptămâni, în Straja a nins
uşor, dar, din păcate, vântul a
suflat cu putere, ceea ce a
făcut ca zăpada să fie

spulberată din mai multe
locuri de pe pârtii. 

Dacă temperaturile se vor
menţine negative şi vântul se
va domoli, atunci administra-
torii pârtiilor vor putea porni
20 de tunuri de zăpadă pen-
tru refacerea mai multor
zone de schi. În acest fel,
sâmbătă sau duminică ar fi
posibil să se schieze pe pâr-
tiile Constantinescu şi Pla-
toul Soarelui, a menţionat
Părău. 

au furat de la
telescaunul din Straja

Pe de altă parte, mai multe
elemente şi cabluri au fost
furate de persoane necunos-
cute din staţia de comandă a

telescaunului ce deserveşte
cea mai înaltă pârtie din
staţiunea Straja, la 1.868 de
metri altitudine. Instalaţia de
transport pe cablu este acum
în imposibilitatea de a mai fi
reparată în actualul sezon de
schi. 

Potrivit IPJ Hunedoara, în
urma investigaţiilor a rezul-
tat că şi camera de forţă a
aceluiaşi telescaun a fost
vandalizată în luna august,
hoţii furând componente şi
cabluri electrice. 

Cazul nu a fost semnalat
însă poliţiştilor la acel mo-
ment. În cauză, poliţiştii au
întocmit dosar penal pentru
săvârșirea infracțiunilor de
furt calificat și distrugere.
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16 - ACTUALITATE

Hunedoara – După o pe -
rioadă în care s-a aflat în
reno vare, bazinul de înot din
Hunedoara s-a redeschis
pentru publicul larg! 

Pandemia impune însă câ -
teva restricţii, iar una dintre
normele sanitare în vigoare
permite accesul pu blicului la
doar 30 la sută din capaci-
tatea de primire a bazi nului.
Astfel, dimineaţa pot intra

maximum 30 de persoane
(deoarece, în pri ma parte a
zilei au loc şi an trenamente
ale sportivilor de perfor -
manţă), iar seara pot intra
cel mult 60 de persoane.

Toate persoanele care do -
resc să intre la bazinul de
înot Hunedoara trebuie să
prezinte un certificat verde
de vaccinare.

Se redeschide bazinul 
de la Hunedoara

Bazin de înot şi la Deva
Deva - Un bazin de înot va fi construit în municipiul

Deva în baza unei investiții ce va fi derulată de Compania
Națională de Investiții. Consilul Local Deva a aprobat
predarea amplasamentului lucrării către CNI, acesta fiind
situat pe strada Zăvoi. La finalizarea lucrărilor municipiul
Deva se obligă să mențină destinația bazinului de înot și
să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani. 

Vaţa de Jos – Satul este
locul nealterat în care se mai
păstrează obiceiurile de
iarnă moştenite de la bunicii
şi părinţii noştri. Din păcate,
fără o implicare reală a unor
oameni de calitate şi a
autorităţilor locale, capabile
să sprijine tradiţiile prin di-
verse programe culturale,
există riscul ca şi acest loc să
se piardă. 

Postul Crăciunului este
momentul în care viaţa satu-
lui se schimbă, iar ritmul
alert de peste vară şi truda
adunării recoltei, în toamnă,
sunt răsplătite de tihna fa -
miliei şi a casei.

De aceea, este de salutat
iniţiativa administraţiei lo-
cale din comuna Vaţa de Jos,
unde a fost pus, din nou, în
valoare obiceiul şezătorilor

din Postul Crăciunului. S-a
întâmplat la expoziția etno -
grafică "Zestrea Apusenilor"
deschisă în această parte a
Ţării Zarandului.

„Am considerat că este
bine să păstrăm, atât cât se
poate, obiceiurile străvechi
pentru a le putea prezenta în
faţa tinerilor. Sunt lucruri pe
care ei le descoperă cu
plăcere, iar unora nici nu le
vine să creadă că în satul lor
au existat asemenea obi-
ceiuri. De aceea, mă bucur
atunci când munca unor oa-
meni inimoşi este apreciată
şi aş dori să le felicit pe
doamnele care au organizat
această şezătoare”, spunea
primarul comunei Vaţa de
Jos, Liviu Linţă.

La şezătoare, tinerii pre -
zenţi au văzut cum se toarce,

fetele au putut învăţa din
tainele gospodăriei de la fe-
meile mai în vârstă, iar
băieţii şi-au putut arăta pri-
ceperea de a spune poveşti
şi, de ce nu, de a o cuceri pe
aleasa inimii.

Colegii din Consiliul Jude -
ţean Hunedoara au surprins
în imagini, atmosfera de la
şezătoarea organizată în co-
muna Vaţa de Jos, iar fo-
tografiile spun totul despre
atmosfera de acolo.

Sezonul de schi s-ar
putea deschide la acest
sfârşit de săptămână

Şezătoare la Vaţa de Jos


