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Companii din patru ţări
sunt interesate de
cumpărarea
Termocentralei Mintia.
Prima licitaţie este
programată pe 15 iulie.

Autorităţile locale
din comuna Băiţa au
depus un nou proiect
pentru obţinerea
finanţării necesare
introducerii
gazului metan.

PAG. 8-9 nATURă
Așteptate cu nerăbdare
în fiecare an, cireșele sunt
o sursă incontestabilă de
vitamine și minerale,
virtuțile lor binefăcătoare
fiind cunoscute încă
din timpuri străvechi.

Fondat de Cornel POENAR

Liceul Tehnologic Agricol "Alexandru Borza"
Geoagiu este singura instituție de
învăţământ cu profil agricol din judeţ. /pag. 5
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Câştigătorii din această săptămână sunt: • ZAHARIE AURELIA din Deva
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Satisfacţia mea zilnică este zâmbetul
pacienţilor la sfârşitul şedinţei
Dialog cu medicul stomatolog Oana ARTEAN - Hunedoara

– De ce stomatolog și nu
altă profesie?
– În copilărie am fost
inspirată de mama celei mai
bune prietene ale mele, care era
medic, era o femeie independentă, puternică și empatică.
Oamenii veneau la ea pentru
ajutor, iar ea le alina durerea și
asta m-a inspirat, a fost un
model pentru mine.
– Ce înseamnă pentru
dumneavoastră pacientul?
– Un om care vine la noi de
multe ori cu durere, de cele mai
multe ori cu frică, cu anxietate
legată atât de ce i se va întâmpla
pe scaun, cât și de rezultatul
muncii noastre. Încercăm, mai
ales la prima vizită, să ascultăm
pacientul, să vedem care sunt
nevoile și așteptările lui, să
creăm o legătură între noi și
acesta, să îi dăm încredere și să
îi scădem anxietatea.
– Vă aduce satisfacții activitatea de stomatolog?
– Cu siguranță. Este o
meserie grea, solicitantă fizic și
psihic, dar cu satisfacții imediate. Zâmbetul pacientului la
sfârșitul ședinței, când îi dai
oglinda în mână, după ce i-ai
refăcut aspectul dinților frontali
sau nenumăratele mulțumiri și
ușurarea de pe fața unui pacient
anxios, după un tratament lipsit
de durere. Toate astea sunt
satisfacții zilnice care ne
încurajează.
– Vă confruntați cu greutăți?
– Din păcate, deoarece tratamentele stomatologice sunt
costisitoare și nu sunt decontate
de către stat și nici nu se face
suficientă educație de prevenție, mulți pacienți ajung la

noi foarte târziu, după ce au
pierdut mulți dinți sau cei
restanți sunt foarte afectați, iar
posibilitățile de tratament sunt
limitate sau foarte costisitoare.
De multe ori este o discrepanță foarte mare între ceea ce
își dorește pacientul și ce se mai
poate face la costuri rezonabile.
Spre exemplu, nu vor să extragă
un dinte care nu mai poate fi
salvat, sau nu acceptă ideea de
proteză mobilă.
E nevoie de multă răbdare și
empatie, sunt dăți în care
reluăm din nou și din nou
aceleași explicații cu un pacient
până când ajungem la un plan
de tratament asupra căruia să
cădem de acord.
– Ce tratamente moderne
folosiți în slujba pacientului?
– Încercăm pe cât posibil să
ținem pasul cu tehnologia pentru a veni în întâmpinarea
nevoilor pacienților. Pe lângă
apex locator, ace endodontice
rotative și diga care deja nu mai
reprezintă o noutate, ci normalitatea în efectuarea tratamentelor endodontice (scosul
de nerv), de 2 ani am introdus
și scanarea digitală. Cu ajutorul
scanerului intra-oral, înregistrăm dinții pacientului și ocluzia
și o transmitem digital tehnicianului dentar care realizează
pe calculator designul restaurării dentare și apoi dă comanda unei mașini care frezează
dinții într-un bloc de zirconiu.
Scanerul intra-oral practic
înlocuiește amprentarea clasică
sau mulajul cum îi spun
pacienții. Este mult mai precis și
mai ușor de suportat de către
pacienți.
– Aveți în vedere cumva

legea compensației?
– Avem în vedere o etică a
muncii și a profesiei noastre de
medic. Avem o meserie foarte
tehnică cu ace, freze, turbine,
milimetri, dar toate astea se
desfășoară în gura unui om și
se poate întâmpla să faci un
tratament perfect tehnic și
totuși pacientul să plece
nemulțumit. De accea tot ce
facem trebuie gândit în contextul complex al stării generale
fizice și psihice a pacientului.
Niciodată nu gândim tratamentul din perspectiva câștigului nostru financiar, ci îl
adaptăm la pacient. Țelul este
ca pacientul să plece mulțumit
din cabinet. Câteodată asta se
întâmplă foarte ușor, iar altă
dată durează luni de zile sau nu
se întâmplă deloc. Dacă reușim
să obținem acest deziderat,
compensația vine pentru că el
ne
recomandă
familiei,
vecinilor, cunoștințelor sau ne
trimite o poză sau o filmare în
care zâmbește fericit cu noua
dantură.
– Cum folosiți timpul între
cabinet și familie, fiind soție
și tânără mamă?
– Timpul este într-adevăr
foarte prețios, încerc să îl gestionez cât mai bine. Din fericire,
fac o echipă bună cu soțul meu
atât la cabinet, cât și acasă.
Lucrăm pe ture inverse astfel încât fiecare dintre noi să fie
jumătate de zi la cabinet și
cealaltă jumătate acasă cu
copiii. Mă consider norocoasă
din acest punct de vedere, pentru că reușesc să împac cariera
profesională cu viața de familie.
– Timp liber aveți?
– Strict pentru mine foarte

puțin. Timpul liber îl petrec în
general cu copiii, care sunt
acum destul de mărișori ca să
putem face diferite activități
împreună, plimbări cu bicicleta, schi, ieșiri în natură.
Din când în când, chemăm
bunicii în ajutor, iar eu și cu
soțul meu plecăm câteva zile
undeva. Cu un stil de viață așa
de alert și petrecând atât de
puțin timp împreună în timpul
săptămânii, este esențial ca din
când în când să ne mai
deconectăm și să petrecem
timp numai noi doi, departe de
grijile cotidiene.
– Vă preocupă pregătirea
profesională și activitatea de
cercetare în domeniu?
– Stomatologia este un
domeniu al medicinei care a
evoluat foarte mult la noi în
țară în ultimele decenii. Noile
materiale și tehnologii ne permit să le facem pacienților
tratamente mult mai corecte și
mai sigure din punct de vedere
al sterilizării (fiecare pacient
are trusa lui sterilizată și
sigilată al cărei cod este trecut
în fișa lui medicală).
Prin intermediul implanturilor dentare avem posibilitatea să înlocuim dinții lipsă,
astfel încât pacienții să nu
ajungă edentați sau cu proteză
mobilă.
Și estetica materialelor a
crescut semnificativ, cu ajutorul zirconiului și al ceramicii
presate, tehnicienii dentari
reușesc să obțină dinți foarte
estetici și naturali, iar noi facem
tot posibilul să ținem pasul cu
noile tehnologii astfel încât să
le putem oferi pacienților
noștri toate aceste tratamente
inovatoare.

– Care vă sunt gândurile
de viitor?
– În viitorul apropiat doresc
să ne extindem și să ne mărim
echipa astfel încât intervalul de
timp până la o nouă programare a pacientului să fie mai
scurt.
De asemenea, vrem să
continuăm buna colaborare pe
care o avem cu colegii noștri de
specialitate ortodontică sau
chirurgicală, astfel încât să le
oferim pacienților toate serviciile stomatologice de care au
nevoie, de la radiologie dentară
până la ortodonție și implantologie într-un singur loc.
Avem în vedere și
achiziționarea de noi aparate și
tehnologii care să ne ușureze
munca și să le putem oferi
pacienților aceleași tratamente
la ei în oraș de care ar beneficia
într-o clinică din capitală, spre
exemplu.

Familiarizarea timpurie a copiilor cu creația literară

C

ercurile de creație
literară din cadrul
structurilor Palatului Copiilor Deva - după
cum ne explica prof. Ro-

dica Pleșa, în calitatea sa
de director - completează
cultura membrilor acestora cu pasiune literară.
Ele sunt un laborator de

creație, un mijloc de completare a culturii literare.
Sunt una dintre formele de
activitate extrașcolară care
sensibilizează și dezvoltă
dragostea pentru limba
literară.
Privind alte amănunte, am
solicitat de la prof. Lavinia
Ulmian (foto mic), structura
Orăștie a Palatului Copiilor
Deva și care ne-a relatat:
„Cercul de creație literară de
la Orăștie se bazează pe
stimularea creativității și
dezvoltarea
imaginației.
Copiii au șansa de a se ex-

prima liber și de a forma noi
legături între ei. Fiecare oră
petrecută cu ei îmi oferă
șansa de a-i învăța ceva nou.
Încercăm să îi învățăm că
nu există răspunsuri greșite,

fiecare are dreptul de a interpreta din perspectiva lui. Cei
din învățământul primar au
șansa să își dezvolte vocabularul, să exerseze arta povestirii, să învețe cum pot
transcrie propriile gânduri
pe hârtie într-un mod corect.
Cu cei de la grădiniță lucrăm
la dezvoltarea vorbirii.
Cursul este gratuit. Textele și
activitățile propuse sunt selectate în funcție de specificul de vârstă”.
Pagină realizată
de Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș
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Bucureşci: Drumurile –
o prioritate pe agenda primăriei
Bucureşci – Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de drumuri de pe teritoriul comunei
reprezintă una dintre priorităţile înscrise pe agenda conducerii Primăriei Bucureşci.
Unele proiecte sunt deja în
derulare, iar altele aşteaptă
un semnal pozitiv de la ministerele de resort din Capitală.
„Ne preocupăm ca drumurile să fie într-o stare bună
pentru că o infrastructură de
calitate deschide calea şi spre
alte proiecte. În aceste zile se
execută lucrări de pietruire la
drumurile vicinale, dar şi de
modernizare şi turnare asfalt
pe un drum din Bucureşci pe

care se circula mai greu,
deoarece este în pantă”, a declarat primarul Mircea Ghilean.
Potrivit acestuia, administraţia locală aşteaptă un
răspuns de la Guvern în ceea
ce priveşte investiţiile preconizate pe mai multe
proiecte de infrastructură
rutieră. Documentaţia necesară a fost elaborată de
primărie şi a fost depusă la
ministerele de resort pentru
obţinerea finanţărilor necesare.
„Este vorba despre drumul
comunal Bucureşci-Şesuri, de
mai multe drumuri vicinale,

Crişcior: Gazul metan,
cel mai important proiect
pentru comunitatea locală

Crişcior – Obţinerea finanţării pentru introducerea
gazului metan în comuna
Crişcior reprezintă unul dintre
cele mai importante proiecte
pe care administraţia locală
putea să le câştige pentru
bunăstarea comunităţii locale.
A fost un proiect ce a necesitat
multă muncă, dar finalul a
meritat, mai ales că în ceea ce
priveşte numărul de puncte,
acesta s-a clasat pe locul al
doilea în ţară.
„Este un proiect ce va duce,
cu siguranţă, la dezvoltarea
comunităţii locale. Pentru oamenii din comună este un pas
uriaş spre condiţii de trai mai
bune, apropiate de cerinţele
zilelor noastre. În plus, unii
cetăţeni sunt în vârstă şi nu-şi
mai pot asigura lemnele de foc
pentru la iarnă. Sper ca toate
procedurile legate de acest
proiect să se deruleze aşa cum
trebuie şi să evităm sincopele.
Vom urmări, cu prioritate,
derularea fazelor acestui

proiect”, a spus primarul comunei Crişcior, Ovidiu Furdui.
După cum am mai informat, comunele Crișcior, Ilia și
Dobra s-au asociat şi au depus
un proiect în valoare de peste
26 milioane de euro pentru
dezvoltarea de retele inteligente de distribuţie a gazelor
naturale în localităţile menţionate.
La nivel naţional au fost depuse proiecte pentru rețele inteligente de distribuție a
gazelor naturale în 45 localități.
Valoarea cumulată a investițiilor este de 180 milioane
euro. De remarcat că în această
sesiune au fost propuse proiecte complexe, care deservesc
mai multe localități și un
număr mai mare de beneficiari
finali.
În urma primei sesiuni a
apelului, au fost selectate 10
proiecte care prevăd instalarea rețelelor inteligente de
distribuție a gazelor naturale
în 18 localități.

precum şi de drumurile care
au nevoie de modernizări pe

T

suprafeţe mai mari şi unde nu
a fost turnat încă asfalt. Nu în

ultimul rând, ne dorim să
obţinem finanţarea necesară
pentru alimentarea cu apă
menajeră a satului Şesuri. În
plus, aşteptăm un răspuns de
la Administraţia Fondului de
Mediu pentru un proiect ce
are ca scop modernizarea iluminatului public”, a spus primarul comunei Bucureşci.
În ceea ce priveşte evenimentele locale, primarul a
mai spus că în aceste zile se
fac ultimele pregătiri pentru a
marca, pe 2 iunie, Ziua Eroilor.
Vor fi depuse coroane de flori
şi vor fi oficiate slujbe de
pomenire la troiţele din satele
Bucureşci şi Curechiu.

Termocentrala Mintiascoasă la licitaţie pe 15 iulie

ermocentrala
Mintia va fi scoasă
la vânzare, în bloc,
pe data de 15 iulie.
Licitaţia publică va pleca
de la un preţ de 91,23
milioane euro, exclusiv
TVA.
După mai bine de un an
de la închiderea activităţii de
producţie, termocentrala
Mintia va ieşi la vânzare prin
licitaţie publică. Condiţiile de
valorificare au fost aprobate
de adunarea creditorilor.
Preţul total de pornire al
licitaţiei care va avea loc în
data de 15 iulie la sediul CEH
SA din Petroşani, este de
91,23 milioane euro, exclusiv
TVA.
În cazul în care termocentrala nu va fi vândută, atunci
licitaţia se va repeta de trei
ori, în aceleaşi condiţii de
preţ. Deja există 11 companii
interesate de cumpărarea
termocentralei.
„Noi avem potenţiali cumpărători, cu care am semnat
acorduri de confidenţialitate.
Sunt vreo 11 companii
româneşti şi din străinătate
(Coreea, Iordania, Canada,
n.red.). Evident că-i vom in-

vita pe toţi şi le vom aduce la
cunoştinţă data licitaţiei.
Aşteptăm şi alte oferte de la
alte companii”, a declarat administratorul judiciar al
Complexului Energetic Hunedoara (CEH), Emil Gros,
asociat coordonator al Expert Insolvenţă SPRL.
Solicitanţii vor trebui să
depună o garanţie de 10 mili-

oane de euro. Diferenţa de
preţ trebuie achitată în 120
de zile de la adjudecarea
licitaţiei. Pe de altă parte, viitorul proprietar al termocentralei are obligaţia de a
construi o nouă capacitate
energetică de 800 MWh în
bandă, pe gaz metan şi energie regenerabilă, până la sfârşitul anului 2026.

Paşapoarte fără programări de Ziua Copilului!
Deva - Prefectul județului,
Călin Petru Marian are o veste
bună pentru copii și părinți,
acum în pragul vacanței de
vară.
În data de 1 iunie, zi nelucrătoare, angajații Serviciului
Public Comunitar de Pașapoarte Hunedoara vor fi la da-

torie, exclusiv pentru preluarea cererilor de eliberare a
pașapoartelor pentru minori.
Astfel, în intervalul orar
8.00-12.00, fără programare
prealabilă, vor putea fi depuse, pe bază de bon de ordine, cererile de eliberare a
pașapoartelor pentru cei cu

vârsta sub 18 ani.
Atenţie, însă! Taxa de eliberare a pașaportului va trebui achitată în prealabil, copiii
vor fi însoțiți de ambii părinți,
iar cererile de eliberare documente de călătorie vor fi preluate exclusiv pentru minori.
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„Trofeul Micului
Cititor”

A

n de an, în preajma zilei de 1
iunie, Biblioteca
Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, organizează un
atractiv eveniment cultural prin care sunt
premiați câștigătorii
concursului „Trofeul
Micului Cititor”. Anul
acesta, festivitatea de
premiere va avea loc în
ziua de 31 mai 2022,
ora 10:00, la Teatrul de
Artă Deva, Sala Mare.

Tradiționalul „trofeu” este
acordat după criterii menite să
atragă spre bibliotecă, spre
lectură, un număr cât mai mare
de copii cărora dorim să le
cultivăm dragostea față de cărți.
Criteriul care a determinat
decernarea premiilor micilor
cititori a fost fidelitatea copiilor
față de bibliotecă, fidelitate pe
care am „măsurat-o” ținând
seama de numărul de împrumuturi de carte. Am hotărât săi premiem pe acei mici prieteni
ai bibliotecii care ne-au trecut
pragul de cele mai multe ori,
care s-au arătat a fi cei mai
interesați de cărți, care au fost în
permanență în legătură cu biblioteca. De aceea, acei copii care
au venit cel mai des la bibliotecă,
cei care au citit cel mai mult s-au
dovedit demni să primească

Băiţa: O nouă cerere de finanţare
pentru introducerea gazului metan
Băiţa – Administraţia locală din comuna Băiţa nu
renunţă la ideea introducerii
gazului metan în gospodăriile
oamenilor, cererea de finanţare a lucrărilor necesare
fiind depusă acum prin Programul Naţional de Investiţii
„Anghel Saligny”. Programul
permite decontarea mai multor cheltuieli şi este apreciat
ca fiind unul fezabil pentru
proiecte de amploare, cum
este cel referitor la dezvoltarea reţelelor de gaz
metan.
„Ne-am asociat cu administraţiile locale din comunele Vălişoara şi Luncoiu
de Jos şi sperăm să obţinem
banii necesari pentru acest
nou proiect. Vom continua să
găsim acele modalităţi şi axe
de finanţare prin care să
putem obţine fondurile necesare. Introducerea gazului

metan ar însemna o mare
binefacere pentru cetăţenii
din comunele noastre, un
sprijin important pentru perioada de iarnă”, a arătat primarul comunei Băiţa, Damian
Diniş.
Dincolo de acest proiect de
mare anvergură, autorităţile
locale din comuna Băiţa îşi
îndreaptă atenţia şi spre in-

frastructura de drumuri. În
atenţie se află reabilitarea
unor drumuri şi podeţe, un
răspuns în ceea ce priveşte
finanţarea solicitată urmând
să fie primit în următoarea
perioadă.
Primarul se arată optimist
în ceea ce priveşte fondurile
solicitate, decizia fiind însă la
Guvern.

Proiect Erasmus + la Şcoala
Gimnazială din Sarmizegetusa
premii.
Vor fi acordate trei premii și
zece mențiuni care-i vor recompensa pe cei mai fideli mici prieteni ai bibliotecii.
Festivitatea de acordare a
„Trofeului Micului Cititor” va începe cu un frumos spectacol
artistic. Anul acesta, talentații
artiști ai Teatrului Dramatic „Ion
D. Sîrbu” din Petroșani au
răspuns cu același entuziasm
invitației bibliotecii și vor
prezenta proiectul artistic „Fantasticul domn vulpe” după
Roald Dahl, regia Marius Costache.
Mai trebuie spus că, încă de
la intrarea în foaierul teatrului,
copiii vor avea surpriza să
întâlnească câteva statui vivante
care vor executa grațioase numere coregrafice și vor
interacționa cu copiii.
La încheierea evenimentului
copiii vor avea parte de surprize
care, sperăm, îi vor bucura și îi
vor face să îndrăgească și mai
mult biblioteca.
Nu pot fi uitați profesorii care
au îndrumat în fiecare zi copiii,
le-au recomandat cărți specifice
vârstei și i-au îndreptat spre
bibliotecă. Pentru toate acestea,
cadrele didactice merită
mulțumirile noastre și vor fi și
ele premiate.
Cu deosebită considerație,
Manager,
Ioan Sebastian Bara

Î

ntr-o lume afectată
de pandemie,
schimbări climatice
şi poluare, trei şcoli şi
un ONG au decis că nu e
suficient să observe, ci
că trebuie să acţioneze,
singurul mod prin care
şcolile pot contribui la
schimbarea de comportamente în legătură cu
aceste probleme este
educaţia pentru mediu.

Aşa s-a născut proiectul
For a Greener Europe, 20211-BE02-KA210-SCH000031341 sub coordonarea
ONG-ului Voices of the World
din Belgia. Parteneri în acest
program sunt liceele Erunal
Soszal Bilimler Lisesidin Antalya, Turcia, SUGS Zef Lush
Marku din Macedonia de

Nord şi Şcoala Gimnazială
Sarmizegetusa din România.
După o vizită premergătoare care a avut loc în luna
aprilie 2022 în Belgia, are loc
prima mobilitate LTT1 din
acest proiect în România. Cuvântul de bun venit a fost
adresat de doamna Tonca Argentina Loredana, directorul
școlii, alături de Hibais Leontin Dorin, primarul comunei
Sarmizegetusa. Mobilitatea sa desfăşurat la Şcoala
Gimnazială din Sarmizegetusa în perioada 23.05.2022 –
27.05.2022 cu participarea
coordonatorului proiectului
Elnnaz Shadras şi a câte doi
profesori şi doi elevi din
şcolile partenere.
Cu această ocazie participanţii au fost antrenaţi în

programe de formare pe
temele propuse în proiect, iar
formarea a fost realizată de
către specialişti de la Geoparcul Internațional UNESCO
Țara Hațegului. De asemenea,
participanţii au avut ocazia să
viziteze o mare parte a teritoriului județului.
Elevii Şcolii Gimnaziale din
Sarmizegetusa au fost pentru
prima dată implicaţi într-un
proiect internaţional şi ne-au
declarat că este o ocazie
deosebită de a cunoaşte alte
culturi şi de a-şi exersa
competenţele de comunicare
în limba engleză (Jessica
Crainic, clasa a VII-a, Şcoala
Gimnazială Sarmizegetusa) şi
că este uimitor cum un astfel
de proiect poate apropia oamenii care au aceeaşi dorinţă
şi aceleaşi vise (Arina Huniadi, clasa a VII-a, Şcoala
Gimnazială Sarmizegetusa).
Coordonatorul proiectului
apreciază implicarea tuturor
factorilor în astfel de proiecte
care vizează educația pentru
mediu, ca fiind o oportunitate
în schimbul de experiență
între școlile partenere.
Prin acest proiect gazdele,
cadrele didactice și elevii au
avut posibilitatea să pună în
valoare potențialul cultural și
turistic al județului Hunedoara vizitând mai multe
obiective turistice.

speciAL - 5

27 mAi - 2 iunie 2022

Liceul Tehnologic Agricol "Alexandru
Borza" Geoagiu, instituţie de
învăţământ simbol al judeţului

L

iceul Tehnologic
Agricol "Alexandru
Borza" Geoagiu este
o instituție de învățământ
simbol al Judeţului Hunedoara, deoarece este singura instituție de
învățământ agricol din
judet. Cu mândrie putem
spune faptul că, de la
înființarea sa în anul
1890 și până în prezent,
şcoala a rămas fidelă profilului agricol, reuşind pe
tot parcursul timpului să
ofere specialiști în
agricultură de o înaltă
calificare profesională.
Înfiinţată pe moşia contelui Kocsard, de societatea
maghiară EMKE, ea are ca
scop formarea de cadre agricole cu o pregătire inferioară,
necesară marilor proprietari
de pământuri, din acele vremuri. După Primul Război
Mondial şcoala trece în proprietatea statului român,
pregătind în continuare cadre
inferioare pentru agricultură.
Între 1946-1947 şcoala a
funcţionat sub denumirea de
Şcoală Medie Zoo-veterinară.
Între anii 1948-1954 a
funcţionat sub denumirea de
“Şcoala
Medie
Tehnică
Horticolă”. Din 1954 -1955 se
numeşte “Şcoala Medie
Tehnică Pomicolă”. Din 19551962 se transformă în “Centrul Școlar Agricol cu Şcoală
Profesională Pomicolă şi
Şcoala de Maiştri Pomicoli”.
Din 1962-1966 funcţionează
sub denumirea “Şcoală Tehnică Agricolă şi Şcoala Tehnică Horticolă”. Prin Legea
nr.2 din anul 1966, Şcoala
Tehnică Agricolă se trans-

formă în Liceul Agricol cu
profilurile de horticultură şi
zootehnie.
În anul 1975 unitatea a devenit Liceul Agroindustrial cu
două trepte de şcolarizare. Începând cu anul 1990-1991
şcoala şi-a schimbat denumirea în Grup Şcolar Agricol,
funcţionând cu următoarele
nivele de învăţământ: preşcolar ,primar, gimnazial, liceal –
cursuri de zi şi seral, postliceal şi şcoala profesională –
cursuri de zi.
Prin Ordinul de comasare
nr. 3269/27.02.2000, a M.E.N,
unităţile de învăţământ de pe
raza oraşului Geoagiu, au fost
afiliate Grupului Şcolar Agricol.
Unitatea şcolară este situată în centrul oraşului
Geoagiu, accesul elevilor este
facil, şcoala beneficiază de
spaţii generoase pentru
desfăşurarea activităţii, renovate la standardele actuale, cu

o bază materială bună, asigurând un cadru deosebit de
primitor pentru elevi.
Unul dintre punctele forte
ale liceului este baza materiala. Putem să ne mândrim cu
o incintă de aproape 9 hectare, iar pentru cultura mare
avem în concesiune încă 40
hectare de teren arabil, pășuni, fânețe și livezi.
Dispunem de o seră didactica înmulțitor, 5 solarii, două
parcuri dendrologice, cultură
de lavandă și trandafiri de
dulceață.
Datorită umbrelei Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin finanțarea
acordată, baza materială s-a
îmbogățit cu utilaje de ultimă
generație, atât în scop didactic, cât și pentru a putea lucra
terenurile care fac parte din
baza materială.
Cel mai mare atu al Liceului
Tehnologic Agricol “Alexandru
Borza” Geoagiu este însă,

colectivul de cadre didactice,
atât de cultură generală, cât și
cadrele didactice de specialitate.
Unul din lucrurile care ne
caracterizează este corelarea
ofertei educaționale cu cererea de pe piața muncii. Trebuie sa înțelegem faptul ca
agricultura este și va rămâne
un domeniu de viitor, motiv
pentru care specialiștii în
agricultură vor deveni un stâlp
important al societății noastre.
Dovada faptului că școala
noastră a oferit oameni valoroși de-a lungul timpului sunt
absolvenții care au realizări
deosebite, pe plan profesional
şi personal.
Primari, directori, ingineri,
tehnicieni, oameni de afaceri,
polițiști, acestea sunt doar

câteva din realizările foștilor
noștri elevi.
Este un motiv în plus pentru a oferi societății de mâine
specialiști foarte bine pregătiți, ca oferta noastră educațională să se muleze pe nevoile
reale ale acestei societăți.
Astfel, pentru a ne face
cunoscută oferta educațională,
am participat la Târgul ofertelor educaționale, desfăşurat
la Deva, în cadru Centrului
Cultural ”Drăgan Muntean”.
Am fost prezenți cu profesori și elevi tineri, motivați,
dar și cu produsele noastre.
Au fost prezentate vizitatorilor și utilaje și echipamente
de ultimă generație, precum și
noile tendințe de digitalizare a
agriculturii.
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Atletism

Florentina Marincu Iușcoargint la Grosseto Italia

A

tleta legitimată la
CSM Deva este în
creștere față de
acum o săptămână când a
cucerit o medalie de aur
la în Grecia, la competiția
internațională
organizată pe insula
elenă Kefalonia. Atunci
sportiva, pregătită de
prof. Nicolae Alexe, a avut
o săritură care a măsurat
6,37 m și cu care a urcat
pe podiumul de premiere.
Continuând seria participărilor la competițiile internaționale, competiții care
sunt teste evidente pentru
obținerea baremurilor de calificare la întrecerile mondiale din SUA și apoi la cele
europene de la Munchen, ambele din luna august, Florentina Marincu Iușco a
reușit să își îmbunătățească
performanța din Grecia și la
mitingul atletic organizat
sâmbătă în Itatia, la Grosseto,
ea a câștigat o medalie de
argint cu o săritură care a
măsurat 6,55 m.
Este un fapt pozitiv și

sunt speranțe că până la finalul perioadei de înscriere
la cele două mari competiții
internaționale, sportiva clu-

bului din Deva va reuși să își
facă baremul pentru calificare la ambele întreceri. Succes!

Două medalii de bronz pentru
judoka de la Deva

Î

Un român la Campionatele
Europene în proba
de trambulină

Î

Judo

n cadrul recentelor
întreceri finale ale
Campionatelor
Naționale de judo pentru
juniori U 13 (la feminin)
și U 15 la masculin,
reprezentanții secției de
performanță de la LPS
Cetate Deva au reușită să
urce din nou pe podiumul

Gimnastică

de premiere.
Astfel, la masculin juniorul
Rareș Petrușe (antrenor Constantin Vasiliu) a câștigat
medalia de bronz după ce sa clasat pe locul al treilea la
categoria U 15 în finala campionatului de la Sibiu.
Colega lui de club, Andreea Gîrbovan (pregătită la

clubul devean de chiar tatăl
ei, prof. Dan Gîrbovan foto) a câștigat și ea o
medalie de bronz la categoria
U13 după ce a finalizat competiția pe locul al treilea la
această ediție de campionat
național.
Felicitări sportivilor și
antrenoreilor deveni!

n două săptămâni sunt
programate două competitii pentru Alexandru
Avasiloae. La 18 ani, el
debutează la Rimini la două
concursuri foarte importante
din calendarul competițional:
Cupa Mondială și Campionatul European pentru seniori la Trambulină.
Alexandru este însoțit în Italia
de antrenorul Florin Avasiloae,
maseurul Răzvan Spirescu și de
antrenorul federal Mircea
Brânzea. Este o premieră pentru
România participarea la un Campionat European de Seniori la
Trambulină, disciplină olimpică
din 2000.
La Cupa Mondială (programată în perioada 27-28 mai)
participă 67 de gimnaști din 23 de
țări - Canada, Germania, Polonia,
Japonia, Grecia, Austria, Suedia,
Turcia, Franța, Columbia, Dane-

marca, Statele Unite ale Americii,
Brazilia, Irlanda, Australia, Noua
Zeelandă, Ucraina, Italia, Olanda,
Mexic, Bulgaria, Kazahstan și
România.
La Campionatul European
(între 1-5 iunie) sunt înscriși 64 de
gimnaști din 20 de țări – Austria,
Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Cehia,
Danemarca, Elveția, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Marea Britania, Polonia, România, Suedia,
Spania, Turcia, Suedia, Ucraina și
Italia.
Datorită organizatorilor, Alexandru Avasiloae va rămîne în
Italia între cele două competiții și
se va antrena alături de gimnaști
cu experiență în această disciplină, grație unui sprijin acordat
de către Federația Italienă de
Gimnastică care a facilitat continuarea antrenamentelor lui
Alexandru Avasiloae între cele
două competiții.

ANUNȚ
Comuna Buceș, cu sediul în Buceș, nr.79, tel.
0254684328;
fax:0254684338;
E-mail:
primariabuces@gmail.com, cod fiscal 4374202.
Anunță scoaterea spre vânzare, la licitație deschisă cu
strigare, utilaj Buldoexcavator Komatsu WB91-93-97/R5/S-5, seria 01651, model 444414828, putere motor 99,2
CP, motor tip DIESL S4D104-E3, an de fabricație 2005,
număr ore funcționare 8.537, fărănumăr de înmatriculare.
Utilajul Buldoexcavator Komatsu WB91-93-97/R-5/S5 este dotat cu cupă 600 mm, cupă taluzare, braț standard,
cupă 4x1, circuit picon, acesta a fost achiziționat prin
cumpărare în anul 2006.
Utilajul Buldoexcavator Komatsu WB91-93-97/R-5/S5, nu se află în stare de funcționare, prezentând mai multe
defecțiuni.
Documentația de atribuire:
Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire,la cerere, începând cu
data de 13.06.-16.06.2022,de luni până vinerei între orele
09,00-15,00 de la sediul Primăriei comunei Buceș, din loc.
Buceș, nr.79, jud. Hunedoara, Compartimentul Urbanism
și Amenajarea Teritoriului
Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea
documentaţiei de atribuire:
100 lei/exemplar, ce se achită cu numerar la caseria
instituţiei.
Data și locul la care se va desfășoară sedința publică de
licitație cu strigare: 17.06.2022, ora 1000,, în sala de
Ședințe a Primăriei Comunei Buceș.
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Cupa României la fotbal
într-o nouă formulă
competiţională din viitorul sezon

Fotbal pe plajă

West Deva, locul trei la Varna

C

C

ompetiția va avea o
nouă formă, mai
atractivă, cu mai
multe dueluri tari, pe
modelul viitoarei
Champions League.
Decizia de a schimba
modul de desfășurare a
competiției a fost luată cu ajutorul partenerului Hypercube,
care a remodelat competiții
europene și mai multe campionate de pe continent, inclusiv
UCL, și în urma consultărilor
cu toate părțile interesate,
cluburi, AJF-uri, deținători de
drepturi, jurnaliști, suporteri
și sindicatul jucătorilor.

Prin această schimbare,
Federația Română de Fotbal
și-a
propus
creșterea
numărului de spectatori, a
audiențelor TV și, implicit, a
veniturilor din sponsorizări,
dar și un nivel de joc mai bun.
Competiția debutează cu o
fază regională, în care reprezentantele județelor țării vor
fi împărțite în 7 zone, rezultând 7 câștigătoare regionale
care merg în turul 2.
Șaisprezecimile de finală
ale cupei au fost înlocuite de
un play-off, urmat imediat de
o fază a grupelor, în care vor

intra direct și cele mai bune 8
echipe din Liga 1.
În această rundă, cele 24
de echipe rămase în competiție vor fi împărțite în 4
grupe de câte 6, câte două din
urnele valorice 1, 2 și 3.
Vor rezulta, astfel, trei
meciuri pentru fiecare echipă, cu câte o adversară din
fiecare urnă valorică.
Cupa României se va
încheia cu fazele ”sferturilor”,
semifinalelor și finala, disputate toate într-o singură
manșă.

Gimnastică

G

ampioana României
la fotbal pe plajă,
echipa clubului devean West Deva a participat la finalul săptămânii
trecute la Varna International Beach Soccer Cup
ediția 2022, un turneu international la care au fost
prezente formații calificate la competiția
europenană de la
Nazarre- Portugalia, care
va debuta pe data
de 4 iunie.
Lotul echipie din Deva
alcătuit din Valentin Dumitrică, Iulian Augustin Rădoiu,
Daniel Zaharia, Mihai Petru
Voic, Liviu Herci, Enis Bolat,

Daniel Uglea, Gheorghe Andreescu și Ionel PulhacPosteucă,
pregătit
de
antrenorul jucător Ionut Florea, team manager Eduard
Kovacs, a disputat partide în
cadrul turneului de la Varna
cu formațiile și a înregistrat
următoarele rezultate: MFC
Spartak - West Deva 42,West Deva – FC Nistru 35 , West Deva - MFC Spartak
4-10 și în ultima partidă
Nistru - West Deva 7-5
Urmare a rezultatelor înregistrate în turneul de la
Varna, echipa clubului devean s-a clasat pe locul trei și
a adus acasă o nouă cupă la
vitrina cu trofee!.

Meci bilateral câștigat de junioarele din România

imnastele Amalia
Puflea, Adina
Crişan, Crina Tudor,
Miruna Botez, Raisa Chivu
şi Gabriela Vănoagă ,
componente ale loturilor
de junioare de la CNOPJ
Deva şi CNOPJ Constanţa,
aflate în pregătire la Deva
, au participat la finalul
săptămânii trecute la un
concurs de verificare , un
meci de pregătire bilateral, în Ungaria, unde au
concurat alături de gimnastele din această țară.
Gimnastele noastre s-au
impus totalizând 145.300
puncte față de 143.600

puncte ale echipei din țara
vecină. Concursul s-a desfășurat la Tatabanya, junioarele
noastre fiind însoţite de
antrenorii Ramona Micu,
Cătălin Meran şi Ciprian
Creţu. Gimnastele din loturile
naționale aflate în centrele de
la CNOPJ Deva şi Constanţa se
pregătesc pentru două mari
competiții internaționale ,
Festivalul Olimpic pentru
Tineret de la Banska Bystrica
programat între 24-30 iulie și
pentru Campionatele Europene de gimnastică ale junioarelor de la Munchen din
luna august.
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Cireșele - fructele verii cu multiple
calități terapeutice

A

șteptate cu
nerăbdare în fiecare
an, cireșele sunt o
sursă incontestabilă de vitamine și minerale, virtuțile
lor binefăcătoare fiind
cunoscute încă din timpuri
străvechi. În prezent, în
urma studiilor făcute,
cercetătorii au confirmat
impactul favorabil pe care
cireșele îl au asupra
sănătății noastre.

Cireșul
Își are originea în zonele
temperate din Europa de Est
şi Asia de Vest, provenind din
cireşele sălbatice indigene din
regiunea Munţilor Caucaz, ce
se află între Marea Neagră şi
Marea Caspică; în partea
sudică, acum Azerbaidjan,
precum şi din nordul Turciei şi
al Iranului.
Pentru a se dezvolta, semințele de cireș au nevoie de
vreme rece și zone umbroase.
Plantarea semințelor de cireș
se face toamna târziu, atunci
când vremea începe să se
înrăutățească. De aceea, specialiștii nu recomandă creșterea cireșilor într-un mediu
tropical. Cireșul intră pe rod
abia după trei-patru ani de la
plantare, iar după șapte ani,
acesta ajunge în plenitudinea
dezvoltării lui, spun specialiștii.

De-a lungul timpului
S-a constatat că cireșele se
numără printre cele mai vechi
fructe cultivate în lume. Se
spune că romanii au descoperit cireșele în Asia, în anul
70 î.Hr și tot ei le-au dus în
Marea Britanie, undeva în
primul secol al erei noastre. În
antichitate, cireșele erau la loc

de cinste pe mesele romanilor,
grecilor, dar și a nobililor
chinezi.

În lume
Există mai multe soiuri de
cireșe, dar la noi cele mai des
întâlnite sunt cireșele dulci,
roșii, negre, galbene și cireșele
amare. La rândul lor, în funcție
de tăria pulpei, cireșele dulci
pot fi: moi, semipietroase și
pietroase. Cele din urmă au
pulpa mai cărnoasă și sunt
mai gustoase, fiind folosite
pentru prepararea gemurilor
și a dulcețurilor. Dulceața de
cireșe amare este și ea foarte
apreciată.

Proprietăți
terapeutice
Fructe cu efecte terapeutice
deosebite, cireșele sunt
folosite pentru vindecarea sau
ameliorarea bolilor aparatului
digestiv, în caz de hepatite
cronice, litiază biliară, dureri
de stomac și gastroenterite. În
acest scop, se folosesc doar
cireșele bine coapte intens
colorate şi neatacate de
dăunători.

Cireşele roşii
sau negre
Cu o puternică acțiune
antioxidantă, sunt recomandate de către fitoterapeuți în
prevenirea şi tratarea unor
forme de cancer, a bolilor degenerative, a afecţiunilor cardiovasculare. Cireșele amare
au și ele în compoziție
substanțe antiinflamatoare și
anticangerigene. Cu un
conținut ridicat de calciu și
magneziu, cireșele sunt utile
sistemului osos. Sărace în

calorii și cu un procent ridicat
de apă, cireșele sunt recomandate persoanelor care doresc
să piardă în greutate. Fibrele,
vitaminele și mineralele ce se
regăsesc în compoziția cireșelor, energizează și purifică
organismul, susțin cercetătorii.

Codițele fructelor
Se usucă la soare în strat
subţire. Pentru a se evita
mucegăirea sau brunificarea.
Se întorc în fiecare zi şi se
păstrează în pungi de hârtie.
În aceste condiţii, codiţele vor
avea gust amărui-astringent şi
culoarea brun-verzuie.

Știați că:
• Cuvântul cireaşă vine de la numele unui oraş din Turcia, Giresun, sau Cerasus, aşa cum era el denumit de către
greci. Cireşele au fost exportate pentru prima dată în Europa din acest oraş către Imperiul Roman.
• Cireşele, în combinaţie cu substanţe alcaline precum
praful de copt, determină o reacţie chimică, care colorează
aluatul în albastru.
• Cireşele închise la culoare au un conţinut mai ridicat
de antioxidanţi şi vitamine decât cele mai deschise la culoare.
• De regulă, un cireş produce aproximativ 7 000 de
cireşe într-un sezon.
• Adorat în Japonia pentru frumuseţea florilor sale,
cireșul este sărbătorit prin festivaluri „hanami” (privitul
florilor) de la finele lui martie până la începutul lui mai. În
semn de recunoaştere a înfloririi prieteniei dintre USA și
Japonia, în anul 1912, Japonia a oferit Statelor Unite 3.020
de cireşi japonezi (”sakura”), care au fost plantați într-un
parc din Manhattan, scrie diversificare.ro.

$

GRATUIT la Centrul SPA
Pensiunea Ponor - Vaţa de Jos

Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
săptămânal, împreună cu familia ta (maxim 4 persoane) de o intrare

GRATUITĂ la Centrul SPA Pensiunea Ponor din Vaţa de Jos.
Taloanele se depun la sediul redacţiei Accent Media din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A, cam. 16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii.
Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.

Nume...................................................................................................................
Prenume ........................................................................................................
CI seria.......... nr................................. Localitatea .................................
............................................................. Tel. ....................................................
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Ceaiul din coji de
cireșe
Este benefic în cazul
infecțiilor urinare sau a problemelor cu rinichii, având o
acțiune antiinflamatoare și
diuretică. În cazul infecțiilor
urinare, favorizează eliminarea acidului uric.

Decoctul din cozi
de cireșe
Se prepară dintr-un pumn
de codiţe uscate, care se fierb
la foc mic. Se lasă apoi la infuzat într-un vas acoperit
aproximativ 20 de minute, se
îndulceşte şi se bea călduţ
între mese, prin fracţionare în
3-4 reprize în cursul zilei. Efectul diuretic se măreşte în cazul
când se asociază cu frunze de
merişor, mesteacăn, coadacalului, teci de fasole, mătase
de porumb şi seminţe de
măceş, scrie sfatnaturist.ro.

Infuzia din cireșe
uscate
Este utilă persoanelor care
suferă de colite de fermentaţie,
litiază biliară, ateroscleroză,
obezitate şi pentru prevenirea
bătrâneţii. Se prepară dintr-o
lingură de fructe uscate la 250
ml apă clocotită. Se fierbe 1-2
minute, se infuzează acoperit
timp de 10-15 minute, se
strecoară şi se beau trei căni
pe zi.

Compotul de cireşe
Ajută în stările de indigestie, mai ales la copii şi persoane în vârstă.

Siropul de cireşe
Pe lângă că este o excelentă
băutură răcoritoare, acesta are
efecte antifebrile, reconfortante, antianemice. Poate fi
obținut din 2 kg. de cireșe roșii
sau amare, bine coapte, 1 kg
de zahăr și 2-3 linguri suc de
lămâie. Cireșele spălate și
curățate de sâmburi se pun

într-un vas, iar peste ele se
adaugă jumătate din cantitatea de zahăr. Vasul se lasă la
frigider 5-6 ore, amestecânduse în el din când în când, pentru ca zahărul să se topească și
să se obțină cât mai mult suc.
A doua zi, peste cireșe se
toarnă apă, se amestecă bine,
apoi compoziția se strecoară,
presându-se bine cu o lingură.
Siropul rezultat se amestecă
apoi cu restul cantității de
zahăr și se pune la fiert, la foc
iute, până se leagă. Înainte de
a se lua de pe foc se adaugă
sucul de lămâie. Siropul
obținut se pune în sticle, care
se închid etanș.

Terapii naturiste
Sărace în calorii dar cu un
conținut ridicat de fitonutrienți, cireşele furnizează organismului o serie întreagă de
beneficii, care contribuie la
întărirea sistemului imunitar,
precum şi la prevenirea şi
tratarea multor afecţiuni, scrie
sanatate.ro.

Ajută la reglarea
tensiunii arteriale
Bogate în potasiu, cireșele
au rolul de a reduce presiunea
sanguină, echilibrând totodată
fluidele din corp. Potrivit
specialiștilor, un consum prelungit de cireșe ajută în cazul
persoanelor hipertensive, aflate la debutul boli. Persoanelor
hipertensive în stadii avansate,
li se recomandă administrarea
ceaiului din codițe de cireșe
sau vișine, care are un efect diuretic puternic.

În caz de artrită sau
afecțiuni renale
Se consumă zilnic 1-2 kg. de
cireșe proaspete, pe toată perioada sezonului. Totodată,
pentru restabilirea funcției renale se consumă aproximativ
500 ml suc proaspăt de cireșe,
timp de două săptămâni,
acesta fiind și un remediu ex-

celent pentru eliminarea
nisipului de la rinichi.

Detoxifiază organismul
Pentru detoxifierea organismului este indicat a se consuma 500g-1 kg de cireșe, în
porții mici, fără alte alimente.
Pentru a se intensifica efectul
dietei se micșorează porțiile,
consumându-se ouă fierte,
legume fierte pe abur, pâine
integrală și lactate.

Reumatismul
Se poate ameliora printr-o
cură de cireșe negre sau
amare, timp de 6-8 săptămâni,
din care se consumă 1 kg/zi,
scrie sfatnaturist.ro. O astfel de
cură
reduce
inflamația
articulațiilor, eliminând progresiv durerile, împiedicânduse astfel și apariția proceselor
degenerative.

În caz de hepatită
Este recomandat sucul de
cireșe, consumat pe stomacul
gol, câte 2-3 căni pe zi.

În cosmetică
Atunci când sunt folosite în

cosmetică, cireșele previn și
întârzie procesul de îmbătrânire, redând elasticitatea pielii.
Sunt benefice în cazul tenului
uscat, tern, lipsit de strălucire.

Pentru eliminarea
petelor
Se masează tenul, timp de
10 minute, cu miez de cireșe.
Tratamentul se face de mai
multe ori pe zi, folosindu-se
doar cireșele din soiurile albe.

Pentru elasticitatea
pielii
Cireșele zdrobite se aplică
pe față, care se acoperă cu un
tifon umezit. După 20 de
minute, fața se clătește cu apă
călduță.

Mască hidratantă
Pentru prepararea ei se
folosesc 9-10 cireșe coapte
bine, o lingură de miere și
câteva picături de lămâie.
Cireșele se zdrobesc cu o
furculiță până se obține o
pastă, la care se adaugă celelalte ingredient. După omogenizare, masca obținută se
aplică pe fața curățată în pre-

alabil cu o loțiune tonică, care
se ține 15-20 de minute, scrie
libertatea.ro. Fața se clătește
apoi cu apă călduță și se poate
aplica crema preferată.

Masca exfoliantă
Curăță și împrospătează
tenul. Se prepară din 10 cireșe
fără sâmburi, care se zdrobesc
până ajung la consistența unui
piure. La compoziție se adaugă
o lingură de zahăr și o linguriță
de migdale dulci. Ingredientele se amestecă până se
obține o pastă omogenă.
Aceasta se aplică pe față,
masându-se ușor, cu mișcări
delicate, insistându-se în zona
bărbiei, a frunții și a părților
laterale ale nasului. După
câteva minute fața se clătește
cu apă rece, apoi se aplică o
cremă obișnuită.
***
• Consumul excesiv de
cireșe poate provoca efecte secundare, cum ar fi: vărsături,
greață sau reacții alergice la
persoanele cu o structură
sensibilă a pielii, scrie
sanatatesinatura.info.
Cornelia Holinschi

QUANTUM EVALUĂRI
Firma QUANTUM
EVALUĂRI, membru
corporativ ANEVAR vă oferă servicii profesionale de
evaluare imobilizări de orice natură, active, acţiuni,
etc., pentru scopuri diverse:
• Constituire de garanţii – reeşalonare debite
• Informare acţionari
• Evaluare construcţii pentru impozitare - persoane fizice şi juridice
• Evaluare imobilizări si stocuri pentru raportare financiară
• Evaluari bunuri de orice natură pentru insolvenţă (reorganizare
şi/sau faliment)
• Evaluare pentru fuziuni, divizări, vânzare
• Evaluare bunuri de orice natură ca suport la tranzacţionare
Pentru informaţii suplimentare,
vă stam la dispoziţie la telefoanele:

0254 -231680, 0730- 009907, 0722- 288135
sau la e-mail: quantum_ro@yahoo.com.
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TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII

Vineri, 27 mai

DIVA, ora 21,00, Mickey, Ochi Albaștri
TVR 1, ora 21,10, Cu Hemingwai în Cuba

Sâmbătă, 28 mai

ACASĂ, ora 21,00, Dragoste și limonadă
TVR 1, ora 23,10, Victime de război

Duminică, 29 mai

ACASĂ, ora 21,00, Designer de inimi
TVR 2, ora 22,10, Departe de oameni

PRO CINEMA

Brandul nostru este criza
Bazat pe un documentar care a apărut în anul
2005, filmul scoate în evidență strategiile de campanie politică americane, folosite în Bolivia de către
foștii consultanți ai președintelui Bill Clinton. Aflat
în campanie electorală, politicianul Pedro Gallo
angajază firma americanului James Carville pentru
a-i oferi consultanță. Reprezentanta firmei, Jane
Bodin, poreclită Calamity, trebuie să lupte cu rivala
ei de la o altă firmă. În astfel de condiții, ea aruncă
în spațiul public o fotografie a lui Rivera, (candidatul cu șanse uriașe să devină președintele Boliviei), alături de un fascist neamț, care nu se știe
cum a ajuns în Bolivia.

Dezlegarea integramei
din numărul trecut:

Marți, 31 mai

TVR 1, ora 21,10, Balada din Valea Morții
ANTENA 1, ora 0,30, Mă simt frumoasă

Într-un cabinet medical
- Nu-mi place cum arată soțul dumneavoastră,
doamnă!
- Nici mie, răspunde soția. Dar e bun cu copiii și
aduce tot salariul acasă…
• Întrebare
- Nu te întristează faptul că toți prietenii tăi sunt
căsătoriți iar tu…nu?!
- Ba da, mă întristează, dar n-am cum să-i ajut!
Televizorul buclucaș
- Cine a stricat televizorul? - întreabă electronistul pe clienta sa, care tocmai intrase în magazin.
- Soțul meu! Eu am aruncat cu farfuria și el s-a
aplecat!
• Discuţie între soți
- Ai văzut-o dragă pe tânăra aceea care zâmbea
la mine?
- Nu-i nimic, iubitule, şi pe mine m-a pufnit râsul
când te-am văzut prima oară...

Miercuri, 1 iunie

DIVA, ora 21,00, Legile misterelor
TVR 2, ora 21,10, Lumea lui Po

Joi, 2 iunie

Constatarea soțului….
Soțul vine acasă neanunțat, după o lungă deplasare. Intră în casă și imediat se repede și caută
sub pat, în șifonier, în baie, pe balcon.... Nimeni...!!
Cu un aer trist se duce la nevastă-sa:
- Ai îmbătrânit, femeie!

PRO CINEMA, ora 20,30, Pacific Rim 2:Revolta
TVR 2, ora 21,10, Moștenirea

Nehotărâre…
- Femeie, ce faci la fereastră?
- Mă gândesc dacă să sar sau să o închid!
- Sări! O închid eu după aia…

SUS - G - HT - SPIT - AD - URA - ONESTA - IMUN - S - AJ - BASI - ARC - IC - G - TEAMA - S - U - B - E - H - RA - TREN - SANTAMARIA DE PIATRA
- NEAM - RAMURA - DT - IT - ITA - EVA - A - S - AVA - OMAT - AGER - AIA - S - CA - CR - U - IAHT - ICI - UE - PAUN - BD - F - ORI - B - U - D - A
- H - IAR - GRI - STANCESTI - OHABA - LEAT - TIUIT - ALO - AG - BE - RATAT - SIAC - ROTI - ACARET - STREI SACEL

BERBEC
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Luni, 30 mai

PRO CINEMA, ora 20, 30, Campionul
ANTENA 1, ora 0,30, Omul-lup

Vineri, 27 mai, ora 20,30

Minutul de umor

ALTE RECOMANDĂRI:

Ar fi de dorit să vă stabiliți cheltuielile și să vă organizați bugetul, întrucât s-ar putea să aveți
nevoie de mai mulți bani în perioada următoare. Sunt vești
bune legate de investiții. Este
posibil să faceți călătorii scurte,
în afara țării.

LEU

TAUR
Trebuie să manifestați prudență
în tot ceea ce ține de afaceri și,
mai ales, de locul de muncă. Nu
de altceva, dar sunt persoane
care nu văd cu ochi buni
realizările voastre și încearcă să
vă pună bețe-n roate. În plan
sentimental, lucrurile încep să
se așeze.

FECIOARĂ

GEMENI

RAC

Este posibil ca unele dintre planurile voastre să sufere o
amânare sau chiar să renunțați
la ele. Asta pentru că puneți familia pe primul loc și care va
avea nevoie de sprijinul vostru.
Comunicați bine cu cei din jur și
reușiți să clarificați unele lucruri
importante pentru voi.

În relația de dragoste lucrurile
nu stau prea bine, ba chiar
urmează o perioadă dificilă.
Tocmai de aceea, trebuie să
aveți mai multă răbdare și dacă
este posibil, să plecați pentru
câteva zile în vacanță, doar voi
doi. La serviciu nu sunt probleme deosebite.

BALANŢĂ

SCORPION
Faceți împreună cu familia planuri de vacanță, care pot aduce
multe schimbări în activitatea
voastră. Veți avea parte de
experiențe inedite și veți primi
vești bune de la persoanele
dragi. O schimbare de activitate
care să vă scoată din rutina
zilnică ar fi benefică.

În plan financiar lucrurile stau
bine, chiar dacă uneori nu vă
puteți abține și achiziționați
unele obiecte care nu sunt absolut necesare. N-ar strica să fiți
mai atenți la problemele de
sănătate mai vechi, care se pot
amplifica. Familia vă este
alături necondiționat.

Cheltuielile făcute în ultima
vreme v-au afectat serios bugetul, așa că este cazul să vă
revizuiți atitudinea și să vă
abțineți de la cheltuieli inutile.
Planurile pe care le faceți la serviciu vor avea sorți de izbândă,
mai ales că vă sprijină și colegii.

La locul de muncă vă străduiți să
faceți totul perfect, dar nu întotdeauna veți reuși. Căutați să
priviți lucrurile așa cum sunt și,
dacă este cazul, să cereți sprijinul
colegilor. Pentru că împreună
sunt mai multe șanse de reușită.
Dacă vă implicați în mai multe
activități, puteți pierde.

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

Înainte de a pleca în vacanță, ar
fi de dorit să vă hotărâți în
legătură cu schimbarea pe care
intenționați să o faceți în plan
profesional. Nu irosiți timpul și
nici oportunitățile ivite. Sprijinul
moral venit din partea prietenilor sau a familiei este important pentru voi.

Neînțelegerile din familie vă
copleșesc, așa că veți fi nevoiți să
lăsați pe planul doi problemele
de la serviciu și să vă ocupați de
cei apropiați. Cu mai mult calm
și diplomație veți reuși până la
urmă să duceți lucrurile pe
făgașul normal.

Intenționați să începeți un
proiect de anvergură și căutați
să vă convingeți familia că planurile voastre sunt mai bune
decât ale lor. Dar ca lucrurile să
meargă bine, trebuie să
acceptați și câteva din ideile lor.
Este posibil să aveți un eveniment important în familie.

PEŞTI
Intenționați să faceți unele
schimbări în relația cu prietenii,
pentru că, pe unii dintre ei, îi
priviți dintr-o altă perspectivă.
Totodată, s-ar putea să puneți
capăt unei legături care nu este
așa cum v-ați dorit. N-ar strica
să fiți mai atenți și cu problemele
de sănătate.
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Lumea lui Biden, a Ursulei
și a ”eroului actor” Zelenski

cum putem vedea și
înțelege cât de
genială e strategia
aliatului jefuitor, prin
care ni se asigură
"apărarea" împotriva
mafiotului rău, ursul rusesc. S-au creat două
tabere: ,,mafioți buni” și
”mafioți răi”. Credeți că
USA și UE sunt curate?
Biden și Zelenski doresc
ca toata lumea sa fie în
război.
De ce vor război
Și nu pace?! De ce vrem
noi armată comună cu
Ucraina, când la ONU nu
există înscrisă ca țara. Chiar
nu mai gândește nimeni
decât Biden, Zekenski și Ursula? De ce gândim ca oamenii nebuni care ne-au luat
tot. Ce să ne mai ia? Praful de
pe tobă? Nici tobă nu vom
avea, doar praf, vom fi praf și
pulbere. Ne vor da câteva rachete să ne treacă foamea. Și
ar fi bine dacă s-ar mulțumi
doar să ne jefuiască, lăsândune doar cât să nu murim de
foame.
E prea târziu acum, somnul rațiunii și lenea noastră
le-au dat prilejul și răgazul
necesar acestor păianjeni
veninoși să-și urzească
plasele lor încâlcite și sufocante în jurul nostru. Discursul mincinos și manipulator
al USA și slugile (UE) pârăie
din toate încheieturile. Au început să apară glasurile
rațiunii și mai ales, adevărul
se ivește, din nou, invincibil.
Senatorul Rand Paul,
folosind tehnici procedurale,
a reușit să amâne trimiterea
unor sume iresponsabile
către regimul fascist din Kiev.
Era vorba de peste 40 de miliarde de dolari și asta în
condițiile în care economia
USA este în criza, inflația a
ajuns la aproape 20%. Americani se prăbușesc în sărăcie.
În același timp nimeni în USA
nu mai crede ”cretinoida”
explicație.
Zelenski joaca cartea
vieții lui, de păpușar
Fiind o marionetă care
duce lucrurile cu ajutorul
creierelor spălate și ,,senililor” într-o catastrofă uma-

nitară și mondială. Putin este
de vină. În realitate devine
tot mai limpede că USA și
slugile, provocând Rusia în
chip grosolan, se cufundă
într-o criza catastrofală, care
poate avea consecințe funeste pentru întreaga planetă. Analiza, fie și fragmentară, a opiniilor din presa
USA ne dezvăluie că adevărul
iese la iveală.
Mijloacele de informare în
masă din USA și din țările ce
îi stau slugi supuse (Europa
Unita și eiusdem farinae) sau întrecut în a propaga știri
despre “victoriile” militare
ale regimului de la Kiev și despre înfrângerile devastatoare suferite de Putin. La fel
s-au întrecut în a vesti
prăbușirea economiei Rusiei
și în general iminenta distrugere a tot ce este rusesc.
Efectiv am fost martori ai
unei orgii antirusești. Nici
Dostoievski și Tolstoi nu au
fost cruțați! Între organele de
presă care au excelat în acest
discurs s-a numărat și “New
York Times. The Times este
un lider, lider în explicarea
narațiunii americane despre
războiul din Ucraina, o
poveste menită să mențină
moralul, să ofere războiului
un scop moral înalt și să justifice miliardele revărsate
din buzunarele contribuabililor în războiul proxy al lui
Joe Biden asupra Rusiei.
Zi de zi, pagină după
pagină imagine după imagine, NY Times a instruit pe
toți, inclusiv politicienii și
formatorii de opinie de nivel
inferior, exact ce să creadă și
ce să declare despre războiul
din Ucraina. Așadar, când
The Times spune că lucrurile
nu merg bine pentru SUA și
pentru omul lor din Kiev,
Volodymyr Zelensky, este de
luat aminte. Este în aceasta
dovada că unele adevăruri au
trecut de la incomode la de
netăgăduit, evidente. Așa a
fost natura unui articol din
11 Mai, intitulat „Rușii dețin
o mare parte din Est”. Chiar
și acel titlu caută să înmoaie
adevărul amar.
Primul paragraf al poveștii
se confesează mai complet,
afirmând: ”Nebăgată în
seamă, în luptele zilnice, este

realitatea geografică că Rusia
a făcut câștiguri pe teren”. Nu
„ținând” teren, ci „câștigând”
teren.
Nu tocmai o întărire a
moralului. The Times continuă: „Ministerul rus al
Apărării a declarat marți că
forțele sale din estul Ucrainei
au avansat până la granița
dintre Donețk și Lugansk,
cele două provincii rusofone
în care separatiștii susținuți
de Moscova luptă de opt ani
cu armata Ucrainei.” Aici ne
amintește că primele focuri
din acest război nu au fost
trase pe 24 februarie, 2022,
după cum spune propaganda
americană, ci cu opt ani în
urmă, în Donbas. Este un memento zguduitor pentru cei
care își bazează sprijinul pentru război pe „cine a tras
primul foc”, că punctul lor de
vedere „moral” este vid de
conținut.
The Times continuă: „capturarea Donbasului, combinată cu succesul timpuriu al
invaziei ruse de a ocupa părți
din sudul Ucrainei, învecinate
cu peninsula Crimeea... oferă
Kremlinului o pârghie enormă în orice negociere viitoare
pentru a opri conflictul”.
Continuă: „Și rușii se bucură
de avantajul suplimentar al
dominației navale în Marea
Neagră, singura rută maritimă pentru comerțul ucrainean, pe care au paralizat-o
cu un embargo care ar putea
în cele din urmă să înfometeze Ucraina din punct de
vedere economic și să contribuie deja la o penurie
globală de cereale.
"Mai multe vești proaste.
Mai mult, „Rusia și-a atins
unul dintre obiectivele sale
principale: obținerea unui
teritoriu care leagă Rusia de
peninsula Crimeea”.
Și, „Ultima fortăreață a
rezistenței ucrainene în
această zonă, la uzina de oțel
Azovstal din Mariupol, a fost
redusă la câteva sute de trupe
înfometate acum limitate în
mare parte la buncăre”.
Adevăruri dureroase pentru
SUA și slugile! În cele din
urmă, îndreptându-și atenția
către economie, The Times
afirmă: „Războiul a „pus
economia Ucrainei într-un

declin enorm, cu devastarea
puternică a infrastructurii și a
capacităților de producție”, a
spus banca într-o actualizare
economică. A estimat că 50%
dintre afacerile ucrainene sau închis, 10% din populație
a fugit din țară și încă 15%
sunt strămutate în interior.”
Acesta este un total mare ,de
25% din populație strămutată din casele lor.
Economia Ucrainei
nu mai există!
În panică, SUA continuă să
arunce munți de bani gheață
asupra problemei, aproximativ 63 de miliarde de dolari.
Dar de ce această schimbare
bruscă de ton de către Times.
Să fi fost o „scăpare” a cenzurii editoriale? Acesta nu
pare să fie cazul, pentru că în
aceeași zi suntem tratați cu
un articol de opinie intitulat:
„America și aliații săi vor să
sângereze Rusia. Chiar nu ar
trebui”. Acesta sugerează că
este timpul ca SUA să fluture
steagul alb.
Piesa se încheie astfel:
„Dar cu cât războiul este mai
lung, cu atât sunt mai grave
daunele aduse Ucrainei și cu
atât este mai mare riscul de
escaladare. Un rezultat militar decisiv în estul Ucrainei
s-ar putea dovedi evaziv,
pentru moment. Prelungirea
nedefinită a războiului ca și
în Siria este prea periculos cu
participanții cu arme nucleare. Eforturile diplomatice
ar trebui să fie piesa centrală
a unei noi strategii a
Ucrainei.
În schimb, granițele războiului sunt extinse și războiul însuși reformat; o luptă
între democrație și autocrație, în care Donbasul este
granița libertății. Acest lucru
nu este doar declamativ. Este
nesăbuit. Riscurile cu greu
trebuie precizate." Se pare că
unii din Foreign Policy Elite
și din alte secții ale „statului
profund”au văzut dezastrul
care se profilează pentru
războiul proxy asupra Rusiei
purtat de Biden, Nuland,
Blinken și restul cabalei neoconservatoare.
Capetele limpezi, câte au
mai rămas, își dau seama că
în fapt Rusia a câștigat

războiul și se poartă cu
mărinimie. Dar dacă va fi
provocată, Rusia poate, în
orice moment, să dezlănțuie
un război real, care să
șteargă Ucraina de pe fața
lumii. În termeni strategici,
Rusia este în control deplin
al dimensiunii și ritmului
războiului și nimeni nu o
poate opri.
”Armele” trimise fasciștilor din Kiev sunt un alt foc
de paie. Aceștia nu le știu
folosi, cele trimise (multe
dintre ele) sunt vechi și cu
defecte, fiecare țară trimite
un alt fel de armă, cu muniții
diferite și norme de menținere diferite. În cel mai bun
caz, acestea sunt arme de
unică folosință. Iar în plus, să
ne amintim că în 1945 un alt
stat fascist își punea nădejdea în arme “miraculoase”.
Iar, în paralel, prin sancțiunile iresponsabile impuse,
SUA distrug cea mai puternică arma a lor: dolarul.
Tot mai multe țări renunță la
schimbul în dolari și în
aceste condiții masa de
dolari existentă se transformă treptat în hârtie fără
valoare. Dar încă mai grav.
Dacă provocările iresponsabile continuă, perspectiva
holocaustului nuclear la
capătul acestui drum se
arată.
Să sperăm că promotorii
acestei aventuri sinistre vor
fi alungați de la putere mai
devreme ca totala catastrofa
să aibă loc, spunea istoricul
Alex Nemoianu din USA.
Scapă cine mai poate...
Opinia rămâne doar o
Opinie.
Al dumneavoastră, același,
Prof Ing. Ioan Romeo
Mânzală
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SuPă cu RubaRbă

INGREDIENTE

Plantă minune, cu multiple calități, Rubarba denumită şi
Rabarbăr, Rabarbară sau Reventul este originară din Tibet,
de unde a fost adusă în Europa. Datorită calităților ei extraordinare, în vechime era mai scumpă decât șofranul, considerat cel mai scump condiment din lume. În urma studiilor
efectuate cercetătorii au ajuns la concluzia că această plantă
are proprietăți anticancerigene. Datorită conţinutului mare
de fibre, rubarbă este indicată în cazurile de indigestie. Este
tonică şi regenerează celulelor hepatice, scade tensiunea
arterială şi reduce colesterolul rău. De la rubarbă se consumă
doar tija, frunzele ei fiind toxice. Este folosită în bucătărie,
în diferite preparate culinare, dar și în industria
farmaceutică.

tacâmuri de pasăre, 30 g orez, 600 g rubarbă, un
morcov, rădăcină de păstârnac, un gălbenuș de ou, o
ceapă, 100 ml smântână, nucșoară.
Mod de preparare:
Tacâmurile de pui, spălate
și curățate, se pun la fiert în
3 litri și jumătate de apă cu
sare. Când apa începe să
clocotească se îndepărtează
spuma și se continuă fier-

berea. După ce carnea a fiert
se scoate pe un platou, se ia
de pe oase și se îndepărtează
pielițele, apoi se pune din
nou în vas, împreună cu
legumele, curățate și tăiate
bucăți.

Când legumele sunt
pătrunse, se adaugă orezul
(fiert separat) și rubarba
tăiată
rondele.
După
aproximativ 5 minute, când
rubarba s-a înmuiat, se
stinge focul, iar ciorba se
drege cu ou și smântână, iar
la final se pune nucșoara sau
alte arome preferate.

PRăjITuRă cu RubaRbă

Pui cu sos de rubarbă
INGREDIENTE
un piept de pui, 4 tije de rubarbă, un ardei gras, o
lingură de ulei de măsline, sare, piper, 250-300 ml
supă de pui sau apă, o lingură de ghimbir, opțional.
Ingrediente: Mod de preparare:
Pieptul de pui, după ce se spală și se curăță de pielițe, se
taie pe lungime și se prăjește, la foc mediu 5-7 minute, pe
ambele părți, până ce carnea devine albă. Uleiul de măsline
se toarnă într-o cratiță încăpătoare, la care se adaugă
rubarba tăiată în bucăți de 1,5-2 cm împreună cu ardeiul
tăiat cubulețe și legumele se sotează timp de cinci minute.
Se adaugă apoi ghimbirul, sarea, piperul și supa sau apa, iar
sosul se lasă la fiert aproximativ 15 minute. La final se
adaugă și bucățile prăjite de pui și totul se lasă la fiert, până
scade sosul la consistența dorită.

Mod de preparare:
Tijele de rubarbă se curăță
și se taie în bastonașe de
aproximativ 5 cm. Bucățile
astfel pregătite se pun într-o
tavă, se presară cu puțin
zahăr și se dau la cuptorul
preîncălzit pentru 8-10
minute, până se înmoaie
puțin, după care se lasă să se
răcească.
Albușurile se mixează cu
puțină sare până se obține o
spumă consistentă, la care se
adaugă, treptat, zahărul,
gălbenușurile de ou, aromele
și uleiul. La final, se pune făina

INGREDIENTE
8 ouă - albușurile separate de gălbenușuri, 300 g
zahăr, zahăr vanilat, 380 g făină, 180 ml ulei, coajă de
lămâie sau portocală, praf de copt.
Pentru topping: 500 g rubarbă, 3 linguri de zahăr,
50 g făină.
împreună cu praful de copt,
compoziția amestecându-se
ușor cu o spatulă, până la
omogenizare, apoi se toarnă
într-o tavă tapetată cu hârtie
de copt.
Bucățile de rubarbă, date
prin făină doar pe partea
unde se așază peste aluat, se

vor aranja uniform, pe toată
suprafața tăvii. Astfel pregătită, tava se dă la cuptor, pentru 35-40 de minute, iar la
final, se face testul cu scobitoarea.
Prăjitura se poate pudra cu
zahăr deasupra și se taie
după ce se răcește.
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IMOBILIARe
l Vând apartament 2 camere,
Geoagiu Băi, 47 mp, CT, mobilat și
utilat, lângă ștrand. Preț: 40.000
euro, telefon: 0721.055.313.
l Vând casă în Deva, zona spitalului, cu 3 camere plus dependințe,
inclusiv beci spațios, pretabil pentru
bucătărie, în curte încă o casă cu o
cameră, baie, bucătărie, 2 garaje și
grădină. Informații mai multe la telefon: 0724.451.762.

Vând apartament în Deva, 60
mp., Al. Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter,
2 intrări, băi, focuri, beci, terasă,
proiect balcon, posibilități extindere
o cameră, lateral. Tel. 0753.671.752.
l

Vând apartament Deva, str.
Cuza Vodă, 4 camere plus garaj și
boxă, et.1, 2 băi, CT, termopan, renovat și complet mobilat. Preț: 150.000
euro, telefon: 0745.202.448.
l

Vând apartament 3 camere,
Gojdu, parter cu balcon și beci, decomandat, 67 mp, CT, pe mijloc. Preț:
65.000 euro. Telefon: 0725.452.888.
l

Vând vilă cu un etaj, lângă
Judecătoria Brad, încălzire centrală,
apă, canalizare, garaj, grădină
840 mp, unic proprietar.
Telefon: 0728.232.750.
l

Vând apartament 3 camere
Simeria, et, 2, mobilat parțial, modern, termopan, CT, parchet, uși noi,
bucătărie dotată cu aragaz, frigider.
Direct proprietar. Preț: 45.000 euro,
negociabil, telefon: 0730.932.798.
l

l Vând apartament Deva, str.
Aleea Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter,
60 mp, 2 intrări, focuri, băi,terasă,
proiect balcon, posibilitate extindere.
Preț: 260.000 lei, tel. 0753.671.752.
l Vând apartament trei camere,
Deva, parter înalt, 80 mp, decomandat, CT, termopan, 2 băi, renovat și
mobilat modern, izolat exterior. Preț:
87.000 euro. Fără intermediari. Telefon: 0721.055.313.
l Vând apartament 2 camere,
Deva, piață, et.1 cu balcon, 50 mp, CT,
ușă metalică. Preț: 56.000 euro. Rog
fără agenți. Telefon: 0254.215.212.
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l Vând casă, Deva, D+P+1, 2
apartamente a 3 camere, baie,
bucătărie, 2 garaje, CT, termopan,
teren: 400 mp, zona Micul Dallas
(Oituz), construcție 2002. Preț:
225.000 euro, telefon: 0745.202.448.
l Vând garsonieră confort 1
sporit, 38 mp, et.1, pe mijloc, ușă
metalică, termopan, gresie, faianță, 2
cămări, baie, bucătărie, hol, parchet
laminat, CT, dotată cu aragaz, frigider,
mașină de spălat. Preț: 14.500 euro,
Telefon: 0731.129.646, 0762.754.969.
l Vând apartament, Deva, 60 mp,
str. Al. Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter, 2
intrări, 2 focuri, băi, balcon, terasă,
este multifuncțional. Preț: 255.000 lei,
telefon: 0753.671.752.
l Vând, la sat, 2 case, teren intravilan pentru casă, cabană, teren
pentru APIA, grădină cu pruni și arabil, telefon: 0753.671.752.
l Vând garsonieră Deva, zona
piață, et.2, cu balcon, 32 mp, CT, termopan, semimobilată. Fără bancă și
fără agenți! Preț: 31.000 euro, telefon:
0722.564.004.
l Vând apartament, Deva, Al.
Pescarilor, bl.A10, sc 1, parter, beci,
terasă, balcon, 60 mp, 2 băi. Preț:
250.000 lei. Telefon: 0753.671.751.
l Vând garsonieră Deva, zona
piață, CT, termopan, renovată și
mobilată. Preț: 32.000 euro, telefon:
0721.055.313.
l Vând apartament două camere,
Deva, str. Zamfirescu, bl.A6, et.4. Preț:
40.000 euro, negociabil, telefon:
0787.889.781.
l Vând casă cu un etaj, apă,
canalizare, încălzire centrală, 7
camere, dependințe, garaj, grădină,
unic proprietar, la 30 m de
Judecătoria Brad, str. Zorilor nr.4.
Telefon: 0728.232.750.
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 garsonieră Brad, et.3,
vedere în ambele părți, ușă metalică,
termopan, complet mobilată și utilată.
Preț: 17.000 euro, tel. 0737.192.061.

TaLOn De anunŢ GRaTuiT PenTRu

l Vând apartament 3 camere,
bucătărie, baie, fără îmbunătățiri. Preț:
30.000 euro, tel. 0737.148.544.90.
l Vând casă cu grădină,
livadă de pomi fructiferi, precum și
terenuri adiacente, pretabile pentru
APIA. Telefon: 0743.057.974.
l Vând garsonieră, 38 mp, et.1,
gresie, faianță,termopan, ușă
metalică, CT. Preț: 14.500 euro, telefon: 0736.175.735, 0762.754.969.
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.

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

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,
renovată, două camere, balcon închis,
căsuță de vară, fântână, cablu TV,
pomi fructiferi, teren arabil 2900 mp.
Preț: 15.000 euro, tel. 0733.832.559.

ÎNCHIRIeRI
l Închiriez apartament central,
două camere, etaj 1. Tel: 0745.750.705.
l Ofer pentru închiriat apartament 2 camere, et.3, cu balcon, CT, termopan, AC, mobilat și utilat modern.
Telefon:0721.055.313.
l Ofer pentru închiriere
garsonieră în Deva, zona piață, CT,
termopan, mobilată și utilată. Preț:
150 euro/lună, plus garanție. Telefon:
0722.564.004.
l Ofer pentru închiriere spațiuhală pentru 3 auto sau prestări servicii. Spațiul se află în cartierul Oituz,
vizavi de școală, Deva. Telefon:
0722.634.
l Închiriez spațiu comercial în
municipiul Brad, str. Cuza Vodă,
suprafață 48 mp. Preț negociabil, telefon: 0726.319.204.

PeRSOane FiZiCe

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

l Ofer pentru închiriere
apartament 3 camere, CT, termopan, 65 mp, mobilat și utilat,
chirie 250 euro, plus garanție, pentru o familie serioasă.Telefon:
0254.215.212.
l Închiriez teren la DN 7,
zona Dedeman, front stradal,
cu toate utilitățile, 500-1000 mp.
Preț: 1 euro/mp, 0723.350.905.
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.

TeReNURI
l Vând teren DN7 Vețel, 1 ha, FS
30 mp, cu utilități și proiect topo intravilan. Preț: 7 euro/mp, telefon:
0254.215.212.
l Vând teren Deva, zona
industrială, 3371 mp, FS 23 m, cu
utilități. Preț: 32 euro/mp, telefon:
0722.564.004.
l Vând teren agricol în Simeria
Veche, 3000 mp. Preț: 7 lei/mp, telefon: 0774.578.808.
l Vând 1500 mp teren intravilan
în perimetrul localității Dăbâca (la
capătul barajului Cinciș), bun pentru
construcții. Preț: 5 euro/mp, telefon:
0746.602.684.
l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de mașină,
pomi fructiferi, în zona localității
Abrud, ideal pentru orice tip de afaceri cu animale sau păsări. Telefon:
0720.855.002
l Vând 2 ha teren și casă din
lemn cu 2 camere, beci, drum de
mașină, pomi fructiferi, în zona
localității Abrud, preț: 20.000 euro,
magnetofon rusesc, 2 boxe aferente,
benzi înregistrate, ladă scule de mână
pentru tâmplărie. Tel. 0720.855.002.
l Vând 0,38 ha teren în Lunca
Crișului, comuna Baia de Criș, întabulat. Telefon: 0254.211.687,
0735.195.269.

IMPORTANT!
Talonul se poate depune şi în căsuţele
poştale ACCENT MEDIA din:

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

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia

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

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

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

(din Parcul Industrial)

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

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
***********
Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
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l Vând teren intravilan, cu
proiect topo, Deva, zona Cetate, loc
drept, 100 mp, FS 25 m, utilități la 150
m. Preț: 25 euro/mp, telefon:
0721.055.313.

l Vând VW Sharan, AF 1999 TDI,
1,9, volan pe dreapta, înmatriculat cu
numere de Hunedoara, stare perfectă,
acte la zi (azi IPT pe un an). Preț:
1000 euro, telefon: 0736.029.836.

l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de
mașină, pomi fructiferi în zona
localității Abrud. Preț: 20.000 euro,
telefon, 0720.855.002.

l Vând planetare Dacia 1300, 2
bucăți, electromotor Dacia 1300, alternator, disc ambreiaj Dacia 1310,
radiator mare Dacia 1410. Prețuri negociabile, telefon: 0720.731.280.

Vând teren în localitatea
Bejan, comuna Șoimuș, 2880 mp, FS
33 m, apă, gaz, curent, proiect TOPO.
Preț: 39.000 euro. Tel. 0725.452.888.
l

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.

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.
l

l Vând teren în Vețel, la DN7, un
hectar, FS 30 m, apă, gaz, canal, deschidere 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 2,62 ha teren în Lunca
Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 4
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

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 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

AUTO
A sosit perioada vacanțelor! Ai
dorit propria mașină? Acum o poți
avea. Sună la 0721.312.310 și mașina
Opel Astra, consum redus, poate fi a
ta. Așteptăm telefonul tu. Insistă!
l

l Cumpăr autoturism Ford Fiesta, Golf 4 sau Peugeot, motor 1400,
benzină, AF 2002, acte la zi, unic proprietar. Ofer până la 1000 euro. În
funcție de starea mașinii. Telefon:
0751.813.770.
l Vând VW Jetta, AF 2013, 1,6
TDI,105 CP, 67.000 km, ful option.
Preț: 9500 euro, negociabil. Telefon:
0722.733.844.

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

CERERI/OFERTE SERVICII
l Firmă de construcții caută
muncitori necalificați. Salariu
atractiv! Informații la numărul
de telefon: 0783.072.326.
l Caut femeie pentru îngrijirea
permanentă a unei persoane în
vârstă, (femeie). Telefon:
0740.315.052.
l Doresc să lucrez cu carte de
muncă la o firmă de curățenie, la
birouri, firme, pot face curat la
doamne în vârstă. Sunt serioasă și vă
rog să mă contactați la telefon:
0755.989.171, 0727.502.894.
l Caut loc de muncă (orice), în
Deva. Rog seriozitate. Tel.
0755.989.171.
l Domn serios, cinstit și corect,
cu credință și frică de Dumnezeu,
doresc să mă angajez, cu carte de
muncă, ca paznic la un post fix. Rog și
ofer seriozitate! Tel. 0731.129.646,
0762.754.969.

MATRIMONIALE
l Pensionar, serios, stare
materială foarte bună, doresc să
cunosc o doamnă serioasă și fără
obligații, până la 65 de ani, pentru o
relație serioasă. Tel. 0770.373.453.

Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în conformitate 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.

l Domn 67 de ani, 80/1,68, bun
creștin ortodox, sincer, serios, cu
locuință și 2 pensii, caut o doamnă
compatibilă, serioasă și fără vicii,
credincioasă. Rog seriozitate!
Telefon: 0736.103.144, 0762.754.969,
0763.974.108.
l Domn pensionar, 66 de ani, cu
situație materială bună, experiență
de viață, echilibrat, caut o doamnă
singură, de 50-60 ani, fără obligații,
gospodină, pentru un început sincer,
de viitor. Aștept SMS la telefon:
0720.407.430.

Domn, 53 de ani, divorțat, fără
obligații sau vicii, doresc cunoștință cu
o doamnă creștină, de cult penticostal
sau baptist, pentru prietenie,
căsătorie. Aștept SMS la tel.
0752.396.515.
l

l Tânăr, 40 de ani, 170/95, singur, cu situație materială bună,
doresc să cunosc o tânără de vârstă
apropiată, fără obligații, care dorește
o relație serioasă. Tel. 0720.441.592.
l Domn, pensionar, bine situat,
cu vastă experiență de viață, echilibrat și onest, caut o doamnă
frumoasă și gospodină, în vârstă de
50 și 65 de ani, pentru un început sincer pentru viitor. Aștept SMS și poză
pe Whatsapp, la telefon:
0720.407.430.
l Domn, 55 ani, situație
materială foarte bună, doresc să
cunosc o femeie serioasă pentru prietenie sau căsătorie. Tel.
0748.665.338.
l Văduv, 63 de ani, doresc să
cunosc o doamnă de vârstă apropiată
pentru prietenie, eventual căsătorie.
Telefon: 0746.817.937.
l Domn, 62 de ani, serios și sincer, pensionar cu locuință, nealcoolic,
nefumător, fără obligații, doresc să
cunosc o doamnă pentru căsătorie.
Rog seriozitate! Tel.0737.192.061.
l Tânăr, 34 de ani, 1,98 m, din
Brad, absolvent de electronică şi
informatică, 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
Vând costum de femei, talia 48,
nou, din stofă subțire, de culoare
oranje, preț:120 lei. Telefon:
0725.483.189.
l

l Vând cârjă nouă, reglabilă,
sprijin sub umăr (în axilă). Preț: 75 lei,
telefon: 0745.750.705.
l Vând ceas de masă pe postament, model deosebit, cu un design
din cristal în jurul cadranului.
Stare perfectă de funcţionare.
Preţ negociabil. Tel. 0724.451.762.
l Vând șapte familii de albine, comuna Cârjiți, sat Popești. Preț pe familie 350 lei, lichidare stoc. Telefon:
0785.369.247.
l Vând telefon mobil cu clapetă,
Nokia (nou), la preț de jumătate, 2 fotolii noi, la preț convenabil. Telefon:
0254.216.491, 0729.942.745
l Pentru colecționari! Vând, la
prețuri mici, ladă de zestre din secolul
17, în stare bună, proveniență Ucraina,
dimensiuni: 85/47/85, macheta
Castelului Huniazilor, Hunedoara.
Telefon: 0724.451.762.
l Vând goblenul ”Mesteceni
aurii”, înrămat, 36x20 cm, preț: 550
lei, negociabil, telefon: 0725.483.189.
l Vând celular Samsung Grande,
în stare bună de funcționare. Preț:
200 lei, telefon: 0721.474.843.
l Vând telefon nou, cu tastatură
și încărcător. Preț: 50 lei, telefon:
0745.750.705.
l Vând mașină de spălat rufe
semiautomată, cu storcător ALBATROS, folosită puțin, în garanție. Preț
negociabil, telefon: 0732.052.844.
l Vând un car complet,
plug+rotițe, grapă, roți și car, jug pentru ornamentații, curți, cabane, case.
Preț negociabil, telefon: 0732.052.844.
l Vând preșuri și covoare de lână
țesute manual, în război, de preferință
pentru cabane de lemn sau case
bătrânești, toate noi. Preț negociabil,
telefon: 0732.052.844.
l Vând 2 fotolii noi, foarte frumoase, la preț convenabil. Telefon:
0729.942.745.
l Vând țuică întoarsă, cantitate
mare, la preț avantajos. Telefon:
0774.578.808.
l Vând cazan pentru țuică, din
tablă de cupru, 65 l, inclusiv toată
instalația necesară, la preț mic.
Telefon: 0724.451.762.
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Treptele spre Cascada Lolaia,
refăcute de rangeri

Deva - Rangerii Parcului
Naţional Retezat (PNR) au
refăcut scările de acces şi
balustradele din lemn spre
Cascada Lolaia, unul dintre
locurile de mare atracţie pentru turiştii care vizitează
Retezatul. Lucrarea a fost
efectuată de rangerii Lorențiu Nicolae și Ioan
Dăjulesc, care au schimbat
structura din lemn, acolo
unde a fost nevoie.
Cascada Lolaia este situată
în partea nordică a Munţilor
Retezat, la 1.050 metri altitudine, în Valea Nucşoara. Cu o
înălţime de aproape 15 metri,
cascada nu poate fi văzută
din drum, dar poate fi
reperată datorită zgomotului
pe care îl produce apa ce cade
peste stânci.
Cascada are şi o legendă, a

cărei protagonistă este o
frumoasă ciobăniţă.
„Legenda spune că demult
tare, la un sfârşit de vară, o
frumoasă ciobăniţă, cu numele Lolaia, cobora cu oile
din Retezat spre sătucul ei,
Nucşoara. Dintr-odată, parcă
venită de nicăieri, o arătare
uriaşă şi înfricoşătoare s-a
abătut asupra turmei şi, cu
mare lăcomie, a mâncat toate
oile. Pe loc, de frică, cosiţele
aurii ale fetei au albit, iar ea
s-a aruncat în valea de lângă
drum. În locul unde s-a aruncat, s-a făcut o gaură adâncă
în stâncă, iar apa pârâului a
format o cascadă. Şi acum, la
cascada Lolaia, se văd cele
două cosiţe despletite ale
fetei, curgând ca două
şuvoaie
argintii”,
spun
reprezentanţii PNR.

Târgul European al
Castelelor, în week-end,
la Hunedoara

Hunedoara - Târgul European al Castelelor va avea
loc în perioada 27 - 28 mai la
Castelul Corvinilor din
Hunedoara, în programul
evenimentului fiind incluse
demonstraţii de tir cu arcul,
lupte medievale sau lecţii de
spadă.
Manifestarea, ajunsă la
ediţia a şaptea, va reuni 21
de expozanţi care îşi vor
prezenta oferta turistică la
standurile amenajate în
curtea exterioară a castelului, cunoscută sub numele de
Curtea Husarilor.
„Cetăţi, palate, castele,
muzee, case memoriale şi
centre de informare turistică
din România se prezintă
publicului, în cadrul unor
standuri dedicate, amplasate

în Curtea Husarilor. Ne
bucurăm că, din nou, obiective importante din România
au ales să îşi prezinte oferta
turistică la Muzeul Castelul
Corvinilor”, afirmă organizatorii.
În paralel cu evenimentul,
publicul prezent va putea
asista la o serie de lupte între
cavaleri, lecţii de tir cu arcul
şi lecţii de spadă.
Târgul va putea fi vizitat
între orele 9,00 şi 17,00.
De asemenea, în cursul
serii, pe pietonala ''Corvin''
din Hunedoara sunt prevăzute spectacole de animaţie
stradală ce includ programe
interactive cu publicul.
Totodată, în data de 28
mai, la Castelul Corvinilor va
avea loc Cupa "Ioan Corvin"

la tir cu arcul, iar duminică,
29 mai, este prevăzută să se
desfăşoare o nouă ediţie a
crosului "History Run", pe un
traseu între castel şi cetatea
din Deva.
Castelul Corvinilor este
apreciat ca unul dintre cele
mai impresionante obiective
de arhitectură gotică şi
renascentistă din Europa,
fiind plasat printre cele mai
frumoase din lume.
Castelul din Hunedoara a
fost vizitat anul trecut de
peste 276.000 de turişti, în
creştere cu 37% faţă de
2020, anul în care turismul
din întreaga lume a suferit
un recul puternic din cauza
declanşării pandemiei de
COVID-19.

Restricții pietonale și rutiere în Deva

P

Parcarea Publică din Piața Unirii
va fi închisă în luna iunie 2022!

rimăria Municipiului
Deva aduce la
cunoștința
cetățenilor că Parcarea
Publică din Piața Unirii, nr.
8 va fi închisă în intervalul
1 – 30 iunie 2022 pentru
lucrări de realizare a pavimentului pentru circulație
pietonală și auto în zona de
intrare-ieșire din parcare.
De asemenea, vor exista
restricții de circulație/ închidere temporară a traficului în
zona sensului giratoriu de
lângă Școala Generală ,,Regina
SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37a, judeţul Hunedoara - Ro
Tel. 0722 402 044 • Issn 1842 - 9955

accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

Maria”. Traficul pe strada Lucian Blaga va fi interzis, accesul va fi permis doar
riveranilor dinspre strada
Aurel Vlaicu până la școala
generală.
Traficul pe strada Piața
Episcop Tordai Sandor Andras, între strada Gheorghe
Barițiu și strada Lucian Blaga
va fi închis. Circulația auto va
fi direcționată pe străzile:
Aurel Vlaicu (dublu sens),
Izvorului (sens unic spre str.
Gheorghe Barițiu) și Gheorghe
Barițiu (dublu sens).

Accesul dinspre strada Gh.
Barițiu la Parcarea Publică din
Piața Unirii, nr. 8 (în apropiere
de Primăria Deva) va fi interzis de la intersecția cu
strada Gheorghe Barițiu.
Măsura de restricționare a
traficului a fost luată la solicitarea constructorului ,,SC
Construcții Erbașu SA” pentru
execuția lucrărilor în cadrul
proiectului ,,Amenajare zonă
pietonală centrul istoric”, fiind
aprobată de către Serviciul
Poliției Rutiere din cadrul IPJ
Hunedoara.

Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar, Cornelia Holinschi,
Ioan Romeo Mânzală, Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior
Tehnoredactare: Codruţa Goţa
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