GRATUIT

PAG. 16

ComEmoRARE

PAG. 8

PAG. 16

CĂPUŞELE

Eroii Neamului au fost
comemoraţi cu prilejul
Sărbătorii Înălţării
Domnului. La Vălişoara
au fost oficiate slujbe
de pomenire la
mai multe troiţe.

CULTURĂ

Paraziți externi de
dimensiuni mici, căpușele
pot provoca boli grave.
Trăiesc în zonele cu
verdeață, în grămezile
de frunze sau tufișuri.

Festivalul „Opera Nights”
revine pe trei scene din
judeţul Hunedoara.
Manifestarea culturală
este organizată de
Consiliul Judeţean

Fondat de Cornel POENAR

Noutăţi de la Casa de Pensii Hunedoara
într-un interviu cu directorul instituţiei,
Alina Bârla. /pag.2
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Guru de la Brad,
cercetat penal
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GRATUIT la centrul SPA
Pensiunea Ponor - Vaţa de Jos

Anunţuri de mare şi

mică publicitate

în ziare locale şi centrale
Deva, 22 Decembrie, 37A • Tel. 0722 402 044
E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

Completează talonul din pagina 8 şi câştigă o intrare
GRATUITĂ la centrul SPA - Pensiunea Ponor din Vaţa de Jos.
Câştigătorii din această săptămână sunt: • TRUŢA DANIEL din Deva

• MAGUI FLORIAN din Cristur
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Prin implicare şi responsabilitate
alături de pensionari
- Doamna Elena - Alina
BÂRLEA (foto) sunteți Directorul Executiv al Casei
Județene de Pensii Hunedoara.
Încă de la numirea
dumneavoastră pe acest post
prin Ordinul Președintelui
CNPP, ați dovedit implicare și
responsabilitate în implementarea sarcinilor înscrise
pe agenda dumneavoastră
de lucru.
În urma unor solicitări a
mai multor pensionari, prin
bunăvoința ce vă caracterizează, punctați-ne câteva
amănunte privind acordarea
biletelor pentru tratamentul
balnear prin sistemul organizat și administrat de MMJS.
- Acordarea biletelor de
tratament pentru anul 2022

este un domeniu reglementat de Ordinul Președintelui
CNPP nr. 72 din 10.02.2022.
Repartiția locurilor, în
vederea eliberării biletelor
către beneficiar, se transmite
de către Casa Națională de
Pensii
Publice
tuturor
Caselor de pensii teritoriale,
deci și nouă.
Biletele de tratament se
acordă tuturor beneficiarilor
pe baza unor criterii generale și specifice, conform
Ordinul Președintelui CNPP
nr. 72/ 2022, fie gratuit, fie
cu suportarea unei contribuții individuale, iar ordinea
de ierarhizare a acordării
acestui beneficiu este stabilită pe baza punctajelor aferente fiecărei cereri având în
vedere criteriile de acordare.

Durata sejurului unui bilet
de tratament este de 16 zile.
Precizăm
faptul
că
informații sunt disponibile
pe site-ul Casei Județene de
Pensii Hunedoara - www.cjphd.ro.
Iată și stațiunile care se
pot
solicita:
Amara,
Bălțătești, Bazna, Bușteni,
Baziaș, Călacea, Căciulata,
Costinești, Covasna, Eforie
Sud, Eforie Nord, Felix,
Geoagiu, Băile Govora, Herculane, Lacu Sărat, Mangalia,
Moneasa, Neptun, Ocna
Șugatag, Băile Olănești, Pucioasa, Sângeorz, Sărata
Monteoru, Slănic Moldova,
Slănic Prahova, Sovata, Târgu
Ocna, Tășnad, Techirghiol,
Tinca, Turda, Tușnad, Vatra
Dornei, Voineasa.

- Vă rugăm să ne
prezentați și programul de

audiențe al Casei Județene
de Pensii Hunedoara.
• marți, între orele 10 - 13,
Eva - Carmen BORDEA - Director Executiv adjunct,
Direcția Economică;
• miercuri, între orele 10 13, Ionel CIOBANU - Director
Executiv adjunct, Direcția
Stabiliri și Plăți Prestații;
• joi, între orele 10 - 13,
Elena - Alina BÂRLEA - Director Executiv.
Program de audiențe la
nivelul Casei Locale de Pensii
Petroșani:
• în fiecare miercuri, între
orele 10 - 13, Natașa
POPESCU - șef serviciu.

Un nou cerc „Prietenii sănătății”

Î

n cadrul proiectului
„Sănătatea - primăvara
vieții” desfășurat cu
sprijinul Uniunii
Ziariștilor Profesioniști
din România și a ziarului
„Accent Media”, la
inițiativa prof. Monika
Hompot, la Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir
Hurmuzescu” Deva, s-a
înființat cercul „Prietenii
sănătății”.
Din acest cerc fac parte
elevii: Matieș Georgiana,
Scornea Marius, Puiu Andrada, Radu Mario.
Sub genericul „Sănătatea să ne bucurăm de ea printrun comportament respon-

sabil pentru viață” membrii
cercului doresc să contribuie
la formarea unei generații de
elevi capabili să trăiască în
armonie cu natura și
credința în sănătate, pe fondul unor măsuri înțelepte de
prevenție și a unui stil de
viață sănătos.
Prin toate activitățile organizate vor încerca să-și
susțină faptul că, trebuie
profitat de fiecare clipă a
sănătății care trebuie păstrată și nu lăsată pe seama
întâmplării.
Pagină realizată
de Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

ACTuALiTATe - 3

3 - 9 iunie 2022

„Guru de la Brad” va fi anchetat
sub control judiciar
Deva – Liderul spiritual al
comunităţii „Copiii Soarelui”,
Fărcaş Ardelean, din satul
Dumbrava de Sus, va fi anchetat sub control judiciar, în
urma unei hotărâri luate de
Tribunalul Hunedoara.
Iniţial, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de
zile sub acuzaţiile de șantaj,
viol, împiedicarea accesului la
învățământul general obligatoriu şi exercitarea fără drept
a unei profesii sau activități.
„Tribunalul Hunedoara a
admis contestaţia formulată
de inculpat, a respins propunerea de arestare preventivă
şi a dispus luarea măsurii
preventive a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de
zile, începând cu data de 2
iunie 2022. Hotărârea Tribunalului Hunedoara este
definitivă”, a declarat purtă-

torul de cuvânt al Tribunalului Hunedoara, Ildiko Glăman.
În perioada în care se află
sub control judiciar, bărbatul
va trebui să respecte mai
multe reguli care îi vor fi aduse la cunoştinţă de instanţă
Cunoscut şi sub numele de
„Guru de la Brad”, bărbatul de
59 de ani a fost adus joi la
sediul Tribunalului Hunedoara, avocatul său, Aurel
Moldovan, afirmând că acesta
este nevinovat.
„Din punctul meu de
vedere, nu este vinovat sub
nicio formă. Nu sunt dovedite
infracţiunile reţinute în
sarcina clientului meu.
Măsura aceasta, a arestului
preventiv, este abuzivă, drept
pentru care cred că singura
măsură ar fi libertatea, care
este o măsură de normalitate”, a spus avocatul Aurel

Moldovan.
Referindu-se la învinuirea
potrivit căreia copiii din comunitate nu ar fi mers la
şcoală, avocatul a menţionat
că minorii erau înscrişi la

Veţel: Canalizarea din satul Mintia,
funcţională în câteva săptămâni

Veţel – Introducerea sistemului de canalizare în satul
Mintia se apropie de final,
investiţia urmând să fie pusă
în funcţiune, cel mai probabil,
la jumătatea lunii iulie.
Lucrările derulate în teren au
fost dificile, pe alocuri, însă
rezultatul acestora se va
regăsi în beneficiile aduse de
o astfel de infrastructură
locală.
„A fost o perioadă dificilă
pentru oamenii din satul
Mintia pentru că o asemenea
lucrare de proporţii aduce şi
un disconfort. Cred însă că
locuitorii din Mintia au
înţeles acest aspect şi doresc
să le mulţumesc pentru
înţelegere. Acum, întreaga
reţea este finalizată”, a spus
primarul comunei Veţel, Ioan

Henţiu.
Potrivit acestuia, investiţia
ar putea fi pusă în funcţiune
în trei săptămâni. Mai este de
lucru la branşamentele electrice, montajul contoarelor şi
la efectuarea probelor tehnologice.
La finalul probelor, în
condiţiile în care canalizarea
va funcţiona la parametrii
aşteptaţi, oamenii se vor putea branşa la reţea.
„Ne aflăm la momentul în
care se poate spune că partea
cea mai dificilă a trecut. Dacă
toate vor merge bine, oamenii
din satul Mintia se vor putea
branşa la reţeaua de canalizare cel mai târziu în partea a
doua a lunii iulie”, a apreciat
primarul Ioan Henţiu.
Edilul local a dat asigurări

că administraţia locală va interveni şi pentru repararea
drumurilor afectate de lucrările de canalizare. În acest
sens au fost depuse proiecte
de finanţare în valoare totală
de 14 milioane de euro, prin
Planul Național de Redresare
și Reziliență (PNRR). Cererile
de finanţare vizează atât
refacerea drumurilor afectate, cât şi asfaltarea celor
care nu sunt încă modernizate.
Administraţia locală speră
ca finanţările să fie aprobate,
urmând ca sumele alocate să
fie cunoscute la semnarea
contractelor la Ministerul
Dezvoltării.

şcoli private din California şi
Nevada, precizând că legea
nu prevede explicit că un
copil român trebuie să
urmeze, obligatoriu, o formă
de învăţământ în România.

Cât priveşte acuzaţia de
viol, avocatul a arătat că
există o singură sesizare de
acest fel, pentru o faptă ce ar
fi fost săvârşită în urmă cu
şapte ani, dar fără o dovadă
certă.
El a adăugat că nu există
dovezi nici pentru infracţiunile de exercitare fără
autorizaţie a unei profesii sau
şantaj.
Fărcaş Ardelean a fost
arestat preventiv pentru 30
de zile pe data de 26 mai, în
urma unei acţiuni a poliţiştilor şi procurorilor din Brad,
în care au fost efectuate 14
percheziţii, bărbatul fiind
acuzat de comiterea infracțiunilor de șantaj, viol, împiedicarea accesului la învăţământul general obligatoriu şi
exercitarea fără drept a unei
profesii sau activități.

Hunedoara: Comisia de
expertiză medicală s-a mutat

Hunedoara – Conducerea
Spitalului Municipal „dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara a anunţat că, pentru o
perioadă de trei luni, Comisia
de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă,
din Ambulatoriul integrat, s-a
mutat de la etajul 1 la etajul al
doilea, lângă Dispensarul TBC.
Accesul se face pe intrarea în
Ambulatoriu, situată vis-a-vis
de Biroul de internări.
Măsura a fost dispusă pentru ca lucrările de reabilitare a
Ambulatoriului de specialitate
să se poată desfăşura în
condiţii optime.
După cum am mai anunţat,
o măsură similară a fost luată,
tot pentru trei luni, şi în cazul
Laboratorului de Radiologie și Imagistică medicală, care
a intrat în ample lucrari de reabilitare,
Astfel, în aceasta perioadă,
pentru efectuarea radiografiilor pulmonare/ MRF, pacienții se vor adresa direct/ fizic
Serviciului de radiologie mutat temporar la Biroul de in-

ternari Pediatrie sau la numarul de telefon: 0254713820, int. 294.
Investigațiile radiologice
recomandate de către medicii
de familie/specialiștii din ambulatoriu se vor efectua în Servicul UPU, zilnic între orele
14.00 – 20.00, pe baza programărilor prealabile obţinute la
Fișier radiologie, la numărul
de telefon: 0254-713820, int.
254.
„Rugăm înțelegere în cazul
în care timpii de așteptare se
vor prelungi, aceste investigații efectuate temporar în
Serviciul UPU fiind condiționate de numărul cazurilor/
pacienților – urgențe medicale
care se prezintă în Serviciul
UPU la un moment dat. Ne
cerem scuze pentru disconfortul creat însă suntem convinși
că la finalizarea acestor lucrări
dumneavoastră veți beneficia
de servicii medicale la standarde corespunzătoare”, a
transmis conducerea Spitalului Municipal Hunedoara.
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Conducătorii
nepricepuți cresc taxele

Î

n lipsa unor argumente puternice economice și sociale
pentru adoptarea
impozitării progresive a
veniturilor - domnul
Ciolacu ne jignește din
nou inteligența și ne
ceartă că nu vrem cu
adevărat o țară ca afară.

Dar ce înseamnă o țară ca
afară? Luxembourg are un
salariu minim pe lună de
aproximativ 11.000 de lei. La
acest salariu în Luxembourg
iei acasă 10.000 de lei, adică
taxele totale sunt 9%, în Germania iei acasă 8.900 de lei,
adică taxele totale sunt de
19%, iar în Franța iei acasă
8.400 de lei, adică plătești
taxe de 24%. În România iei
acasă 6.400 de lei, adică
plătești taxe de 42%.
Un angajat care lucrează în
Luxembourg, Germania sau
Franța se bucură pe deasupra
de nenumărate deduceri fiscale pentru asigurări, dobânzi
la credite personale și credite
imobiliare, contribuții la contul de economii și cel de pensii, creșterea copiilor, sprijinirea părinților, costul de
transport la locul de muncă,
taxe profesionale, cărți și materiale de studiu profesionale
și chiar și costul cu îmbrăcămintea necesară la locul de

muncă.
Pe deasupra, românii trebuie să plătească aceleași
prețuri la energie, la alimente
și la îmbrăcăminte precum
cei din afară.
Românii însă, domnule
Ciolacu, au un salariu de 5 ori
mai mic decât cel de afară,
plătesc foarte multe taxe, nu
au deduceri fiscale și au costuri precum cei de afară.
Problema nu este că românii
nu plătesc destul, problema
este ce se întâmplă cu cheltuirea acestor bani, care nu se
reflectă în bunăstarea românilor.
V-am rugat să nu mai
comparați România cu străinătatea când nu trebuie.
V-am mai spus că a-i certa pe
români că nu se aliniază standardelor de afară și acasă
este o mare rană pe care o
deschideți pentru acești oameni.
Preocupați-vă de programe și politici economice
care să crească productivitatea, producția autohtonă și
competivitatea produselor
românești. Taxele le poate
crește orice nepriceput.
Deputat Anamaria Gavrilă
Circumscripția electorală
22 HUNEDOARA

Un sfert de secol în slujba
credinţei ortodoxe!

,,Familia creștină prefigurează chipul Sfintei Treimi,
formând prin iubire un singur
întreg, iar unitatea familiei
trebuie să reprezinte scopul și
idealul membrilor ei”, cam așa
am putea defini familia în termini mai exacți.
La un astfel de moment
înălțător am participat duminică, 29 mai 2022, la o
sărbătoare de celebrare a familiei creștine. Preasfinția Sa,
Nestor Dinculeană împreună
cu un sobor de cinci preoți au
săvârșit slujba de binecuvântare a 25 de ani de căsnicie
a familiei preacucernicului
preot Constantin-Georgel Groza, din Parohia Luncoiu de Jos.
Preasfinția Sa a subliniat
importanța celebrării acestui
moment unic, mai ales că în
societatea actuală numărul
familiilor care ajung să convie-

țuiască 25 de ani împreună se
diminuează considerabil.
Constantin-Georgel și Giorgia-Voichița și-au unit destinele în 6 iulie 1996, iar la
data de 3 mai 1997 teologul
Constantin-Georgel se învrednicește de harul preoției pe
seama Parohiei Vața de Jos
unde a activat timp de 16 ani,
pentru ca apoi să revină ca
preot în satul natal, Luncoiu
de Jos unde slujește și în
prezent. Bogata activitate
desfășurată de această familie
minunată s-a materializat în

târnosirea a două biserici,
Vața de Jos și Stejărel, construirea casei parohiale din Vața
de Jos și sfințirea bisericilor
din Prihodiște și Luncoiu de
Jos, în urma lucrărilor de
restaurare și renovare efectuate.
Căsnicia lor le-a fost binecuvântată cu nașterea a două
fiice, Georgia Maria în 2003 şi
Iarina Ioana - 2009, ce au întregit viața familiei creștine
care şi-a dus,ulterior, existența
în umbra altarului. Alături leau fost nașii de cununie, familia preotului Gomboș
Florea şi Doina, precum și
nașii de botez ale celor două
fiice, familia Prof. Pașcu
Gavrilă și Voichița.
Evenimentul a fost marcat
şi de prezenta unui număr
mare de enoriași, prieteni şi
rude, care au ținut să fie
aproape familiei preotului
Georgel Groza în aceste momente de mare emoție și
sărbătoare.
Cornel Poenar

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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O jucărie pentru fiecare

A

cum nouă ani, Biblioteca Județeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara - Deva a avut
inițiativa de a fi prezentă,
în preajma zilei de 1 iunie,
în colectivitățile de copii
instituționalizați, copii
care trăiesc în centrele de
plasament din județul
Hunedoara.
Am pus la punct proiectul
pe care l-am numit „O jucărie
pentru fiecare”, proiect care
dorește în primul rând să
aducă bucurie în inimile copiilor lipsiți de căldura mediului
familial, copii fără părinți sau
aflați departe de ei. Grupulțintă, cum este și firesc, este
format din copiii care trăiesc
în Rețeaua de case familiale
Orăștie, Rețeaua de case familiale pentru copii cu
dizabilități Hunedoara,
Rețeaua de case familiale
pentru copii cu dizabilități
Vulcan, Apartament familial
Vulcan, Centrul specializat
pentru copii cu dizabilități
Hunedoara, Centrul Maternal
Hunedoara. Pentru toți acești

copii am inițiat o amplă campanie de popularizare și de
sensibilizare a opiniei publice,
adresându-ne direct cu
rugămintea ca oricine dorește
să aducă la bibliotecă o
jucărie, nouă sau veche,
jucărie destinată acestor
copii. Am pornit de la ideea că,
oricât de bune ar fi condițiile
materiale în care trăiesc,
acești copii au nevoie, pe
lângă hrană, îmbrăcăminte,
cazare, și de un strop de bucurie, de un gest cald din
partea noastră, a tuturor.
Am făcut campania de
popularizare pe toate canalele
mass-media, prin afișe lipite
în oraș, prin mediul virtual,
prin comunicarea directă cu
persoanele cunoscute.
Apelul nostru a avut un
ecou impresionant și, în foarte
scurtă vreme, biblioteca a devenit depozitara unui imens
număr de jucării: păpuși,
mașinuțe, animale de pluș,
jocuri, mingi etc. Toate aceste
jucării au fost dovada limpede
a faptului că oameni minunați,

de toate vârstele, de toate
preocupările, au răspuns cu
generozitate apelului nostru
și au dorit din tot sufletul să
aducă bucurie copiilor, de ziua
lor. Am înțeles, astfel, că
niciun copil instituționalizat
nu este uitat, că ei toți sunt
copiii noștri de care trebuie să
ne pese, cărora trebuie să le
facem bucurii.
Cu aceste gânduri, am pornit, plini de entuziasm și de
afecțiune, într-o veritabilă
caravană a jucăriilor către
copiii aflați în centrele de
plasament mai sus amintite.
Munca noastră a fost
răsplătită din plin prin
recunoștința și bucuria pe
care le-am citit în privirile micilor noștri prieteni, în zâmbetele și îmbrățișările de care
am avut parte în fiecare
instituție de ocrotire a copilului unde a poposit caravana
noastră. „O jucărie pentru
fiecare” s-a dovedit a fi un
proiect viu, de suflet, pe care
noi l-am inițiat și pe care îl
desfășurăm an de an din toată
inima, cu mult drag, pentru
copiii care n-au avut șansa de
a crește într-o familie. Acești
copii trebuie să simtă, și cu
siguranță simt asta, că nu sunt
abandonați, că deși nu au
părinții lângă ei, nu sunt singuri și sunt înconjurați de
afecțiune.
Le mulțumim celor care au
adus jucării de la copiii, de la
nepoții lor, sau le-au cumpărat
special pentru această acțiune, numărul acestor oameni
generoși este tot mai mare de
la un an la altul și acest lucru
nu poate decât să ne bucure.
Cu deosebită
considerație,
Manager,
Ioan Sebastian Bara

MASA ȘI PROGRAMELE
ALIMENTARE DIN ȘCOLI, UN
ELEMENT DE BAZĂ PENTRU VIITORUL
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ROMÂNESC

Am participat astăzi (luni n.red.) la prezentarea raportului
de Bunăstare al Copilului din
Mediul Rural, elaborat de către
Fundația World Vision Romania,
pe care îi felicităm pentru tot ceea
ce fac pentru copiii din România.
Din păcate, informațiile prezentate au subliniat multe dintre
problemele din mediul rural de
care eram deja conștienți și care
s-au accentuat în urma pandemiei.
Ce date importante conține
raportul? 1 din 10 copii de la sate
nu frecventează în prezent nicio
instituție de învățământ. 2 din 10
copii spun că familia le asigură
doar uneori sau nu le asigură
niciodată suficientă mâncare.
31% din copiii de la țară declară
că niciodată sau doar uneori se
simt puternici și sănătoși.
Tot astăzi (luni - n.red.), în
fața Ministerului Educației, a avut
loc un protest al societății civile.
Cei prezenți acolo susțineau dezvoltarea programului „Masă
caldă în școli” la nivel național,
printr-o petiție semnată de
aproximativ 19 mii de români.
Vorbim despre digitalizare și
despre table inteligente, însă trebuie, mai presus de orice, să
asigurăm condițiile de bază pentru elevi. Degeaba avem un software interactiv de predare și
holograme, dacă elevii nu sunt în
clasă ca să le folosească. Consider
că este o cerință absolut decentă
ca în anul 2022, într-un stat
membru al Uniunii Europene,
România să asigure o masă caldă
în școli pentru elevii noștri.
Programul „laptele și cornul”
a fost bun la vremea lui. Programul pilot „Masă caldă în școli”,
care funcționează în 150 de
unități de învățământ a fost bun.
Însă, a venit momentul să facem
pasul următor. Din acest motiv, în
urmă cu o lună, în cadrul
Comisiei pentru învățământ din
Camera Deputaților, s-a constituit
grupul de lucru pentru

alimentația din școli. Alături de
colegi deputați din toate partidele politice, instituții guvernamentale, mediul academic și
societatea civilă, încercăm să
identificăm cel mai bun cadru
legal pentru implementarea, în
viitor, a programului „Masă caldă
și sănătoasă în școli” la nivel
național.
Din acest motiv, m-am bucurat să aud declarațiile domnului
Sorin Cîmpeanu, ministrul
educației, care a susținut astăzi că
începând cu anul şcolar 20222023 la nivelul sistemului
naţional de învăţământ se propune instituirea Programului
Naţional Integrat „Masa Sănătoasă în şcoli 2022-2027", cu un
buget de aproximativ un miliard
de euro din surse de finanţare
asigurate din bugetul naţional,
fonduri externe nerambursabile
şi rambursabile.
Sunt curioasă, totodată, câte
dintre cele 1415 de unități de
învățământ care vor semna contractele de finanțare prin Programul Național de Reducere a
Abandonului Școlar, conform
informațiilor prezentate astăzi de
către domnul ministru, au aplicat
pentru a soluționa nevoile alimentare ale elevilor. Reamintesc
că acestea puteau alege dintr-o
listă largă de cheltuieli eligibile de
până în 200 mii de euro, finanțarea programelor alimentare
fiind una dintre opțiuni.
Îmi doresc să conlucrăm cu
toți actorii din învățământ, precum și cu partenerii noștri europeni, astfel încât fiecare elev
din România, atunci când merge
la școală, să știe că are o masă
caldă asigurată. Dincolo de
decența acestei acțiuni, această
măsură va scădea semnificativ
rata abandonului școlar din
România.
Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara
Președintele Comisiei
pentru învățământ
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Gimnastică

Tenis de câmp

Simona Halep a
renunțat la colaborarea
cu Virginia Ruzici

Start bun în actualul
sezon pentru
Ioana Stănciulescu și S
Gabriel Burtănete

Î

n cadrul competiției
internaționale de
gimnastică World
Challenge Cup de la Varna
gimnasta Ioana
Stănciulescu a reușit o
bună performanță cu care
sportiva noastră a urcat
pe podiumul de premire
într-o finală pe aparate.
Astfel în finala la paralele
Ioana Stănciulescu a fost
notată cu 12.900, punctaj cu
care a urcat pe treapta a 3-a a
podiumului de premiere și a
cucerit medalia de bronz.
Medalia de aur a fost câștigată de franțuzoaica Aline
Friess care a fost notată cu
13.40 puncte, ea fiind urmată
de o altă gimnastă din Franța,
Celia Serber, care a fost notată
cu 13.350 puncte.
Gimnasta din România,
componentă a lotului național de seniore a României, a
concurat pentru medalii și în
finala de la bârnă, dar a ratat
la intrarea pe apparat și s-a
clasat pe locul 4 cu 12.200.
Medalia de aur a fost câştigată de croata Ana Derek
(13.300).
Gabriel Burtanete a cucerit
o medalie de aur în finala de

imona Halep (30 de
ani, locul 19 WTA) a
încheiat colaborarea
cu Virginia Ruzici (67 de
ani), manager cu care
lucra de 14 ani. Tenismena din Constanța a
anunțat prin intermediul
rețelelor sociale că are un
nou colaborator și că
înțelegerea cu Virginia
Ruzici a încetat.
Noul partener managerial
la Simonei Halep este Nina
Wennerstrom, fondatoarea
companiei de management
sportiv „We Sport Agency”.
A fost o călătorie fantastică. Aș dori să-i mulțumesc
Virginiei Ruzici pentru
dăruirea ei față de mine, nu
doar profesională, ci și ca
prieten apropiat. A fost o
experiență uimitoare îm-

la sărituri. Cu o medie de
14.400, Gabriel s-a clasat pe
primul loc și a fost a fost
urmat de Taylor Burkhart
(SUA)-14.350 și de Courtney
Tulloch (Marea Britanie)14.250.
În finala de la bară fixă,
Răzvan Marc s-a clasat pe
locul Locul 6 cu nota 13.400
iar Gabriel Burtănete s-a situat pe locul 7 în finala de la
paralele cu nota 12.600, ambele finale fiind câştigate de
Marios Georgiu (Cipru) cu
14.350, respectiv 14.850.
Vă reamintim că gimnaștii

preună, de 14 ani, și o
adevărată încântare să lucrez cu ea. Voi prețui pentru
totdeauna prietenia noastră.
Acum, aș dori să salut un nou
membru în echipa mea. Sunt
încântată să anunț că voi
lucra cu Nina Wennerstrom
și echipa We Sport Agency!”,
a scris Simona Halep, pe
rețelele sociale.
„Bine ai venit la We Sport,
Simona Halep. E o adevărată
onoare să reprezentăm ca
sportivă o persoană cu valorile și etica ta, ne inspiri pe
toți să dăm tot ce avem mai
bun zi de zi! 2 titluri de Mare
Șlem, 23 de trofee WTA, #1
mondial pentru 64 de
săptămâni, toate vorbesc de
la sine”, a fost și mesajul
transmis de către Nina Wennerstrom, pe Twitter.

noștrii, fie cei din loturile de
seniori fie cei de la juniori, se
pregătesc pentru întrecerile
internaționale din această
vară, Festivalul Olimpic al
Tineretului European(FOTE)
și Slovacia și pentru Campionatele Europene de la München din luna august.
Urmează pentru seniori în
luna noiembrie, Campionatele Mondiale de la Liverpool,
atât europenele cât și mondialele din acest an fiind etape
de calificare pentru Jocurile
Olimpice din 2024 de la
Paris..

Handbal feminin

CSM Deva a retrogradat în liga inferioară

D

upă un sezon slab în
care a înregistrat o

singură victorie, formația
CSM Deva a jucat ultima

partidă din acest campionat, duminică seara la Sala

Sporturilor în compania
formației CS Gloria
Bistrița, pe care devencele
au pierdut-o cu 34-24.
Pentru echipa deveană
aceasta a fost ultima evoluție
pe teren propriu în această
stagiune și din păcate conform regulamentului federației, formația pregătită de
prof. Daniel Gheorghe a retrogradat în liga secundă.
Șanse minime ca la nivelul
forului de specialitate să să
decidă mărirea numărului de
formații în prima ligă, astfel
că e cert că din sezonul viitor
echipa va juca în Divizia A, cu
condiția ca cei din conducerea clubului devean să
dorească acest lucru.
La finalul partidei de la
Deva, galeria Viperele Gal-

bene coordonată de Angela
Pop a organizat o mică festivitate de retragere din activitatea de performanță a fostei
componente a echipelor din
Deva, Valentina EliseiArdean.
Titlul național la ediţia
2021-2022 a Ligii Naţionale
de handbal feminin a fost
cucerit de CS Rapid Bucureşti iar podiumul a fost
completat de CSM Bucureşti
şi SCM Râmnicu Vâlcea.
Au retrogradat CSU Ştiinţa
Bucureşti şi CSM Deva, ultimele două clasate, în timp
ce Dacia Mioveni şi CSM
Slatina vor evolua în turneul
de menţinere/promovare,
alături de formaţiile clasate
pe locurile secunde în cele
două serii din Divizia A.
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Fotbal

Colegiul Naţional ,,Iancu
de Hunedoara" a câştigat
prima ediţie a Cupei UPT

Fotbal

CS Hunedoara luptă pentru
promovarea în liga secundă

S

O

rganizată de către
Asociația Județeană
de Fotbal Hunedoara în parteneriat cu
Facultatea de Inginerie
din Hunedoara, Inspectoratul Școlar Județean
Hunedoara și ACS West
Deva, prima ediție a
competiției de fotbal în
sală CUPA UPT - FIH, a
atras la start aproximativ
100 de elevi, reprezentând 10 echipe.
Au luat starul la această
competiție echipele care au
reprezentat următoarele entități școlare: Colegiul Tehnic
"Transilvania" Deva, Liceul
Tehnologic Energetic „Drago-

mir Hurmuzescu” Deva,
Colegiul Tehnic Matei Corvin
Hunedoara, Liceul Tehnologic
Crișan Crișcior, Liceul Tehnologic Ovid Densusianu Călan,
Liceul Tehnologic "Nicolaus
Olahus" Orăștie, Colegiul Economic ,,Emanuil Gojdu" Hunedoara, Liceul Teoretic ,,Traian
Lalescu" Hunedoara, Liceul
Tehnologic ,,Constantin Bursan" Hunedoara și Colegiul
Național ,,Iancu de Hunedoara".
Trofeul a fost câștigat de
echipa Colegiului Național
,,Iancu de Hunedoara", care a
fost urmată de formația de la
Colegiul Economic ,,Emanuil

Volei

România, victorii în
competițiile europene
de volei

N

aționala feminină
de volei a României
a învins la Budapesta, cu 3-2, formația
Ungariei, în cel de-al
treilea meci din grupa C a
competiției Golden
League.
În primele jocuri, disputate la 24 și 25 mai, la
Alexandria, contra Ucrainei,
România a câștigat cu 3-2 și
a pierdut, apoi, cu 3-1.

Partida retur cu Ungaria
este programată la 8 iunie.
Câștigătoarea grupei se va
califica la turneul final.
Naționala masculină de
volei a învins recent la Galați,
formația Macedonia de Nord
cu 3-2, într-un meci din
grupa B a competiției Silver
League. Este a doua victorie
pentru echipa țării noastre,
după cea cu Albania, scor 31, la Tirana.

Gojdu" Hunedoara și de Liceul
Teoretic ,,Traian Lalescu"
Hunedoara. Pe locul 4 au terminat elevii de la Liceul Tehnologic ,,Constantin Bursan "
Hunedoara.
Evenimentul s-a derulat cu
succes datorită implicării decanului Facultății de Inginerie
din Hunedoara, conf.univ.
ec.dr.ing. Gelu-Ovidiu Tirian,
care s-a implicat direct pentru
ca această competiție să se
desfășoare în condiții excelente iar participanții să se bucure de posibilitatea de a vizita
laboratoarele și cabinetele de
lucru din cadrul facultății
hunedorene.

âmbătă, 4 iunie, cu
începere de la ora
16.00 pe Arena
Michael Klein din Hunedoara se va desfășura
prima întâlnire din dubla
întâlnire pentru finala
barajului de promovare
în liga secundă de fotbal,
dintre CS Hunedoara și
Minaur Baia-Mare.
Neînvinși în campionat,
jucătorii echipei CS Hunedoara vor fi susținuți în
încercarea de a obține o
promovare dorită și așteptă
de mai mulți ani, de un
număr mare de suporteri
care vor fi prezenți pe stadionul hunedorean .
Partida de la Hunedoara
este transmisă în direct pe
canalul de televiziune Digi
Sport 1 dar meciul trebuie

urmărit din tribune iar
jucătorii hunedoreni au
nevoie de suportul nostru.
Mai mult, în pregătirea
promovării în liga secundă
Consiliul Local al municipiului Hunedoara a votat recent,
în unanimitate, schimbarea
denumirii clubului sportiv
de drept public din subordinea sa, din „Club Sportiv
Hunedoara” în „Club Sportiv
Corvinul 1921 Hunedoara”,
hotărârea fiind necesară
pentru ca, din sezonul următor, echipa municipiului
să se poată înscrie cu noua
denumire şi să figureze astfel sub denumirea „Corvinul
1921 Hunedoara” şi în
evidenţele Federaţiei Române de Fotbal.
Hai CS Corvinul Hunedoara!!!

8 - SĂNĂTATE

3 - 9 IUNIE 2022

Căpușele– insecte mici, dar periculoase
bățul de chibrit atrage
căpușele. În astfel de condiții,
capul bățului de chibrit se va
umezi. iar cu el se vor face
cercuri în jurul locului unde
este prinsă căpușa. Insecta își
va extrage singură capul și va
urca pe bățul de chibrit,
urmărind mirosul de fosfor,
scrie libertatea.ro. Și în acest
caz locul se dezinfectează.

Tinctura de iod
Poate fi și ea eficientă. Pe
locul unde se observă căpușa
prinsă de piele, se va aplica o
bucată de vată îmbibată în
tinctură de iod, care se ține
4-5 minute. Căpușa se va desprinde singură, iar dacă
acest lucru nu se întâmplă,
procedura se repetă.

P

araziți externi de dimensiuni mici,
căpușele pot
provoca boli grave. Trăiesc
în apropierea solului, în
zonele cu verdeață, în
grămezile de frunze sau
tufișuri. Printr-o uşoară
mușcătură, acestea își
introduc capul sub piele
și încep să se hrănească.
Potrivit specialiștilor,
exista mai multe specii de
căpușe și nu toate sunt
periculoase.

În lunile aprilie –
noiembrie
Căpușele sunt foarte active. Infecțiile la om apar fie
prin înțepătura directă, fie
prin consumul de produse
lactate nepasteurizate de la
capre, oi, vaci, care au fost infestate. Infecția nu se transmite de la om la om, scrie
medicover.ro/

Ce este de făcut?
Atunci când observăm o

căpușe prinsă pe corpul nostru, ne vom păstra calmul și,
dacă este posibil, o vom extrage imediat. Apoi, vom
observa cu atenție locul mușcăturii. Dacă pielea afectată
prezintă o roșeață sau o
inflamație, consultarea unui
medic specialist este absolut
necesară, întrucât nu știm ce
fel de căpușă ne-a mușcat.
Specialiștii susțin că o căpușă
infectată poate transmite
infecția doar dacă rămâne
înfiptă în piele mai mult de 24
de ore. Uneori, simptomele
apar după câteva zile iar alteori după câteva săptămâni.
De aceea, medicul specialist
de boli infecțioase va avea ultimul cuvânt și va stabili tratamentul adecvat.

Cum putem îndepărta
o căpușă?
Dacă avem la îndemână o
pensetă, atunci vom fixa
brațele pensetei de capul
căpușei, cât mai aproape de
piele, și vom trage încet,

dintr-o singură mișcare. Nu
vom răsuci și nu vom rupe
căpușa întrucât există riscul
ca bucăți din corpul ei (capul
și cleștii) să rămână fixate pe
piele, potrivit click.ro. Căpușa
smulsă nu trebuie strivită,
pentru a se evita împroșcarea
conținutului acesteia în ochi
sau pe alte mucoase ale pielii,
crescând astfel riscul de
infecție. După ce căpușa a fost
îndepărtată de pe corp, locul
afectat se va spăla bine cu apă
și săpun, apoi se va aplica o
soluție dezinfectantă. Poate fi
utilizat și un unguent cu antibiotic.

Alte metode
Atunci când situația impune și nu avem posibilitatea
să ajungem la medic în timp
util, putem folosi și alte
metode de îndepărtare a insectei, care s-au dovedit utile.
Iată câteva dintre ele:

Bățul de chibrit
Mirosul fosforului de pe

O cremă de față sau
untura de porc
Vor fi de un real folos. Dacă
observăm căpușa prinsă de
piele, aceasta nu se atinge cu
mâna. Se va acoperi corpul
insectei cu un strat gros de
untură sau o cremă pe care o
avem în casă. Așteptăm apoi
5-10 minute, timp în care insecta prinsă de corp se va sufoca și va scoate capul din
piele. Dacă nu s-a întâmplat
acest lucru, procedura se va
repeta.

Soluția de acetonă
Poate ajuta la îndepărtarea
insectei. Astfel că, se va îmbiba o bucată de vată cu
acetonă, care se va aplica pe
căpușă, iar aceasta se va desprinde singură, în câteva
minute, scrie cancan.ro. Vom
dezinfecta locul afectat și vom
aplica o cremă cu gălbenele
sau propolis.
Important!
Indiferent de metoda folosită pentru extragerea că-

pușei din piele, mâinile se vor
proteja cu mănuși sau tifon.

Cum prevenim
mușcăturile de
căpușe
• În primul rând, atunci
când hotărâm să ne petrecem
timpul liber în mijlocul naturii, vom avea o ținută
adecvată. Mai precis, vom
purta pantaloni și bluze cu
mâneci lungi, pentru ca insectele să nu ajungă la piele.
Ar fi de dorit să luăm cu noi
produse din comerț, care
îndepărtează căpușele.
• Vom evita locurile amenajate special pentru animale, știut fiind că de blana
acestora căpușele se prind
foarte ușor.
• Atunci când ne întoarcem acasă, în timp ce
vom face duș, trebuie să
privim cu atenție zonele corpului care au fost expuse. De
obicei, astfel de paraziți se
fixează în spatele genunchilor, sub braț, între degetele
mâinilor și picioarelor, după
urechi, pe ceafă, pe gât și în
părul de pe cap.
• Și nu în ultimul rând, se
vor verifica bagajele și animalele de companie.
***
Specialiștii ne avertizează
că prin mușcăturile lor,
căpușele sunt factori de risc
în transmiterea unor boli ca:
Boala Lyme, Babesioza, Encefalita de căpușă.
Tocmai de aceea, trebuie
să fim foarte atenți, iar dacă
în urma mușcăturii unei astfel de insecte apare febra,
durerile de cap, senzația de
oboseală sau erupție la
nivelul pielii, vom consulta un
medic specialist.
Cornelia Holinschi

$

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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Salcâmul și socul – arbori meliferi
cu puteri tămăduitoare
C
u un parfum de esență
divină, florile de salcâm
și soc sunt cunoscute
din cele mai vechi timpuri
pentru efectele lor miraculoase. Dovadă stau
preparatele obținute din
aceste flori minunate, folosite
atât de medicina populară,
cât și de medicina modernă.

Florile de salcâm
Au un parfum discret, dătător
de liniște și pace. Sunt folosite
atât în industria farmaceutică, cât
și în cosmetică. Preparatele
obținute din aceste flori sunt utilizate în multe afecţiuni având
efectele antitusive, antispasmodice ale tractului respirator,
emoliente ale secreţiilor bronşice, antiseptice, antinevralgice,
calmante, uşor sedative etc..

Terapii naturiste
Pulberea din flori de
salcâm
Se obţine măcinând florile
bine uscate. Se păstrează la rece,
în borcane bine închise, dar nu
mai mult de două săptămâni,
pentru că îşi pierde din
proprietăţi.

Infuzia din flori
de salcâm
Poate fi preparată dintr-o
linguriță de plantă uscată, peste
care se toarnă 200 ml de apă
clocotită. Se lasă la infuzat timp
de zece minute, după care se
strecoară. Infuzia obținută se
consumă după mesele principale, în trei reprize. Potrivit
cercetătorilor, infuzia din flori de
salcâm are efecte diuretice, antiinflamatoare, ajutând totodată la
reducerea conţinutului de uree
din sânge, având rolul și de calmare a durerilor reumatice sau a
nevralgiilor dentare. În cursul
zilei, în locul apei potabile sau a
sucurilor, este recomandat să se
consume apa din flori de salcâm
(o mână de flori uscate se
macerează la rece, minim 8 ore,
într-un litru de apă curată de
izvor).

În cazul bolilor respiratorii și reumatice
Tratamentul cu ceai din flori
de salcâm este foarte eficient.
Acesta ameliorează răcelile, virozele, calmând totodată
răgușala, tusea convulsivă și
stopând secreție nazale, scrie
avantaje.ro. În astfel de situație
este eficientă și infuzia cu flori us-

cate de salcâm. Pentru un efect
mai rapid, este bine ca infuzia să
fie îndulcită cu miere din flori de
salcâm.

În caz de gastrită
sau ulcer
Se administrează câte o
linguriță de pulbere din flori de
salcâm, de două-trei ori pe zi,
înainte de masă. Cura durează o
lună, după care se face o pauză
de trei săptămâni și apoi poate fi
reluată.

În caz de constipație
Este utilă pasta din flori de
salcâm, care se obține din
amestecul a zece linguri de flori
măcinate, cu cinci linguri de
miere. Se administrează câte o
linguriță, timp de două săptămâni, pe stomacul gol.

Mierea din flori
de salcâm
Are un parfum aparte, fiind
singura miere care nu se
zaharisește decât după mult
timp. Aroma naturală și calitățile
terapeutice se păstrează mai
bine în mierea din fagure, spun
specialiștii. Asta pentru că, fagurii
conțin o anumită cantitate de
ceară, polen și propolis, fiind un
amestec ideal pentru tratarea
bolilor de inimă, plămâni,
afecțiuni ale ficatului și pentru
menținerea funcțiilor fiziologice
active.

Florile de soc
Prinse în buchețele albe, florile de soc sunt considerate de
cercetători adevărate minuni ale
naturii. De la soc sunt folosite, în

scop terapeutic, atât florile, cât și
celelalte părți componente ale
plantei. Florile se recoltează în
zilele însorite, la începutul lunii
mai, până prin luna iunie și se
usucă la soare. În stare
proaspătă, sunt folosite pentru
obținerea socatei și a siropului,
cele uscate fiind utilizate sub
formă de infuzie combi¬nată,
pulbere, tinctură sau ulei.
Fructele și scoarța socului se
strâng în lunile septembrie-octombrie.

Terapii naturiste
Pulberea
Se obține din florile uscate de
soc, măcinate fin. Se păstrează în
borcane de sticlă închise ermetic,
în locuri întunecoase şi reci, pe o
perioadă de maximum două
săptămâni. Se administrează de
trei ori pe zi, câte o linguriţă rasă,
pe stomacul gol.

Tinctura
Pentru obținerea ei se folosesc 15 linguri de pulbere și 400
ml de alcool alimentar de 50 de
grade, care se lasă la macerat
într-un borcan din sticlă, închis
ermetic, timp de două săptămâni, după care preparatul se
filtrează. Tinctura obținută se
toarnă în sticluțe mici, închise la
culoare.

Infuzia fierbinte
Este folosită, de obicei, în caz
de urgență, pentru efectul ei sudorific și antitusiv. Se prepară
dintr-o linguriță de plantă uscată,
peste care se toarnă o cană de apă
clocotită. După 10-15 minute se
strecoară și se consumă fierbinte.

Infuzia combinată
Se obține din trei-patru
linguriţe de flori de soc
mărunţite, care se lasă la macerat
într-o jumătate de litru de apă,
timp de 10 ore. Planta rămasă
după filtrare se fierbe într-o
jumătate de litru de apă, timp de
cinci minute. După răcire,
preparatul se strecoară. La final,
cele două extracte se amestecă,
obţinându-se un litru de infuzie.
Se poate folosi fie intern, una
două căni pe zi, fie extern, sub
formă de comprese.

În caz de răceală și gripă
Fitoterapeuții recomandă administrarea a trei-patru grame
de pulbere de soc pe zi, în patru
doze.
Aceasta
combate
inflamaţia mucoaselor, reduce
durerile de cap şi durerile musculare, amplifică tonusul psihic.
Cel mai bun moment pentru administrarea socului este debutul
infecţiei. În caz de febră, se
administrează infuzie fierbinte
din flori de soc, câte o jumătate
de cană, de două trei ori pe zi.

Sinuzita şi bronşita
Preparatele din flori de soc
ajută la eliminarea secreţiilor în
exces, măresc capacitatea
naturală de luptă a organismului
împotriva infecţiei. De asemenea,
florile de soc au o acţiune de prevenire şi de combatere a excesului de mucus din organism, mai
ales de pe căile respiratorii. În caz
de sinuzită sau bronşită, se
administrează infuzia combinată
din flori de soc, câte trei căni pe
zi, timp de 14 zile, cu o

săptămână de pauză. Suplimentar, se aplică pe frunte sau, după
caz, pe piept, comprese fierbinți
cu infuzie combinată de soc.

În cazul tulburărilor
nervoase
Specialiștii recomandă pulberea din flori de soc, din care se
administrează câte o linguriță, de
trei ori pe zi. Cura durează o lună
și jumătate, apoi se face o pauză
de trei săptămâni.

Pentru prevenirea
infecțiilor renale și
urinare
Este indicată o cură de două
săptămâni cu infuzie combinată
de flori de soc. Un litru de infuzie
consumat zilnic stimulează activitatea rinichilor. În caz de gută,
ajută la eliminarea uraţilor.
***
• Preparatele din flori de salcâm nu prezintă contraindicații,
atâta timp cât sunt administrate
cu moderație, respectându-se
dozele indicate. scrie biod.ro.
• Specialiștii recomandă persoanele alergice la polen să consume cu precauție ceaiul din flori
de salcâm și soc.
• Întrucât principiile active ale
socului sunt foarte puternice,
medicii recomandă ca după
fiecare zece zile consecutive, în
care s-a urmat o terapie cu ceai
de soc, să se facă o pauză de cinci
zile, apoi de zece zile, scrie frunzaverde.ro. Nu se vor consuma în
același timp două remedii
(tinctură și ceai de soc).
• Folosit în exces, ceaiul de soc
poate cauza tulburări gastrointestinale.
Cornelia Holinschi
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Ştiaţi că...?

SE SPUNE CĂ:
S-a retras în Cappadocia
După ce a părăsit serialul ”Mă numesc Zuleyha”, Demir (Murat Unalmiș) s-a retras în
Cappadocia unde s-a ocupat de restaurantul
său. Dar, se spune că actorul ar fi acceptat deja
să joace într-un film pentru marile ecrane.

A plecat din ”Moștenirea”

PRO TV
Duminică, 5 iunie, ora 20

Actrița Sila Turkoglu a părăsit serialul
”Moștenirea” care va fi difuzat începând de joi,
9 iunie pe Happy Chanel (sezonul 2). Se pare
că motivul real pentru care actrița ar fi plecat
are legătură cu faptul că Sila și Haluil Ibrahim
Ceyhan, s-au îndrăgostit la filmări dar s-au
despărțit în viața reală și nu mai vor să aibă dea face unul cu altul.

Domnul și doamna Smith
Soții John și Jane Smith, un cuplu obișnuit, sunt
împreună de șase ani, trăiesc în suburbii și aparent,
au o viață de familie plictisitoare. Dar fiecare dintre
ei ascunde un secret. El crede că ea lucrează pe Wall
Street, iar ea știe că el conduce o firmă de
construcții. În realitate, amândoi sunt asasini plătiți,
foarte eficienți, care lucrează pentru organizații
concurente. Atunci când sunt angajați să se ucidă
unul pe altul, cei doi își vor pune la contribuție formidabilele lor capacități, supunându-și căsnicia la
testul suprem.

Dezlegarea integramei
din numărul trecut:

S - ELE - S - IARA - RULA - NO - SESAM - ETIRA - ATA - ATOLI - IR - BN - SICANA - DI - SANI - S - H - TUS - URSIT - IOC - MITOSI - ALTE - AIA - AH
- LATA - OLE - IT - ORARE - IVI - RULADE - URA - RAL - ASTM - OS - ISTERII - A - BS - SINGUR - AU - AM - VL - UH - ZA - DIURNA - ASIA - ADESE
- AE - AB - SUSENI - ER - GRIJA - ILIC - RAT - OSTRET - OR - UZAT - ASA - AS - RUTA - B - T - FASA - TA - UNU - ARSE - AGA - IERI - STANCESTI
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• Piramida lui Keops a fost construită între anii
2700-2500 î.C. lângă Cairo. A fost cea mai înaltă
construcţie din lume, mai mult de 43 de secole,
până în 1889, când a fost construit turnul Eiffel.
• Grădinile suspendate din Babilon au fost construite la aproximativ 50 de kilometri de Bagdad.
Deşi se crede că au fost construite în jurul anului
600 î.C.,nu se poate spune cu siguranţă că au existat.
• Statuia lui Zeus, construită în oraşul Olimpia,
din Grecia în preajma anului 435 î.C, ocupă o
suprafaţă de 7 metri şi o înălţime de 12 metri.
Hainele erau sculptate cu animale şi crini, faţa din
fildeş, iar barba, părul, roba şi sandalele din aur.
• Templul lui Artemis. A fost construit în anul
550 î.C în oraşul Efes, din Grecia antică. Se
consideră a fi cea mai frumoasă structură
construită vreodată. În interior existau sculpturi
valoroase, realizate de marii artişti ai vremii.
• Mausoleul din Halicarnasus. A fost construit în
memoria regelui persan Mausollus. Clădirea este un
templu imens, cu o bază rectanculară, având
lungime de 40 m şi o lăţime de 30 m, peste care era
construită o piramidă cu 24 de trepte. Faima
construcţiei se datorează statuilor şi frescelor sale.
• Colosul din Rodos. Construcţia lui a durat 12
ani şi străjuia intrarea în portul din insula Rodos. A
fost construit în cinstea zeului soare, Helios.
• Farul din Alexandria a ajutat la navigaţie mai
bine de 1000 de ani. Denumirea de „far” a fost
preluată în limbile franceză, italiană, spaniolă şi
romană. A fost distrus în urma a două cutremure.

Proiectele aflate în derulare vă
vor aduce satisfacții și, eventual,
o mărire de salariu. Începe o
perioadă foarte bună pentru comunicare și noi negocieri. O
dorință mai veche vi se va îndeplini, iar finalul săptămânii
vă aduce vești de departe.

LEU

TAUR
Este posibil să încheiați un contrat profesional, care vă va aduce
multe beneficii. Trebuie să
verificați cu atenție toate documentele pe care le semnați și să
vă informați la timp de toate
schimbările apărute Situația
financiară cu care vă confruntați
în prezent se va restabili.

FECIOARĂ

GEMENI

RAC

Astrele vă sfătuiesc să vă
schimbați stilul de viață, mai
sănătos și mai echilibrat. În caz
contrar, kilogramele în plus
încep să se observe. Dacă
intenționați să vă schimbați serviciu, calculați cu atenție fiecare
mișcare. Vă bucurați de multă
energie și vigoare.

La locul de muncă sunteți
susținuți de șefi sau de persoane
importante. Depinde doar de
voi cum gestionați situațiile
care apar pe parcurs. Evitați
discuțiile inutile și axați-vă doar
pe problemele serioase. În plan
sentimental, povestea de iubire
se poate încheia.

BALANŢĂ

SCORPION
Trăiți cu intensitate fiecare moment, vă doriți și unele
schimbări în viața voastră, dar
nu știți cu ce să începeți. La locul
de muncă sunteți apreciați și
este posibil să beneficiați de o
promovare. Depinde doar de voi
și de modul în care reușiți să vă
susțineți ideile.

Vă ocupați cu seriozitate de
proiectele în care sunteți
implicați, fără să mai țineți
seama de nimic. Vi se propun
sarcini profesionale noi, vă
întâlniți cu persoane care vă
dau sugestii legate de munca
voastră. Veți face călătorii pe
distanțe scurte.

Trebuie să vă puneți planurile în
ordine, să renunțați la tiparele
vechi și, mai ales, la persoanele
toxice din jurul vostru. Dar, ca să
reușiți acest lucru, să depuneți
eforturi în plus. Câștigurile
obținute la locul de muncă
vor fi mulțumitoare.

Este necesar să vă dozați eforturile la locul de muncă și, dacă
este posibil, să vă schimbați atitudinea față de colegi. La capitolul sănătate nu stați prea bine.
Vor apărea câștiguri din
activități suplimentare, astfel că
situația financiară se va redresa.

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

Este momentul să vă rupeți de
trecut și de tot ce este toxic în
viața voastră. Nativii vor putea
să lase în spate acele bagaje
emoționale care le inhibă
evoluția. La serviciu vor avea loc
discuții legate de activitățile
voastre și s-ar putea să primiți
sarcini noi.

Ca să vă eficientizați muncă, trebuie să renunțați la proiectele
vechi, care nu vă aduc beneficii.
La locul de muncă este multă
agitație și, dacă nu sunteți
atenți, s-ar putea să ratați o
șansă unică de avansare. Evitați
cheltuielile inutile și ocupați-vă
mai mult de familie.

În privința carierei, lucrurile nu
sunt așa cum vi le doriți. De
aceea, n-ar strica să căutați un
alt loc de muncă sau să
clarificați anumite situații pe
care nu le puteți accepta. Evitați
speculațiile și negocierile
riscante și bazați-vă doar pe
puterile voastre.

PEŞTI
Este momentul să renunțați la
mentalitățile și principiile de
viață învechite și să reveniți în
actualitate. Vă puteți face planuri pe termen lung, mai ales în
ceea ce privește activitatea
profesională. În plan sentimental, nu se întrevăd schimbări
semnificative.
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DAVOS - Locul de întâlnire
al globaliștilor

oala psihică a ajuns
să conducă lumea
idioților... și să-i
judece pe cei sănătoși...
Asta este lumea în care
trăim.
În discursurile de la Davos
s-a văzut diferența între
adevărații politicieni și unele
,,scursuri”, care vor să distrugă lumea pentru a se
îmbogăți, de parcă ar fi nemuritori.
În cuvântul său anual rostit
la Davos, miliardarul George
Soros a avertizat că omenirea
nu are forța să treacă peste un
alt război mondial, unul purtat azi cu arme nucleare,
chimice și biologice. Discursul lui Soros a fost de ură, acaparare, salt peste cadavre,
numai și numai să distrugem,
ca să ne fie bine. Copil de
evreu din epoca prigonirii
hortisto-fascistă a celor de religie mozaică, 1935-1944,
adoptat de un creștin. Există
informații că a colaborat cu
poliția și jandarmeria Ungariei fasciste, în procesul de
ghetoizare și deportate a
conaționalilor săi, Soros nu
este un adept al societății deschise, așa cum concepea Karl
Popper.
Tocmai de aceea, Soros a
spus că „lumea occidentală
trebuie să-și mobilizeze toate
resursele pentru a pune capăt
războiului din Ucraina”. Cum?
„Printr-o ofensivă totală
împotriva lui Vladimir Putin,
care trebuie învins numaidecât”, a îndemnat cel care este
supranumit artizanul Marii
Resetări a umanității.
Printre altele, George Soros a mai spus și că președintele Chinei, Xi Jinping și
liderul rus sunt legați într-o
alianță care nu are limite. Ați
înțeles logica? Lumea nu are
forța să treacă peste un alt
război mondial. Și ce face el?
Face apel la negocieri?
Dimpotrivă, cheamă la o
ofensivă totală împotriva lui
Putin, deși afirmă că e de
conivență cu Xi. Adică,
cheamă la război mondial,
deoarece Putin și Xi pun în
pericol Noua Ordine Mondială, Marea Resetare proiectată
de el, Schwab, Rotschild,
Gates și ceilalți care fac parte
din Ocultă. Pacifist, nu? Mai
pune cineva la îndoială că
războiul din Ucraina a fost

provocat?
Zecile lui de miliarde investite în lumea întreagă,
timp de peste 50 de ani, a
creat pleiada actuală de lideri
politici care, în numele
societății deschise, democratice, au infiltrat guvernele
lumii. ”Eu sunt un tip pro-occidental, un tip care nu am
iubit rușii, nu am fost
niciodată în Rusia, dar nu pot
vedea unele fapte care nu au
nicio legătură cu gândirea
umană”.
Putin a făcut mult rău

Dar paradoxal, a făcut și
mult bine! El este, fără să
vrea, creatorul unei mari
națiuni, cea ucraineană și al
unui mare lider, Volodimir Zelenski. În urmă cu trei luni,
puțini știau să localizeze
Ucraina pe harta lumii și, mai
puțini auziseră de președintele ei. Azi, această națiune,
căreia Putin îi anulează dreptul la existență, se bucură de
admirația întregii lumi pentru rezistența ei eroică.
A adus, fără să vrea, înapoi
America în lume. Revenirea
Statelor Unite în Europa și
cea mai bună veste pentru
noi, cei care locuim în Estul
continentului și care nu avem
iluzii despre ce înseamnă
amenințarea rusească. A
făcut din Joe Biden, fără să
vrea, un mare președinte,
care de la statutul de Sleepy
Joe s-a elevat la înălțimea
unui bătrân Jedi, care găsește
resurse nebănuite de energie
să se lupte cu Imperiul Răului.
A scos, fără să vrea, Europa din fascinația de peste 3
decenii față de Rusia și a
readus morala Vestului în
discuție. Nu poți să predici
democrația, statutul de drept
sau politicile eco statelor
sărace din Est, în timp ce tu,
serioasa Germanie, faci afaceri lucrative cu Putin. Nu poți
să ceri săracilor din Est austeritate, în timp ce tu îți ungi
motorul economiilor cu energie ieftină de la ruși.
A arătat, fără să vrea, că
Marea Britanie are un cuvânt
greu de spus în orice strategie
de securitate a Europei. Dacă
Boris Johnson, la fel ca Joe
Biden, nu ar fi înțeles momentul istoric și nu ar fi ales
să se plaseze de partea
corectă a istoriei, azi, noi

românii, eram deja vecini cu
rușii.
A dat, fără să vrea, un șoc
istoriei, făcând-o să meargă
pe repede-nainte. Dacă nu era
războiul din Ucraina, Europa
ar fi stat mult și bine în
dependența față de gazul
halucinogen rusesc, incapabilă să găsească noi resurse
de energie. În fine, agresiunea
criminală a lui Putin i-a trezit
pe mulți din fascinația față de
„înțelepciunea rusească”.
Dar, un lucru este cert. Zelensky încearcă din răsputeri
să determine întreaga Europa
și întreaga lume să intre în
război contra Rusiei. Nu l-a
auzit nimeni să îndemne Liderii UE sau USA la Negocieri
pentru Pace! Și asta devine,
de fapt, problema cea mai inflamabila pentru toata planeta!
Expunerea
mediatică
exagerată a lui Zelensky nu-l
mai poate prezenta ca pe un
zeu al păcii sau, și mai ridicol,
ca un candidat pentru Premiul Nobel pentru Pace, fără
să riște puternice reacții adverse. Vor urma, așa cum este
firesc, reacții de respingere
din partea locuitorilor planetei, deci și din partea
ucrainienilor, care nu și-au
dorit acest război! Dar, pe
lângă aceste ,,minți înfierbântate”, a fost și una care a cufundat sala într-un murmur,
Henry Kissinger.
La 98 ani, acesta a dat o
lecție cum trebuie sa gândească un politician sănătos
la cap. Oprirea războiului,
Rusia să-și treacă teritoriile în
partea ei, iar Ucraina să fie o
zonă neutră.
Ce a înțeles Kissinger

Și nu înțeleg nebunii aflați
acum la butoane?! Îmi vine să
plâng de nervi! Cum poți să
scrii că ”Putin și-a trimis omul
la Davos, pe Henry Kissinger”,
când el, la 98 de ani, a venit
acolo cu un mesaj, singurul
posibil în situația dată? Da,
cedarea teritorială a unei
părți a Ucrainei este o condiție pentru pace, altminteri
continuarea războiului va
avea ca rezultat distrugerea
Europei postbelice!
Ce a înțeles Kissinger și nu
înțeleg nebunii aflați acum la
butoane este și faptul că procesul de destrămare a fostei

URSS NU s-a terminat! Succesoarea URSS a fost CSI, nu
Federația Rusă. Care Federație, ca să se liniștească
”geopoliticienii” noștri de doi
bani, nu este nici succesoarea
Imperiului Țarist. Și nici nu
vrea, nici nu poate, să refacă
fie fostul Imperiu Țarist, fie
fostul URSS. Obiectivele ei
sunt cu mult mai simple: asigurarea securității externe a
Federației. Punct!
Recompunerea spațiului
Estic al Europei
Este ceva ce nimeni nu
gândește cu adevărat. Pentru
că, ”aderarea la NATO și la
UE” ține loc de recompunere.
Doar că este o falsă abordare.
Noile membre aduc cu ele
toate erorile, conflictele și
fantasmele trecutului, mai
mult, nasc altele noi! Și asta
pentru că SUA vor distrugerea Europei! Simplu!
Americanii nu mai au capacitatea de a gândi nuanța, nu
mai pot percepe realitatea
rațională, trăiesc într-o utopie
militaristă, în care totul e
posibil, dacă ai armele potrivite! scria dl. Constantin Gheorghe.
Era mult mai simplu dacă
se aplicau acordurile de la
Minsk. Ucraina nu pierdea
nimic. Acum pierde totul. Dar
măcar are satisfacția că le-a
făcut pagube rușilor! Sigur,
mândria asta nu ține de
foame, și din ea nu se naște o
națiune. Se naște doar un
izvor de noi conflicte.
PS: Acum și-a depus ”ideile
senile” și Soros, tot la Davos.
”Finanțatorul
miliardar
George Soros a declarat că invazia Ucrainei de către Rusia
ar fi putut fi începutul celui
de-al treilea război mondial,
așa că cea mai bună modalitate de păstrare a civilizației
libere a fost ca Occidentul să
învingă forțele președintelui
Vladimir Putin.” (Reuters)
Am urmărit prestația
președintelui Zelenski la Forumul de la Davos, așa cum
am urmărit și alte prestații pe
care le-a avut în diverse
instituții mondiale, de-a lungul ultimelor zile.
Dar, comportamentul lui
Zelenski pe mine mă uimește.
Să fii președintele corupt al
unei țări corupte și, atacată fiindu-ți țara de armata unui

corupt mai mare decât ești tu,
să te adresezi celor care conduc lumea cerându-le mereu
diverse ajutoare/ implicare/
bani/ armament și să nu ai
minim de respect fata de ei?!
Sau nu-ți face cinste! Din
contră! Spune multe despre
tine! Este atâta dispreț față de
cei cărora li se adresează!
Eu nu zic că oamenii
cărora le vorbești sunt niște
sfinți, uși de biserică, coborâtori direct din zei, profeți sau
din regi! Că nu sunt! Dar
totuși, să nu te ridici și să
pleci capul, având respect față
de ei, atunci când îți aplaudă
cuvântările în picioare?!
Eu cred că acest ,,actoraș”
dorește cu proptelele lui să
tragă România în război. Și de
ce nu întreaga lume, condusă
de ,,anumite fosile senile”, cu
ideile împrăștiate. Părerea
mea este că ascunde ceva
grav. El își joacă o ultimă
,,carte” susținut de oameni și
puteri cu interese mari.
Spunea cineva că acolo unde
sunt interese, este și o mare
corupție. Acest Zelenski va
sfârși urât, dacă nu va ști să se
comporte ca un adevărat șef
de stat.
Winston Churchill ar fi
spus: "Marea noastră problemă a vremurilor noastre
este că oamenii politici nu
mai doresc să fie utili, doar
importanți".
Problema
vremurilor
noastre este că prea mulți
politicieni nici nu știu să fie
utili, chiar dacă ar dori acest
lucru. Mă uitam la JOE BIDEN
ce mesaj de încurajare a
trimis Chinei!
Articolele mele sunt ,,opinii” la care în ,,democrația
sălbatică”avem dreptul.
Al dumneavoastră, același
Prof Ioan Romeo Mânzală
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chIfteluţe daneze

InGredIente

Acrişoare şi apetisante, vişinele sunt o sursă bogată de vitamine, zaharuri şi minerale. Conţin o mare cantitate de
potasiu, care contribuie la stabilizarea ritmului cardiac şi la
sănătatea pielii. Scad colesterolul şi riscul de diabet, fiind recomandate şi pentru detoxifierea organismului, îndeosebi a
rinichilor. În plus, vişinele ne feresc de boli cardiace şi insomnie. Sunt benefice şi în artrită.

Supa de vişine
Ingrediente: un kilogram de vişine curăţate de sâmburi, două gălbenuşuri, 250 g smântână, o linguriţă de
zahăr farin, sare, un litru de apă.
Vişinele se spală, se opăresc, apoi se dau prin sită. Sucul
de vişine se amestecă cu un litru de apă, sarea şi zahărul şi
să lasă să dea câteva clocote. Într-un castron se bat
gălbenuşurile cu smântâna, se adaugă câte puţin zeama
clocotită, se amestecă continuu, apoi totul se toarnă peste
supă. Poftă bună !

pentru chifteluţe: un kilogram de carne tocată
amestec, o ceapă, două ouă, 100 ml smântână grasă,
150 g pesmet, 50 ml ulei, sare, piper.
Pentru sos:125 g unt, trei linguri de făină, 500 ml
supă de pui, 300 ml smântână, o legătură mărar verde,
o lingură rasă boabe de ienibahar, sare, piper, boia.
Mod de preparare:
Carnea se amestecă bine
cu ouăle, ceapa tocată, smântâna, sarea şi piperul. Din
acest amestec se formează
chifteluţe, care se dau prin
pesmet. Astfel pregătite,

chifteluţele se aşază într-o
tavă tapetată cu hârtie de
copt. Chifteluțele se stropesc
cu puţin ulei şi se dau la cuptor timp de 35 de minute. Din
când în când trebuie întoarse,
ca să fie rumenite pe toate

părţile. Pentru prepararea sosului, untul se topeşte într-o
tigaie, se adaugă făina şi se
amestecă continuu, în aşa fel
încât să nu se formeze
cocoloaşe.
După puţin timp, se adaugă supa de pui, smântâna,
mărarul tocat, ienibaharul
zdrobit, boia, sare şi piper,
după gust. După ce s-au prăjit
în cuptor, chifteluţele se
aşează pe o tavă, se acoperă
cu sos şi se pot servi cu piure
de cartofi sau paste.

PrăjItură cu brânză de vacI șI vIșIne

Mod de preparare:
Ciocolata se topește, împreună cu untul, pe baie de
abur, iar compoziția obținută
se lasă să se răcească. Se
mixează la viteză două ouă,
zahărul vanilat, praful de copt
și făina, obținându-se un
aluat omogen.
Brânza de vaci se amestecă bine cu două ouă și 100
g de zahăr, până se obține o
cremă fină. Se pregătește o

InGredIente
100 g ciocolată neagră, 125 g unt, 150 g zahăr, 4 ouă,
150 g făină, 300 g brânză de vaci, 300 g vișine, un praf
de copt, un praf de vanilie.
tavă termoreziztentă (diametrul de 24 cm), unsă cu
unt, în care se toarnă1/3 din
aluatul obținut.
Peste aluat se pune jumătate din crema de brânză,
peste care se aranjează viși-

nele. Procedura se repetă, ultimul strat trebuie să fie aluatul de ciocolată.
Tava se dă la cuptor pentru
25-30 de minute, când se face
și testul cu scobitoarea.
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IMOBILIARe
l Vând casă cu trei corpuri, P+1,
2 garaje, hală, atelier auto, CT, utilată,
2003 teren, 100 mp ieșire la stradă.
Deva, Gojdu. Preț: 200.000 euro, telefon: 0722.564.004.

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.
l

l 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.

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

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 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.

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

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

l Vând 2,65 ha teren arabil în
Lunca Mureșului. Preț: 4 euro/mp.
Telefon: 0721.732.638.

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 teren DN7 Vețel, 1 ha, FS
30 mp, cu utilități și proiect topo intravilan. Preț: 7 euro/mp, 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.
l

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 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.

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 0,38 ha teren în Lunca
Crișului, comuna Baia de Criș, întabulat. Telefon: 0254.211.687,
0735.195.269.
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 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.

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.
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.
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.

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

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, 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.

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 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.

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

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.

CERERI/OFERTE SERVICII
l Caut persoană pentru îngrijirea
unei femei în vârstă, care locuiește în
comuna Criscior. Ofer cazare, masă și
salariu. Pentru detalii sunați la telefon: 0738.066.795 sau 0767.881.296.
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.

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.

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.

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

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.
l 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 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 tel. 0720.407.430.

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

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.

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

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

DIVERSE
l Vând cărți și cursuri de stomatologie, la prețuri modice. Telefon:
0721.732.638.
l Vând foarte ieftin aspirator
fără sac, fără fir, cu rezervor pentru
praf. Telefon: 0745.344.510.
l Vând cahle teracotă (culoare:
bej luminos, lucioasă) rezultate din
demontarea unei sobe, configurație
sobă: stâlp - 28 buc; placă - 25 buc.;
colț cornișă - 8 buc.; lateral cornișa 8 buc.; racord cos ( burlan din argilă)
- 1 buc.; capace - 3 buc.; ușă fontă 1 buc. Telefon: 0723.243.733.
l Vând 10 familii de albine, 6-8
rame puiet, magazii ¾, 10 rame pe
familie, Orăștie. Preț: 50 lei/R, telefon:
0742.688.998, 0740.183.864.
l Vând costum de femei, talia 48,
nou, din stofă subțire, de culoare
oranje, preț:120 lei. Telefon:
0725.483.189.
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 mașină de spălat rufe
semiautomată, cu storcător ALBATROS, folosită puțin, în garanție. Preț
negociabil, telefon: 0732.052.844.
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Festivalul "Opera Nights"
revine la sfârşitul lunii iulie
Deva - Festivalul internaţional "Opera Nights" revine cu
o serie de patru spectacole ce
sunt programate în perioada
28-31 iulie la Castelul Corvinilor
din Hunedoara, Teatrul ID Sîrbu
din Petroşani şi curtea interioară a Consiliului Judeţean
(CJ) Hunedoara.
Organizatorul manifestării
culturale este CJ Hunedoara,
care îşi propune să aducă un
plus de valoare în ceea ce
priveşte promovarea judeţului
prin evenimente de calitate.
„Unul dintre cele mai apreciate evenimente culturale organizate de Consiliul Judeţean
Hunedoara revine în acest an cu
o ediţie cu totul specială! Patru
spectacole de înaltă ţinută vor fi
organizate în trei localităţi ale
judeţului, în locaţii speciale,
oferind astfel posibilitatea tuturor iubitorilor de operă să
asiste la punerea în scenă a unor
capodopere ale culturii”, a informat CJ Hunedoara.
Festivalul va începe pe 28
iulie, la Petroşani, cu musicalul
„My Fair Lady”, de Frederik
Loewe şi va continua pe 29 iulie,

la Castelul Corvinilor din Hunedoara, cu opera „Rigoletto”, de
Giuseppe Verdi.
În acelaşi loc va fi prezentat,
pe 30 iulie, spectacolul „Cavalleria Rusticana”, de Pietro Mascagni, festivalul urmând să se
încheie pe 31 iulie cu „Traviata”,
de Verdi, pe o scenă amenajată
în curtea interioară a clădirii CJ
Hunedoara, din Deva.
În cadrul evenimentului,
publicul va avea ocazia să
reîntâlnească nume de referinţă
din muzica clasică şi de operă
din ţară şi străinătate. Ansamblul orchestră-balet-cor al
Teatrului Naţional de Operă şi
Balet 'Oleg Danovski' din
Constanţa, condus de dirijori
din Tokyo, Bucureşti şi
Constanţa, va acompania soliştii
din Tokyo, Bucureşti, Braşov şi
Constanţa. Directoarea artistică
a festivalului este soprana
Daniela Vlădescu.
Evenimentul este organizat
cu sprijinul instituţiilor culturale
din subordinea CJ Hunedoara.
Intrarea publicului este liberă, în limita locurilor disponibile.

Eroii neamului, comemoraţi
în comuna Vălişoara

vălişoara – Eroii neamului au fost comemoraţi, joi, în
Sfânta Zi a Înălțării Domnului, în comuna Vălişoara, în
cadrul unor ceremonii care
au avut loc la troiţele ridicate
în memoria acestora.
Cu acest prilej, au fost oficiate slujbe de pomenire a
eroilor neamului, iar elevii
Școlii Gimnaziale Vălișoara
au susținut un program dedicat acestei importante zi.
„Eroii neamului sunt memoria vie a istoriei noastre.
Este o datorie sfântă, o
onoare și o cinste să ne
comemorăm, să ne cinstim,
să ne respectăm înaintașii,
pe eroii neamului nostru. Se
spune că un popor care nu-şi
cunoaşte trecutul și istoria
este un popor pierdut. Într-o
lume atât de grăbită, așa cum
este societatea de astăzi,
haideți să ne oprim pentru
câteva clipe atenția și să
privim către istoria plină de
fapte mărețe și de eroi
adevărați, care au știut să
lupte pentru interesul țării
lor, al urmașilor lor”, a spus,
cu acest prilej, primarul comunei Vălişoara, Camelia
Bedea.

Ea a menţionat că prin
cinstirea eroilor, societatea
face un gest de apreciere a
celor care nu au pregetat săşi dea viaţa pentru ca România să dăinuiască peste ani.
„Cinstindu-ne în această
zi eroii, comemorându-i pe
cei care și-au dat viața pentru ca România să dăinuiască, facem un gest firesc de
apreciere a trecutului, asumarea trecutului fiind o
dovadă de tărie, de maturitate și de responsabilitate.
Tuturor celor prezenți și nu
numai, le dorim sănătate,
pace în suflete și în case și
Dumnezeu să le vegheze

Noi demersuri pentru
refuncţionalizarea
liniei Brad-Păuliş Lunca
Deva – Prefectura a revenit la Guvern cu o notă de
fundamentare şi proiectul de
hotărâre prin care se speră
refuncţionalizarea liniei de
cale ferată Brad-Păuliş Lunca
în scop turistic. În acest sens
au fost reinițiate și retrimise
către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cele
două documente menţionate, privind trecerea unor
imobile din domeniul public
al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
și în concesiunea Companiei
Naționale de Căi Ferate C.F.R.
– S.A., în domeniul public al
municipiului Brad și al comunelor Șoimuș, Luncoiu de
Jos, Vălișoara și Băița, din
județul Hunedoara.
„În Nota de fundamentare,
SĂPTĂMÂNAL DE INFORMAŢII ŞI ADVERTORIAL
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trimisă viceprim-ministrului
Sorin Mihai Grindeanu –
Ministrul Transporturilor și
Infrastructurii, se arată că
modificarea regimului juridic al terenurilor aferente
liniei de cale ferată, în
prezent dezafectată, are
drept scop punerea în valoare a fostei linii ferate Brad
– Păuliș Lunca prin introducerea acesteia în circuitul
turistic, ceea ce poate avea
un rol determinant la dezvoltarea locală”, a precizat
Prefectura Hunedoara.
Astfel, se arată în document, se pot bune bazele
creșterii potențialului economic, prin dezvoltarea
turismului și a serviciilor
conexe, în localitățile Brad,
Șoimuș, Luncoiu de Jos,
Vălișoara și Băița.

pașii. Așa să ne ajute Dumnezeu! Hristos s-a înălţat!” se
precizează în mesajul transmis oamenilor de către primarul comunei Vălişoara.

Trenulețul
copiilor revine!
Hunedoara – Trenul copiilor revine în municipiul
Hunedoara, spre bucuria celor mici şi nu numai a lor.
Prima zi a noului sezon va
fi sâmbătă, 4 iunie, când se
desfășoară meciul de fotbal
dintre FC Corvinul Hunedoara și Minaur Baia Mare.
Trenulețul va circula de la ora
12:00 la ora 15:00.
Duminică, 5 iunie, programul este între orele 17:00 –
20:00.
Începând cu data de 11
iunie, trenulețul va circula în
fiecare sâmbătă și duminică
între orele 17:00 – 20:00.
Punctul de plecare este intrarea în Parcul Tineretului
dinspre Oficiul Poștal Rusca.
Prețul unui bilet rămâne
neschimbat, conform hotărârii de Consiliu Local de anul
trecut: 2 lei pentru copii şi 4
lei pentru adulți, a informat
Primăria 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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