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Municipiul Brad şi comuna
Vaţa de Jos sunt două
dintre administraţiile
locale care au semnat
contractele pentru
extinderea reţelelor
de gaz metan.
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Investiţiile în sistemul
de sănătate publică
rămân o prioritate
pentru conducerea
Consiliului Judeţean
Hunedoara.

SĂNĂTATE
Pentru a evita intoxicaţiile
cu ciuperci, vă prezentăm
câteva sfaturi oferite de
specialiști, care ne arată ce
este de făcut și, mai ales,
cum putem deosebi ciupercile bune de cele rele.

Fondat de Cornel POENAR

Care este stadiul lucrărilor la barajul Mihăilenio întrebare la care răspunde primarul comunei
Buceş, Traian Achim Mărcuş. /pag.5
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Liceenii, în topul
consumatorilor de droguri
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GRATUIT la centrul SPA
Pensiunea Ponor - Vaţa de Jos
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Completează talonul din pagina 8 şi câştigă o intrare
GRATUITĂ la centrul SPA - Pensiunea Ponor din Vaţa de Jos.
Câştigătorii din această săptămână sunt:

• NISTOR SORINEL-IONEL din Ormindea
• BENEA ADRIANA MONICA din Brad
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La Deva - Concursul Naţional
„Steluţele Dansului”

unicipiul reședință
de județ - Deva a
fost gazda Concursului Național de dans
modern „Steluțele Dansului” ediția a X-a, organizat
de Palatul Copiilor Deva
(director prof. Rodica
Pleșa), coordonator de
proiect - prof. Gabriela
Sorina Cobori (foto 1).
Concursul se află în Calendarul Național al Ministerului Educației - 2022
(CAEN - Calendarul
Activităților Educative
Naționale).
Partenerii întrecerii au
fost: ISJ Hunedoara, Consiliul
Județean Hunedoara, Primăria Deva, Teatrul de Artă Deva,
Colegiul Sportiv „Cetate” Deva
și Serviciul de Ambulanță
Județean Hunedoara.
La acest concurs au participat copii de la palate și
cluburi ale copiilor: București
(prof. Mitru Nicolae Paula,
Popescu Adela); Călărași
(prof. Vaciu Giorgiana An-

U

dreea); Oradea (Kovacs Anca
Maria); Târgu Jiu (prof.
Mecikowschi Diana); Galați
(prof. Felea Gianina); ClujNapoca (prof. Cignolini Tatiana, Demeter Cosmina,
Tantau Ștefania); Târgu
Mureș (prof. Codreanu Mihaela); Arad (Cosma Mirela);
Bârlad (Moraru Monica);
Deva (prof. Bîndea Adina, Cobori Gabriela Sorina).
Iată și câștigătorii:
CAT. I - IV: Locul I - Palatul
Copiilor Târgu Mureș/ Jud.
Mureș - Formaţia „BUTTERFLY” Dans modern; Locul II Palatul Copiilor Deva/ Jud.
Hunedoara - Formaţia „NEW
STARS” Dans tematic (Prof.
Cobori Gabriela Sorina);
Locul III - Clubul Copiilor
Cluj-Napoca/ Jud. Cluj Formaţia „UNIK RITM” Fantezie Coregrafică (Prof.
Demeter Cosmina);
CAT. V - VIII, Dansul 1: Locul I - Palatul Copiilor Deva/
Jud. Hunedoara - Formaţia

„MISTIK JUNIOR” Fantezie
coregrafică (Prof. Bîndea
Adina); Locul II - Palatul
Național al Copiilor București

- Formaţia „DINAMIC” Music
- Hall (Prof. Mitru Nicolae
Paula); Locul III - Palatul
Copiilor Oradea/ Jud. Bihor Formaţia „KALLIOPE” Dans
contemporan;
CAT. V - VIII, Dansul 2:
Locul I - Palatul Național al
Copiilor București - Formaţia
„DINAMIC” Free-style (Prof.
Mitru Nicolae Paula); Locul II
- Palatul Copiilor Deva/ Jud.
Hunedoara
Formaţia
„MISTIK JUNIOR” Street
dance (Prof. Bîndea Adina);
Locul III - Palatul Copiilor
Oradea/ Jud. Bihor - Formaţia
„KALLIOPE” Dans modern;
CAT. IX - XII, Dansul 1:
Locul I - Clubul Copiilor Sector 6 București - Formaţia
„EURITMIC”- Dans contem-

poran (Prof. Popescu Adela);
Locul II - Palatul Copiilor
Deva/ Jud. Hunedoara Formaţia „MISTIK” Showrevue (Prof. Cobori Gabriela
Sorina); Locul III - Palatul
Copiilor Bârlad/ Jud. Vaslui Formaţia „SPLENDID” Fantezie Coregrafică;
CAT. IX - XII, Dansul 2:
Locul I - Palatul Copiilor
Deva/Jud. Hunedoara Formaţia „MISTIK” Dans
tematic (Prof. Cobori Gabriela
Sorina); Locul II - Palatul
Copiilor Bârlad/ Jud. Vaslui Formaţia „SPLENDID” Dans
modern; Locul III - Clubul
Copiilor Sector 6 București Formaţia „EURITMIC” Dans
tematic (Prof. Popescu
Adela).

viața într-un serios pericol,
de aici și importanța respectării cu conștiinciozitate a
recomandărilor pentru pre-

venirea endocarditei.
Pagină realizată de
Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Sfatul medicului

rmare a solicitării
primite de la R.M.
din Hunedoara,
căruia i s-a implantat o
valvă biologică cu un
rezultat final bun, l-am
rugat pe dr. Sandor
Szamosi (foto), medic primar cardiolog - șef secție
la Spitalul
Municipal „Dr. Alexandru
Simionescu” Hunedoara,
să ne ofere amănunte
privind grija pentru
menținerea acesteia în
condiții de o bună
funcționare și eficiență.
– La pacienții cu proteze
biologice, ca dealtfel și la cei
cu proteze mecanice sau cu
valve native (valvele naturale,
proprii) cu stenoze sau
insuficiențe valvulare semni-

ficative se recomandă profilaxia endocarditei infecțioase
în situațiile care pot determina bacteriemie, adică trecerea bacteriilor în sânge în
urma unor manevre medicale. În cazul intervențiilor
stomatologice sau în sfera
ORL se recomandă administrarea pe cale orală a două
grame de Amoxicilină (4 capsule de 500 mg sau două de
1000 mg odată) cu o oră
înaintea intervenției. Ca o
alternativă la Amoxicilina
simplă se poate folosi combinația de Amoxicilină cu
Acid Clavulanic, în aceleași
doze, având un spectru mai
larg decât Amoxicilina singură (adică acționează asupra
mai multor categorii de mi-

crobi).
La pacienții care urmează
să suporte intervenții chirurgicale în sfera digestivă sau
genito-urinară, dar și la
pacienții care urmează să fie
supuși unor manevre de tipul
endoscopiei digestive (colonoscopie, rectoscopie, gastroscopie) sau cistoscopiei se
recomandă administrarea
intravenoasă, cu 30 de minute înaintea intervenției sau
manevrei, a 2 grame Ampicilină plus 80 mg Gentamicină,
iar la 6 ore după, se va mai
administra 1 gram de Ampicilină intravenos.
Trebuie remarcat faptul că
apariția unei endocardite
infecțioase este o mare dramă
pentru pacient, punându-i
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Deva şi Hunedoara – oraşele cu cei mai
mulţi tineri consumatori de droguri
Deva – Consumul de
droguri în rândurile elevilor
de liceu este o realitate care
pune pe jar autorităţile
judeţene, dacă e să analizăm
cifrele prezentate în cursul
acestei săptămâni de Centrul
Judeţean de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog, în
cadrul unei întâlniri convocate
de prefectul Călin Marian.
Datele statistice arată că
8,2 % din elevii înscriși în
învățământul liceal și profesional din județul Hunedoara
au consumat droguri cel puțin
o dată în ultimul an.
Potrivit celui mai recent
studiu efectuat în județul nostru, cei mai mulți tineri
consumă canabis, etnobotanice și cocaină. Este destul de
însemnat și numărul celor
care sunt consumatori de ecstasy sau medicamente fără
prescripție, pe care le combină
cu alcool.
Situația este cu atât mai
complicată cu cât, pe piața din
județul Hunedoara, au apărut
noi substanțe psihotrope care
sunt vândute tinerilor.

Creştere accelerată
Pentru a discuta despre
creșterea accelerată și îngrijorătoare a numărului de consumatori de droguri, la
inițiativa prefectului Călin

Marian a avut loc o întâlnire
pentru dezbaterea unui „Plan
de acțiune în domeniul
drogurilor la nivelul județului
Hunedoara”. Au participat
reprezentanți ai Agenției Naționale Antidrog, ai Centrului
de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara și
reprezentanți ai instituțiilor și
autorităților publice implicate
în combaterea acestui fenomen.
Prefectul județului a solicitat măsuri ferme și acțiuni mai
bine organizate pentru combaterea consumului de droguri. „Trebuie să lucrăm
împreună, să ne sprijinim
pentru a „tăia răul de la
rădăcină”. În spatele cifrelor
sunt copiii și tinerii din jurul
nostru, și avem datoria de a
face tot ce este posibil pentru
a-i feri de la autodistrugere”, a
menţionat Călin Marian.
Cifrele sunt alarmante,
dacă e să ne referim la vârsta
consumatorilor care, în unele
cazuri, a ajuns să scadă la 12
ani şi la faptul că traficul şi
consumul de droguri este în
creştere continuă, relevă datele transmise de Instituţia
Prefectului Hunedoara.
Cei mai mulți consumatori
sunt în zona Văii Jiului, Hunedoara și Deva, spun aceleaşi
cifre. Cât despre ceea ce spun

tinerii, unul din 25 de liceeni
hunedoreni afirmă că a consumat droguri cel puțin o dată
în ultimele 30 de zile.
Alţi 11,5 dintre liceeni
susţin că au folosit droguri cel
puţin o data în viaţă.

Alcool şi ţigări
O situaţie dramatică se desprinde şi la consumul de
tutun, unde 57,7% dintre
liceeni au răspuns că au fumat

Brad: Fonduri aprobate
pentru gazul metan

Brad – Municipiul Brad
face paşi importanţi spre introducerea gazului metan în
gospodăriile populaţiei, un
obiectiv pe care administraţia locală şi l-a dorit de
foarte mult timp. Iată că
acum, după finalizarea
lucrărilor la magistrala de
gaz Mintia-Brad, a venit şi
rândul oamenilor din oraş să
se poată bucura de tot ceea
ce înseamnă facilităţile oferite de reţeaua de gaz metan.

Însă o reţea de gaz metan
înseamnă şi dezvoltare
economică, deoarece un investitor ia în calcul toate
facilităţile de care dispune o
zonă atunci când decide să-şi
extindă o afacere.
„Implementarea acestui
important proiect oferă o
nouă perspectivă în ceea ce
privește dezvoltarea municipiului Brad, prin oportunitățile energetice pe care le
oferă cetățenilor și potenția-

lilor investitori. Următoarea
etapă reprezintă parcurgerea procedurii de achiziție
publică pentru selectarea
constructorului care va efectua lucrările foarte complexe, care se întind pe o
lungime de aproape 60km”,
afirmă primarul localităţii,
Florin Cazacu.
Lucrările de extindere a
reţelei de gaz metan vor fi realizate în baza unui proiect
cu finanţare externă evaluat
la 66,22 milioane lei, din care
97% reprezintă fonduri nerambursabile câştigate de
Primăria Brad. Contractul de
finanţare a fost semnat, zilele
trecute, cu Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, prin Programul
Operaţional Infrastructură
Mare, fiind cel mai mare
proiect de acest fel încheiat,
până acum, de municipalitatea din Brad.

cel puţin o ţigară.
În ceea ce priveşte alcoolul,
aici lucrurile sunt şi mai grave:
92,5% dintre tinerii de liceu
au băut cel puţin o dată în
viaţă, iar 45,7% dintre ei recunosc că au fost momente
când au folosit excesiv acest
drog.
Ce este de făcut într-o
asemenea situaţie? Este greu
de oferit o soluţie minune la o
problemă atât de complexă, în

condiţiile în care alternativele
tinerilor de a-şi petrece timpul
liber se reduc la o terasă, o
plimbare, un film sau la pierdut timpul prin mall-uri. O
soluţie ar putea fi, cel puţin pe
timp de vară, deschiderea
terenurilor de sport din curtea
şcolilor, însă cum şi acest lucru
a fost limitat, rămâne ca
autorităţile să analizeze ce sar putea face concret şi pentru
cei care vin după noi.

Deva: Colectare gratuită
a deşeurilor electrice

Deva - Devenii pot scăpa
gratuit de deșeurile de echipamente electrice și electronice
(DEEE), în cadrul campaniei
„Orașe curate: Deva”, organizată de ECOTIC în parteneriat
cu Primăria și S.C. „Salubritate”
S.A. Deva, până pe 10 iulie.
Pentru a încuraja inițiativa,
organizatorii campaniei oferă
premii, în funcție de cantitatea
de deșeuri predată, astfel, la
minimum 10 kilograme DEEE
cumulate se acordă un bec
LED.
Predarea deșeurilor se poate face la punctul de colectare

al S.C. „Salubritate” S.A. Deva,
str. 16 Februarie, nr. 2 (după
Baia Sărată), de luni până
vineri – între orele 7:00-18:00.
Deşeurile
voluminoase
(cum ar fi maşini de spălat sau
frigidere) se pot prelua, gratuit,
de la domiciliu, în baza unei
programări
la
numărul
0254.229.522.
Informaţii suplimentare cu
privire la desfășurarea campaniei de colectare a deșeurilor
de echipamente electrice și
electronice sunt disponibile și
pot
fi
consultate
pe
www.ecotic.ro.
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România, în stare de ȘOC

Prețurile la pompă sunt
pe cale să se dubleze față de
anul trecut pe vremea
aceasta. Agricultorii, cei care
ne pun pâinea pe masă,
plătesc acum motorina cu
90% mai scump decât anul
trecut, și îngrășămintele cu
300% mai scump decât anul
trecut. Electricitatea, gazul,
alimentele - toate au lăsat
românii fără bani. Romanii
tac, încă - sunt în stare de
șoc. Dar este liniștea de dinaintea furtunii. Unii dintre
ei și-au luat credite la bănci
cu speranța că vor avea un
venit și în viitor cu care să le
ramburseze. Agricultorii șiau luat credite cu dobânzi
foarte mari pe care au trebuit să le garanteze cu
pământurile pe care le au.
Dar ce se va întâmpla când
firmele vor intra în incapacitate de plată și vor urma
restructurări? Ce se va întâmpla când vom avea poate
secetă sau o recoltă săracã?
Se tot vorbește despre o
crizã alimentară și ni se dau
asigurări că avem depozite
suficiente, însă nimeni nu ne
dă asigurări că aceste depozite vor fi la dispoziția
românilor atunci când va fi
nevoie și nu vor lua calea exportului . Pentru că adevărul
este că statul nu poate controla agricultorii privați.
Avem nevoie de un guvern
care să ofere garanții agricultorilor pentru ca ei să nu își
lucreze pământurile cu

teama că le vor pierde. Avem
nevoie ca guvernanții să
ajute la scăderea prețurilor
la carburanți, astfel încât
economia să funcționeze, să
nu se blocheze. Avem nevoie
de politicieni onești care să
ne spună exact cum stau lucrurile.
Ne aflãm de fapt într-o
crizã, Televiziunile întârzie
să o spună, însă oamenii o
trăiesc deja. I-am întrebat pe
români, domnule Iohannis și
domnule Ciucă, ce cred,care
sunt cauzele creșterii prețurilor la carburanți. Românii
însă pot vedea după perdeaua de fum pe care guvernanții au întins-o ca să
acopere realitatea. Românii
știu că nu este războiul, domnule Iohannis. Românii știu
că nu sunt benzinăriile și nici
Consiliul Concurenței, domnule Ciolacu, pentru că, dacă
nu vă amintiți, nu ați scăzut
accizele la carburanți. Guvernul dumneavoastra nu a
făcut asta. Este lipsa de viziune a guvernanților. Este
lipsa de empatie, lipsa de
emoție a guvernanților pentru responsabilitatea funcției
pe care o ocupă. E lipsa unui
plan „încotro mergem” și astfel certitudinea este că
ajungem unde nu vrem să
fim.
Săraci și cu datorii.
Deputat Anamaria Gavrilă
Circumscripția electorală
22 HUNEDOARA

Demisie în PNL Simeria
În urmă cu câteva zile, în Organizația PNL Simeria a fost
consemnată o demisie a unui membru marcant. După 20
de ani de muncă politică liberală, trei mandate de consilier
și opt ani de președinte al organizației, Marcela Asan, un
om cu experiență bogată în politică, și-a înaintat demisia
din PNL, respectiv din funcția de vicepreședinte al acestei
organizații.
Demisia, care este una irevocabilă, înseamnă mult pentru organizație, întrucât se pierde un om de valoare, un
om care în decursul anilor a realizat performanțe în plan
politic.
Motivul demisiei este unul de ordin personal.

Preşedintele CJ Hunedoara:
Investiţiile în sănătate –
o prioritate

Deva – Consiliul Judeţean
(CJ) Hunedoara continuă seria
proiectelor de hotărâri prin
care sunt aprobate o serie de
investiţii la instituţii aflate în
subordinea
administraţiei
judeţene. Multe dintre acestea
au ca punct de start atragerea
de fonduri nerambursabile europene, CJ Hunedoara contribuind la proiecte cu o cotă
de cofinanţare de câteva procente.
„Am spus și susțin în continuare că fondurile nerambursabile sunt motorul dezvoltării
județului Hunedoara. Administrația pe care o conduc are
ocazia de a atrage sume importante pentru proiectele de dezvoltare, de aceea, echipa din
cadrul instituției lucrează intens pentru a depune cât mai
multe cereri de finanțare eligibile”, a declarat preşedintele CJ
Hunedoara, Laurenţiu Nistor.
Pe agenda conducerii CJ
Hunedoara s-au aflat, în aceste
zile, o serie de priorităţi din
domeniul sănătăţii. Sunt vizate
sanatoriile din Brad şi Geoagiu,
dar şi noua clădire a UPU Deva.
„Una din problemele care
ne preocupă este îmbunătățirea constantă a serviciilor
medicale și a condițiilor oferite
pacienților în unitățile medicale aflate în administrarea
CJ Hunedoara. De aceea, facem
demersuri pentru obținerea
unei finanțări necesare reabilitării Sanatoriului de Pneu-

moftiziologie de la Brad.
În paralel, derulăm alte două proiecte care vizează refacerea integrală a instalațiilor
electrice atât la Sanatoriul de la
Brad, cât și la cel de la Geoagiu.
Tot în ceea ce privește acest
domeniu al sănătății, finalizăm
construcția clădirii în care va
funcționa temporar UPU de la
SJU Deva, ulterior spațiul fiind
destinat secției Spitalizare de
zi. Este pentru prima dată când
SJU Deva va avea un spațiu destinat acestei secții. Îmi doresc
ca pacienții care au nevoie de
analize medicale sau internări
de zi, să nu mai fie nevoiți să
aștepte pe băncile din fața spitalului. Vom oferi condiții
corespunzătoare”, a dat asigurări preşedintele CJ Hunedoara.
Nu în ultimul rând, atenţia
este îndreptată şi spre viitorul
sediu al Bibliotecii Judeţene
„Ovid Densusianu” Hunedoara

– Deva. „Am promis - și ne vom
ține de cuvânt – că, în 2023,
Biblioteca Județeană se va
muta într-un nou sediu. Facem
toate demersurile pentru asigurarea finanțării în vederea
finalizării lucrărilor de amenajare la corpul de clădire din
cadrul Palatului Administrativ
din Piața „I.C. Brătianu” din
Deva. Noul spațiu este adecvat
activității pe care o desfășoară
Biblioteca Județeană și sunt
convins că publicul larg va
ajunge la aceeași concluzie”, a
completat Laurenţiu Nistor.
În ceea ce privește infrastructura rutieră, au fost demarate procedurile pentru
modernizarea Drumului Regelui Căzănești – Vața de Jos și
a drumului spre Lelese (DJ
687F). Nu a fost uitat nici de
drumul spre satul Poienția
Voinii, care este cuprins în planurile de investiţii ale Consiliului Judeţean Hunedoara

„Tatuajul sufletului” - lansare de carte
la Biblioteca Judeţeană
Biblioteca Județeană „Ovid
Densusianu” Hunedoara –
Deva, cu sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara, organizează în ziua de 23 iunie 2022,
ora 1700, la Sala de Lectură, un
eveniment cultural dedicat
poeziei și iubitorilor acesteia:
va fi lansat cel de-al treilea
volum de poezie semnat de Daciana Cosmina Lazăr, intitulat
„Tatuajul sufletului”, apărut la
Editura Karina din Deva. Autoarea, de profesie economist,
este membră a Cenaclului literar „Nichita Stănescu” al
M.A.I. București și a publicat
versuri în reviste literare din
județele Vrancea și Maramureș.
După volumele „Cuvintele
sufletului” (2016) și „Iubirea
din vers” (2019), autoarea își
menține tema predilectă, dra-

gostea, căreia îi conferă valențe
lirice pline de sensibilitate și
trăire intensă. Toate cele 88 de
poezii din recentul volum sunt
parcă o demonstrație concretă
a celebrului ultim vers din „Paradisul” lui Dante: „Dragostea
care pune în mișcare soarele și
astrele”.
Deși este economist prin
formație, om al rigorii și al calculelor reci, Daciana Cosmina
Lazăr are sufletul mereu deschis spre visare, spre meditație

și, mai ales, spre iubire. Această
iubire o îmbracă în straiele
strălucite ale versului, niște
versuri pline de sensibilitate și
de frumusețe lăuntrică.
În postfața semnată de Carla
Strujan aflăm că poeziile Dacianei Cosmina Lazăr „cuprind
toate stările sufletești pe care
iubirea tatuată în suflet le poate
da, sinceritate, frumos, lacrimi
de fericire, dor de dragoste,
așteptare”.
La această nouă lansare de
carte sunt așteptați toți cei care
iubesc poezia, care știu să aprecieze frumusețea unui vers, a
unei imagini poetice pline de
trăire și sensibilitate.
Cu deosebită considerație,
Manager,
Ioan Sebastian Bara
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Interviu

Primarul comunei Buceş:
Barajul de la Mihăileni
ar putea fi gata în
următorii trei ani
Accent Media: Dle primar
Traian Achim Mărcuş barajul lacului de acumulare de
la Mihăileşti este una dintre
investiţiile începute acum
30 de ani. În primăvara
acestui an, ministrul Mediului a vizitat şantierul de
acolo şi au fost făcuţi câţiva
paşi necesari continuării
proiectului. Cum apreciaţi
situaţia de acum?
Traian Mărcuş: Lucrurile
se află pe drumul cel bun. În
primul rând, s-au pus în
funcţiune componentele şi
sistemul hidraulic care
reglează prima treaptă a
barajului, ceea ce permite o
prevenire a viiturilor în aval,
atunci când sunt ploi
torenţiale. Deci, barajul este
funcţional în proporţie de
50%.
Într-o altă ordine de idei,
a fost promovată Hotărârea
de Guvern care limpezeşte,
din punct de vedere juridic,
cine este proprietarul a tot
ceea ce înseamnă barajul de
la Mihăileni – cât este proprietar Statul Român şi cât sunt
proprietari cetăţenii care
rămân în satul Mihăileni.
Este un aspect care s-a clarificat după o perioadă foarte
mare de timp.
AM: Ce se întâmplă cu
predarea caselor?
TM: Este de menţionat că
a început predarea caselor.
Sunt 20 de case, ultimele
patru fiind predate zilele trecute. Urmează ca oamenii săşi dezbată succesiunile
notariale privitoare la cine
este proprietar în Brad, în
Moşniţa sau în alte localităţi
din zonele limitrofe.
Mai este spus încă un
lucru bun, în sensul că a fost

operat în Cartea Funciară un
decret emis din timpul lui
Ceauşescu, în 1986, iar ABA
Crişuri Oradea este administrator al acelor terenuri, care
sunt operate şi în Registrul
Agricol al Primăriei comunei
Buceş. Iată că s-au limpezit şi
aceste aspecte legate de exproprierile din 1986. Deci,
lucrurile sunt pe drumul cel
bun.
Problema de acum este că
lucrările au fost suspendate
pentru că autorizaţia de
construcţie nu mai este
valabilă, neavând avizele
necesare pentru actualizarea
acesteia – în urma unui proces ce a avut loc la ClujNapoca, unde un ONG a
acţionat în instanţă. Dar cei
de la ABA Crişuri Oradea au
început să obţină noile avize
pentru obţinerea autorizaţiei
de construcţie. Eu apreciez
că avizele vor fi obţinute în
circa o lună, o lună şi
jumătate. Cu siguranţă vor fi
alocate şi alte sume pentru
construcţia barajului, la rectificarea bugetară.
AM : Când se estimează
că barajul va fi pus în
funcţiune, în totalitate?

TM: Nu se poate face o
asemenea apreciere acum
pentru că este nevoie de un
volum destul de mare de
lucrări, din punct de vedere
fizic, având în vedere cele
două linii de electricitate
care
trebuie
să
fie
strămutate. De altfel, se
lucrează la toate documentele aferente strămutării
celor două linii – de 110 KV
şi 20.000 KV. Aici este o cale
destul de anevoiasă cu
obţinerea avizelor de la Enel
pentru că Statul nu mai are
nicio pârghie de control.
Îmi este greu să dau un
răspuns la această întrebare,
din poziţia mea de primar,
având în vedere creşterea
preţurilor la tot ceea ce
înseamnă materiale şi forţă
de muncă. Dacă politicienii –
pentru că e o decizie politică,
în cele din urmă- vor înţelege
că finalizarea barajului este o
necesitate, şi în ultimii ani sa înţeles şi s-au alocat sume
importante în acest sens,
cred că barajul se va putea finaliza în trei ani de zile. Deci,
dacă ar fi alocaţi bani, în anul
2025 s-ar putea finaliza
acest baraj.

Vaţa de Jos: Nedee la acest
sfârşit de săptămână

Vaţa de Jos – Administraţia locală din comuna Vaţa
de Jos se află în febra
pregătirilor pentru că, la acest
sfârşit de săptămână, mai precis duminică, 19 iunie, în localitate se va ţine tradiţionala
nedee. Va fi o zi dedicată cântecului popular autentic, iar
cei care vor fi prezenţi la manifestare vor avea parte de relaxare şi mâncare bună.
Tradiţionala Nedee de la Vaţa
va începe la ora 16,00 pe platoul din faţa căminului cultural din satul Vaţa de Jos.
„Este un bun prilej pentru
oameni să mai uite de necazuri şi să trăiască păstrând şi
respectând valorile naţionale.
Vrem să aducem bucurie în
rândurile celor prezenţi şi
cred că vom reuşi pentru că
avem invitaţi de valoare”, a
afirmat primarul comunei
Vaţa de Jos, Liviu Ioan Linţă.
Programul anunţat de organizatori include invitaţi de
marcă, Vasile Conea şi taragotistul Pera Bulz- Tezaur uman
viu, fiind capetele de afiş ale
manifestării. Alături de ei se
vor afla pe scenă interpreţi de
valoare ai folclorului românesc: Diana Selagea, Alexandru și Roxana Pal, Ciprian
Roman, Sabina Leonte, Petruța Tihulcă, Mihaela Oprea,

Vlad și Victor Lință, Bogdan
Mogoaia.
Ca un preambul al evenimentului, vineri, 17 iunie, pe
platoul din faţa căminului cultural din satul Vața de Jos, începând cu ora 10.00, va avea
loc o festivitatea de acordare
a diplomelor de excelență și
premiere a cuplurilor care au
împlinit 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă.
Nu în ultimul rând, să mai
notăm că se fac noi paşi spre
introducerea gazului metan în
comună, zilele trecute fiind
semnat contractul de finanțare având ca obiect "Dezvoltarea rețelei inteligente de
distribuție a gazelor naturale
în comunele Baia de Criș, Vața
de Jos și Ribița, județul Hunedoara".
Contractul are o valoare
totală de 104,44 milioane lei,
din care valoarea proiectului
pe comuna Vața de Jos este de
47,8 milioane lei- cel mai
mare proiect de finanțare
externă încheiat până la
această dată de către administraţia locală. Următoarea
etapă reprezinta achiziția
publică pentru selectarea
constructorului care va efectua lucrările, a precizat primarul Liviu Ioan Linţă.
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Natație

Gimnastică

Tudor Asaftei (LPS Cetate
Deva) a câștigat cinci
medalii de aur la Brașov

Î

ntrecerile Campionatul
Național de natație
pentru copii 10-11 ani,
desfășurate în bazinul din
Brașov 2022, a fost unul
cu multe emoții, cu lacrimi
de bucurie și cu multe
medalii pentru un
reprezentant al secției de
la LPS Cetate Deva.

Tânărul înotător devean
Tudor Asaftei a devenit multiplu campion național după
ce și-a trecut în palmaresul
personal și al clubului încă
cinci medalii de aur și tot
atâtea titluri de campion
național.
Pregătit de prof. Diana
Pascu, Tudor s-a impus net

Ana Bărbosu, două medalii
la Cupa Mondială Challenge
de la Osijek

L

a 16 ani, debutantă la
o etapă de cupă
mondială, Ana Maria
Bărbosu a avut multe
emoții în finalele pe
aparate de la competiția
internațională care s-a
desfășurat la Osijec
(Croația).
Ea și-a început exercițiul
pe care l-a prezentat în finala
de la bârnă cu emoții și cu o
ratare. Având cea mai mare
dificultate (5.6) a reușit să
câștige bronzul, cu 12.433,
fiind devansată de campioana
mondială, Pauline Schaeffer
(Germania, 13.366) și de Ana
Derek (Croația, 13.133).În
acceași finală de la bârnă Silviana Sfiringu s-a clasat pe
locul V cu 11.800.
În finala de la sol, Ana
Maria Bărbosu a repetat
evoluția bună din calificări, a
fost notată cu 13.333, punctaj
cu care a câștigat medalia de
aur.Medalia de argint a fost
câștigată de Ana Derek
(Croația 13.266) iar cea de

bronz i-a revenit turcoaicei
Uctas Sanli Goksu (12.800).
Sâmbătă, Silviana Sfiringu
a cucerit medalia de bronz în
finala de la paralele de la
Cupa Mondială de gimnastică
artistică de la Osijek Gimnasta din România a fost
notată cu 12.466, notă mai
mică decât în calificări, când a
obţinut 12.633. Medalia de
aur a revenit sportivei ungare
Zoja
Szekely
(13.800),
urmată pe podium de Sarah
Voss (Germania, 12.800).
După concursul din Croaţia, etapele de Cupă Mondială
Challenge continuă la Koper
(Slovenia, 16-19 iunie), Paris
(Franţa, 24-25 septembrie),
Szombathely (Ungaria, 30
septembrie-2 octombrie) şi
Mersin (Turcia, 7-9 octombrie)
Felicitări celor două sportive dar și antrenorilor de la
CNPOJ Deva, Lucian Sandu,
Gina Gogean, Ramona Micu și
Florin Uzum.

în probele de 50 m și 100 m
spate , 50 m și 100 m liber și
în proba de 200 mixt.
Un alt reprezentant al LPS
Cetate Deva, Robert Juncan, a
cucerit două medalii de
argint la această competiție
națională.
Felicitări și succes la următoarele competiții!

Judo

Rareș Stelian Petrușe-două medalii de bronz în aceast sezon competițional

L

a Sibiu s-au
desfășurat întrecerile etapei finale individuale din cadrul
Campionatului Național
de JUDO U15 cu participarea unui număr impresiont de mare de tineri
sportivi, care au reprezentat secțiile de performanță de la cluburile din
România.
Sportivul Rareș Stelian
Petrușe, elev la L.P.S. CETATE
Deva, legitimat la secția de
judo din cadrul liceului devean unde este pregătit de
de profesor Vasiliu Constantin a reușit un rezultat de-

osebit cucerind o medalie de
bronz, după ce s-aa situat pe
locul trei la categoria - 66 kg
În cadrul unei alte competiții naționale care s-a desfășurat la Brașov și unde au
fost prezenți sportivii calificați la etapa finală a Campionatului Național individual
de judo U12, Rareș Stelian
Rareș şi-a menținut poziția în
clasament și a cucerit o
medalie de bronz și la categoria -46 kg iar colega lui de
club, Antonia Rădoane s-a
clasat pe locul V la categoria
la - 57 kg, ambii sportivi fiind
din grupa pregătită de profesor Vasiliu Constantin.
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Fotbal

Decizii importante
la CS Hunedoara după
ratarea promovării

Taekwon-do

Un luptător din Petroșani,
din nou vicecampion european

CS Hunedoara merge mai departe

Î

n perioada 6-10 iunie
la Sofia în Bulgaria s-au
desfășurat întrecerile
unei noi ediții a Cupei Europei la taekwon-do ITF,
competiție care a reunit la
start peste 250 de luptători de karate de pe
bătrânul continent.
Tânărul sportiv legitimat la
CS Pantera Neagră din Petroșani ,Alexandru Molnar pre-

gătit de către Ionuț Lascău a
reușit o nouă performanță
cucerind medalia de argint și
titlul de vicecampion european la luptă
Alexandru Molnar este cel
care și-a trecut în palmares în
ultimii ani alte câteva medalii
la întrecerile internaționale
europene dar și la cele naționale. Felicitări!

Gimnastică aerobică

12 sportivi, o singură dorință:
România, din nou în topul mondial

C

a urmare a înfrângerii suferite la Baia
Mare, care a dus la
ratarea îndeplinirii obiectivului principal al
formației hunedorene promovarea în liga
secundă – conducerea
administrativă a grupării a
luat o primă serie de decizii.
Ca atare, au fost reziliate
contractele următorilor jucători: Sergiu Arnăutu, Laurențiu Buș, Jairo Rodrigues și
Matheus Da Motta, cărora leau fost aduse mulțumiri pentru aportul adus în acest
sezon, la Hunedoara.
Pe de altă parte, pentru a
identifica greşelile care au
dus la ratarea accederii în liga
secundă, Consiliul de Administraţie al clubului a cerut o
analiză extinsă pe toate palierele: conducere tehnică,
management al clubului,
transferuri de jucători, responsabili din cadrul Centrului
de Copii şi Juniori, angajaţi ai
clubului. Rezultatul acestei
analize va fi prezentat într-o
şedinţă pe 24 iunie, ulterior
urmând a fi comunicate toate
deciziile derivate în urma

acesteia!
Reamintim, din Consiliul de
Administraţie al grupării fac
parte, Ioan Andone și Remus
Vlad, ca reprezentanți ai Primarului, Costel Avram – administrator public al judeţului,
reprezentant al Consiliului
Local Hunedoara și Ciprian
Palcău – de asemenea, reprezentant al Consiliului Local
Hunedoara.
„În primul rând, aş vrea să
ne cerem scuze tuturor fanilor
noştri, care au crezut şi ne-au
susţinut pe întreg parcursul
acestui sezon, pentru ratarea
promovării. În tot acest timp,
ţin să confirm, la fel ca în alte
ocazii, că proiectul actual se
întinde pe 10 ani, pe mai
multe paliere de performanţă,
astfel că nu vom renunţa în al sprijini cu tot ceea ce este
nevoie. De altfel, doar în ultimul an, s-au făcut paşi mari
în acest sens, având în vedere
că brand-ul Corvinul 1921
Hunedoara s-a întors acasă,
denumirea echipei noastre urmând să se modifice, oficial,
chiar în această vară.
În plus, pot să îi asigur pe
suporterii noştri că, dincolo de

sprijinul financiar din partea
administraţiei locale, ne vom
bucura şi de cel al administraţiei judeţene, în perioada
imediat următoare, discuţiile
în acest sens fiind aproape finalizate. Sigur, este un moment delicat, însă, cu
certitudine, TOŢI cei implicaţi
în acest proiect au greşit, dar
ne vom asigura că astfel de
erori nu se vor mai repeta!
Pe de altă parte, dacă
Federaţia Română de Fotbal
va decide ca, în urma criteriilor stabilite în sedinţa
Comitetului de Urgenţă din 30
mai, clubului nostru să îi
revină un loc la startul ediţiei
viitoare a ligii secunde, ne vom
rezerva dreptul de a analiza în
Consiliul de Administraţie
această eventuală propunere
şi tot ceea ar implica o
hotărâre de acest gen pentru
clubul şi comunitatea noastră.
Vă mulţumim, încă o dată,
pentru tot sprijinul acordat în
acest sezon în care am readus
spiritul Corvinului, acasă, la
Hunedoara şi vă asigur că vom
deveni şi mai puternici!” –a
declarat Dan Bobouţanu, primarul Municipiului Hunedoara.

O

delegație alcătuită
din 12 gimnaști seniori vor
reprezenta România la
ediția din acest an a Campionatelor Mondiale de
gimnastică aerobică, întreceri care sunt programate la Guimaraes. Vor
concura pentru culorile
tricolore: Miruna Iordache, Claudia Gheorghe,
Daria Mihaiu, Sandra
Dică, Sarmiza Niculescu,
Mirela Frîncu, Gabriel
Bocșer, Daniel Țavoc,
Darius Branda, Antonio
Surdu, Mihai Alin Popa și
Leonard Manta au ajuns
la Guimaraes, au făcut
antrenamentele oficiale
iar astăzi și mâine vor
avea calificările în finalele la concursul din
Portugalia.
Gimnaștii antrenați de
Maria Fumea și de Mădălina
Cioveie vor concura la Indi-

vidual feminin ( Daria Mihaiu- legitimată la LPS Cetate
Deva), Individual masculin
(Gabriel Bocșer), perechi(Sarmiza Niculescu/ Darius
Branda și Sandra Dincă/
Mihai Alin Popa), Trio (Claudia
Gheorghe/Leonard
Manta/Antonio Surdu și
Miruna
Iordache/Daniel
Țavoc/ Gabriel Bocșer), Grup
(Gabriel Bocșer, Mihai Alin
Popa, Leonard Manta, Antonio Surdu, Daniel Țavoc) și
Aerobic Dance (Daria Mihaiu, Darius Branda, Sarmiza
Niculescu, Sandra Dincă,
Mihai Alin Popa; Leonard
Mantea, Antoniu Surdu,
Mirela Frîncu și ea legitimate
la LPS Cetate Deva).
Calificările vor avea loc,
cum precizam pe 16 și 17
iunie, iar finalele mondialelor sunt programate pe 17
și 18 iunie.
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Intoxicațiile
cu ciuperci

S

unt frecvente, mai
ales în această
perioadă când, în
urma ploilor abundente,
ciupercile și-au făcut
apariția într-o multitudine
de forme și culori
atrăgătoare. Și cum
tentația este mare, la fel de
mari sunt și riscurile. Ca să
le evităm, vă prezentăm
câteva sfaturi oferite de
specialiști, care ne arată ce
este de făcut și, mai ales,
cum putem deosebi ciupercile bune de cele rele.

Cum alegem
ciupercile?
Ca să facem alegerea
potrivită, cercetătorii ne spun
că există anumite caractere
vizibile, ușor de identificat
pentru fiecare specie de ciuperci în parte. Acestea pot fi
recunoscute, în general, după
formă, culoare, miros, după
locul și substratul pe care
cresc. Dar, există anumite
specii de ciuperci necomestibile, care își schimbă
într-o oarecare măsură aspectul, devenind asemănătoare cu unele comestibile. Și

cum nu există un test sigur,
care să permită recunoașterea imediată a unei specii
toxice de ciuperci, trebuie să
manifestăm prudență atunci
când le achiziționăm.

toxicitate, ele devenind inofensive după o fierbere mai
îndelungată. Dar, cum soiurile
de ciuperci toxice apar peste
tot, vă prezentăm doar câteva
dintre ele.

Ciupercile otrăvitoare

Gheba de brad

Au făcut și continuă să facă
victime. Sunt viu colorate, au
un miros puternic, înțepător
și pete cu o formă ciudată pe
suprafața pălăriei. Dar pentru
că uneori acestea seamănă
foarte mult cu cele comestibile, se pot face confuzii,
survenind intoxicații grave.
Potrivit specialiștilor, gravitatea intoxicației depinde de
specia de ciuperci, de cantitatea consumată și, nu în ultimul rând, de vârsta
consumatorilor. Asta pentru
că, vârstnicii, copiii sau bolnavii cronici sunt mai sensibili. Manifestările apar chiar
şi la consumul unor cantităţi
mici, astfel că uneori o
singură ciupercă este de
ajuns pentru a contamina
mâncarea. De asemenea, există și numeroase specii de ciuperci care, atunci când sunt
crude au un anumit grad de

Este des întâlnită, are aspect maroniu roșcat și se
găsește în jurul copacilor, în
păduri și în locuri umede.
Aceasta conține o substanță
foarte toxică și, spun
specialiștii, chiar și o doză
mică este letală.

Buretele viperei
Se găsește în apropierea
copacilor, este de culoare
măslinie sau verzuie, iar
partea cărnoasă este albă,
fiind asemănătoare cu ciupercile comestibile. Acționează rapid asupra celulelor din
organism, cauzează dureri
abdominale, vomă și deshidratare rapidă.

Buretele pestriț sau
muscarița
Are pălăria sub forma unui
clopot bombat, este atractivă,

de culoare roșie cu pete albe.
Tocmai de aceea se poate deosebi foarte bine de ciupercile
comestibile,
scrie
utopic-times.com/.
Intoxicația cu o astfel de
ciupercă produce unele simptome similare beției, uneori
delir sau pierderea cunoștinței.

Ciuperca de gazon
Crește de obicei pe gazon,
în jurul caselor, dar și prin
păduri. Are aspect maroniu și,
deși pare inofensivă, odată
ingerată, poate crea probleme serioase.

Hribul țigănesc
De culoare alb-argintie,
apoi devine ruginie, are un diametru de 10-15 cm. Partea
cărnoasă este albă, iar piciorul are o rețea roșie în
partea de sus.

Pâlnioara ondulată
Numită popular și buretele
de rouă, având culoarea
gălbui – albă lăptos, se
remarcă prin aspectul de pâlnie al pălăriei. Aceasta con-

ține o toxină foarte puternică,
care produce transpirație și
salivare. Consumată în
cantități mari efectele se extind, apar tulburări de vedere,
dureri abdominale și grețuri.

Ciupercile
comestibile
Gustoase și savuroase, ciupercile comestibile au un
miros similar alunelor sau a
făinii, multe dintre ele putând
fi confundate ușor cu cele
otrăvitoare, de același gen,
datorită similitudinilor. Dar,
specialiștii ne atenționează că
uneori, chiar și cele considerate a fi bune pentru consum
pot dăuna, dacă sunt culese
prea târziu, dacă sunt atacate
de paraziți, sau au degenerat,
pot conține substanțe toxice
pentru organism. Tocmai de
aceea, este bine să se prelucreze în stare proaspătă întrucât
proteinele
din
structura lor se descompun
rapid, generând produși toxici.
Printre cele mai des folosite ciuperci comestibile se
numără:

$

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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Ciupercile de tip
champignon
Acestea sunt foarte ușor de
recunoscut după pălăria perfect rotundă, albă și netedă.
Există și un alt soi de
champignon cu pălăria de culoare bej-gri, cu o textură ca
de solzi. Chiar dacă sunt cele
mai sigure ciuperci, atunci
când pălăriile au deasupra
pete întunecate, este semn că
au fost culese de mai mult
timp.

Hribii
Foarte căutați dar și foarte
gustoși, aceștia cresc în
luminişurile din pădurile de
conifere sau foioase. Au
pălăria de culoare castaniubrună.

Gălbiorii
Ciuperci sălbatice, de culoarea gălbenușului de ou,
aceștia cresc în grupuri mici
în pădurile umbroase și
umede de fagi și mesteceni.

Ghebele
Apar toamna, strânse în
tufe mari. Au pălăria aproape
plană la maturitate, iar pe picior se găsește un inel cu marginile în jos.

Buretele de rouă
Apare începând cu luna
aprilie în luminișurile pădurilor de foioase. Pălăria, de culoare crem, cu marginile
închise la culoare, are 2-7 cm.

Când și în ce condiții
se culeg ciupercile
În general, ciupercile se
culeg dimineața devreme,
când sunt foarte proaspete.
Chiar dacă știm să deosebim
ciupercile comestibile de cele
otrăvitoare, specialiștii ne
sfătuiesc să evităm culegerea
lor din locurile unde s-au administrat pesticide, ierbicide
sau din apropierea căilor fe-

rate sau șoselelor. Nu se
recoltează ciupercile înghețate, umede, mucegăite, roase
de melci, îmbătrânite sau stricate. Pentru colectare se
folosesc coșuri de nuiele sau
cutii de carton. Nu sunt indicate nici pungile din plastic,
scrie libertatea.ro.

Ce facem în caz de
intoxicație cu ciuperci?
Specialiștii ne atrag atenția
că, cu cât simptomele apar
mai repede, cu atât intoxicația
este mai gravă și trebuie să ne
prezentăm imediat la medic.
Simptome precum: greața,
vomă, diaree, transpirație
excesivă, slăbiciune generală,
dureri abdominale etc. sunt
primele semne. Dar, simptomele intoxicației variază în
funcție de tipul de ciuperci
consumate, de tipul de toxină
din conținutul lor și de perioada de incubație.

Perioada scurtă de
incubație
Apare, potrivit specialiștilor, după 15 minute, până la
trei ore de la consum. Se
manifestă prin creșterea

salivației, tegumente umede,
lăcrimare, pupilă mică, dureri
abdominale, scăderea frecvenței cardiace, hipotensiune
arterială. Mai târziu apar
tremurături, furnicături ale
pielii, agitație, stare de confuzie, mișcări bruște și dezordonate, convulsii și chiar
comă sau halucinații.

intoxicată va consuma 2-3 litri
de lichid rece: lapte, ceai, cafea,
compot, suc etc. Persoana
respectivă va sta în pat întrucât mișcarea, alergarea etc.
vor intensifica absorbția toxinelor în sânge, recomandă
ansp.md.

Perioada mai lungă de
incubație

• Identificarea ciupercilor
comestibile nu este simplă și
trebuie făcut doar de persoane
autorizate.
• Nu se vor consuma ciuperci degradate sau cele care
au avut viermi, bazându-ne pe
teoria potrivit căreia viermii
sau insectele nu consumă ciuperci otrăvitoare. Aceste nevertebratele pot consuma
ciuperci care pentru om sunt
periculoase.
• Înainte de preparare,
acestea se vor curăța foarte
bine, tăindu-se partea inferioară a piciorului. Se vor spăla
sub jet de apă, după ce au fost
ținute câteva minute în apă
sărată, pentru înlăturarea
viermilor.
• Și nu în ultimul rând, ciupercile nu se gustă în timpul
colectării.

Este mai periculoasă decât
cea cu debut rapid întrucât
toxinele au timp să se instaleze
în organism și să facă distrugeri, potrivit romedic.ro. În
astfel de situații, semnele apar
după 12-24 de ore de la consum, după care se ameliorează
și crează o stare falsă de bine.
Medicii ne atenționează că
acest lucru este foarte periculos întrucât ulterior apar
fenomene ca: icter, hemoragii,
encefalopatie etc. iar după 48
de ore se poate instala coma.

Primul ajutor în caz de
intoxicație
După apelarea numărului
de urgență, 112, până la
sosirea medicului, persoana

Cum evităm astfel de
situații

”Testarea”
ciupercilor
Prin metode empirice precum: banul, lingurița de
argint, usturoiul sau ceapa nu
este concludentă și poate fi
chiar periculoasă. Nu sunt
sigure nici ciupercile ținute în
oțet întrucât acesta nu poate
neutraliza otrava. Nici dacă se
aruncă prima apă în care au
fiert nu le face inofensive, întrucât toxinele nu se dizolvă
în apă. Nu există semne sigure
de identificare a ciupercilor
bazate pe aspect, loc de
creștere sau miros. Nici înnegrirea unei ciuperci tăiate
nu este un semn că aceasta ar
fi otrăvitoare întrucât oxidarea nu are nicio legătură cu
toxina, spun specialiștii. Și
ciupercile comestibile se
oxidează.
Important!
Înainte de a achiziționa ciupercile de la persoane necunoscute, trebuie să avem în
vedere riscurile la care ne expunem. Doar experții pot deosebi
corect
ciupercile
otrăvitoare de cele comestibile.
Pagini realizate de
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, 17 iunie

TVR 2

DIVA, ora 21,00, Surpriză: vine Polly!
TVR 1, ora 21,10, Iuliu Cesar

Sâmbătă, 18 iulie

TVR 2, ora 20,40, Vine și rândul tău!
ACASĂ, ora 21,00, Croazieră cu surprize

Duminică, 19 iulie

TVR 2, ora 20,10, Diminețile unui băiat
cuminte
PRO CINEMA, ora 22,15, Opt milionari

Luni, 20 iunie
Duminică, 19 iunie, ora 22,10

Cântec de amurg
Acțiunea filmului are loc la începutul anilor 1910
și spune povestea adolescentei Chris, unul din
numeroșii copii ai fermierului scoțian Guthrie.
Acesta își conducea familia și ferma ca un adevărat
tiran. După moartea mamei sale, o femeie distrusă
de sărăcie și de prea multe nașteri, Chris este
nevoită să aibă grijă de familie. Dar, conflictele și
violențele care aveau loc acolo, urmate de
experiența dură a Primului Război Mondial, o
transformă pe Chris dintr-o tânără sensibilă, într-o
femeie puternică. Ea visa să devină profesoară dar,
apăsată de deziluzii, pare să fi trăit mai multe vieții
într-una singură.

Dezlegarea integramei
din numărul trecut:

TVR 1, ora 21,10, Ultimul dans
NAȚIONAL TV, ora 21,00, Sanctuarul

Marți, 21 iunie

• La un control vamal…
- Ce aveți în punga asta? întreabă vameşul.
- Mâncare pentru papagal.
- Aha, și vreți să vă cred că papagalului
dumneavoastră îi place canabisul?
- Îi place, nu-i place, altceva nu primește!
• Inginerul agronom către badea Ion:
- Bade, cu metoda asta învechită nu o să obţii nici
cinci kile de pere din pomul ăsta…
- Ai dreptate ... pentru că e piersic…
• Două gospodine stau de vorbă
Iar una dintre ele zice:
- Bine că au scumpit ăștia mâncarea și băutura!
Acu e mai bine…
- De ce?
- Cu trei sacoșe veneam mai greu... Așa cu una, e
altceva!

PRO CINEMA, ora 20,30, Viteză de declanșare
NAȚIONAL TV, ora 21,00, Trecătoarea diavolului

• La judecătorie
- De ce v-ați lovit soțul cu polonicul pe spinare?
- De necaz că mi-a rupt mânerul la tigaia aia bună!
- Când?
- Când i-am dat cu ea în cap!

Miercuri, 22 iunie

PRO CINEMA, ora 20,30, Duplicitate
TVR 1, ora 21,10, Spionaj în familie

Joi, 23 iunie

ANTENA 1, ora 20,30, Kingsman: Cercul de
aur
TVR 2, ora 20,10, Umbre în deșert

• Discuție între prietene
- Vii weekend-ul viitor la mare?
- Nu pot, trebuie să merg la o nuntă, chiar dacă
nu am chef…
- Hai fată, poate pleci mai devreme.
- Ok, arunc buchetul și vin.

F - B - A - F - VINCENTIU - LU - CIUTA - S - B - M - SOFRONIE - PERENA - T - AE -AC - H - BA - II - IARNA - ARA - CA - OCA - B - TUT - AI - SOLO - VISARION
- UTA - DI - AA - AREAL - ISLIC - PATIMI - NE - I - N - LM - P - AGIE - SUITE - GA - NAS - CART - A - NAIVA - TO - ASI - AR - IMN - LA - TROIAN - ADIO BATA - MIERE - DANA - N - BR - ACADEA - RARE - RAI - OI - TVA - LR - CERB - IU - UZATI - IACI - RAU - IDIOT - CE - CATRE - CEAUNE - IUSTIN - AU
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Minutul de umor

ALTE RECOMANDĂRI:

Din punct de vedere financiar
nu sunt probleme, dar vor exista, se pare, unele momente dificile în familie. Cum nu vă puteți
baza pe prea mult pe sprijinul
părinților, trebuie să vă
descurcați singuri. Important
este să aveți încredere în puterile voastre.

LEU

TAUR
Urmează zile frumoase pentru
voi, în care veți câștiga niște
bani în plus. Sunteți tentați să
faceți unele schimbări privind
cariera, să căutați oferte noi sau
un loc de muncă mai stabil. La
finalul săptămânii vă bucurați
de zile frumoase, alături de prieteni.

FECIOARĂ

GEMENI

RAC

Planurile pe care le-ați făcut vor
fi puse în aplicare. Sunteți
tentați să alegeți mai multe
soluții și nu știți exact care dintre ele v-ar avantaja. Ca să găsiți
răspunsul potrivit, puneți în
balanță avantajele și dezavantajele, fără să țineți seamă de
intuiție.

În prima parte a intervalului
veți analiza cu atenție tot ceea
ce aveți de făcut. Trebuie să știți
exact ce puteți realiza din propriile resurse, fără să apelați la
nimeni. Dacă sunteți chibzuiți,
veți realiza tot ceea ce v-ați propus. Este o perioadă foarte bună
pentru investiții.

BALANŢĂ

SCORPION
În perioada următoare aveți
parte de susținerea familiei întrun proiect foarte important
pentru voi. Nici la capitolul
dragoste nu stați rău, pentru că
partenerul de cuplu vă face o
surpriză plăcută. Cei singuri își
pot găsi sufletul pereche.

La locul de muncă aveți foarte
multe de făcut și ar fi de dorit să
vă stabiliți prioritățile. Trebuie,
de asemenea, să discutați cu superiorii despre activitatea
voastră viitoare. În caz contrar,
alții vor acționa mai repede și
veți pierde unele avantaje
câștigate cu greu.

Vor fi unele schimbări la serviciu
și nu se știe exact dacă sunt sau
nu în avantajul vostru. Abținețivă de la comentarii și așteptați
momentul potrivit pentru
discuțiile cu superiorii. Vi se
propun noi colaborări, iar
situația voastră financiară se va
schimba în bine.

Dacă păstrați echilibrul între
nevoile familiei și propriile voastre dorințe, lucrurile vor intra pe
făgașul normal. În caz contrar,
discuțiile vor fi interminabile. La
locul de muncă lucrurile merg
destul de bine, dar fiți foarte
atenți pe viitor, când se pot strecura unele greșeli în acte.

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

Activitățile inedite și un program mai relaxant vă pot ajuta
să depășiți momentele mai speciale prin care treceți. Nu este
exclus să vă găsiți un alt loc de
muncă sau să vă îndreptați
atenția spre un nou proiect.
Dacă lucrați de acasă, o astfel de
opțiune vă avantajează.

Este posibil să intervină o schimbare majoră în viața voastră. Fie
că este vorba de o sumă mare de
bani, pe care o veți primi de la o
persoană apropiată, fie veți
cunoaște pe cineva care vă
determină să luați o hotărâre
definitivă. Manifestați prudență
în tot ce faceți!

Dacă nu v-ați bucurat de
vacanță până acum, este momentul să o faceți. La locul de
muncă aveți șansa să vă
demonstrați posibilitățile intelectuale și să arătați că se poate
mai mult, indiferent de
greutățile ivite. Cei care vă
apreciază, vă susțin ideile.

PEŞTI
Activitățile în care sunteți
implicați vă aduc venituri nesperate. Ajungeți la un acord cu
familia, atunci când trebuie să
împărțiți anumite bunuri de valoare. Vor fi câteva zile bune și
pentru achiziții. Urmează să
plecați în vacanță și nu vă puteți
hotărî asupra destinației.

OPinii - 11

17 - 23 iunie 2022

C

Încotro ne îndreptăm?!

e se întâmplă cu noi?
Dar cu lumea, mai
ales cu cea din care
facem parte şi noi, mai pe
la margine, U.E., N.A.T.O. şi,
în primul rând, America?
Nu înţelegem mare lucru şi
pe plaiurile noastre sunt
prea puţini cei care ne
luminează.
Parcă toţi scriitorii noştri,
istoricii, filosofii, ziariştiivedete din ultimii 30 de ani,
atât de guralivi, de sofisticaţi,
de narcisici până mai ieri, par
să fi trecut de partea propagandei totalitare.
La fel, marile agenţii de
presă, marile ziare şi principalele televiziuni din S.U.A. şi
din Occident repetă mecanic
aceleaşi lozinci, aceleaşi
contraadevăruri ticăloase sau
invenţii toxice, insolente,
agresive. Toţi ceilalţi sunt
„complotişti”, „conspiraţionişti”, „iresponsabili”, ar trebui trimişi în lagăre de
reeducare. „Occidentul s-a
aruncat singur la gunoi”,
spune Paul Craig Roberts.
Dezvăluirile uluitoare despre marile fraude electorale
din cea mai importantă
democraţie occidentală, din
SUA, pun cruce tuturor.
Democraţia a murit
în Occident
O cred unii şi o spun mulţi.
Trăiască oligarhia occidentală! De altfel, democraţia a
durat puţin: în Atena lui Pericle, în Florenţa renascentistă.
În ultimii 30 de ani, nimeni nu
a vrut să-i vadă lunga şi
greaua suferinţă. Acum îi
constatăm decesul.
Prima şi cea mai gravă
probă a morţii democraţiei o
dă media mainstream, până
mai ieri doar prostituată, azi
fascist-neomarxistă. Manipularea, propaganda simplistă a
Big Media din America şi din
Europa de Vest în legătură cu
coronavirusul, cu epidemia,
cu tratamentele şi vaccinurile
(ignorând
recomandările
savanţilor şi medicilor) şi, în
sfârşit, cu acoperirea alegerilor americane din 2020 o
fac la fel de odioasă.

A doua probă majoră
incontestabilă a decăderii
democraţiei occidentale o
constituie chiar fraudele de
proporţii la alegerile din SUA.
Rezultatul este vizibil, focare
de război peste tot, războiul
ruso-ukrainian este în desfășurare. Asia fierbe, africanii
vin spre noi de foame,Vestul
în haos etc. etc.
Joe Biden va instaura dictatura oligarhică mondială
(care nu e, în fapt, chiar
mondială). Se va instala repede în SUA, dar şi în UE,
foarte dependentă de SUA, şi
în alte regiuni ale lumii, dependente de imperiu, la rândul lor. Oligarhii americani,
împreună cu cei din Europa
vestică, au totul de partea lor:
CIA, Wall Street, City-ul londonez, Big Tech şi Silicon Valley, Big Pharma, media
mainstream, Partidul Democrat şi, mai ales, marile lor
averi. Pionii instaurării
manevrelor electorale sunt,
Dominion, Smartmatic, Scytl,
C.I.A., George Soros, Bill Gates,
Fundaţia Clinton, Nancy
Pelosi, Dianne Feinstein,
Barack
Obama
etc.etc.
Aceleaşi sisteme şi softuri
folosite azi pentru falsificarea
alegerilor în aşa-zisele
„revoluţii colorate”. Ţările europene puse pe harta
clienţilor firmei Scytle sunt:
Elveţia, Bosnia, Austria, Germania, Finlanda, Norvegia,
Plaiurile Dâmboviței, Franţa,
Marea Britanie, Islanda, Portugalia, Spania. Așa se obțin
,,guvernele lor”.
Aceste lovituri se pregătesc cu ajutorul unei organizaţii globaliste care teoretic
ne vrea binele, e chiar
filantropică: OMS! Nu mai
puţin de 194 de state au ratificat Regulamentul Sanitar
Internaţional (R.S.I.- 2005) al
Organizaţiei Mondiale a
Sănătăţii (O.M.S.). Regulamentul este public și vedeți
nelegiuirile OMS.
După dezvăluirile din SUA
(aceste date sunt publice) se
mai întreabă cineva cum au
fost aleşi, de două ori fiecare,
anumiți președinți? Nu are

dreptate Ilie Şerbănescu să
scrie despre România ca despre o nefericită colonie? Despre România nu mai
discutam, că nimic nu mai
este democratic decât gargară dâmbovițeană.
României i-a dispărut
rostul!
În orice sens vreți voi. O
țară cu oameni fără rost, cu
orașe fără rost, cu drumuri
fără rost, cu bani, muzică,
mașini și țoale fără rost, cu
relații și discuții fără rost, cu
minciuni și înșelătorii care nu
duc nicăieri.
Există trei mari surse de
rost pe lumea asta mare: familia (bătrânii), pământul și
credința. România, pe bătrâni
îi batjocorește cu sadism de
30 de ani. Îi ține în foame și în
frig. Sunt umiliți, bruscați de
funcționari, uitați de copii,
călcați de mașini pe trecerea
de pietoni. Sunt scoși la vot ca
vitele, momiți cu un kil de ulei
sau de mălai de care, dinadins
au fost privați prin pensii de
rahat.
Dar, ce e cel mai grav, sunt
nefolosiți. O fonotecă vie de
experiență și înțelepciune a
unei generații, care a trăit
atâtea grozăvii, e ștearsă de
pe bandă, ca să tragem
manele peste. Fără bătrâni nu
există familie. Fără bătrâni nu
există viitor.
Se vorbește de pământ
Cine mai e legat de pământ
în țara asta?! Cine-l mai are și
cine mai poate rodi ceva din el?
Pământurile sunt multe nelucrate. În țările asiatice se face
agricultură în jurul locuinței.
La noi, chestia asta se numește ,,agricultură de subzistență" și lui tanti Europa nu-i
place. Tanti Europa vrea ca
țăranii să-și cumpere roșiile și
șoriciul de la hypermarketuri
frantuzești și germane, că deaia avem UE.
Cântatul cocoșilor dimineața, lătratul vesel al lui
Grivei, grohăitul lui Ghiță până
de Ignat, corcodușele furate de
la vecini și iazul cu sălcii și

broaște sunt imagini pe care
cei de la Bruxelles nu le-au
trăit, nu le pot înțelege și, prin
urmare, le califică drept niște
arhaisme barbare. Să dispară!
Mâncăm toate chimicalele
unor neisprăviți, așa ziși
cercetători. Toți neisprăviții
satelor fac politică și beții, iar
mândrele merg cu mașini de
lux la prostituție, mânate de
proști.
Din bețivii, leneșii și nebunii
satului se trag ăștia care ne
conduc! Neam de neamul lor
n-a avut pământ, că nu erau în
stare să-l muncească. Pe toți
gângavii și pe toți puturoșii
ăștia i-au făcut comuniștii primari, secretari de partid, șefi
de pușcării sau de cămine culturale. Și acum sunt tot ei sau
odraslele lor. Pe toți ăștia, care
au neamul îngropat la marginea cimitirului, de milă, de
silă, creștinește. Mai nou, unii
dintre acești neisprăviți, care
nu știu să scrie un proces verbal, au devenit funcționari
publici, preoți, ajungând chiar
în sistemele de forță.
Credința o mai poartă doar
bătrânii și țăranii!
Câți mai sunt și cât mai
sunt. Când or să moară oamenii ăștia, o să-L ia cu ei la
Cer pe Dumnezeu. Preoți le cer
bani: la botez, pomeni,
înmormântări, taxa bisericii,
locuri de veci plătite, să tot
trăiești bine. De unde atâția
bani?
Avem, în schimb, o variantă
modernă de credință, cu fermoar și arici, prin care ți se văd
și țâțele și portofelul burdușit,
țigara nelipsind dintre degete.
Se poartă la nunți, botezuri și
înmormântări, la alegeri, la
inundații, la sfințiri de sedii și
aghesmuiri de mașini luxoase,
la pomenirea eroilor Revoluției. Se accesorizează cu
cruci făcute în grabă și cu un
,,Tatăl nostru" spus pe jumătate, că trebuie să răspunzi la
mobil. Scuze, domnu părinte, e
urgent! Aceștia sunt noii
enoriași. Toți s-au modernizat.

Fugim de ceva, ca să
ajungem nicăieri!
Ne vindem pământul să
facă ăștia depozite și vile de
neam prost pe el. Ne sunăm
bunicii doar de ziua lor, dacă
au mai prins-o. Bisericile se
înmulțesc, credincioșii se
împuținează, sfinții de pe
pereți se gândesc serios să se
înscrie pentru viza de Canada,
America etc. Ne-au dat americanii și UE toate vizele posibile, doar pentru sclavie.
Fetele noastre se prostituează până găsesc un italian
bătrân, borțos și cu bani, cu
care se mărită, sperând să
moară repede. Băieții noștri
fură bancomate, joacă la
pokere și beau de sting, pentru
că știu de la televizor că fetele
noastre vor bani, altfel se
prostituează. De! La conducere
sunt femeile și unii senili.
Părinții noștri pleacă să
culeagă căpșuni și să-i
îngrijească pe vestici. Iar noi
facem infarct și cancer și de la
multinaționalele lor, conduse
de securiștii noștri și progeniturile lor. Mai avem vreo
speranță oameni buni?! Și
Dumnezeu dacă coboară pe
pământ se va lua cu mâinile de
cap! Mulți dintre așa-zișii
credincioși spun că vine Domnul și ne va da. Rugați-va să vă
dea sănătate că, Domnul nu va
da la putori și incapabili nimic.
Așteptăm !
Al dumneavoastră, același,
Prof Ioan Romeo Mânzală
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Gustarea beduinului

trucuri culinare
• Cartofii se fierb la foc potrivit, nu la foc iute, deoarece se
vor sfărâma la exterior, iar miezul rămâne tare. Dacă în apa
în care fierb se adaugă 2-3 căţei de usturoi sau puţină zeamă
de lămâie, aceştia vor fi mai gustoşi şi mai albi. Ca să fie
crocanți, înainte de prăjire aceștia se spală și se usucă întrun prosop.
• Pentru a se păstra culoarea verde a spanacului, atunci
inGrediente
când acesta se opăreşte, vasul se lasă descoperit şi se fierbe
la foc domol.
şase ouă, o jumătate de kilogram piept de pui, 300
• Legumele tocate se pun imediat în mâncare, nu se
ml smântână, o ceapă mare albă, una roşie, 4-5 linguri
păstrează tocate mai mult timp, deoarece se oxidează şi îşi
de ulei, trei ardei graşi, roşu, verde, galben, pătrunjel
pierd din vitamine şi minerale.
proaspăt, 300 g caşcaval, condimente după gust, pudră
de ardei iute, rozmarin, busuioc, piper.
• Pentru soteuri, legumele se pun la fiert în apă clocotită
cu sare, iar pentru supă acestea se pun la foc în apă rece.
termorezistentă, se stropeşte
mod de preparare:
• Legumele fierte la aburi se înmoaie foarte bine şi îşi
Pieptul de pui se porţio- cu ulei şi se dă la cuptor atât
păstrează cele mai multe vitamine.
nează, se bate cu bătătorul cât să se pătrundă.
• Nucile se sparg mai uşor şi miezul lor rămâne întreg, de șnițel, apoi se condimenÎntre timp, ceapa se căleşdacă mai întâi se dau într-un clocot şi se lasă să se răcească tează. Se aşază într-o tavă te uşor împreună cu ardeii
tot în apa în care au fiert.
• Pentru o salată de vinete perfectă se vor alege doar
vinetele bine coapte, foarte închise la culoare, lucioase şi pufoase la pipăit. Acestea se coc la foc iute, nu la foc mic, pentru
că se închid la culoare şi se amărăsc. Tocarea lor se face doar
cu un tocător din lemn.
• Foietajul se coace în cuptorul foarte bine încins, la foc
iute.
• Formele cu aluat pentru prăjituri se umplu numai
jumătate sau trei sferturi, pentru a le lăsa loc suficient să
crească.
• Dacă un blat s-a rumenit deasupra dar nu este bine copt,
se acoperă cu o coală de hârtie şi se continuă coptul.
• Pentru o supă gustoasă, carnea se pune la foc în apă rece
cu sare şi se fierbe la foc mic, nu la foc iute.
• Găluştele vor fi moi şi pufoase, dacă oul se bate spumă.

graşi tăiați felii subţiri și se
aşază peste bucăţile de piept
de pui. Ouăle se bat cu smântâna, se condimentează şi se
toarnă peste ingredientele
din tavă. Caşcavalul ras sau
tăiat bucăţi se va presăra
deasupra, iar tava se dă din
nou la cuptor, până ce
gustarea se rumeneşte frumos. Poftă bună!

Plăcintă nemțească cu cireșe

inGrediente
Pentru aluat: 300 g făină, o lingură praf de copt, o
linguriță bicarbonat de sodiu, 120 g zahăr, 120 g unt,
esență vanilie, 2 ouă, un praf de sare.
Pentru umplutură: 200 g smântână, 150 g iaurt, 70
g zahăr, esență vanilie, 40 g amidon, 2 linguri zeamă
de lămâie.
Pentru stratul de fructe: 600 g cireșe sau un borcan
de compot, cu aceeași cantitate, 250 ml apă (daca se
folosesc cireșe proaspete), 40 g amidon, scorțișoară.
mod de preparare:
Într-o cratiță, se pun
cireșele proaspete, fără sâmburi, la care se adaugă apă și
scorțișoara. Dacă sunt din
compot, cireșele se folosesc
împreună cu sucul. Cratița se
pune la foc mediu, iar când
compoziția se încălzește, se

iau două-trei linguri de suc și
se amestecă bine cu amidonul. Amidonul dizolvat se
pune peste fructe și se
amestecă ușor, până ce sosul
de fructe s-a îngroșat, după
care, se lasă să se răcească.
Pentru prepararea blatului,
făina se combină cu praful de

copt, zahărul, sarea și bicarbonatul. Se adaugă apoi untul,
cele două ouă și esența de
vanilie, mixându-se până
când aluatul se omogenizează. Două treimi din aluat
se va întinde cu mâna, într-o
tavă de tort tapetată cu hârtie
de copt, în așa fel încât aluatul
să cuprindă și o parte din
pereții vasului.

Peste bucata de aluat care a
rămas se mai pun două linguri
de făină, se frământă bine,
apoi se presează cu o furculiță
în așa fel încât să se obțină
firimituri din compoziție.
Crema: iaurtul se combină
cu smântâna, zeama de lămâie, esența de vanilie, amidonul, ouăle și zahărul,
ingredientele amestecându-se

până se omogenizează.
modul de asamblare:
Peste blatul întins în tavă se
toarnă sosul de cireșe, apoi
crema, iar deasupra se
presară, uniform, fărâmiturile
obținute din aluat.
Tava se dă la cuptor pentru
45-50 de minute, la foc
potrivit.
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l Vând apartament 4 camere,
garaj sub bloc, zona IRE Deva, et.2,
107 mp, 2 băi, CT, termopan, renovat,
semimobilat. Fără agenți și fără
bancă! Preț: 110.000 euro, negociabil,
telefon: 0254.215.212.
l Vând apartament Deva, 60 mp,
Aleea Pescarilor, bl A10, scara 1,
parter, două intrări, 2 focuri, 2 băi,
balcon, terasă. Telefon: 0753.671.752.
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.
l Vând apartament 2 camere,
Geoagiu Băi, 47 mp, CT, mobilat și
utilat, lângă ștrand. Preț: 40.000
euro, telefon: 0721.055.313.

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.

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

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.
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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.

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.
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 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

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

TALOn De AnunŢ GRATuiT PenTRu

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

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

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

Ofer pentru închiriat apartament 2 camere, et.3, cu balcon, CT, termopan, AC, mobilat și utilat modern.
Telefon:0721.055.313.
l

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.

PeRSOAne FiZiCe

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

l Închiriez spațiu comercial în
municipiul Brad, str. Cuza Vodă,
suprafață 48 mp. Preț negociabil,
telefon: 0726.319.204.
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 intravilan în Cristur,
str. Principală, între case, 2160 mp, FS
21,5, toate utilitățile. Preț: 150.000 lei,
negociabil, telefon: 0745.202.448.
l Vând 2,65 ha teren arabil în
Lunca Mureșului. Preț: 4 euro/mp.
Telefon: 0721.732.638.
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 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 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.

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 VW Jetta, AF 2013, 1,6
TDI,105 CP, 67.000 km, ful option.
Preț: 9500 euro, negociabil. Telefon:
0722.733.844.

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 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 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.

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
Vând remorcă Stema, acte la zi,
înmatriculată. Preț: 2500 lei, telefon:
0730.818.130.
l

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 tău. Insistă!
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.
l

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

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

l Caut femeie pentru îngrijirea
permanentă a unei persoane în
vârstă, (femeie). Tel. 0740.315.052.

l Văduv, 63 de ani, doresc să
cunosc o doamnă de vârstă apropiată
pentru prietenie, eventual căsătorie.
Telefon: 0746.817.937.

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.

l Vând țuică de mere, curată,
dublu rafinată, de 60 grade. Preț: 35
lei/litru, Vața de Jos, telefon:
0744.398.487.
l Rebobinez motoare electrice, la
prețuri accesibile, cu garanție, Vața de
jos, 0744.398.487.

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 Domn, 55 ani, situație materială
foarte bună, doresc să cunosc o femeie
serioasă pentru prietenie sau
căsătorie. Tel. 0748.665.338.

l Caut loc de muncă (orice), în
Deva. Rog seriozitate. Tel.
0755.989.171.

l Vând centrifugă apicolă inox, cu
3 rame, cu capac și picioare, manuală
(Serbia). Preț: 1000 lei, telefon:
0730.818.130.

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.

Firmă de construcții caută
muncitori necalificați. Salariu
atractiv! Informații la numărul
de telefon: 0783.072.326.

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 Vând aspirator Bronson, nu
necesită sac, cu apă, putere reglabilă.
Preț: 280 lei, telefon: 0743.137.888.

l Vând cărți și cursuri de stomatologie, la prețuri modice. Telefon:
0721.732.638.

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

DIVERSE

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 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.

CERERI/OFERTE SERVICII

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

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 Vând foarte ieftin aspirator
fără sac, fără fir, cu rezervor pentru
praf. Telefon: 0745.344.510.

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
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Viorel Salan: “Elevii Liceului Agricol din
Geoagiu vor avea spaţii corespunzătoare
pentru a efectua practica”

D

iscuţiile directe cu
reprezentanţi ai
administraţiei locale
pot duce la redactarea de
iniţiative legislative noi,
care să resolve probleme
ale comunităţilor locale ce
trenează de prea mult timp.
a fost tema interviului acordat de viorel salan, parlamentar PsD, secretar al
Comisiei pentru apărare,
ordine public şi siguranţă
naţională din Camera
Deputaţilor.
- Aţi iniţiat recent un
proiect de act normativ referitor la ce a mai rămas din
baza materială a fostei Staţiuni de cercetare-dezvoltare
pomicolă Geoagiu. Despre ce
anume este vorba?
Ideea acestei propuneri legislative a apărut în urma
discuţiilor pe care le-am purtat
la începutul acestui an cu
reprezentanţi ai administraţiei
locale din judeţul Hunedoara.
Una dintre situaţiile ce mi-a
fost prezentată ca fiind foarte
problematică se referă la
Staţiunea de cercetare-dezvoltare pomicolă Geoagiu, mai
exact la o serie de bunuri imobile ce aparţin acesteia.

Staţiunea de Cercetare
Pomicolă din Geoagiu a fost
înfiinţată în 1957, cu scopul de
a elabora şi difuza material
pomicol şi soiuri noi pentru
zona de sud-vest a Transilvaniei. Din păcate, începând
din anul 1995, staţiunea pomicolă a pierdut o mare parte din
suprafaţa de teren alocată.
Într-o ultimă încercare de a
găsi o soluţie de salvare,
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu a realizat în anul 2009 un
parteneriat cu Universitatea de
Ştiinţe Agricole şi Medicină
Veterinară Banatul din Timişoara. Dar parteneriatul nu s-a
finalizat cu rezultate concrete.
La rândul ei, Primăria Geoagiu
a încercat în mai multe rânduri
preluarea activelor, dar fără
succes.
- Ce soluţie legislativă
propuneţi de fapt?
Din momentul în care am
aflat despre existenţa acestei
probleme, am căutat cea mai
bună soluţie împreună cu factori de decizie de la Ministerul
Agriculturii.
Prin această iniţiativă
legislativă se doreşte preluarea

patrimoniului fostei Staţiuni de
Cercetare Dezvoltare Pomicolă
Geoagiu de către Liceul Tehnologic Agricol ,,Alexandru Borza" Geoagiu, având în vedere că
Staţiunea Pomicolă nu mai are
capacitate de finanțare.
- Care au fost principalele
argumente?
Am dorit în primul rând să
oprim degradarea continuă a
clădirilor rămase. Am aflat de
asemenea că Staţiunea de
Cercetare Pomicolă Geoagiu a
provenit iniţial din Liceul
Tehnologic Agricol ”Alexandru
Borza" Geoagiu, ceea ce susţine
retrocedarea clădirilor către
liceu.
Iar pentru elevii Liceului
Tehnologic Agricol “Alexandru
Borza”, Staţiunea de CercetareDezvoltare pentru Pomicultură
Geoagiu a constituit mereu un
suport şi o oportunitate de
dezvoltare profesională în perfecţionarea pregătirilor.
În condiţiile în care transferul patrimonial propus prin
acest act normativ se finalizează, conducerea Liceului
Agricol va putea accesa direct
finanţări şi fonduri europene
pentru a repara imobilele re-

Festivalul Internațional de Folclor ,,Carpatica – Deva”
În perioada 16-20 iunie
2022 are loc a XXI-a ediție a
Festivalului Internațional de
Folclor ,,Carpatica-Deva".
Evenimentul este organizat
de Palatul Copiilor Deva și
aprobat de către Ministerul
Educației în Calendarul Național al Activităților Educative.
Parteneriîn organizarea evenimentului sunt: Primăria Municipiului
Deva,
Centrul
Cultural "Drăgan Muntean"
Deva și IŞJ Hunedoara.
Evenimentul cultural este
susținut și de: Primăria Orașului Hațeg,
Primăria Comunei Șoimuș, Muzeul
Civilizației Dacice și Romane Deva, Consiliul
Județean Hunedoara, Centrul de Cultură și
Artă al Județului Hunedoara, CN Pedagogic
,,Regina Maria" Deva, Liceul cu program
Sportiv ,,Cetate" Deva și Liceul Teoretic ,,Teglas Gabor" Deva.
În cele două decenii de când a luat ființă,
pe scena Festivalului Internațional de Folclor

,,Carpatica Deva" au urcat
ansambluri folclorice de renume din Serbia, Ucraina, Bulgaria, Ungaria, Republica
Moldova, Grecia, Cipru, Turcia,
Franța, Polonia, Mexic și din
toate județele României.
,,Carpatica-Deva" reunește la
această ediție, ansambluri folclorice din Bulgaria, Macedonia
de Nord, Serbia și județele:
Arad, Caraș-Severin, Cluj, Iași,
Maramureș, Timiș și Hunedoara, aproximativ 250 de
dansatori, soliști de muzică
populară și instrumentiști.
Deschiderea festivalului va avea loc la
Deva, în data de 17 iunie 2022, începând cu
ora 17:00, pe platoul din fața Centrului Cultural "Drăgan Muntean" Deva.
Sâmbătă, 18 iunie 2022, începând cu ora
16:00, va avea loc un spectacol în orașul
Hațeg, iar festivitatea și spectacolul de
închidere vor avea loc în comuna Șoimuș,
duminică, 19 iunie 2022, de la ora 13:00.

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

spective şi a le folosi în procesul didactic de instruire a
elevilor.
- Săptămâna aceasta, aţi
oferit unui grup de elevi posibilitatea să viziteze Parlamentul României…
Într-adevăr, am invitat să
viziteze Palatul Parlamentului
un grup de peste 40 de elevi cu
rezultate deosebite la învăţătură de la Liceul Tehnologic
Agricol “Alexandru Borza” din
Geoagiu. Am fost ajutat pe
partea de organizare de către
staful tehnic al Grupului PSD
de la Camera Deputaţilor.
Palatul Parlamentului este, în
lume, a doua clădire administrativă ca mărime, după Pentagon.
Adolescenţii au putut admira mozaicuri în culori deosebite, uși masive, sculpture
impunătoare, tablouri de mare
valoare, tapiţerii unice, scări de
marmură, candelabre și lămpi
de cristal.
Am făcut demersuri ca să
poată vizita şi Sala plenului
Camerei Deputaţilor, deşi
aceasta nu este accesbilă decât
dacă are loc o şedinţă de plen.
Paradoxal, la 33 de ani de la
Revoluţie, clădirea care se
dorea o construcţie care să
preamărească socialismul, comunismul şi totalitarismul este
astăzi simbol al democraţiei şi
găzduieşte în interior nu

numai Camera Deputaţilor şi
Senatul, dar şi Consiliul Legislativ şi Curtea Constituţională.
Cred că tinerilor le-a plăcut
ce au văzut.
- Cu această ocazie, tinerii
din Geoagiu au mai vizitat şi
alte obiective în Bucureşti?
Da. Elevii Liceului “Alexandru Borza” au avut prilejul să
viziteze şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române.
Aici li s-a prezentat pe scurt istoricul Jandarmeriei Române
de la înfiinţarea ei şi până azi,
au vizitat Muzeul Jandarmeriei.
Au putut să urce în maşinile de
intervenţie ale jandarmilor, să
acţioneze semnalele sonore de
avertizare şi să mânuiască la
“rece” arme din dotarea trupelor de jandarmi.
Au înţeles din explicaţiile
gazdelor care sunt diferitele
arme folosite de jandarmi în
acţiunile de restabilire a ordinii
publice sau în cele de luptă. Au
putut vizita caii pentru competiţii sportive ai Jandarmeriei
şi au asistat la demonstraţii de
dresaj canin.
Sper că experienţa aceasta a
fost un câştig şi pentru copii,
dar în aceeaşi măsură şi pentru
jandarmerie. Imaginile care se
văd la televizor sau informaţiile
de pe reţelele de socializare nu
sunt întotdeauna o reflectare
fidelă a realităţii.
- Vă mulţumesc.
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