
Anul XVII  • Nr. 769 • Apare 1 - 7 iulie 2022 • 16 pagini • 1,50 lei • www.accentmedia.ro

RĂUl de cĂlĂToRIe

Fondat de Cornel POENAR

PAG. 8
Această sensibilitate, care
nu ține cont nici de durata
călătoriei, nici de vârstă,
apare atunci când mergem
pe distanțe lungi, cu
mașina, avionul sau alte
mijloace de transport.

SĂNĂTATePAG. 3
Spitalul Judeţean de
Urgenţă Deva dispune
acum de o secţie pentru
spitalizarea de zi a 
bolnavilor. 
Investiţia s-a realizat 
în timp record. 

GRATUIT

canicula loveşte din plin-
sfaturi pentru sănătate 
canicula loveşte din plin-
sfaturi pentru sănătate 

edUcAţIePAG. 5
Care este stadiul lucrărilor
de modernizare la Şcoala
Gimnazială „Andrei
Şaguna” din Deva. 
Ce au făcut constructorii 
în cele două corpuri 
de clădire.

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

E-mail: accentmediahd@yahoo.com
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Anunţuri de mare şi 
mică publicitate

în ziare locale şi centrale

/p. 3

Andreea Șoie, elevă la CN „Iancu de Hunedoara”,
medalie de aur  la categoria juniori din cadrul
Olimpiadei Europene de Geografie-EGeo./p.4

GRATUIT la centrul SPA 
Pensiunea Ponor - Vaţa de Jos

Completează talonul din pagina 8 şi câştigă o intrare
GRATUITĂ la centrul SPA - Pensiunea Ponor din Vaţa de Jos.

Câştigătorii din această săptămână sunt: • POPA ANICA din Deva

• CIBI DORIN din Deva

Traficul rutier din
zona Centrului 
Istoric al Devei
Deva - Primăria Deva aduce

la cunoștința cetățenilor că s-
au ridicat restricțiile de
circulație a traficului în zona
sensului giratoriu de lângă
Școala Generală ,,Regina
Maria”, iar traficul rutier pe
strada Lucian Blaga a fost re-
luat. Parcarea Publică din Piața
Unirii, nr. 8 va rămâne închisă
și în intervalul 1-15 iulie 2022,
pentru lucrări de realizare a
pavimentului pentru circulație
pietonală și auto în zona de in-
trare-ieșire din parcare.

Accesul dinspre strada
Libertății la Parcarea Publică
din Piața Unirii, nr. 8 (în
apropiere de Primăria Deva)
este în continuare interzis.
Măsura de restricționare/
închidere a traficului a fost
luată la solicitarea construc-
torului pentru execuția
lucrărilor în cadrul proiectului
,,Amenajare zonă pietonală
centrul istoric”.
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Un an școlar încheiat
de curând. Un an în
care am încercat -

după cum ne spunea în ex-
clusivitate prof. Raul
SPĂTARU (foto), în calitatea
sa de director al Colegiului
Economic „Emanuil Gojdu”
Hunedoara - să reconstruim
acel împreună viu, în lumea
reală, pe care îl rătăcisem
cât timp ne-am văzut și ne-
am auzit în cea virtuală. 

Știm cu toții, copiii pun
temelie lumii lor când primesc
răspunsuri convingătoare. 

Am încercat să răspundem
și să lămurim întrebările, uimi -
rile, exclamațiile, protestele,
curiozitățile, plictiselile, ne răb -
dă rile, nedumeririle lor. 

I-am ajutat să descopere
rosturi. Ei au curajul copilăriei
sau impetuozitatea adolescen -
ței. Am reușit să redevenim acel
împreună dorit, acel împreună
al familiei Gojdu.

Ne mândrim cu Drângă Da -
ria - premiul I și Gherghel 
Eduard Andrei - premiul II, la
Olimpiada Națională a Disci-
plinelor din Aria Curriculară
Tehnologii, etapa județeană
(profesori Kati Cernat, Nadia
Merce, Violeta Saulea, Carmen
Solomon, Dana Cioară, Luis
Boroacă).

Locul I au obținut Răduțiu
Spiridon și Telman Bogdan
Ioan, din clasa a XII-a, coor -
donați de prof. Nadia Merce, la
prima ediție a Concursului
„Anton Saimac”, organizat de
Facultatea de Inginerie din
Hunedoara - Universitatea Poli -
tehnică Timișoara, la secțiunea
Economie și sustenabilitate. Tot
locul I la același concurs a
obținut și Nicula Denis Ștefan,
clasa a XII-a, coordonat de prof.
Anișor Pârvu, secțiunea Elec -
tro tehnică și electronică apli -
cată.

La concursul pe meserii -

ospătar - s-a obținut o mențiu -
ne la etapa județeană (prof.
Maria Pașca).

Ne bucură rezultatele de la
Olimpiada de limba și literatura
română, unde, la faza jude -
țeană, s-au obținut un premiu I
- Larisa Maria Gîdei, (prof. Mar-
iana Stoica) și două mențiuni
(prof. Anca Mureșan), sau
mențiunea de la faza județeană
a Olimpiadei de matematică
(prof. Cristina Florea). În nu-
merele 11, 12 și 13 ale revistei
„Ordinul Povestitorilor” sunt
publicate și povestiri ale unor
elevi din clasa a VII-a. Premiul I
la clasa a VII-a la Olimpiada
Poveștilor a fost obținut tot de
olimpica națională, Larisa
Maria Gîdei.

La Olimpiada de limba
engleză - faza județeană, s-au
obținut un premiul III și o
mențiune la gimnaziu (prof.
Lorina Poenar) și o mențiune la
liceu (prof. Cristina Kallai).

O mențiune a fost obținută și
la etapa județeană a Olimpiadei
de religie ortodoxă (prof. Dalia
Albu), iar la cea de religie
Alianța Evanghelică, două pre-
mii II, liceu (prof. Jozsef Cson-
tos). 

La alte concursuri interna -
ționale sau naționale - disci-
plina religie - „Împreună cu
Hristos în lume la început de
mileniu III”,  „Rugăciunea, scară
spre cer”, „Rugăciunea în viața
mea” - s-au obținut premii I, II,
III și mențiuni, la nivel de clase
primare și gimnaziale (prof.
Dalia Albu).

În cadrul concursului „Me -
mo ria Holocaustului” s-au
obținut un premiu III și două
mențiuni (prof. Bogdan Ciort).

La concursul „Invitație la
ilustrație” elevii au obținut un
premiu I, două premii II și două
premii III (prof. Adina Iovan).

Tot premiul I a fost obținut la
concursul „Despre pădure, prin

artele vizuale” (prof. Geta
Pascu).

Elevi ai clasei a IV-a au ob ți -
nut premiul I și premiul II la
Comper Matematică și premiul
I la Comper Comunicare - faza
națională a concursului  „Com-
per” - (prof. Melania Rusu).

Faza județeană a concursului
Prietenii pompierilor a fost
câștigată de echipa coordonată
de prof. Tania Paliu.

Locul I a obținut și echipa de
fotbal băieți - gimnaziu la etapa
județeană, în cadrul Olimpiadei
Naționale a Sportului Școlar, iar
la  etapa zonală, locul III (prof.
Raul Spătaru).

După ce urcaseră pe cea mai
înaltă treaptă a podiumului la
etapa județeană, performanțe
de excepție au obținut la etapa

națională de cros Pop Adelin
Daniel, clasa a XI-a, locul II, cat-
egoria băieți - liceu și Gîdei Lar-
isa Maria, clasa a VII-a, locul VIII,
categoria fete - gimnaziu.

Menționăm și locul II obținut
la prima ediție a Cupei UPT |
FIH, organizată în parteneriat
de Facultatea de Inginerie din
Hunedoara, Inspectoratul Șco -
lar Județean Hunedoara și ACS
WEST DEVA.

Performanțe sportive au
obținut mulți alți elevi ai
Colegiului, la fazele județene, fie
individual, la tenis de masă sau
cros, fie în echipe, la baschet,
handbal sau fotbal, liceu sau
gimnaziu (profesori Tania Paliu,
Raul Popa).

Educația elevilor de la
Colegiul nostru se realizează și

prin proiectele Erasmus +. Anul
acesta, 32 de elevi din clasele a
X-a, a XI-a liceu și școala
profesională au efectuat un
stagiu de pregătire practică de
trei săptămâni în Italia, la
hotelurile companiei Della Vista
SRL, precum și la agenții de tu -
rism din Rimini.

În scopul de a răspunde
provocărilor apărute în urma
evoluției rapide a generației
digi tale de elevi, pentru îmbu -
nătățirea calității și creșterea
eficienței procesului educa -
țional și stoparea fenomenului
de părăsire timpurie a școlii, în
contextul incluziunii europene,
18 cadre didactice de la Colegiul
nostru au participat la proiectul
„Împreună facem școala mai
bună” - cursurile de formare
desfășurându-se în Italia, Malta,
Portugalia și Spania. 

Trebuie să amintim faptul că
unitatea noastră școlară este
una dintre cele șapte entități din
Europa care formează consor -
țiul pentru dezvoltarea proiec-
tului de educație financiară
intitulat EQAFIT (Enhanced
Quality Assurance in Vocational
Education Training), care își
propune să sprijine furnizorii
de Educație și formare profe -
sională inițială în FSS (Sectorul
serviciilor financiare) pentru a-
și îmbunătăți oferta de calitate
prin implementarea principi-
ilor „Asigurării calității”.

Prin toate activitățile noas-
tre, în clasă sau în competiții,
vrem să-i pregătim pentru viață
pe toți elevii, căci și cei care nu
se află în topuri trebuie să fie
oameni, trebuie să simtă că sunt
prețioși, că valorează pentru
noi, că suntem mândri de ei. 

Suntem încrezători că exam-
enele - Evaluarea Națională,
pentru elevii de clasa a VIII-a -
care a început, urmată de ba-
calaureat - vor dovedi valoarea
familiei Gojdu.

La  Colegiului Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara

Un an şcolar, încheiat cu succes

Sfârșitul de an școlar
este acel prilej de bu-
curie, în care elevii

își deschid aripile și por-
nesc în zbor avântat spre
culmi, lăsând în urmă

admirație și emoție. 
A venit... Absolvirea!
Pentru elevii clasei a XII-a

A de la Liceul Tehnologic
„Matei Corvin” Hunedoara -
după cum ne spunea prof. Is-
abela Carmen Susanyi (foto)
- sfârșitul de an școlar a de-
venit un nou început. Am
sărbătorit împreună această
încununare firească, ce a lip-
sit în ultimii doi ani din
mediul educațional din
cauza pandemiei. Este un
eveniment mult așteptat de
relaxare, de revenire la nor-

mal, de bucurie intensă și de
speranță. 

Pentru acești minunați
adolescenți, s-a strigat pen-
tru ultima oară catalogul. O
poveste se sfârșește, o alta e
pe cale să înceapă. 

O generație urcă treptele
destinului, o alta își afirmă
vocația. La etapa județeană a
Concursului regional de
limba engleză „Hi! Tech Eng-
lish”, eleva Hegyi Francisca
din clasa a X-a A, a obținut
Locul I. Felicităm această
elevă deosebită, talentată,

despre care vom auzi și în vi-
itor. Îi mulțumim doamnei
profesoare Elena Iancu pen-
tru rezultatele deosebite la
acest concurs (pe lângă locul
I la clasa a X-a, locurile II și IV
la clasa a XI-a).

Nu doar pentru elevi anii
de școală rămân o amintire de
neuitat. 

Cadrele didactice au fost
alături de domnul prof. ing.
Dudaș Ioan la sărbătorirea
pensionării. L-am aplaudat, l-
am felicitat și l-am îmbrățișat
cu toată căldura, dorindu-i o

viață lungă și bună în sânul
familiei.

Pentru activitatea sa
didactică, pentru dăruirea și
pentru spiritul său activ, dom-
nul profesor, pentru tot-
deauna, rămâne în amintirea
celor care l-au cunoscut. 

La mulți ani, dragi absol -
venți! La mulți ani, domnule
profesor! Vă spunem din su-
flet „La revedere!” și vă dorim:
Cer senin!

Pagină realizată de 
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Amintiri de neuitat
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Deva – Consiliul Judeţean
Hunedoara dă dovadă de im-
plicare în politica de sănătate
publică a judeţului nostru. Iată
că acum, într-un timp record,
de numai șase luni, s-a reușit
finalizarea construcției la
Secția Spitalizare de Zi la Spi-
talul Județean de Urgență
(SJU) Deva. 

“A fost mai întâi o promisi-
une pe care mi-am făcut-o
mie, aceea de a oferi servicii
de calitate tuturor celor care
vin să se trateze la Spitalul
Județean de Urgență Deva.
Pacienții care vin pentru
investigații de rutină au
nevoie de un spațiu decent, în
care să își aștepte rezultatele
la analize sau la alte inves -
tigații specifice, fără să mai fie
nevoiți să stea afară în soare,
frig sau vânt. Am înaintat con-
silierilor județeni propunerea
de construire a noii secții, am
găsit amplasamentul potrivit,
am alocat fondurile necesare
și, iată, după șase luni, secția
este finalizată”, a declarat
preşedintele CJ Hunedoara,

Laurenţiu Nistor. 
În prima etapă, în clădire va

funcționa Unitatea de Primiri
Urgențe (UPU) a SJU Deva. În
spațiul actual al UPU Deva se
va derula un proiect finanțat
din fonduri europene neram-
bursabile care prevede mo -
dernizarea și extinderea sa,
astfel încât peste un an de zile
să avem o Unitate de Primiri
Urgență de top la spitalul din
Deva. 

„Le mulțumesc consilierilor
județeni, colegilor mei din
conducerea CJ Hunedoara și
aparatului de specialitate pen-
tru tot sprijinul acordat.
Mulțumesc proiectantului și
constructorului care au rea -
lizat o clădire conform stan-
dardelor într-un timp atât de
scurt. Le mulțumesc tuturor
cadrelor medicale care au
crezut în acest proiect. Îmi
doresc ca spitalul din Deva să
devină un spital etalon. Avem
aici medici foarte buni, cărora
trebuie să le oferim toate
condițiile de desfășurare a
activității. Desigur, avem

pretenția să performeze și să
se ocupe de pacienți fără
niciun fel de sincope. Îmi
doresc ca pacienții care se
adresează spitalului din Deva
să poată pleca acasă
mulțumiți de condițiile de în-
grijire pe care le-au găsit aici și
de tratamentul primit”, a

menţionat preşedintele CJ
Hunedoara. 

El a dat asigurări că pro -
iectele de modernizare și de
dotare a Spitalului Județean de
Urgență Deva nu se vor opri
aici. 

„Până la finalul anului vrem
să încheiem toate lucrările în-

cepute prin programul de
reparații capitale. Și inves -
tițiile vor continua, pentru că
proiecte există și avem banii
necesari pentru a le realiza.
Sănătatea și confortul cetățe -
nilor au prioritate!”, a conchis
Laurenţiu Nistor. 

Secţie Spitalizare de Zi 
la Spitalul Judeţean Deva

ANUNŢ PUBLIC

MUNICIPIUL  HUNEDOARA, titular al planului 
„Realizarea unui bloc de locuinţe cu destinaţia

specialişti din sanătate în incinta Spitalului Muni cipal
Dr. Alexandru Simionescu, din municipiul Hune-
doara” , localitatea Hunedoara, strada Victoriei f.n.,
Judeţul Hunedoara,   aduce la cunoştinţa publicului că de-
cizia etapei de încadrare, din procedura de regle-
mentare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de
adoptare a planului fără aviz de mediu. Propunerile de
reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în 
termen de 10 zile calendaristi ce, la sediul A.P.M.  Hune-
doara, Mun. Deva, Str. A. Vlaicu nr.25.

ANUNŢ

În data de

15.07.2022,

Asociaţia Pescarilor

Sportivi Hunedoara,

convoacă 

Adunarea Generală

de alegeri. 

Şedinţa va avea loc

la sediul asociaţiei.

Veţel - Susținerea produ -
că torilor locali, a tradițiilor și
obiceiurilor strămoșești se
numără printre preocupările
mele și ale echipei din con-
ducerea CJ Hunedoara. Fără
promovarea oamenilor care
se străduiesc să mențină vii
obiceiurile moștenite din
străbuni, să ducă mai departe
portul popular, rețetele și
meșteșugurile vechi, ne-am
pierde legătura cu trecutul și
cu înaintașii noștri. Și ar fi
mare păcat, deoarece copiii și

nepoții noștri și-ar pierde,
treptat-treptat, identitatea de
neam. 

„După succesul de anul
trecut al primei ediții a GAL
Fest desfășurată în comuna
Densuș, am hotărât să sprijin
cât pot continuarea acestui
proiect al Grupului de
Acțiune Locală (GAL) Țara
Hațegului-Ținutul Pădu reni -
lor. Anul acesta, ediția a II-a a
festivalului se va desfășura la
Mintia, comuna Vețel, una
dintre porțile de intrare în

spectaculosul Ținut al Pădu -
renilor”, a spus preşe din tele
CJ Hunedoara, Laurenţiu Nis-
tor.  

Așadar, sunteţi invitaţi ca
între 01-03 iulie să fiți alături
de producătorii locali din
această microregiune și de
invitații lor din țară. Progra-
mul pregătit de organizatori
este unul bogat, din care nu
lipsesc standurile cu produse
specifice zonei, parada portu-
lui popular și folclorul
tradițional.

Deva - Direcția de Sănătate
Publică Hunedoara averti zează
că urmează o  perioadă cu
temperaturi ridicate și un in-
dice de disconfort termic (in-
dicele temperatura-umezeala -
ITU) ridicat care pot să deter-
mine efecte negative asupra
sănătății populației din județul
nostru, mai ales pentru copii,
vârstnici şi persoanelor cu
dizabilități sau boli cronice
(pot să apară lipotimii, prob-
leme cardiace sau respiratorii). 

Pe străzile cu asfalt încins și
printre blocurile ce radiază
căldură, chiar şi cel mai sănătos

organism poate să cedeze. Fără
o hidratare cores punzătoare,
care să men ţină temperatura
corpului în jur de 37 grade Cel-
sius, pot apărea crampele de
căldură, insolaţie, epuizare sau
şoc hipertermic. 

Reguli de urmat: 

Deplasările sunt recoman-
date în primele ore ale
dimineții sau seara, pe cât posi-
bil prin zone umbrite, al-
ternând deplasarea cu
re pau sul, în spații dotate cu aer
condiționat (magazine, spații

publice);
Evitați aglomerațiile, ex-

punerea la soare, efortul fizic
intens între orele 11:00-18:00;

Purtați haine lejere, subțiri,
deschise la culoare, pălării și
ochelari de soare;

Beți 1,5 – 2 litri de lichide pe
zi, nu prea reci, apă, sucuri na -
turale din fructe și ceaiuri
călduțe (soc, mușețel, urzici);

Mâncați fructe și legume
(pepene, prune, roșii) sau iaurt
(echivalentul unui pahar cu
apă); mâncați echilibrat și
variat insistând pe produsele

cu valoare calorică mică;
Evitați băuturile ce conțin

cofeină (cafea, ceai, cola) sau
zahăr (sucuri carbogazoase) în
cantitate mare;

Nu consumați alcool (inclu-
siv bere) – vă deshidratează și
vă transformă într-o potențială
victimă a caniculei;

Mențineți legătura cu per-
soanele în vârstă (rude, vecini,
persoane cu dizabilități), in-
teresându-vă de starea de
sănătate a acestora și oferiți-le
asistență ori de câte ori au
nevoie; 

Festivalul producătorilor locali, la Mintia

Canicula a lovit şi judeţul nostru
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În zi de mare
sărbătoare pentru toți
creștinii ortodocși,

doresc în primul rând să
transmit un sincer „La
mulți ani!” tuturor celor
care și-au sărbătorit ziua
onomastică, miercuri 29
iunie. Să fiți binecuvântați
și ocrotiți de Sfinții 
Apostoli Petru și Pavel, 
a căror nume îl purtați.

Este o zi importantă pentru
județul Hunedoara.În urma
intervenției experților PSD, Min-
isterul Energiei va modifica
proiectul de ordonanță de
urgență privind decarbonifi-
carea sistemului energetic din
România, astfel încât să fie în-
deplinite următoarele două cri-
terii:

În primul rând, nu se închide
nimic fără a se pune ceva în loc.
Nicio unitate de producție de
energie pe bază de lignit sau
huilă nu va fi închisă până când
nu se pun în funcțiune unități de
producție echivalente pe bază
de gaz, energie nucleară sau din
surse de energie regenerabilă.

În al doilea rând, ceea ce se
închide nu se desființează, ci
intră în conservare. Toate
unitățile pe bază de lignit și huilă
care vor fi închise, vor fi conser-
vate și vor face parte din rezerva
de capacitate a sistemului ener-
getic din România, putând fi re-
deschise în caz de necesitate.

În Camera Deputaților am
avut o zi intensă. Nu mai puțin
de 58 de proiecte legislative au
fost adoptate în ședința de plen
și pot intra anul acesta în
vigoare. Cele mai importante
dintre acestea, în opinia mea,
sunt:

1. Proiectul de Lege privind
eliminarea amenzilor pentru
necompletarea PLF din pe-
rioada pandemiei (PLX
198/2022). Românii care au
fost sancționați în acest sens și
au plătit contravenții pentru
necompletarea PLF își pot lua
banii înapoi, dacă depun o
cerere. Metodologia urmează să

fie elaborată.
2. Proiectul de Lege privind

„Legea Tineretului” (PLX
716/2018), care unește și
îmbunătățește cadrul juridic
necesar asigurării participării
active şi incluzive a tinerilor la
viaţa societăţii, precum şi pen-
tru dezvoltarealor personală și
profesională. 

3. Proiectul de Lege privind
schimbul de date între sisteme
informatice şi crearea Plat-
formei Naţionale de Interope -
rabilitate (PLX 415/2022), care
creează cadrul legal pentru in-
terconectarea informațiilor din
sistemul public. Digitalizarea
administrației publice româ -
nești intră în linie dreaptă.

În paralel, Guvernul Româ -
niei a adoptat în ședința de
astăzi mai multe proiecte im-
portante:

1. S-a aprobat programul
„Student Invest” – fiecare stu-
dent poate obține un credit de
până la 50.000 de lei pentru
plata taxelor școlare, a chiriei pe
durata studiilor sau pentru
achiziția de cărți. 

2. Începe programul „Family
Start” – prin acest program,
tinerele cupluri pot accesa cre -
dite garantate de stat, de până la
70.000 de lei pentru cheltuielile
legate de înființarea familiei sau
pentru educația copiilor or pen-

tru achiziția unor automobile de
familie cu 7 locuri.

3. Ministerul Familiei a majo-
rat de peste 5 ori sumele alocate
pentru cheltuielile individuale
ale copiilor din centrele
rezidențiale și a crescut 40%
alocația de plasament.

4. Pentru cei 35.000 de copii
în plasament la asistenții mater-
nali, la rude sau la alte persoane,
alocația de plasament va crește
de la 630 la 950 lei/lună, pentru
copiii fără dizabilități și de la 945
la 1.425 lei/lună pentru copiii cu
dizabilități.

Concluzia? Indiferent cât ar
arunca unii cu noroi, actuala
coaliție de guvernare își face
trea ba. Este adevărat că mereu
este loc de mai bine. Dezbaterea
publică este sănătoasă pentru
că numai împreună, putem
ajunge la cele mai bune soluții
pentru români, pentru econo -
mie, pentru țară.Din acest motiv,
PSD va continua să promoveze
și să susțină inclusiv în spațiul
public acele măsuri care vin cu
adevărat în sprijinul românilor
și ajută societatea nostră să se
dezvolte în ansamblul său.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei 
pentru învățământ

Pregătirea
temeinică, seriozi-
tatea și pasiunea

pentru geografie au
adus județului Hune-
doara medalia de aur!

Andreea Șoie, elevă în clasa
a IX-a la Colegiul Național
„Iancu de Hunedoara” a adus
acasă medalia de aur la
catego ria juniori din cadrul
Olimpiadei Europene de Ge-
ografie-EGeo, ediția a VII-a,
olimpiadă inclusă în Lista
competițiilor internațio nale
pe discipline școlare, sportive
și proiecte educative desfășu -
rate în România și în străi -
nătate la care participă elevi

români în anul școlar 2021-
2022, Anexa 1 la OME Nr.
3066/ 27.01.2022, poziția
B.20. 

Competiția s-a desfășurat
în perioada 24-30 iunie 2022,
în sistem on-line, din cauza
restricțiilor sanitare stricte in-
stituite în Belgrad. Reușita
Andreei a fost asigurată și
prin sprijinul necondiționat și
implicarea desăvârșită ale
doamnei profesor Sopincean
Mihaela Sanda.

Mulțumim, Andreea, pen-
tru onoarea pe care ne-ai
oferit-o! Mulțumim familiei
tale și profesorului coordona-
tor!

FINAL DE SESIUNE ÎN
CAMERA DEPUTAŢILOR

OLIMPIADA EUROPEANĂ
DE GEOGRAFIE – EGEO,
BELGRAD, IUNIE 2022

Deva - Turiștii și localnicii
care vor poposi în Cetatea
Devei, duminică, 3 iulie 2022,
între orele 11:00 și 13:00, vor
putea asista la rondul cava-
lerilor Gărzii Cetății.

Oștenii vor efectua activi -
tăți de strajă și patrulare
între zidurile monumentului

istoric, în zona Platfor mei 
Artilerie Vest.

Turiștii vor putea să as-
culte frumoasele legende și
istoria fascinantă a Cetății
Deva, care este considerată
una dintre cele mai impor-
tante fortificații medievale
din Transilvania.

Cei care doresc vor putea
să participe la activități de
inițiere în scrimă și tir cu
arcul.

De asemenea, vor avea
posibilitatea să afle amă nun -
te despre folosirea armelor
medievale și antrenamentele
specifice oștenilor.

Istoria și legendele Cetății Deva, 
reînviate de Garda Cetății
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Deva – Autorităţile au
făcut o evaluare a lucrărilor
de reabilitare şi modernizare
care se derulează, de la înce -
putul anului, la Şcoala
Gimnazială “Andrei Şaguna”
din Deva şi au ajuns la con-
cluzia că acestea sunt în
grafic. Echipa de implemen -
tare efectuează vizite  regu-
late pe șantier pentru a
mo nitoriza stadiul lucrărilor.

Astfel, la cele două clădiri
în care funcționează sălile de
clasă pentru învățământul
primar și gimnazial au fost
executate total sau parțial:

lucrări de demolare, acolo
unde a fost necesar, lucrări de
rezistență, instalații electrice
interioare, instalații de sem-
nalizare incendiu, instalații
sanitare, instalații rețea voce
date-rețea pentru telefonie și
rețea pentru calculatoare,
instalații pentru camerele
video de supraveghere, insta -
lații antiefracție. 

De asemenea, a fost reali -
zată rețeaua pentru agentul
termic, hidranți interiori,
montaj tâmplărie PVC cu
geam termopan, montaj uși
interioare PVC  la sălile de

clasă, montaj tâmplărie alu-
miniu cu geam termopan la
intrările în clădiri, lucrări de
reparații la șarpantă și
acoperiș, montaj utilaje pen-
tru instalația de climatizare. 

La clădirile în care funcțio -
nează sala de sport și ves-
tiarele au fost realizate lucrări
de demolare, montaj utilaje
pentru instalația de climati-
zare. 

Valoarea totală a investiției
este de 21.155.343,95 lei cu
TVA (aproximativ 4,3 mili -
oane euro).

Care este stadiul
lucrărilor la Şcoala
„Andrei Şaguna”?

Deva - Direcția de Asis -
tență Socială Deva primește,
începând de joi, 30 iunie,
cereri în vederea acordării
tichetelor sociale pe suport
electronic pentru achizițio -
narea de produse alimentare
de bază și asigurarea de mese
calde, conform Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr.
63/2022, cu modificările și
completările ulterioare. 

Valoarea tichetului social
pe suport electronic este de
250 de lei și se acordă o dată
la două luni, până în luna de-
cembrie 2022.

Cererile și declarațiile pe
propria răspundere - tip pen-
tru acordarea tichetelor so-
ciale se depun la Direcția de
Asistență Socială Deva – Ser-
viciul Evidență și Plată Be -
neficii de Asistență Socială.

Modelul de cerere și decla -

rație pe propria răspun dere
se găsește la sediul Direcției
de Asistență Socială Deva sau
poate fi descărcat de pe site-
ul Primăriei Municipiului
Deva – www.primariadeva.ro.

Pot depune cereri familiile
monoparentale şi cele cu cel
puțin 2 copii în întreținere,
ale căror venituri nete lunare
pe membru de familie sunt
mai mici sau egale cu 600 lei
și care nu beneficiază de
alocație pentru susținerea
familiei sau ajutor social, per-
soanele fără adăpost. 

Celelalte categorii de ben-
eficiari de tichete sociale pen-
tru achiziționarea de alimen-
te de bază și asigurarea de
mese calde vor primi tiche -
tele sociale pe suport elec-
tronic direct la domiciliu, prin
Compania Națională Poșta
Română S.A.

Familiile cu venituri reduse pot

solicita tichetele sociale pentru

produse alimentare

Rezultate la Evaluarea Naţională
Deva - Peste 81,5 % dintre elevii din judeţul Hunedoara

au promovat examenul de Evaluare Naţională. La proba de

Limba și literatura română 86,45 la sută, dintre elevi au

obținut note egale sau peste 5, iar 4 candidați au obținut

nota 10. La proba de Matematică, examenul a fost promo-

vat de 74,52 %  dintre elevi, iar 19 candidați au obținut

nota 10. Niciun candidat nu a fost eliminat din examen. O

singură elevă, a obținut media 10 la Evaluarea Națională.

Rezultatele finale au fost afișate în 30 iunie 2022.
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C
omitetul Executiv al
Federaţiei Române
de Fotbal a aprobat,

cu unanimitate de voturi,
schimbarea denumirii
clubului CS Hunedoara
în „CS Corvinul 1921
Hunedoara”.  

Decizia vine la doar câteva
zile după ce Primăria mu-
nicipiului Hunedoara şi con-
ducerea clubului sportiv
subordonat Consiliului Local
Hunedoara au finalizat de-
mersurile pentru schimbarea
oficială a denumirii. Vă ream-
intim că, la începutul lunii, s-
au depus toate documentele
necesare la Ministerul Tine -
retului şi Sportului, pentru
schimbarea denumirii şi în
certificatul de identitate spor -

tivă al clubului.
În aceste condiţii, este de

reţinut că municipalitatea,
prin intermediul clubului
sportiv subordonat Consiliu-
lui Local, deţine brandul „FC
Corvinul 1921 Hunedoara”
(înregistrat la OSIM) mulţu -
mită eforturilor depuse atât
de administraţie cât şi de co-
munitatea locală şi de iu-
bitorii Corvinului, anul trecut,
când s-a reuşit recuperarea
acestuia, odată cu „Cente-
narul fotbalului hunedorean”.

„Iată că la nici 12 luni de la
frumosul eveniment dedicat
celor 100 de ani de fotbal în
Hunedoara am reuşit ceea ce
ne-am propus: SĂ ADUCEM
CORVINUL ACASĂ! Mai întâi
am recuperat brand-ul, iar

acum, ceea ce în urmă cu
mulţi ani părea aproape im-
posibil, s-a realizat: echipa
noastră va evolua în toate
competiţiile organizate sub
egida Federaţiei Române de
Fotbal, sub denumirea de
«Corvinul 1921 Hunedoara»!
Vreau să le mulţumesc, pu -
blic, tuturor celor care au
sprijinit acest demers, de la
inimoşii fani, până la glorii ale
clubului şi oameni importanţi
din municipiu şi judeţ şi să îi
asigur că administraţia locală
va rămâne aproape de club şi
va clădi pe această bază
solidă o grupare de care să ne
mândrim, din nou, aşa cum
am făcut-o ani la rând!”, a de-
clarat primarul municipiului
Hunedoara, Dan Bobouţanu.

Fotbal

CS Hunedoara este...
“CS Corvinul 1921

Hunedoara”

J
ucătoarea spaniolă de
tenis Garbine Mugu-
ruza, locul 10 mondial,

a suferit înfrângere umili-
toare în primul tur la
Wimbledon, înclinându-se

miercuri în faţa belgiencei
Greet Minnen (88 WTA),
cu 6-4, 6-0.

Muguruza, fost lider mon-
dial, a fost eliminată în primul
tur şi la Roland Garros, fiind

prima oară când i se întâmplă
acest lucru la două turnee
consecutive de Mare Şlem
după 2019, când a cedat la
debut la Wimbledon şi US
Open, notează EFE. Spaniola
a câştigat la Paris şi Londra
singurele sale turnee de Mare
Şlem în 2016 şi 2017. Până
miercuri, iberica nu mai pier-
duse la Londra un set cu 6-0.

Adversara lui Minnen în
turul 2 va fi jucătoarea
chineză Qinwen Zheng, care a
eliminat-o în primul tur pe
americanca Sloane Stephens.

Simona Halep a fost
victorioasă, marți, la prima
apariție la Wimbledon după
triumful istoric din urmă cu
trei ani și va avea o adversară
accesibilă în turul secund la
Wimbledon. Este vorba de

Kirsten Flipkens, care  a tre-
cut de Jaimee Fourlis (Aus-
tralia, 150 WTA) cu 7-5, 6-2.
Chiar dacă se simte foarte
bine pe iarbă, Flipkens nu ar
trebui să îi pună probleme lui
Halep, care a jucat impresio-
nant în meciul de debut cu
Muchova. De asemenea, Si-
mona are 5-0 în duelurile di-
recte cu belgianca.

Să mai notăm că Simona
Halep a făcut spectacol,
demonstrând încă o dată că
este o jucătoare redutabilă pe
iarbă. „Simo” a reușit 16 lovi-
turi direct câștigătoare, cu 5
mai multe decât adversara sa.
Doar o oră și 6 minute a durat
meciul Halep – Muchova, dis-
putat pe Terenul 1 de la All
England Club.

Irina Bara (locul 122

WTA), Ana Bogdan (111
WTA) și Mihaela Buzărnescu
(127 WTA) și-au câștigat
meciurile din primul tur la
Wimbledon, astfel, România
are șase reprezentante califi-
cate în manșa secundă, So-
rana Cîrstea (32 WTA) și Irina
Begu (43 WTA) debutând și
ele cu dreptul la Wimbledon
2022.

Ana Bogdan (România,
111 WTA) a învins-o pe
Dayana Yastremska (Ucraina,
74 WTA), scor 6-2, 6-2, Mi-
haela Buzărnescu a trecut cu
6-4, 6-2 de Nastasja Schunk
(Germania, 154 WTA), iar
Irina Bara a obținut primul
succes al carierei pe tabloul
principal la Wimbledon, 6-2,
6-4 cu Chloe Paquet (Franța,
106 WTA).

Tenis de câmp - Wimbledon

L
a finalul aceestei
săptămâni sunt pro-
gramate să se

desfășoare întrecerile
etapei finale din cadrul
Campionatul National de
atletism si cele de  Probe
Combinate pentru juniori
U20. Competiția se va
desfășura pe Arena 
Transilvania iar pentru
acest concurs au fost
validați pe la cluuburile
din județul nostru
următoarii atleți:

- pentru CSM Deva  - Raul
Manuel Dan  care va participa
la probele de 1500 m și 3000
m, el având de apărat titlul
național cucerit la ediția
trecută de campionat

- pentru CSS Hunedoara au
fost validați:  Adelin Daniel
Pop pentru probele de 800 m
(la care are şi el de apărat un
titlul național) și la 1500 m
,Razvan Marius Lupu  și Sorin
Emanuel Pop , ambii pentru

proba de 800 m, Petrina
Pivniceru pentru probele de
100 m și 200 m.

- LPS Cetate Deva  îi are
validați pentru concursul de
la Cluj Napoca pe Delia Ana-
maria Burileanu   la săritura
în lungime, Alexandra An-
dreea  Dan la 100m și 200 m,
Eliza Enache la săritura în
înălțime dar și la cea în
lungime, Bogdan Denis Ros -
taș la 400 m și la 800 m, Eric
Daniel Rus în probele de
3000 m și la 3000 m obsta-
cole dar si la 5000 m  și pe
Dalia Telean la săritura în
lungime și la triplusalt.

Cei mai buni atleți vor avea
șansa, în funcție de rezultate
să prindă lotul național pen-
tru Festivalul Olimpic al
Tineretului European (FOTE)
programat la sfîrșitul lunii
iulie și posibil să participe la
Campionatul Mondial pentru
juniori din acest an.

Atletism

Șanse de noi rezultate pozitive
pentru juniorii hunedoreni



În timpul Campionatu-
lui Naţional de şosea şi
paraciclism 2022,

reprezentanţii clubului
ACS Olimpic Zărneşti,
Viorel Florin Grosu şi Co-
rina Claudia Grosu,
părinţii ciclistului Eduard
Grosu, au avut un conflict
cu directorul sportiv al
CSA Steaua, Georgios Geor-
giadis. Viorel şi Corina
Grosu au folosit limbaj vul-
gar în mai multe rânduri la
adresa reprezentantului
grupării bucureştene. 

De asemenea, aceştia l-au
şicanat pe Georgios Geor-
giadis, împiedicându-l să rea -
lizeze depanarea tehnică a
sportivul său, Cristian Răi -
leanu.

Drept urmare a acestor in-
cidente Directorii sportivi
Viorel Grosu, de la ACS
Olimpic Zărneşti, şi Georgios
Georgiadis, de la Clubul Spor -
tiv al Armatei Steaua, au fost
suspendaţi câte 60 de zile de
Comisia de Disciplină a
Federaţiei Române de Ci-
clism, după incidentele în
care au fost implicaţi în tim-
pul Campionatului Naţional
de şosea şi paraciclism.Cei doi
nu vor participa în această
perioadă la orice competiţie
de ciclism din Calendarul
Federaţiei Române de Ciclism

"Comisia a luat la cunoş -
tinţă, după vizionarea filmă -
rilor făcute publice, despre

incidentele petrecute în tim-
pul şi la finalul competiţiei
dintre numiţii Georgios Geor-
giadis şi Grosu Viorel Florin.
Din informaţiile deţinute, nici
unul dintre arbitrii
competiţiei nu a fost martor
la acestea. Comisia a luat de
asemenea la cunoştinţă că
aceste incidente fac parte
dintr-un dosar de cercetare
deschis de către Inspectoratul
Judeţean de Poliţie Harghita,
drept urmare Comisia nu se
poate pronunţa cu decizii su-
plimentare, dacă este cazul,
decât după finalizarea acestui
dosar", se mai menţionează
pe site-ul Federaţiei Române
de Ciclism.

Conform presei sportive,
tot în timpul CN de şosea, a
avut loc şi un incident auto,
Georgios Georgiadis lovind
intenţionat maşina lui Viorel
Florin Grosu. Acest incident
va fi soluţionat de Inspec-
toratul Judeţean de Poliţie
Harghita.
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Preşedintele
Federaţiei Române
de Fotbal, Răzvan

Burleanu, a afirmat, mier-
curi, într-o conferinţă de
presă, că în septembrie va
avea loc o şedinţă a
Comisiei Tehnice a FRF în
cadrul căreia se va lua o de-
cizie în ceea ce priveşte
continuarea contractului
selecţionerului echipei
naţionale de seniori,
Edward Iordănescu.

"Ceea ce am agreat a fost ca
la finalul lunii septembrie să
avem din nou întâlnirea
Comisiei Tehnice, unde va
avea loc un nou raport de ac-
tivitate şi acolo se va lua o de-
cizie în ceea ce priveşte
continuarea contractului. 
Edward Iordănescu se bucură
de toată încrederea noastră.
Ceea ce avem nevoie ca
federaţie este să fim siguri că
avem un selecţioner care
crede că această echipă poate
fi regândită, care poate să con-
tribuie la rezultate mai bune,
dar care să se angreneze şi în
tot acest proces de dezvoltare
de care avem nevoie", a de-
clarat Burleanu, care a afirmat
totodată că nu crede că
alegerea unui alt selecţioner
ar fi dus la rezultate mai bune
ale echipei naţionale.

El a precizat că ultimele
rezultate ale echipei naţionale
în Liga Naţiunilor au creat o
dezamăgire profundă la FRF.

"Tot astăzi am avut pe or-
dinea de zi şi raportul direc-
torului tehnic Mihai Stoichiţă
referitor la activitatea loturilor
naţionale. Pentru săptămâna
viitoare a fost programată o
şedinţă la care a fost convocat
şi selecţio nerul primei repre -
zen tative, unde acesta va
prezenta un raport de activi-

tate, dar şi propunerea de
intervenţie la nivelul primei
reprezentative. E o dezamă -
gire pe care am trăit-o cu toţii,
şi nu ne referim doar la rezul-
tatele din teren, ci şi la faptul
că ne-am asumat nişte obiec-
tive mult mai mari, am avut
aşteptări mult mai mari după
performanţele înregistrate de
România Under-21 în 2019. A
fost o stare de spirit carac te -
rizată de o dezamăgire pro -
fundă", a mai spus Bur leanu.

Oficialul FRF a precizat că a
identificat mai multe cauze
care au condus la rezultatele
slabe obţinute de România în
ultima perioadă: 

"Am identificat şi câteva
cauze care au dus la această
situaţie. Ca să fiu sincer, poate
e mai bine că s-a întâmplat în
Liga Naţiunilor, astfel încât să
putem să conştientizăm reali-
tatea prin care trecem şi să
identificăm toate zonele de
intervenţie pe care ar trebui să
le acoperim. Când ne referim
la cauză trebuie să fim foarte
sinceri cu noi, în sensul în care
am avut foarte multe generaţii
de jucători care nu au mai con-
firmat. O altă cauză este cea
legată de lipsa rezultatelor,
lipsa performanţelor sportive
la nivelul cluburilor. Echipa
naţională este dependentă de
performanţa cluburilor. 

Jucătorii care vin din
străinătate nu mai reuşesc să
se impună la echipele lor şi nu
mai avem jucători care să
evolueze la una dintre echipe
din primele cinci campionate
de fotbal din Europa. De aceea
e nevoie de un întreg plan de
acţiune în ceea ce priveşte
intervenţiile pe care ar trebui
să le avem în perioada urmă -
toare".

Răzvan Burleanu şi-ar dori

o implicare mai mare a statu-

lui la nivelul sportului din

punct de vedere financiar şi

declararea acestui sector de

interes naţional.

"Avem un dezavantaj com-

petitiv faţă de alte campionate,

chiar din regiune, atunci când

vorbim despre media buge -

telor. Ştim foarte bine, ca să

produci performanţă sportivă

ai nevoie de investiţie, fie din

partea statului, fie din partea

mediului privat. Din păcate

atât timp cât sportul nu va de-

veni o prioritate strategică la

nivel naţional, tot efortul va

pica în continuare pe umeri

cluburilor, academiilor şi ai

federaţiilor sportive. Acesta

cred că ar trebui să fie un

prilej foarte bun de asumare la

nivel politic în ceea ce priveşte

prioritizarea sportului ca unul

de importanţă strategică,

acest lucru presupunând şi o

finanţare. Ceea ce a reuşit să

obţină David Popovici cred că

ar trebui să reprezinte o sursă

de inspiraţie pentru modul în

care poţi să faci performanţă,

dar şi pentru modul în care

statul ar trebui să se implice

mult mai mult în această

zonă", a ai spus Burleanu la fi-

nalul şedinţei Comitetului Ex-

ecutiv.

România ocupă utimul loc

în Grupa a 3-a a Ligii B din

Liga Naţiunilor la fotbal.

Naţionala are în mandatul lui

Edward Iordănescu o victorie

(1-0 cu Finlanda), un egal (2-

2 cu Israelul, amical) şi patru

înfrângeri (0-1 cu Grecia, în

meci amical; 0-2 cu Muntene-

gru, 0-1 cu Bosnia, 0-3 cu

Muntenegru).

Fotbal  

Analiza rezultatelor echipei
naţionale la sediul FR Fotbal

Ciclism 

Sancțiuni dictate de federație

Finala Campionatului Națio -
nal Individual de lupte-libere
pe nisip pentru juniori , s-a
desfășurat  în perioada 22-26
iunie la  Costinesti și a reunit
circa 850 sportivi din țară, cu o
medie de 60 sportivi la fiecare
categorie, ccea ce constituie un
record de participare.

La ediția din acest an, eleva
Dariana Stănescu , legitimată la
LPS Cetate Deva unde este
pregătită de prof. Suraj Mora-
van a cucerit o medalie de aur
la categoria 35 kg la secțiunea
U 15 și o medalie de bronz  la
aceeași categorie de greutate
dar la U 13.

O altă reprezentantă a
secției de la LPS Cetate Deva,
Mihaela Szabo (pregătită de
prof. Matei Partenie) a cucerit
medalia de bronz, după ce s-a
clasat pe locul III la categoria
40 kg U17.

CSS Petroșani a participat
cu un număr mai mare de

sportivi care au adus medalii la
aptitudini specifice.

Medalii de aur au cucerit
Simina Manțog la categoria 48
kg U 11, Claudia Manțog la  60
kg U 13, Ianis Monete la cate-
goria 50 kg U 15 și Denis Un-
gureanu la categoria 70 kg U
15.

Două medalii de argint au
adus la clubul din Valea Jiului
Daniela Chiriac la categoria  50
kg U15 și Iulia Moldovan +70
kg U15 iar Alexandra Recea s-
a clasat pe locul V la 50 kg U13

La secțiunea Lupte pe Plajă
, Iulia Moldovan a cucerit o
medalie de aur la +60 kg U15,
Denis Ungureanu un loc II la
categoria  70 kg U17  iar
medalii de bronz au cucerit
Daniela Chiriac la categoria
50 kg U15 și Andreea Chiriac la
categoria  50 kg U17

Sportivii de la CSS Petroșani
sunt pregătiti de prof. Gheo-
rghe Răducu și Cristian Popa.

Lupte libere 

Medalii pentru luptătorii
deveni la Costinești



Această sensibilitate,
care nu ține cont
nici de durata

călătoriei, nici de vârstă,
apare atunci când
mergem pe distanțe lungi
cu mașina, avionul sau
alte mijloace de transport. 

Se caracterizează printr-o
stare generală de disconfort,
greață, vărsături, paloare,
simptomele accentuându-se
treptat. Și cum medicamen -
tele administrate în astfel de
situații pot avea reacții ad-
verse, remediile naturiste ne
stau la îndemână.

Ceaiul de mușețel
Cu proprietăți  antiinflama -

toare, antispastice, antiseptice
şi sedative, este indicat de
specialiști în tratarea spas-
melor şi inflamaţiei tractului
digestiv. Se prepară din 2-3
lingurițe de  flori de mușețel
uscate, infuzate într-o cană de
apă fierbinte. După 5-10
minute se strecoară, iar in-
fuzia obținută se poate păstra
în termos pe timpul depla -
sării. Ceaiul se consumă atât
rece, cât și cald, înainte de a
pleca la drum. 

Important!
Persoanele cu rinită aler gi -

că trebuie să evite mușețelul

întrucât simptomele acestei
afecțiuni se pot accentua,
spun specialiștii.

Ghimbirul
Folosit în medicina alter -

nativă din cele mai vechi tim-
puri, ghimbirul are capaci-
 tatea de a diminua senzațiile
de greață, vomă și amețeală
provocate de transport, scrie
farmaciata.ro. Se poate ad-
ministra sub formă de
tinctură de ghimbir, din care
se iau câte 10 picături la o
cana cu apă, de 3-4 ori/zi;
capsule, una, înainte de de-
plasare, de 2-3 ori/zi; se
poate prepara și un ceai din
5-6 felii subțiri de ghimbir
des cojit și 500 ml de apă
clocotită, care se lasă la in-
fuzat timp de 10-20 de
minute, în funcție de intensi-
tatea aromei dorite. Se vor
consuma cel puțin două căni
de ceai înainte de a pleca la
drum, dar e bine să-l avem cu
noi și pe timpul deplasării. 

De asemenea, poate fi
folosit și uleiul esențial, cu
care se masează fruntea și
încheieturile mâinilor. Sunt
foarte utile și băuturile
răcoritoare pe bază de ghim-
bir, dropsurile sau biscuiții
care au aroma acestei plante. 

Menta sau izma
Este cunoscută pentru

uleiurile volatile din conținu -
tul său, mai ales mentolul,
care calmează durerile de
stomac. Este folosită cu suc-
ces în ameliorarea simp-
tomelor răului de călătorie,
ceaiul de mentă fiind reco-
mandat în stările de greață.
Se prepară dintr-o lingură
rasă de plantă la o cană cu
apă fierbinte. Se pot adminis-
tra maxim două căni pe zi, în
mai multe etape. 

Tot pentru a calma sen -
zațiile neplăcute, în timpul
călătoriei este bine să avem
cu noi câteva frunze de
mentă, aroma proaspătă a
acestora îndepărtând simp-
tomele deranjante.

Rădăcina de 
lemn dulce

Este un calmant natural
pentru mucoasa stomacului,
care ajută la anularea stărilor
de greață, spun terapeuții. Se
poate prepara un decoct din
4-5 grame de rădăcină
mărunțită, la o cană de apă
clocotită. Se consumă de trei
ori pe zi, după mesele princi-
pale.

Important!
Un astfel de ceai nu este

recomandat persoanelor ane-
mice, hipertensive,  celor cu
probleme cardiace, bolnav-
ilor de ficat sau de rinichi.

Chimenul
Are rolul de a înlătura

amețeala. De aceea, înainte de
a pleca în călătorie, se pot
mesteca câteva semințe
proaspete de chimen, acestea
ajutând și la calmarea
durerilor de stomac.

Ceaiul de lavandă
Atunci când suntem la

mare și ne dorim o călătorie
cu vaporașul, ceaiul de
lavandă este foarte util dacă
apare greața, amețeala sau
paloarea specifică răului de
mare. Se prepară din două
lingurițe de plantă la o cană de
apă fierbinte. După infuzare,
se bea cu înghițituri mici.

Pentru răul de mașină
sau avion

Sucul de maghiran are
rolul de a liniști, mai ales dacă
teama de înălțime pune
stăpânire pe noi. Planta, pe
lângă faptul că are rolul de
calma sistemul nervos alină

crampele stomacale, care pot
declanșa senzația de greață.
Tocmai de aceea, ca să se
evite situațiile neplăcute,
înainte de călătorie, se poate
consuma un pahar de suc,
preparat din frunze și fructe
proaspete de maghiran.

Uleiurile esențiale
Potrivit specialiștilor,

uleiurile esențiale sunt utile
în timpul călătoriilor întrucât
stimularea mirosurilor dis-
trage atenția creierului de la
mișcare, care poate declanșa
senzațiile specifice de rău. 

Pentru diminuarea 
sim p  to melor răului 

de călă torie
• Persoanele sensibile se

vor așeza pe scaunul din față
al mașinii, pe locul situat dea-
supra aripii din avion sau în
cabina aflată în partea din
față a vaporului.

• Înainte de plecarea în
călătorie, se vor evita mesele
îmbelșugate, fumatul, cioco-
lata sau alcoolul. 

• Pentru tamponarea feței
sunt utile șervețelele umede
cu alcool.

• Este recomandat să se
evite, în timpul călătoriei, citi-
tul sau folosirea telefonului.

Cornelia Holinschi
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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 Decem-
brie, 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. ....................................................

$



Cu frunze în formă de
inimă și un magne -
tism aparte față de 

alți arbori, în coroana lui
neabătându-se niciodată
săgețile trăsnetelor, teiul
era considerat sacru de
unele popoare antice. 

Iar florile, cu un parfum
dumnezeiesc, dătătoare de
liniște și pace sufletească, erau
asociate cu zeița iubirii și a
adevărului. Poate de aceea
tinerii căsătoriți își jurau
credință sub copacul înflorit,
hotărâți fiind să-și spună întot-
deauna numai adevărul. Un
adevăr pe care, în zilele noas-
tre, îl descoperim în multiplele
calități terapeutice ale acestui
arbore milenar.

La noi în țară
Sunt aproximativ trei specii

de tei: cu frunze în formă de
inimă, care înflorește la în-
ceput de iunie, teiul cu frunză
mare, care înflorește mai târziu
și are frunze mai mari decât
celelalte specii și teiul argintiu,
care înflorește prin  luna iulie,
având frunze și florii alburii,
potrivit naturalis.ro. De la tei se
folosesc, în scopuri medicinale,
atât florile, cât și frunzele și
scoarța.

Frunzele de tei
Sunt eficiente în cazul con-

junctivitelor infecțioase și sim-
ple. Acestea înlătură roșeața și
restabilesc echilibrul pielii din
jurul ochilor, potrivit doctor-
farm.md. 

Scoarța de tei
Se poate achiziționa și ad-

ministra sub formă de ceai sau
decoct, din magazinele cu pro-
fil naturist, fiind un remediu
eficient în caz de gută, datorită
acțiunii sale diuretice. Se
utilizează și ca drenor hepato-
biliar, stimulând secreția

vezicii biliare și prevenind
tulburările coronariene. 

Recoltarea 
florilor de tei

Se face pe timp frumos, în-
sorit, la minim o zi după ce a
plouat, când principiile active a
florilor de tei sunt la maxim.
Uscarea se face la umbră, într-
un loc aerisit, în straturi de
aproximativ cinci centimetri.

Florile de tei
Pa lângă parfumul lor

îmbătător, sunt bogate în
antioxidanți, zaharuri și vita-
mina C, au acțiune sedativă și
diuretică, sudorifică, antiter -
mică, emolientă, expectorantă,
relaxantă, antiinflamatoare,
po trivit plante-medicinale.
omu.ro. Sunt folosite și pentru
tratarea problemelor diges-
tive, greață sau diaree.

Ceaiul din flori de tei
Cu proprietăți antiinflama-

toare, antiseptice, antistres, su-
dorifice, emoliente dar și
sedative, ceaiul din flori de tei
se obține prin infuzarea flo-
rilor în apă fierbinte. Băut con-
stant, în cantități moderate,
ceaiul de tei previne diabetul.

Infuzia din flori de tei
Consumată seara, cu o

jumătate de oră înainte de cul-
care, este liniștitoare, mai ales
în cazul atacurilor de panică
sau anxietate. Compresele din
infuzie cu flori de tei sunt utile
în cazul erupțiilor cutanate sau
cuperoză, cearcăne, ochi iritați.
Compresele se vor ține pe
pleoape, timp de 10-15 minute
înainte de culcare.

În caz de acnee și 
psoriazis

Se vor consuma două-trei
căni cu ceai de tei pe zi, acesta

având efecte depurative.

Masca din flori de tei
Are proprietăți nutritive și

tonice. Se prepară din 4 linguri
de infuzie, o lingură de lapte
praf și una de tărâțe de grâu.
Ingredientele se amestecă
bine, iar după omogenizare,
preparatul obținut se aplică pe
față, ținându-se timp de 10-15
minute, după care tenul se
clătește cu infuzie de flori de
tei.

Infuzia fierbinte
Este utilă în cazul răcelilor

sau în cazul unor boli care apar
pe fondul intoxicării, întrucât
provoacă transpirația. Se
prepară prin opărirea a două
lingurițe de flori cu o cană de
apă clocotită. După infuzare, se
consumă fierbinte.

Infuzia combinată
Se obține din 2-3 lingurițe

de flori de tei mărunțite, care
se lasă la înmuiat într-o
jumătate de cană de apă, de
seara până dimineața. Mace -

ratul se strecoară, iar pulberea
rămasă se opărește cu încă o
jumătate de cană de apă
fierbinte. Se lasă la infuzat 20
de minute, se strecoară, apoi
cele două extracte se combină.
Preparatul obținut se consumă
cu o jumătate de oră înainte de
masă, doza fiind trei căni pe zi.

Pulberea din 
flori de tei

Este utilă în caz de anxie -
tate. Se obține prin măcinarea
plantei uscate, care se cerne
apoi prin sită. O linguriță rasă
de pulbere (cca 1,5 g) se ține
câteva minute sub limbă, după
care se înghite cu apă. Se ia pe
stomacul gol, de 3-4 ori/zi. Are
acțiune vasodilatatoare, se
administrează pe stomacul gol,
fiind un bun adjuvant în caz de
hipertensiune arterială. De
asemenea, prin efectul ei
depurativ, elimină surplusul de
apă din organism. În astfel de
situații se ia câte o linguriță de
pulbere, de patru ori pe zi, în
cure de 60 de zile, urmate de
15 zile de pauză, potrivit
topremediinaturiste.ro. 

Pulberea din 
scoarță de tei

Scoarța de tei de culoare
alb-gălbuie, fără partea exte ri -
oară care este cenușie, se
usucă și se macină fin. Se
administrează câte un vârf de
linguriță, de 3 ori pe zi,
amestecată cu miere, sirop sau
suc natural. Este utilă în cazul
afecțiunilor aparatului digestiv
(gastrite, colici, stări spastic, di-
aree), bolile vezicii biliare.

***
• Chiar dacă preparatele pe

bază de tei aduc o mulțime de
beneficii organismului, acestea
nu sunt recomandate tuturor
persoanelor, ne atenționează
specialiștii. 

• Întrucât împiedică ab -
sorb ția de fier și accelerează
ritmul inimii, sunt contraindi-
cate persoanelor anemice și
cardiacilor.

• Astfel de produse vor fi
evitate și de către conducătorii
auto, întrucât acestea pot pro-
duce stare de amețeală sau
somnolență.

Cornelia Holinschi

SĂNĂTATE - 91 - 7 IULIE 2022

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.

QUANTUM EVALUĂRI

Teiul – copac milenar, dătător de liniște 
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Vă bucurați de o perioadă
financiară stabilă, în care
situația de la serviciu pare să fie
în favoarea voastră. Relațiile cu
anturajul sunt uneori
surprinzătoare și vă puteți
aștepta la orice. În familie lu-
crurile încep să se reașeze.

Apar cheltuieli neprevăzute
încă de la începutul intervalului
și vă străduiți să le faceți față. Ca
să reușiți, trebuie să faceți
economii sau să renunțați la
unele lucruri mărunte. La servi-
ciu controlați-vă cu atenție
proiectele, înainte de a le
prezenta șefilor.

La locul de muncă este multă
agitație și este posibil să plecați
într-o călătorie, pentru a re-
zolva o mulțime de probleme
profesionale. Trebuie să fiți
foarte atenți cu persoanele care
vă solicită ajutorul, întrucât nu
toate au intenții bune.

Apar multe provocări la servi-
ciu, sunteți stresați și vă
străduiți să le faceți față.
Încercați să abordați pro -
blemele din perspectiva voastră
și nu-i lăsați pe alții să vă
influențeze deciziile. Doar așa
veți reuși să treceți cu bine peste
toate.

Fiți pe fază și profitați de toate
oportunitățile ivite la serviciu.
Nu de altceva, dar sunt per-
soane care abia așteaptă să vă
ia locul. Persoanele singure vor
avea ocazia să cunoască pe
cineva, prin intermediul unui
prieten. Astrele vă favorizează.

Ar trebui să vă abțineți de la
orice angajament și să vă
ocupați mai mult de voi. Să nu
țineți cont de nimeni și de nimic
atunci când vine vorba de ceea
ce vă doriți cu adevărat. La ser-
viciu nu sunt probleme de-
osebite în această perioadă.

Atunci când vine vorba să
începeți un nou proiect la locul
de muncă, ar trebui să aveți în
vedere și condițiile de lucru. Asta
ca să vă puteți desfășura activi-
tatea într-un ritm normal, fără
ca cineva să vă împingă de la
spate. Doar așa veți reuși să
realizați ce vă propuneți.

Dacă ați venit din concediu tre-
buie să vă mobilizați, întrucât la
serviciu sunt multe de făcut și
sunteți nevoiți să vă încadrați în
termene. Chiar dacă vă este
greu, concentrați-vă asupra lu-
crurilor frumoase din viața
voastră și ignorați chestiunile
bănești. 

Este de dorit să evitați deciziile
majore acum în preajma con-
cediilor și să vă concentrați
atenția asupra prezentului. Este
adevărat că munciți mult, dar
rezultatele pe care le veți obține
vă vor aduce schimbări benefice
în activitatea voastră. Persoana
iubită vă susține necondiționat.

Concediul se apropie cu pași
repezi și faceți tot ce este posibil
pentru a finaliza un proiect de
anvergură. Banii pe care-i
așteptați vor veni foarte curând
și vă veți putea achiziționa
obiectul mult dorit. În plan sen-
timental, nu sunt schimbări
semnificative.

Rezultatele muncii voastre își
spun cuvântul și veți primi fie o
sumă importantă de bani, fie o
altă funcție, aducătoare de
profit. Totul este să gestionați cu
atenție situația și să nu lăsați
niciun lucru la întâmplare. O
persoană din trecutul vostru vă
poate schimba planurile.

Apar oportunități de colaborare
și s-ar putea să participați la un
proiect de anvergură. Vă stră -
duiți să vă împărțiți timpul în
așa fel încât să faceți față tuturor
provocărilor, mai ales că este o
perioadă în care trebuie să vă
calculați fiecare pas făcut. Fa-
milia vă este alături.

• Păcatul unei femei…
- Mi-am înșelat bărbatul, părinte, dezleagă-mă!
- Trebuie să înconjori biserica de câte ori l-ai

înșelat!
- Pe jos?!

• Curiozitate
- Vecine, de ce-i cumperi soției tale întotdeauna

flori în ghiveci?!
- Cu gândul la următorul concediu.
- Adică?
- Păi, în fiecare an plecăm separat în concediu, pen-

tru că cineva trebuie să rămână acasă să ude florile…

• La un interviu de angajare
- De ce v-ați pierdut ultimul loc de muncă?
- Știți, niște mici neînțelegeri cu șeful și cu soția

lui...
- Cu șeful înțeleg, dar de ce să fiți dat afară că nu 

v-ați înțeles cu soția șefului?!
- Păi tocmai asta a fost problema. Cu ea m-am

înțeles!

• Discuție între vecini
- Vecine, cât mă costă să-mi împrumuți acordeonul

într-o seară?
- Vrei să cânți?
- Nu! Vreau să dorm!

• Întâmplare…
- Am fost să-mi încarc telefonul, iar vânzătorul mi-

a cerut numărul…
- I-am dat unul fals, că eu am bărbat, și-l iubesc!

SERIALE NOI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Luni, 4 iulie, ora, 20,00

Aripi frânte 
Serialul spune povestea a patru copii:

Zeynep, Emre,  Cemre și Aysun care, după ce
le-a murit tatăl, rămân fără un venit stabil. Sin-
gurul lor sprijin era Nefise, mama lor. Aceasta,
devenind mamă de foarte tânără, încercă să
facă tot ce este posibilul pentru a le asigura
copiilor un venit decent. Ea nu se dă bătută în
fața greutăților care se ivesc și luptă să-și ajute
copiii atunci când aceștia au nevoie de ea.

Duminică, 3 iulie, ora 22,10

Generoasa doamnă Henderson 
Acțiunea filmului are loc în Londra anilor 30,

unde doamna Laura Henderson, o văduvă bogată și
plină de energie, își șochează prietenii aristocrați,
cumpărând un teatru dărăpănat din  cartierul Soho.
Realizând că nu are experiență în domeniu, doamna
Henderson îl angajează pe  Vivian Van Damm, un
veteran în showbiz, să pună teatrul Windmill pe pi-
cioare și, totodată, să creeze un spectacol de revistă
memorabil. Acest proiect se dovedește a fi de mare
succes, mai ales după izbucnirea războiului, când
teatrul devine o oază de bună dispoziție pentru lon-
donezi. Dar ambiția doamnei Henderson nu se
oprește aici, ea dorind să arate publicului ceva
nemaivăzut pe scenele londoneze.

TVR 2

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

A - P - T - INHIBA - TOPIT - BI - EVA - LC - ON - BOIALA - PRII - CEIA - Y - GP - RA - SNITEL - N - P - ICI - A - PU - AGA - CAPIAT - ZEBRE - APE - NA - TERMO -

URUIALA - CANTO - CALUSAR - TEN - STEA - AT - SAH - S - UNI - T - ERA - IC - B - ACRA - EMAILA - RADE - ARM - D - BOLID - AL - ECU - CEAI - ALA - S - A -

PETROL - AHO - TIV - ASEARA - LASAT - I - ZIDAR - CINTEZOI - ME - PUI DE ELEFANTI - ARAMAR - EI - EC - AN - ATU - OAS - L - IMPALA - ET - UT - INALTA

KANAL D



Dacă numeroase
pasaje din Evanghe-
lii rămân încă ob-

scure, este pentru că
niciodată nu s-a știut a fi
interpretate. Să ne oprim
asupra cuvintelor lui Iisus:
„Este mai ușor să treacă o
cămilă prin urechea acu-
lui, decât să intre un om
bogat în Împărăția lui
Dumnezeu”. 

Evanghelia înseamnă
,,veste bună”

Evanghelia este ,,vestea
bună” sau intervenția lui
Dumnezeu prin Isus. Se
folosește de 109 de ori în
Noul Testament. Majoritatea
comentatorilor au explicat
aceste cuvinte tulburătoare
prin faptul ca Iisus dorea să
insiste asupra imposibilității
ca bogatul, prezentat ca un
om dur, egoist, să fie admis în
Împărăția Domnului. Și nu s-
a luat în serios imaginea
cămilei, într-atât de exagerată
li s-a părut. Nu, ea nu este
deloc exagerată și veți
înțelege de ce.

Locul tuturor sentimen -
telor, dorințelor, emoțiilor, pa-
siunilor din om este corpul
astral. Poftele nemăsurate,
cupiditatea, nevoia de a pose -
da, satisface, sunt manifestări
ale corpului astral și, dacă
acest corp astral nu este
stăpânit, educat, se mărește
din ce în ce mai mult și devine
ca o tumoare monstruoasă în
ființa omenească. Este cazul
bogatului care, din dorința de
a aduna bani, terenuri, case
etc. sfârșește prin a avea un
corp astral imens, care îl
împiedică să treacă prin
poarta Împărăției Domnului.
Căci în Împărăția Domnului
nu sunt acceptate decât
ființele care au învățat ce este
sacrificiul, renunțarea, abne -
gația.

Să studiem acum natura
cămilei: ea a știut să se
adapteze perfect deșertului,
unde nu crește aproape
nimic. Puținul pe care îl
găsește îi ajunge, putând
merge zile întregi fără a
mânca sau bea. Ea are, deci,
un corp astral minuscul și de
aceea este simbolul iniția -
tului, care se mulțumește cu
puțin și care este capabil să

străbată, fără a se prăbuși,
cele mai dure condiții de
viață. Când Iisus spunea de-
spre cămilă că poate trece
prin urechea acului – acum
înțelegeți, fraza este clară – se
referea nu la corpul fizic, ci la
corpul astral. De aceea, daca
nu vom cunoaște structura
ființei omenești, nu vom reuși
să interpretam anumite
pasaje din Evanghelii.

Corpul astral

Este sediul sentimentelor,
pasiunilor, începe să se mani-
feste în om de la pubertate.
Înaintea acestei perioade, în
activitate este mai ales corpul
eteric. Bineînțeles, corpul as-
tral este prezent, de aseme-
nea și în corpul mental:
copilul trăiește emoții,
înțelege ce i se spune, dar cor-
pul astral nu se formează în el
cu adevărat decât pe la 14 ani,
iar corpul mental spre 21 de
ani. Cât despre corpul eteric,
care are cea mai lungă activi-
tate, între naștere și vârsta de
7 ani, se poate spune că
asigură creșterea și dez-
voltarea în bune condiții a
corpului fizic.

Corpul eteric acționează în
copil ca și în plante. Planta nu
are corp astral, caci ea nu are
o veritabila sensibilitate,

Copiii seamănă cu
plantele: totul se transformă
și se purifică continuu în ei,
grație corpului eteric a cărui
activitate nu este încă
împiedicată de manifestările
corpului astral.

Inocența, candoarea, puri-
tatea copiilor, vine din faptul
că la ei corpul astral nu este
încă dezvoltat. Iată deci o
nouă explicație a cuvintelor
lui Iisus: „Dacă nu veți deveni
copii, nu veți intra în
Împărăția Domnului.” Copilul
va intra în Împărăția Domnu-
lui pentru că nu are un corp
astral umflat, buhăit, care să-
l împiedice să intre. Cămila
este un simbol și copilul, aici,
e asemenea. 

Iisus nu dorea să interzică
oamenilor să devină adulți,
dar îi indemna să-și domine
corpul lor astral, ale cărui
dorințe exigente le-ar închide
intrarea în Împărăția Domnu-
lui, care este o stare de

conștiință, de pace, de ar-
monie, de lumină. 

Sa revenim la cuvintele:
„Este mai ușor să treacă o
cămilă prin urechea acului
decât să intre un bogat în
Împărăția lui Dumnezeu”. Da,
accesul în Împărăția Domnu-
lui este greu, căci se intră prin
acea „poartă strâmta” de care
vorbește Iisus într-un pasaj
din Biblie: 

”Ecumeniștii sunt core-
sponsabili pentru falsificarea
evangheliei și pierzarea
eterodocșilor.,,Vestea bună” și
intervenția lui Dumnezeu au
început să fie uitate de unii,
chiar unele intervenții oficiale
ale Papei dau de gândit și
tragem o concluzie: 

Creștinismul a fost deviat
spre politica corporatistă

În ultima vreme mulți
membri ai Bisericii se neli -
niștesc pentru evoluția
distructivă și violentă a așa
numitelor relații intercreștine
dintre Ortodoxie și cele două
mari erezii ale Occidentului –
papismul și protestantismul.
Această neliniște s-a exprimat
în mai multe feluri, iar anul
acesta prin redactarea cunos-
cutei „Mărturisiri de Credință
împotriva ecumenismului”,
care, răspândită și semnată
de mulți, pentru prima dată a
deranjat și a tulburat pe cei
liniștiți care se lăudau cu suc-
cesele lor ecumeniste.

Năvalnica și atotcuprin ză -
toarea atmosferă politică și
culturală a globalizării urmă -
rește nu numai desființarea
granițelor geografice dintre
popoare, ci și dărâmarea
temeiurilor spirituale, cultur-
ale și religioase. Scopul urmă -
rit este nivelarea diferențelor
și particularităților, omoge-
nizarea oamenilor în ceea ce
privește crezul și modul lor
de viață, crearea unui nou tip
de om, fără neliniști duhov -
nicești și aspirații metafizice,
ci alipit pământului, confortu-
lui și prosperității materiale. 

Acest lucru deservește
două ținte precise ale
proiectan ților: oamenii vor
ajunge niște ființe consumiste
și orientate materialist, care
vor îngroșa profiturile mate-
riale și economice ale între-

prinderilor și vor fi simultan
sclavi și luptători zi de zi pen-
tru existență, pentru asigu-
rarea bunurilor materiale, al
căror grad de satisfacere este
în mâinile celor puternici, ca
prin crizele economice con-
trolate sau de aprovizionare
să țină popoa rele supuse și
ascultătoare. Al doilea scop
evident este de a pune la zid
Evanghelia lui Hristos și Bis-
erica, care constituie unicele
forțe de împotrivire la mate-
rialism, așa încât Lumea Nouă
să fie guvernată nu de Hris-
tos, ci de Antihrist. 

Lumea creștină trebuie
înlocuită de către Lumea
Nouă a mentalității material-
iste a Americii și a Europei,
Pax Christiana de către Pax
Americana, spunea un distins
prelat.

Papismul a căzut 
în ispite!

Și s-a transformat într-o
putere lumească, cu
preocupări economice, dinas-
tice, ocupante, politice, cu
doctrină și mod de viață care
nu au nicio legătură cu viața
și cu învățătura Evangheliei.
Așa cum atât de dinamic a
susținut marele gânditor rus
Feodor Dostoievski, papismul
nu mai este nici măcar
creștinism; Papa încearcă din
răsputeri să readucă papis-
mul  pe calea credinței.

Protestantismul s-a opus și
el în mod justificat la
absurditățile și la deviațiile
papismului, încercând însă
singur, fără a cere ajutorul
Bisericii, să se întoarcă la pu-
ritatea adevărului evanghelic,
fără succesiune apostolică și
fără harul Tainelor. În planul
vieții morale justifică până și
„patimile de necinste”, după
cum numește Apostolul Pavel
homosexualitatea în capitolul
I al Epistolei către Romani.

Așadar, cu acest creștinism
sluțit, desfigurat  de credibil-
itate, vor să ne unească și să
ne identifice planificatorii
New-Age și ai mondializării,
cu un creștinism cu o mental-
itate materialistă, pămân -
tească, cosmocratică, pentru
a stăvili influența binefă -
cătoare a Evangheliei și a Bis-
ericii în lume, pentru ca

oamenii să nu-L mai găsească
nicăieri pe adevăratul Hris-
tos, pentru a ceda tuturor
ispitelor diavolului și pentru
a se instaura în împărăția lui
Anticrhrist.  Biserica, de-a
lungul timpului, niciodată nu
s-a identificat și nu a coexistat
cu corporațiile și organizațiile
ereticilor. A făcut-o nu din
lipsă de iubire, ci pentru a-i
ajuta pe eretici să se întoarcă
prin pocăință și în același
timp pentru a-și păzi cre -
dincioșii de erezie. Îi punem
într-o situație foarte dificilă și
pe toți acei eterodocși care au
venit la Ortodoxie, care, dacă
nu sunt statornici și pe deplin
încredințați de pasul lor mân-
tuitor, se smintesc și deznă -
dăjduiesc.

Încă de la început, papis-
mul a privit cu bucurie și cu
satisfacție intrarea noastră în
„Consiliul Mondial al Biseri-
cilor”, deoarece l-am lăsat ast-
fel singurul revendicator al
Bisericii celei Una, Sfinte,
Sobornicești și Apostolești.
Există opinii pro și contra, dar
înalții conducători ai Biseri-
cilor  se luptă pentru ,,unirea
lor”. Ne atrage la dialogul iu-
birii, că suntem – chipurile –
„Biserici surori” și dialogăm
„de pe aceleași poziții”. În
spatele ,,ușilor închise” cir-
cula o lozincă: ,,Mai e mult
până departe, până când
,,surorile” vor fi egale.

Trebuie să semnalăm că, în
condiții similare, facem
aceleași greșeli, fără să fi
învățat din istorie. Ar trebui
să aibă loc ceva, pentru a
apără împreună creștinismul,
încrederea în Dumnezeu și
Iisus.
Al dumneavoastră, același,

Prof. Ioan Romeo Mânzală
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”Trupul astral” și devierea
creștinismului spre corporatism



Înzestrată cu multiple calități terapeutice, fasolea verde
este o sursă importantă de vitamine, minerale și proteine. Nu
conține grăsimi, are proprietatea de a scădea colesterolul,
combate afecțiunile cardiovasculare, reglează glicemia și re-
duce riscul de obezitate. Potrivit specialiștilor, vitaminele din
compoziția acestei legume împiedică pierderile de calciu din
oase, combătând astfel osteoporoza. Bogată în fibre și având
proprietăți diuretice, o astfel de legumă acţionează favorabil
în cazul edemelor, în retenţiile de apă, în caz de reumatism,
gută şi în ascită. De asemenea, s-a constatat că preparatele
realizate din fasole verde contribuie la eliminarea clorului şi
a ureei din organism. Cu un gust aparte, fasolea verde este
folosită cu succes în bucătărie într-o multitudine de rețete
culinare. 

Fasole verde cu maioneză 
ingrediente: 500 g fasole verde, un ou, 100 ml ulei,

sare, piper, frunze verzi de țelină, ceapă verde sau us-
turoi.

Mod de preparare:
Fasolea spălată și curățată se pune la fiert, iar atunci când

intră furculița în ea, se strecoară. Între timp, se prepară
maioneza, care se condimentează cu sare și piper, după gust.
Fasolea scursă și răcită se taie în bucăți, după preferință, se
amestecă bine cu maioneza și ceapa verde tăiată mărunt.
Cine dorește, poate adăuga și puțin usturoi zdrobit. La final,
frunzele de țelină se taie mărunt și se adaugă la compoziția.
Compoziția obținută se amestecă ușor, apoi se dă la rece pen-
tru 2-3 ore, până ce aromele se pătrund bine. Poate fi ornată
cu roșii sau ardei.
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Mod de preparare: 
Ciupercile bine spălate și

curățate se taie felii, iar
ceapa în cubuleţe. Untul se
topește la foc mic, iar când
începe să se încingă, se
adaugă ceapa și un strop de
apă. Când ceapa s-a prăjit şi
devine sticloasă, se adaugă
ciupercile, care se călesc și
ele ușor, până scade apa.
Între timp, făina se amestecă
cu vinul şi zeama de lămâie
şi se toarnă în cratiţă peste

ciupercile rumenite. La com -
poziție se adaugă și un pahar
cu apă, apoi sosul vână -
toresc. 

Compoziţia se mai lasă
câteva minute la fiert, timp în
care se amestecă des, ca
sosul obținut să nu se prindă
de cratiță. Când sosul este
bine legat, se pune usturoiul
zdrobit și pătrunjel verde
tocat. Cratița se acoperă cu
un capac și se lasă câteva
minute ca sosul să-și ia

aromele.
Carnea se spală, se curăță

de pielițe și se bate cu cio-
canul pentru șnițele ca să se
aplatizeze până la o grosime
de 4-5 mm. Se condi men -
tează apoi cu sare și piper,
după care se prăjește în
untul încins. Dacă este cazul
se mai reduce focul, până ce
șnițele capătă o culoare au -
rie. 

După ce au fost prăjite,
șnițelele se pun pe un platou,
iar peste ele se toarnă sosul
de ciuperci. Totul se ornează
cu pătrunjel verde. Poftă
bună ! 

Mod de preparare:
Ouăle se mixează cu

zahărul până se obține o
cremă consistentă, după care
se adaugă, pe rând, făina,

praful de cacao, smântâna
pentru frișcă şi laptele. După
omogenizare, compoziția se
fierbe la foc mic, circa 10-15
minute până ce se îngroaşă

puțin, amestecându-se con-
tinuu ca să nu se lipească.
Fructele se mixează și se
adaugă la compoziția fiartă.
Crema obținută se amestecă
ușor, iar după ce s-a răcit, se
pune pentru câteva ore la
frigider. Înghețata obținută
se poate servi ornată cu
frișcă, fructe sau  topping de
ciocolată. 

Fasolea verde

ingrediente

2 gălbenușuri, 300 g zahăr, o lingură cacao, o
lingură făină, 3 pahare lapte, 200 gr zmeură sau alte
fructe (opțional), 250 ml smântână pentru frișcă,
cacao sau cafea (opțional)

ingrediente

200 g de ciuperci champignon, o ceapă, 2 linguri
făină, zeamă de lămâie, pătrunjel tocat, 2 pachete cu
sos vânătoresc, 2 cepe, 10 linguri de vin roşu, şnițele
de porc, piper, 4 linguri de unt topit, praf de usturoi. 

Şniţele cu ciuperci 

Înghețată de casă 
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Călin BICĂZAN



TALON De ANuNŢ GRATuiT PeNTRu PeRSOANe FiZiCe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând apartament 3 camere, 

decomandate, 2 băi, etaj 1, zonă
ultracentrală, Deva, str. Împăratul
Traian (în spatele Spitalului), 
bloc izolat+boxă. Tel. 0014038911759
(Calgary, Canada) 

l Vând casă, 2 corpuri, 6 camere,
2 băi, beci, CT, termopan, teren 2334,
zona Costești sau schimb cu aparta-
ment în Deva, plus diferență. Preț:
75.000 euro, telefon: 0725.452.888.

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, tele-
fon: 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.

l Vând casă în Deva, zona 
spitalului, rezistentă, pretabilă şi
pentru supraetajare, cu 3 camere,
baie, bucătărie, două holuri cu două
ieşiri, pivniţă spaţioasă, în curte încă
o casă gen garsonieră, două garaje,
grădină şi viţă de vie. Preţ negociabil.
Telefon: 0724.451.762.

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, reno-
vat și complet mobilat. Preț: 150.000
euro, telefon: 0745.202.448.

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

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

l Vând apartament 3 camere
Simeria, et, 2, mobilat parțial, mod-
ern, 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, decoman-
dat, CT, termopan, 2 băi, renovat și
mobilat modern, izolat exterior. Preț:
87.000 euro. Fără intermediari. Tele-
fon: 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.

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 in-
travilan pentru casă, cabană, teren
pentru APIA, grădină cu pruni și ara-
bil, telefon: 0753.671.752.

l Vând garsonieră Deva, zona
piață, et.2, cu balcon, 32 mp, CT, ter-
mopan, 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 apartament 3 camere,
bucătărie, baie, fără îmbunătățiri. Preț:
30.000 euro, tel. 0737.148.544.90.

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.

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

ÎNCHIRIeRI

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment cu 2 camere, et. 1, balcon, CT,
termopan, la 300 m de Profi. Preț: 150
euro, telefon: 0722.722.523.

l Închiriez apartament central,
două camere, etaj 1. Tel: 0745.750.705.

l Ofer pentru închiriat aparta-
ment 2 camere, et.3, cu balcon, CT, ter-
mopan, 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 spațiu-
hală pentru 3 auto sau prestări ser-
vicii. 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.

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 2 ha teren și casă din

lemn, 2 camere, beci, drum de mașină,
pomi fructiferi, în zona localității
Abrud, ideal pentru afaceri cu ani-
male. Preț: 20.000 euro, telefon:
0720.855.002.

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 in-
travilan. 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, tele-
fon: 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.

l Vând 0,38 ha teren în Lunca
Crișului, comuna Baia de Criș, întabu-
lat. Telefon: 0254.211.687,
0735.195.269.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Vând teren 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.

l 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 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, întabu-
lat dar neparcelat, 1ha și 13 ari.
Hațeg, Răstoaca, strada 1 Mai. Pro-
prietarul 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, de-
schidere la două străzi, proiect TOPO.
Preț: 65.000 euro. Tel. 0722.564.004.

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

l Vând 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 so-
cial. 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

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

l Vând planetare Dacia 1300, 2
bucăți, electromotor Dacia 1300, al-
ternator, disc ambreiaj  Dacia 1310,
radiator mare Dacia 1410. Prețuri ne-
gociabile, telefon: 0720.731.280.

l Cumpăr autoturism Ford Fi-
esta, Golf 4 sau Peugeot, motor 1400,
benzină, AF 2002, acte la zi, unic pro-
prietar. 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.

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

l Vând 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

Căminul de persoane vârstnice

din Cristur angajează: 

infirmieră, îngrijitoare și 

femeie de servici.
Relații la telefon 0753.083.333.

l Caut persoană pentru îngrijirea
unei femei în vârstă, operată la picior,
cu program zilnic între orele 8-12, în
Deva. Telefon: 0745.750.705.

l Caut persoană pentru îngrijirea
unei femei în vârstă, care locuiește în
comuna Criscior. Ofer cazare, masă și
salariu. Pentru detalii sunați la tele-
fon: 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). Tel. 0740.315.052.

l Doresc să lucrez cu carte de
muncă la o firmă de curățenie, la
birouri, firme, pot face curat la
doamne în vârstă. Sunt serioasă și vă
rog să mă contactați la telefon:
0755.989.171, 0727.502.894.

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

l Domn serios, cinstit și corect,
cu credință și frică de Dumnezeu,
doresc să mă angajez, cu carte de
muncă, ca paznic la un post fix. Rog și
ofer seriozitate! Tel. 0731.129.646,
0762.754.969. 

MATRIMONIALE

l Tânără, ardeleancă, serioasă și
sinceră, doresc să cunosc un tânăr se-
rios, pentru prietenie-căsătorie. Tele-
fon: 0755.989.171.

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.

l Domn 67 de ani, 80/1,68, bun
creștin ortodox, sincer, serios, cu
locuință și 2 pensii, caut o doamnă
compatibilă, serioasă și fără vicii,
credincioasă. Rog seriozitate! 
Telefon: 0736.103.144, 0762.754.969,
0763.974.108.

l Domn pensionar, 66 de ani, cu
situație materială bună, experiență
de viață, echilibrat, caut o doamnă
singură,  de 50-60 ani, fără obligații,
gospodină, pentru un început sincer,
de viitor. Aștept SMS la telefon:
0720.407.430.

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

l Tânăr, 40 de ani, 170/95, sin-
gur, 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, echili-
brat și onest, caut o doamnă
frumoasă și gospodină,  în vârstă de
50 și 65 de ani, pentru un început sin-
cer pentru viitor. Aștept SMS și poză
pe Whatsapp, la tel. 0720.407.430.

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

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

l Tânăr, 34 de ani, 1,98 m, din
Brad, absolvent de electronică şi
informati că, doresc să cunosc o
tânără, pentru o relaţie serioasă,
eventual căsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0749.073.775.

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

DIVERSE

l Vând magnetofon rusesc,
Kaștan 1, 2 boxe a câte 30 W, benzi în-
registrate, la jumătate de preț, adică
1000 euro și scule electrice de mână,
de marcă, la jumătate de preț. Telefon:
0720.855.002.

l Vând chiuvetă din ceramică,
stare perfectă, 180 lei, canapea
extensibilă cu ladă, 300 lei, aragaz cu
3 ochiuri, 200 lei, scaune tapisate, 4
buc., 300 lei, geam termopan pentru
baie, 150 lei. Telefon: 0720.855.002.

l Vând țuică de prune, curată,
tărie între 36-38 grade, cu 30 lei/litru.
Cantitate mai mare se negociază, tele-
fon: 0790.641.826.

l Vând cârjă metalică, cu
susținere sub braț, reglabilă. Preț: 50
lei. Telefon: 0745.750.705.

l Vând telefon mobil Nokia, cu
clapetă, nou și 2 fotolii, noi, preț foarte
bun. Telefon:0729.942.745,
0724.073.100, 0254.216.491.

l Vând sobă de teracotă, pe șapte
rânduri, rezultată din demolare, bej
lucios, ușă fontă, racord de coș, burlan
din argilă. Telefon: 0723.243.733.

l Vând ceas de perete tip
pendulă, culoare bej, aproape
nefolosită, provenienţă Rusia, cu
anunţare sonoră la 30 şi 60 de minute.  
Preţ negociabil. Tel. 0724.451.762.

l Vând lăzi stupi, rame și alte 
accesorii apicole, noi și vechi. Preț: 
70-200 lei/bucată și cabană apicolă
mobilă, demontabilă, preț 900 lei 
telefon: 0730.818.130.

l Vând car, plug, rotițe, grapă,
plug, roți de car. Preț negociabil, tele-
fon: 0732.052.844

l Vând preșuri și covoare din
lână, țesute manual, noi. Preț negocia-
bil, telefon: 0732.052.844.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
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Deva - Primăria Municipiu -
lui Deva și Centrul Cultural
,,Drăgan Muntean” Deva vă
invită la cea de-a patra ediţie a
Turneului Național ,,Orgile
României”, miercuri, 6 iulie
2022, ora 19:00, la Parohia
Reformată din Deva (lângă
Colegiul Național Pedagogic
,,Regina Maria”).

Tânărul organist Eduard
Antal, continuă incursiunea în
istoria acestui fabulos instru-
ment pe teritoriul României,
invitând la descoperiri şi re-
descoperiri ale unui tezaur
cultural ascuns, prin recitaluri
extraordinare susţinute în cat-
edrale şi biserici catolice şi re-
formate din România.

Înaintea turneului, Eduard
Antal declara: „Cred că de-a
lungul timpului, turneul s-a
transformat în ceva mai pro-
fund și mai important decât o
înșiruire de concerte. Simt că
turneul a devenit o comuni-
tate, o familie a organizato-

rilor, gazdelor și ascultă -
torilor.”

„Tot mai des suntem în con -
jurați de realități macro, fie că
vorbim despre globalizare,
pandemie sau conflict militar,
toate au o doză de negativi-
tate, dar cum ar fi să de-
scoperim și să ne concentrăm
asupra lucrurilor pozitive din
jurul nostru? Din această
perspectivă, repertoriul pro-
pus în acest an intenționează
să surprindă unele din cele
mai frumoase lucrări com-
puse în spațiul european. Ast-
fel, buchetul repertorial va
cuprinde compozitori din
Franța, Germania, Anglia,
Italia, Spania, Ungaria, dar va
cuprinde și teme românești,
pentru că turneul este despre
lucrurile bune și frumoase din
jurul nostru”, mărturisea or-
ganistul Eduard Antal.

Intrarea la eveniment este
liberă, în limita locurilor
disponibile.
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Turneul Naţional ,,Orgile
României”ajunge la Deva

T
ema principală a
conferinței de presă
susținută de către

Anamaria Gavrilă, 
deputat independent de
Hunedoara, a vizat, în
principal, problemele 
energetice cu care se
confruntă România, 
respectiv amplasarea de
microreactoare nucleare
în România, cât și decizia
guvernului de a scoate la
licitație Termocentrala
Mintia, pe data de 
15 iulie a.c.

Potrivit deputatului hune-
dorean, amplasarea primului
minireactor nuclear la Doi -
cești, lângă Târgoviște, repre -
zintă un act experimental,
care poate pune în pericol
siguranța oamenilor din zonă
și nu numai. 

Anamaria Gavrilă, alături
de alți specialiști din Româ-
nia, se întreabă de ce la noi
trebuie făcute aceste experi-
mente întrucât, în Statele
Unite nu s-au primit apro -
bările necesare. De asemenea,
este extrem de im por  tant fap-
tul că, prețul de cost pentru
un kWh este de câteva ori mai
mare decât cel dintr-o
centrală atomonu cleară
clasică. Aceiași specialiști se
întreabă de ce România nu
alocă 3,4 mili arde de dolari
pentru finalizarea lucrărilor la
Cen trala Nucleară de la
Cernavodă și alocă șase mil-
iarde de dolari, din care
rezultă un preț, de câteva ori
mai mare pe MWh față de
centralele nucleare clasice,
fără să mai vorbim de
riscurile imense pe care le
reprezintă  aceste microreac-
toare experimentale. 

Legat de aceste ”investiții”,

parlamentarul hunedorean a
mai precizat că este surprins
de marketingul mediatic
făcut de către actualele struc-
turi de putere prin alocarea
unei sume de 14 milioane de
euro pentru minireactorul
nuclear de la Doicești, ascun-
zându-se de fapt riscurile
enorme care se pot ivi pentru
locuitorii zonei.

Opriți vânzarea Termo-
centralei de la Mintia!

Cât despre vânzarea Ter-
mocentralei de la Mintia,
Anamaria Gavrilă a precizat
că este o greșală imensă
închiderea acestui obiectiv,

iar vânzarea la licitație, pro -
babil la un preț simbolic, este
un jaf în detrimentul poporu-
lui român.

Anamaria Gavrilă a mai
precizat, printre altele, că
vânzarea unor obiective de
interes strategic, a căror va -
loare depășește un milion de
euro, ar trebui aprobată
printr-o lege în Parlament,
prin care reprezentanții po -
po rului să hotărască ce e mai
bine pentru România, nu să
fie făcută de un grup restrâns
de oameni, prin licitații 
succesive, la sume derizorii,
neconcordând cu valoarea
reală a termocentralei.

Invitaţie la Dupăpiatră -
ediţia a 50-a

România – experimente 
cu minireactoare nucleare

ANUNŢ

PENITENCIARUL DEVA, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „TRANSFORMARE
GOSPODĂRIE AGROZOOTEHNICĂ (FERMĂ ȘOIMUȘ) ÎN SECȚIE EXTERIOARĂ
DEȚINERE”, propus a fi amplasat în sat Șoimuș, nr. 43, com. Șoimuș, jud. Hune-
doara, CF nr. 62001.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Hunedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25 în zilele de luni
până joi între orele 8:00-16:00 și vineri între orele 9:00-13:00 și la sediul titu-
larului din Deva, str. Sîntuhalm, nr. 1 în zilele de luni-vineri între orele 8:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Hunedoara.


