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Care este rostul bisericii în această perioadă
agitată? Încercăm să aflăm un răspuns 

de la preotul Achim Alin Nicuşor. /pag.2

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: 
• MARIAN DRĂMNESC din Sarmizegetusa
• MARIANA ANDRUŞCĂ din Nojag
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- Se vorbește prin parohie
că sunteți un preot apreciat
și iubit de credincioși. Cum
comentați?

- Vă mulțumesc pentru
această întrevedere! Trebuie
să recunosc, încă de la bun în-
ceput, că m-ați pus în
încurcătură... Niciodată nu m-
am gândit la acest aspect și de
aceea un răspuns limpede la
această întrebare nu am. Când
am fost numit ca preot paroh
la Teliucu Inferior, singura
mea grijă a fost aceea de a
sluji cât mai bine, lui Dum-
nezeu, la Sfântul Altar. Nu am
purtat niciodată grija de a
plăcea oamenilor, dar, proba-
bil, grija de a sluji frumos și
dedicat lui Dumnezeu s-a
concretizat, de-a lungul anilor,
și într-o anumită apreciere
din partea credincioșilor.

- Cum funcționează, la
nivelul parohiei, activitatea
serviciului social?

- Ca în orice parohie, grija
preotului nu este doar aceea
de a sluji în biserică, ci și
aceea de a se pleca, pe cât
posibil, asupra tuturor prob-
lemelor credincioșilor. În
parohia noastră nu avem un
serviciu social instituționa -
lizat, aș zice, însă activitatea
Comitetului Parohial este
foarte eficientă, în sensul că
mereu sunt sesizate prob-
leme de ordin social, în comu-
nitate. În acest caz, se
întrunește Consiliul Parohial
împreună cu Comitetul Paro-
hial, se analizează situația și
se iau măsurile care se impun,
de cele mai multe ori cei în
cauză fiind ajutați de parohie
fie cu bunuri, fie cu bani, după

caz.
- De serviciul misionar

beneficiază mulți credin -
cioși?

- Neavând un serviciu so-
cial concretizat de exemplu
într-o cantină socială, sau
after-school sau altceva de
acest fel, numărul beneficiar-
ilor activităților noastre so-
cial-misionare variază de la
an la an. Noi avem un serviciu
social extrem de dinamic, dar
și flexibil, astfel încât ne
organizăm din mers, pe par-
cursul anului, în funcție de
problemele sociale care se
ivesc. Dar dacă doriți o cifră,
măcar orientativă, aș zice că
ea fluctuează undeva între 20
și 30 de familii care bene -
ficiază de servicii sociale, iar
în ceea ce privește serviciul
misionar, răspund solic -
itărilor tuturor credincioșilor
de fiecare dată când este
necesar.

- Punctați-ne ceva din
realizările serviciului cul-
tural.

- La acest capitol subliniez
buna colaborare pe care o
avem cu Școala gimnazială
din localitate. La sărbătorile
mai importante elevii vin la
biserică, împreună cu profe-
sorul de religie și alți profe-
sori și ne încântă fie cu un
buchet de pricesne sau col-
inde, după caz, noi
răsplătindu-i, evident, cu dul-
ciuri, fie vin pentru lecții de-
schise la biserică, fiindu-le
prezentate și explicate con-
cret diferite obiecte de cult la
care nu au acces altundeva...
Am avut, de asemenea, la
biserică expunere de obiecte

tradiționale și religioase,
hand-made, cu vânzare,
făcute de elevi. De asemenea,
am fost, în colaborare cu
primăria locală, cu credin -
cioșii, în diferite pelerinaje
prin țară, iar la căminul cul-
tural din localitate se
organizează în fiecare an
evenimente cultural-religioa -
se cum ar fi șezători tradițio -
nale cu colinde, mărțișoare cu
tradiții populare și pricesne și
alte activități cultural-reli-
gioase.

- Despre serviciul pentru
tineret, ce ne puteți spune?

- Cred că acest aspect este
punctul vulnerabil al oricărei
parohii. Este foarte greu. Din
păcate, tinerii își anihilează
nevoia de Dumnezeu prin
ceea ce le oferă internetul,
smartphone-ul, jocurile pe
telefon etc. Este foarte greu. Ei
și-au creat din tehnologie o
lume virtuală, a lor, de unde
pot fi scoși cu greu. Nu zic că
tehnologia și internetul nu

sunt bune. Sunt foarte bune și
utile, dar trebuie folosite cu
discernământ, iar tineretul nu
are acest discernământ. În
orice caz, în biserica noastră,
în ultima vreme vin mulți
tineri, totuși, și se îndră -
gostesc mai ales de citirea și
cântarea de la strană. Iar la
această întrebare am răspuns
parțial și la întrebarea de mai
sus, când am expus colabo-
rarea cu școala din localitate. 

- Și în finalul dialogului,
prezentați-ne agenda de
lucru a serviciului social-
gospodăresc.

- Din întrebările de mai sus
am observat că dumnea -
voastră ați accentuat numai
dimensiunea social-filan tro -
pică și culturală a Bisericii.
Totuși, țin să vă amintesc fap-
tul că aceasta, deși impor -
tantă, nu este cea esențială.
Nu trebuie confundată Biser-
ica cu o organizație social-
filantropică omenească.
Ros tul esențial al Bisericii

este acela de a-L dărui pe
Hristos oamenilor..., de a-i în-
druma pe oameni pe calea
către Dumnezeu, căci, în fond,
creștinul nu trăiește pentru
viața aceasta, ci trăiește în
viața aceasta construindu-și
veșnicia în și prin biserică.
Toate activitățile social-fi-
lantropice ale parohiei noas-
tre au avut mult de suferit din
cauza pandemiei, în ultimii
doi ani. Cu toate acestea, nu
am stagnat. Bisericile paro-
hiei, căci sunt trei, au fost și
sunt permanent îngrijite și
înfrumusețate, iar, printre al-
tele, dacă anul trecut am
reușit să schimbăm acope -
rișul casei parohiale, anul
acesta ne propunem să
achiziționăm un sistem de
încălzire al bisericii parohiale,
mai performant. 

- Ce gânduri transmiteți
credincioșilor din parohie?

- Le transmit în primul
rând rugăciunile mele... Apoi,
ca gând, sau îndemn, să nu
uite care sunt elementele care
îi definesc ca fiind ceea ce
sunt. Adică: credința în Dum-
nezeu, identitatea de limbă,
tradițiile culturale și valorile
naționale, rostul esențial al
familiei pentru o societate
sănătoasă etc. Și le mai trans-
mit ceva: atunci când suntem
în biserică „toată grija cea
lumească de la noi s-o
lepădăm“, iar când ieșim din
biserică, duhul dobândit la
Sfânta Liturghie să-l purtăm
cu noi în familie și societate
până la următoarea Sfântă
Liturghie.

Rostul esenţial al Bisericii este de 
a îndruma oamenii pe calea către Dumnezeu

(dialog cu pr. dr. Achim Alin Nicușor - paroh Teliucu Inferior)

Deva - Conducerile politice
ale organizațiilor PNL din
județele Arad, Caraș Severin,
Timiș și Hunedoara au avut o
primă întâlnire de lucru
regională cu premierul Româ -
niei, Nicolae Ciucă –
președinte al PNL.

Întâlnirea a avut loc în
județul Hunedoara, iar alături
de premier au fost prezenți
prim-vicepreședintele PNL în
domeniul strategiilor politice,
Dan Motreanu, și ministrul de
Interne Lucian Bode – secretar
general al Partidului Național
Liberal.

“În cadrul reuniunii au fost
abordate teme privind organi-
zarea internă și funcțio narea
partidului, precum și provo -
cări și oportunități ale
administrațiilor locale în im-
plementarea programelor gu-
vernamentale, ale strategiei
pentru Valea Jiului și a pro-
gramelor operaționale 2021-
2027. 

Prezența premierului Ni co -
lae Ionel Ciucă în județul
Hunedoara și organizarea aici
a întâlnirii regionale repre -
zintă o reconfirmare a intere-
sului și deschiderii pe care

acesta le manifestă față de
județul nostru și față de prob-
lemele specifice cu care oa-
menii de aici se confruntă”, a

transmis preşedintele filialei
judeţene PNL Hunedoara,
deputatul Vetuţa Stănescu.

Premierul Nicolae Ciucă s-a

aflat ieri şi în judeţul Alba,
unde a avut discuţii în calitatea
sa oficială, dar şi în cea de lider
de partid, cu oamenii de acolo. 

Întâlnire regională a liberalilor cu premierul Nicolae Ciucă
în județul Hunedoara



aCtUaLItatE - 329 IULIE - 4 aUgUst 2022

Sălaşu de Sus – Cel mai
mare proiect cu impact so-
cial şi turistic- Via Transil-
vanica – cu o lungime de
1.400 de kilometri, are
câteva puncte de reper şi în
judeţul Hunedoara, iar co-
muna Sălaşu de Sus se
numără printre aceste zone.
Sunt 141 de kilometri care
trec prin judeţul nostru,
traseul fiind definitivat în
această lună printr-un eveni-
ment care a avut loc în co-
muna Sălaşu de Sus la care
au luat parte persoane pu -
blice cunoscute, prin care
principele Nicolae al Româ -
niei şi realizatorul TV Andi
Moisescu. Alături de ei s-au
aflat oamenii locului, politi-
cieni şi reprezentanţi ai mai
multor primării şi ai CJ
Hunedoara. 

„Ne-am bucurat foarte
mult că administratorii
Tăşu leasa Social, ONG-ul
părinte al Via Transilvanica,
a dorit ca festivitatea de

încheiere a celor 141 de km
din judeţul Hunedoara să
aibă loc la Sălaşu de Sus, mai
precis la Cetatea Mălăeşti.
Locul a fost ales cum nu se
poate mei bine pentru că
drumul trece la nici 400 de
metri de această cetate. Eu
cred că acest proiect va avea
un impact foarte mare

asupra vieţii oamenilor din
comunitatea noastră prin
faptul că obiectivele turistice
de la noi, cunoscute deja de
multă lume, vor fi şi mai vizi -
bile. Pe teritoriul comunei
sunt 17 borne ale Via Tran-
silvanica, ele marcând cei 17
km de pe traseul din zona
noastră”, a declarat primarul

comunei Sălaşu de Sus, Ioan
Vlad.

Cât priveşte turismul, oa-
menii locului au construit
încet şi durabil, astfel că efor-
turile lor sunt încununate de
succes. Turişti vin în fiecare
zi, mulţi dintre ei interesaţi
de Masivul Retezat. 

În acest context, pentru

dezvoltarea turismului din
Retezat, administraţia locală
are în plan activarea liniei
electrice Nucşoara-Cârnic.

„Sunt multe pensiuni în
zonă care au nevoie de o
sursă de energie. Curentul
electric ar fi una dintre
oportunităţile de dezvol ta -
re”, a apreciat primarul Ioan
Vlad.

Alin Ușeriu, fondatorul
Tășuleasa Social, și-a imagi-
nat o plimbare printr-o
Românie rurală și nevăzută,
un traseu pe care să-l poți ex-
plora pe jos, pe bicicletă sau
călare. Cartea lui Tibi Ușeriu,
fratele lui Alin, „27 de paşi”,
este cea care a adus primele
fonduri proiectului Via Tran-
silvanica.

Via Transilvanica, drumul
care unește este un traseu de
drumeție care poate fi par-
curs pe jos, pe bicicletă sau
călare, de la Drobeta-Turnu
Severin și până la Putna. 

„Drumul care uneşte” trece 
prin Sălaşu de Sus

Bucureşti - România, prin
profilul de consum, dar și prin
disponibilitatea unor surse in-
terne de gaze naturale, este
bine poziționată pentru a face
față iernii 2022-2023, trans-
mite ministerul Energiei, într-
un comunicat de presă după
decizia luată la nivelul Uniunii
Europene privind reducerea
consumului de gaze naturale.

Regulamentul presupune,
în esență, ca volumul de gaze
consumat la data de 31 martie
2023 să fie cu 15% mai mic
decât media volumului con-
sumat în perioada similară din

ultimii 5 ani pentru a ne
asigura securitatea în aprovi -
zionarea cu gaze în iarna
2022-2023.

Măsurile de economisire
vor avea un caracter voluntar
la nivelul statelor membre,
Comisia furnizând un set de
instrumente pe care țările le
pot lua în calcul în funcție de
specificitățile naționale. În
măsura în care se materia -
lizează riscul întreruperii
complete sau al reducerii a
aprovizionării cu gaze natu-
rale din Rusia, prin decizie de
implementare a Consiliului, se

va putea aproba intrarea în
stare de alertă la nivelul UE,
prin care se vor lua măsuri co-
ordonate de reducere a con-
sumului, până la atingerea
unei scăderi în procent de
15%.”, se arată în comunicatul
ministerului.

Consumatorii casnici, IMM-
urile sau industria critică nu
intră în sferă de aplicare,
precizează ministerul.

„În cazul României nivelul
de stocare la momentul actual
este de 55%, peste nivelul
obligatoriu de 46% la 1 august
2022. România, prin profilul de
consum, dar și prin disponibil-
itatea unor surse interne de
gaze naturale, este bine
poziționată pentru a face față
iernii 2022-2023. În cazul în
care vor fi necesare măsuri su-
plimentare de reducere a con-
sumului de gaze, consuma torii
casnici, IMM-urile, serviciile
sociale sau industria critică nu
vor intra în sfera de aplicare.
De asemenea, la propunerea
României, a fost recunoscut
rolul critic al sectorului de
încălzire centralizată în securi-
tatea aprovizionării, prin
garan tarea constantă a vol-
umelor de gaz necesare pentru
acest sector”, transmite minis-
terul energiei.

România are stocuri suficiente de gaz
metan, asigură autorităţile

Deva - Toate cele 2,5 mili -
oane de carduri pe care se
încarcă ajutorul de 250 de lei
pentru alimente şi mese calde
au fost emise. Până la sfârşitul
acestei săptămâni vor fi dis-
tribuite de Poşta Română,
informează Ministerul Inves -
tiţiilor şi Proiectelor Euro -
pene (MIPE).

Suma de 250 de lei se
acordă o dată la două luni,
până în luna decembrie, prin
programul "Sprijin pentru
România" iar cardurile sunt
valabile 12 luni de la data
încărcării lor.

Conform estimărilor mi -
nis terului de resort, până la
data de 31 iulie, Poşta
Română va distribui toate
cardurile şi singura excepţie
care poate surveni este în
cazul persoanelor care nu
sunt găsite la domiciliu sau
care nu au răspuns avizării
reprezentanţilor operatorului

poştal, "însă nu există riscul
ca vreunul dintre beneficiarii
eligibili să nu primească acest
sprijin".

"Dacă sunt persoane care
nu sunt sigure că se află pe
lista beneficarilor eligibili,
menţionăm că întrebările
referitoare la acest aspect tre-
buie adresate Ministerului
Muncii şi Solidarităţii Sociale.
Cât despre informaţiile referi -
toare la cardurile care nu au
putut fi livrate, acestea pot fi
solicitate Poştei Române", se
arată în comunicatul MIPE.

Categoriile de persoane
care primesc voucherele so-
ciale sunt, în principal, pen-
sionarii din sistemul public
de pensii ale căror venituri
nete lunare proprii sunt mai
mici sau egale cu 1.500 lei şi
persoanele cu handicap grav,
accentuat sau mediu, cu un
venit net de până la 1.500 de
lei pe lună. 

Cardurile sociale vor ajunge
la beneficiari în aceste zile
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Deva - Bibliotecarul Avram
Iancu, din Petroşani, care a
reuşit să traverseze înot
Canalul Bristol şi să devină
astfel primul român care
obţine o asemenea perfor -
manţă, a declarat că reuşita sa
a avut loc în condiţii foarte
dure cauzate de curenţii foarte
puternici.

„Condiţiile au fost foarte
dure, cu nişte curenţi foarte
puternici. Temperatura apei a
fost cuprinsă între 16 şi 17
grade Celsius, cu 2 grade mai
rece ca în Canalul Mânecii. În
aer s-au înregistrat între 18 şi

23 de grade Celsius”, a spus
Avram Iancu.

Chiar dacă distanţa în linie
dreaptă între localităţile Glen-
thorne şi Porthcawl, între care
a înotat Iancu, este de circa 25
de kilometri, bibliotecarul din
Petroşani a fost nevoit să
parcurgă aproximativ 40 de
kilometri, purtat de curenţi. În
aceste condiţii, el a înotat con-
tinuu 10 ore şi 45 de minute.
În ceea ce priveşte distanţa
parcursă, oficial va fi ratificată
cea în linie dreaptă, a precizat
înotătorul.

Polisportivul din Petroşani

a devenit primul român care a
reuşit să traverseze înot
Canalul Bristol, din Marea Bri-
tanie, după ce a reuşit această
performanţă în cursul zilei de
joi, 21 iulie.

„În urmă cu două luni eram
în spital, internat prin secţia
de primire urgenţe, iar acum
am trecut înot din Anglia în
Ţara Galilor, traversând
Canalul Bristol. Odată cu
această performanţă, sunt
onorat să devin primul român
care traversează celebrul
canal, care are curenţi marini
deosebit de puternici. Sunt, de

asemenea, onorat să constat
că această traversare a făcut ca
inimile românilor din Ţara
Galilor şi Anglia să rezoneze
cu această acţiune româ neas -
că. Mulţumesc tuturor pentru
implicare şi, mai ales, celor
aproximativ 50 de români
care m-au aşteptat la final”, a
transmis înotătorul român 

Performanţa bibliotecaru-
lui din Petroşani s-a desfă şu -
rat după regulile de marathon
swim, fiind supravegheată de
Bristol Channel Association,
entitatea juridică care
guvernează înotul în acest

canal şi care organizează tra-
versarea în mod oficial, pilotul,
copilotul şi observatorul 
cursei fiind englezi.

Anul acesta, Avram Iancu a
obţinut titlul de "Performance
of the Year" din partea
Organizaţiei Mondiale de Înot
în Ape Deschise - World Open
Water Swimming Association
(WOWSA), pentru că în anul
2021 a reuşit să înoate 26 de
kilometri împotriva curentu-
lui pe Dunăre, într-un timp de
18 ore şi 30 de minute, o
premieră mondială.

Avram Iancu: Au fost condiţii foarte dure,
curenţi foarte puternici pe Canalul Bristol

P
e fondul unui motto
semnat de Stelian
Fulga, terapeut

român școlit de călugării
șaolin: „Nu există nici boli
și nici bolnavi. Toate bo-
lile vin de la o alimentație
necorespunzătoare”, am
purtat discuții cu mai
mulți hunedoreni, foști
siderurgiști, pe tema
„Sănătatea - cel mai de
preț dar al vieții”.

Din vorbă în vorbă, aflată
lângă noi, prof. Isabela Susanyi
(foto), ne-a sugerat ideea să
citim cartea lui Stelian Fulga
intitulată „A doua șansă cu
Stelian Fulga”.

Rugând-o să ne facă totuși o
prezentare succintă a acestei
cărți, cu bunăvoința ce-o
caracterizează, ne-a onorat
dorința.

Așa că, ne-a oferit o scurtă
recenzie a cărții amintite. 

Receptiv la suferințele nea-

mului său, înzestrat cu har
divin, cunoaștere și empatie
față de semeni, dl. Stelian
Cătălin Fulga vine în întâmp-
inarea noastră cu o carte salva-
toare „A doua șansă cu Stelian
Fulga/ Alimentele leacuri sau
otrăvuri?”

Deși se naște în Oltenia
(Bistreț, jud. Dolj), tânărul
Fulga se instruiește departe de
hotarele țării, în America, la San
Francisco, și urmează cursurile

Facultății de Parapsihologie din
California. Însetat de
cunoaștere, timp de 4 ani se
inițiază în conceptele și mis-
terele călugărilor shaolin, re-
tras în toposul sacru tibetan.
Captivat de miracolele naturii,
de plantele magice, de armonie
și de echilibru, valorifică
învățăturile dobândite și se
consacră vindecării suferinzilor
de pretutindeni. 

În opera de față, dl. Stelian
Fulga expune argumente
științifice, vorbește detaliat de-
spre importanța alimentației în
funcție de grupele sanguine,
explică procesele biologice care
se desfășoară în organism,
modul de funcționare corectă a
acestuia, analizează, oferă
soluții. Însuși titlul cărții
sintetizează conținutul și
dezvăluie secretul celei de-a
doua șanse pe care o primim,
dacă alegem alimentația
corectă.

Limbajul ghidului terapeutic
este simplu, pe înțelesul orică -
rui cititor, pentru  o înțelegere
totală și imediată a mesajului,
dar și pentru a se evita confuzi-
ile.

Cartea debutează cu imple-
mentarea detaliilor care
alcătuiesc „cura de dezintoxi-
care” (repetată după 14 zile).
Tot aici lecturăm „Ciorba de
legume fără foc”, pentru mine,
recunosc, o noutate și o curioz-
itate. 

Absorbită de ineditul infor -
mațiilor, mi-am dat seama/ am
conștientizat că mă aflu pe un
teritoriu necunoscut. Am
învățat că este obligatoriu să ne
hrănim sănătos și am avut
revelația multor greșeli de
alimentație, datorate ignoran -
ței.

Granița dintre „leacuri” și
„otrăvuri” este una subțire,
invizibilă, pentru neinițiați, iar
fără documentare, fără înțe -

legere și cercetare, trendul de
consumerism ne transformă în
victime sigure. 

Vă recomand cu drag o carte
care ne apără de primejdii, de
boli și de moarte. O carte a
speranței. Țineți cont de faptul
că bolile încep și se sfârșesc cu
regimul alimentar, un regim
sănătos, pe care îl găsim în
învățăturile acestui OM de-
osebit, trimis de Dumnezeu să
ne ajute.  

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Un strop de sănătate

A doua șansă cu Stelian Fulga
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Crişcior/Bucureşci -
Autorită ţile locale din co-
munele Crişcior şi Bucureşci
au început procedurile prin
care cetăţenii din cele două
aşezări pot să obţină o
reduce re la jumătate a
preţului final pentru electric-
itate. La sediul primăriei se
găsesc formularele de cerere
necesare pentru a fi înaintate
în vederea obţinerii unui tarif
mai bun. 

Program prelungit
„Toţi consumatorii – per-

soane fizice care au domiciliul
stabil şi locuiesc efectiv în cele
patru localităţi componente
ale comunei Crişcior, bene -
ficiază de reducerea cu 50% a
preţului final al energiei elec-
trice, aferent contractului de
furnizare încheiat. În sensul
acordării acestei reduceri,
invităm toţi consumatorii per-

soane fizice să depună la
sediul Primăriei Crişcior sau
pe adresa de email
prim.criscior@yahoo.com
cere rea pentru acordarea re-
ducerii la energia electrică”, a
transmis primarul comunei,
Ovidiu Furdui. 

Cererile şi documentele
necesare se depun până pe
16 august la sediul Primăriei
Crişcior, de luni până vineri,
între orele 9,00-15,00. 

„Este un lucru benefic
pentru populaţie, deoarece
oamenii au nevoie de acest
ajutor în condiţiile în care
viaţa devine din ce în ce mai
scumpă. Este o reducere
meritată pentru că oamenii
de aici, mai ales cei care au
ieşit la pensie şi au venituri
mici, au muncit din greu de-
a lungul vieţii”, a apreciat
edilul local. 

Bucureşci- 
o măsură utilă

La rândul său, primarul co-
munei Bucureşci, Mircea
Ghilean, a declarat că
administraţia locală a desem-
nat un funcţionar din cadrul
instituţiei, care se ocupă spe-
cial de preluarea docu-
mentelor în vederea obţinerii
reducerii de 50% pentru elec-
tricitate. Tot aici se pot obţine
şi formularele necesare pen-
tru cerere.

„Preluăm actele până pe 16
august, după care se va face o
centralizare a acestora. Avem
un funcţionar pregătit pentru
a lămuri toate problemele şi
care-i va ajuta pe oameni în
completarea formula relor.
Este o măsură utilă deoarece
zona noastră este una relativ
săracă şi cu mulţi oameni în
vârstă. Majoritatea trăiesc din
pensie sau sunt plătiţi cu
salariul minim pe economie.
Este un lucru binevenit acest
ajutor”, a spus primarul co-
munei Bucureşci. 

El a estimat că peste 400 de
gospodării vor beneficia de
prevederile legii. 

Actele care trebuie depuse
sunt: cartea de identitate,
declaraţie pe proprie răspun -
dere, copia ultimei facturi
emise de furnizorul de energie
electrică, în scopul identificării
furnizorului. 

Nu beneficiază de aceste
drepturi persoanele fizice care
nu şi-au achitat facturile sca-
dente în termen, persoanele
fizice vinovate de încălcarea
prevederilor legale referitoare
la pescuit, vânat şi exploatarea
fondului fores tier, persoanele
care desfă şoară activităţi eco-
nomice- persoanele juridice. 

Tarife reduse cu 50% la energie şi

gaze pentru locuitorii zonei

Munţilor Apuseni

Deva – O prevedere legală
vine în sprijinul locuitorilor
din zona Munţilor Apuseni,
astfel că aceştia pot beneficia
de reduceri cu 50% la furni-
zorii de energie electrică şi
gaze naturale. În acest con-
text, preşedintele Consiliului
Judeţean (CJ) Hunedoara,
Laurenţiu Nistor, a transmis o
adresă premierului Nicolae
Ciucă prin care solicită ca
furnizorii de energie electrică
şi gaze să respecte legea. 

“În cuprinsul Anexei 1 la
Hotărârea Guvernului nr.
323/1996 privind aprobarea
Programului special pentru
sprijinirea dezvoltarii eco-
nomico-sociale a unor locali -
tăţi din Munţii Apuseni, cu
modificările şi completările
ulterioare, se regăsesc şi
locuitori ai judeţului Hune-
doara ale căror interese le
reprezint în calitate de
preşedinte al Consiliului
Judeţean Hunedoara. Este
vorba despre locuitori ai mu-
nicipiului Brad şi ai unui

număr de 15 comune:  Baia de
Criş, Balşa, Baiţa, Blăjeni,
Buceş, Bucureşci, Bulzeştii de
Sus, Certeju de Sus (parţial),
Crişcior, Geoagiu (parţial),
Luncoiu de Jos, Ribiţa, To -
meşti, Vaţa de Jos, Vălişoara”,
a precizat preşedintele CJ
Hunedoara.

El a arătat că a trimis mier-
curi premierului Nicolae
Ciucă şi ministrului Energiei,
Virgil Popescu, o adresă prin
care aduce la cunoştinţa con-
ducerii Executivului faptul că
unul dintre furnizorii de ener -
gie electrică nu aplică preve -
derile legale în vigoare.

“Pe această cale, am solici-
tat premierului Nicolae Ionel
Ciucă să ia urgent măsurile
legale ce se impun, astfel încât
locuitorii să beneficieze de
măsurile adoptate de Guvern
pentru ca Programul special
pentru sprijinirea dezvoltării
economico-sociale a unor
localităţi din Munţii Apuseni
să producă efecte!”, a conchis
Laurenţiu Nistor. 

Primăriile din Crişcior şi Bucureşci
primesc cereri pentru reducerea

tarifelor la electricitate 

Ovidiu Furdui                               Mircea Ghilean
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E
chipa  de junioare din
România care
participă la Festivalul

Olimpic al Tineretului Eu-
ropean (FOTE)  alcătuită
din Amalia Puflea, Amalia
Ghigoarţă (legitimată la
LPS Cetate Deva) şi 
Sabrina Maneca Voinea 
au câștigat prima medalie
de aur pentru delegația
României, în concursul pe
echipe la competiția din
Slovacia. 

Gimnastele noastre au acu-
mulat un total de 102.950
puncte România situându-se pe
primul loc   înaintea  repre zen -

ta tivelor Germaniei (102.500
puncte) și Italiei (102.150
puncte).

Sportiva Amalia Puflea a
acumulat un total de 51.650
puncte, cu care ea s-a clasat
locul secund în concursul de la
individual compus după Helen
Kevric (Germania, 51.750
puncte). Pe locul al 3-lea Lilou
Viallat (Franța, 51.650).

Cele trei gimnaste medali-
ate cu aur fac parte din pro-
gramul “Țară, țară vrem
cam pioane”, coordonat de
antrenorii emeriți Mariana Bi-
tang și de Octavian Bellu și
finanțat de OMV Petrom. Com-

ponente ale CNOPJ Deva și
Constanța, ele sunt antrenate
de Lucian Sandu, Gina Gogean
Groza, Ramona Micu și Florin
Uzum  în centrul devean, unde
se află în pregătire Amalia Pu-
flea și Amalia Ghigoarță iar
Sabrina Maneca Voinea se
pregătește la Constanța cu
mama ei, Camelia Voinea.

Gimnastele noastre păs -
trează șanse mari la medalii și
în finalele pe aparate! Amalia
Puflea s-a calificat în finalele
de la bârnă și sol, Sabrina
Maneca Voinea la sărituri și
sol, iar Amalia Ghigoarță la
paralele.

Gimnastică 

Două medalii, aur și
argint pentru gimnastele

din România la FOTE

O
mul de afaceri amer-
ican Jim Irsay a
achiziţionat cu 6,18

milioane de dolari centura
de campion a legendarului
boxer american Muham-
mad Ali, cucerită în 1974

în faţa compatriotului său
George Foreman, cu ocazia
celebrului meci supranu-
mit "Rumble in the Jungle",
informează AF

Proprietarul echipei Indi-
anapolis Colts din NFL (Liga

profesionistă de fotbal ameri-
can) a anunţat duminică
această achiziţie, printr-un
mesaj pe Twitter, declarând-
se "mândru că este gardianul"
acestei centuri istorice a
World Boxing Council.

Irsay a sugerat că preţiosul
obiect ar putea fi prezentat în
cadrul unei expoziţii a
colecţiei sale, în luna august la
Chicago, precum şi în septem-
brie la Indianapolis.

Omul de afaceri este
obişnuit cu achiziţiile spectac-

uloase. El deţine, între altele,
chitare care au aparţinut lui
Elvis Presley, John Lennon sau
Prince, precum şi manuscrisul
original al ghidului Alcoolicii
Anonimi scris de Bill Wilson
în 1939.

Preţul de vânzare a cen-
turii, stabilit duminică de Her-
itage Auctions, raportat de
Sports Collectors Daily, a fost
numit unul dintre cele mai
mari plătite vreodată pentru
un obiect de colecţie sportivă.

Muhammad Ali l-a învins

pe George Foreman la Kin-
shasa, Zair (acum Republica
Democrată Congo), prin KO în
runda a opta, pentru a recu-
pera coroana mondială la cat-
egoria grea. De menţionat că
Foreman nu pierduse niciun
meci până la confruntarea de
la Kinshasa.

Ali, care a murit în 2016 la
vârsta de 74 de ani, a păstrat
titlul mondial WBC până în
1978, când a a fost învins de
americanul Leon Spinks.

Box 

A fost vândută centura  de campion 
a lui Muhammad Aly

Fotbal 

Liga a III-a:  CSM Deva și-a
prezentat lotul cu care va

evalua în acest sezon

E
chipa deveană va con-
tinua pregătirile pe
baza proprie, mai ales

că sunt  făcute prepara-
tivele pentru  o posibilă
evoluție pe terenul de pe
Stadionul Cetate Deva, sta-
dion la care  se fac
modernizări și se lucrează
intens la suprafața
gazonată.

Președintele clubului Nelu
Ardelean și ștaful tehnic  al
echipei au  fost gazdele întâl-
nirii la care au fost invitați
jurnaliștii ( de apreciat că au
fost invitați mai mulți jurnaliști,
fie ei și din presa incomodă)
care au aflat astfel noutățile din
lot. Rămâne la timonă antre -
norul principal Ștefan Nanu
alături de care se află Dorian
Gugu-antrenor secund, Daniel
Cherecheși-director sportiv,
Joszef Magyari- delegate si
antrenor cu portarii și Ioan
Răfăilă – masseur.

Lotul de jucători prezentat
are câteva noi achiziții: Eduard
Lazăr-portar transferat de la
Sporting Cluj Napoca, Bogdan
Vișan-fundaș stânga venit de la
Sticla Arieșul Turda, Andrei
Iana-mijlocaș- transferat de la
Academica Clinceni, Alexandru
Popescu atacant- venit de la
Vendita Colonești, Brian

Lemac-atacant transferat de la
Focsani, George Pătulea-
fundaș- venit de la Horezu,
Daniel Creciunesc-mijlocaș
transferat de la Someșul Dej,
Adrian Bedea-mijlocaș venit de
la CS Corvinul, Alexandru Nea-
goe-fundaș- transferat de la
LPS Banatul Timișoara, Mario
Moroșan-mijlocaș- venit de la
Universitatea Cluj Napoca și
Antonio Nicoară-mijlocaș pro-
movat de la Centrul de juniori
al CSM Deva.

Au rămas în lotul echipei o
serie de jucători care au
evoluat și în sezonul trecut la
CSM Deva-Mihai Bădescu,
Alexandru Doboș, Bogdan
Țoiu, Adrian Marica ,Erwin
Bloj, Daniel Branea, Mahrez
Mahadi Kayondo, Szabolcs
Kelemen, Narcis Plută, Florin
Stelea, Andrei Șulea, Raul Tod
și Alexandru Ioardache, cărora
conducerea tehnică le-a pre-
lungit contractele și pe care
tehnicianul Ștefan Nanu se
poate baza.

Pregătirea formației devene
va continua  la baza de la Sta-
dionul Cetate iar primul amical
din perioada de pregătire este
programat sâmbătă 30 iulie la
Hateg, unde devenii vor primi
replica noii promovate,
Retezatul.



M
ax Wenders,
antrenorul Sofiei
Kenin și fostul co-

laborator al Jelenei
Ostapenko, a primit o sus-
pendare uriașă din partea
Agenției Internaționale
de Integritate a Tenisului.
Antrenorul olandez, care
a lucrat cu mai multe
jucătoare importante din
circuitul WTA, a fost găsit
vinovat pentru trucare de
meciuri.

Wenders este antrenorul,
dar și partenerul de viață al
Sofiei Kenin, campioana de la
Australian Open 2020. De
asemenea, olandezul a fost
sparring partnerul Jelenei
Ostapenko, câștigătoarea
trofeului la Roland Garros
2017.

Agenția Internațională de
Integritate a Tenisului l-a
suspendat pentru o perioadă
de 12 ani pe Max Wenders,
omul care de anul trecut a în-
ceput să o antreneze pe Sofia
Kenin și care ulterior a de-
venit iubitul americancei.
Tehnicianul olandez a fost
găsit vinovat pentru trucare
de meciuri, în urma unei an-
chete care a început în 2021.

Meciurile trucate au avut
loc în luna aprilie a anului
trecut. În vârstă de 26 de ani,
Max are interzis la orice ac-
tivitate care are legătură cu
tenisul până în anul 2033. În
plus, olandezul a primit și o
amendă în valoare de 12.000
de dolari.

Wenders a recunoscut
acuzațiile! Asta după ce olan-
dezul a distrus o parte din
probe, îngreunând mersul
anchetei. De-a lungul carierei
sale de antrenor, Max Wen-
ders a lucrat și cu o jucătoare
din România, Miriam Bul-
garu, apoi a făcut parte din
staff-ul lui Demi Schuurs
(jucătoare de dublu, aflată în
prezent pe locul 18 mon-
dial)! Din aprilie 2021, el
făcea parte din echipa Sofiei
Kenin. De asemenea, Max a
fost partener de antrena-
ment (sparring partner)
pentru Jelena Ostapenko și a
făcut parte la un moment dat
și din echipa jucătoarei Anett
Kontaveit (antrenor secund).
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Tenis de câmp 

Un alt antrenor suspendat pentru 
trucarea meciurilor

F
ederaţia Română de
Şah a anunţat, luni,
că au fost stabilite

loturile care vor
reprezenta România la
cea de-a 44-a ediţie a
Olimpiadei de şah, care va
avea loc în perioada 28
iulie-10 august, la Chen-
nai (India).

Lotul feminin, al cărui
căpitan este Gergely Szabo, le
cuprinde pe Irina Bulmaga,
Luminiţa Cosma, Alessia Cio-
lacu, Miruna Lehaci şi Mi-
haela Sandu.

Din lotul lotul masculin,
care îl are căpitan pe Lucian
Miron, fac parte Tiberiu

Geor gescu, David Gavrilescu,
Mircea Pârligras, Constantin
Lupulescu, Vlad Jianu şi Bog-
dan Deac.

La Olimpiada de şah de la
Chennai sunt aşteptaţi 349
de şahişti, 187 la masculin şi
162 la feminin, din 188 de
ţări.

Z
eci de copii și tineri
din întreaga țară
sunt așteptați să ia

parte la acest turneu orga-
nizat de Clubul Sportiv
Municipal Petroșani, 
care funcționează în di-
recta subordine a
administrației publice 
locale

Prin competițiile destinate
copiilor și adolescenților, prin
rezultatele obținute, munici -

piul Petroșani dovedește că
duce mai departe, la nivel
înalt, tradiția tenisului de
câmp.

Primăria și Consiliul Local
al Municipiului Petroșani
susțin și încurajează mișcarea
sportivă, prin secțiile de profil
care funcționează în cadrul
CSM Petroșani, activitatea
fizică fiind esențialã pentru
dezvoltarea armonioasă a
copiilor.

Loturile României pentru

Olimpiada de șah

Tenis de câmp

La Petroșani - Cupa CSM Jiul



Cunoscute și apreciate
încă din antichitate,
aceste fructe, cu o

concentrație generoasă de
vitamine, minerale și fibre,
ne potolesc setea în zilele
toride ale verii, încân-
tându-ne cu aromele lor
unice. Atât pepenii roșii cât
și cei galbeni previn sau
tratează mai multe
afecțiuni, fiind considerați
de către nutriționiști
adevărate medicamente
naturale pentru organism.

Pepenele verde - 
proprietăți terapeutice

Apreciat atât pentru gust,
cât și pentru calitățile sale
curative, pepenele roșu, care
hidratează  de două ori mai
mult ca apa, revitalizează or-
ganismul, fiind o adevărată
sursă de sănătate. Atât pulpa
pepenelui roșu cât și semin -
țele sale conțin nutrienți
valoroși. De asemenea, li-
copenul care asigură pigmen-
tul pepenelui este un
antioxidant puternic, eficient
în prevenirea unor forme de
cancer. Pepenele verde ajută
la reducerea presiunii arteri-
ale, scade riscul de obezitate,
diabet sau boli cardiovascu-
lare, îmbunătățește sănătatea
părului și contribuie la
reglarea greutății corporale.
Pentru detoxifierea organis-
mului, pepenele roșu se
consumă între mese, în
cantități moderate. 

Cum vom alege
pepenii?

• În primul rând, trebuie
evitați cei deformați sau
turtiți la un capăt.

• Atunci când codița

pepenelui este uscată,
înseamnă că acesta a fost
cules de mult timp și este bine
să-l evităm. 

• Acolo unde codița se
prinde de fruct, se formează un
cerculeț ca o linie de sudură. La
pepenii copți, această liniuță
este măcar parțial de culoare
brună, scrie sanatate.ro. Dacă
această liniuță este complet
verde, înseamnă că pepenele
este necopt.

• Coaja pepenelui trebuie
să fie cât mai lucioasă și de un
verde închis. La apăsare,
aceasta nu trebuie să fie
moale. Atunci când batem în
coaja unui pepene copt, tre-
buie să aibă un sunet gol, iar
la apăsare, se va auzi un
pârâit, semn că este copt și
dulce.

• Dacă avem de ales între

doi pepeni de aceeași mărime,
îl vom lua pe cel mai greu,
semn că acesta este matur. Cei
cruzi sunt mai ușori.

• Trebuie să fim atenți și la
punctul de coacere, care se
află la capătul opus al cozii,
acolo unde fructul stă drept.
Dacă acesta are culoarea
verde deschis sau alb, fructul
este necopt. Dacă are culoarea
galbenă, pepenele este copt.

Testarea pepenelui
Ca să ne dăm seama de cali -

tatea pepenelui achiziționat și
mai ales să vedem dacă el
conține coloranți, specialiștii
ne sfătuiesc să procedăm în
felul următor: 

•  Vom pune o bucățică din
miezul pepenelui într-un
pahar cu apă. Dacă apa se
colorează în roz sau galben,

înseamnă că pepenele conține
coloranți.

• La tăiere, miezul pepe-
nilor (roșii sau galbeni) tre-
buie să fie moale și nisipos.
Dacă este neted şi lucios, ceva
nu este în regulă.

• Atât pepenii roșii, cât și
cei galbeni, lăsați peste
noapte la frigider, dacă vor
avea miezul lipicios, este
semn că au un conținut mare
de nitrați.

• După achiziționare, vom
introduce pepenele într-un
vas cu apă. Dacă se ridică la
suprafață, este semn bun. În
caz contrar, n-ar trebui con-
sumat.

Sucul de 
pepene roșu

Hidratează, vitaminizează
și ener gi zează organismul.

Bogat în betacaroten, acesta
înceti nește procesul de
îmbătrânire și întărește sis-
temul imunitar, scrie sfatna-
turist.ro. Sucul proaspăt este
util în cazul bolilor de ficat,
consumându-se câte 200 ml
de două-trei ori pe zi.

Semințele
De culoare neagră, maro

sau albă conțin substanțe care
au capacitatea de a regla ten-
siunea arterială, fiind utile și
în combaterea aterosclerozei
şi a anginei pectorale, spun
specialiștii. Se consumă de-
scojite și măcinate fin, câte
una-două linguri pe zi, combi-
nate cu miere de albine. Bo-
gate în fibre, acestea asigură o
bună digestie, distrugând
totodată și paraziții intesti-
nali.
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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. ....................................................

$

Pepenii  galbeni și verzi  -
adevărate medicamente naturale

https://paranteze.md/



Pentru eliminarea
nisipului și a pietrelor

de la rinichi
Este recomandat ceaiul din

semințe, care se prepară din
patru linguri zdrobite de
semințe care se pun la fiert,
timp de 15 minute, în doi litri
de apă. După ce se strecoară,
ceaiul se consumă pe par -
cursul a două zile, făcându-se
apoi o pauză de trei zile.
Tratamentul se poate repeta
după două săptămâni, cu
pauzele de rigoare.

Coaja pepenelui verde
Bogată în siliciu și clorofilă,

aceasta previne osteoporoza.
Siliciul din compoziția sa
îmbunătățește activitatea
pancreasului fixând și calciul
în organism, iar clorofila are
proprietăți antibacteriene și
antifungice. Nutriționiștii
spun că poate fi consumată
uscată, sub formă de dulceață
sau macerat.

Folosit în cosmetică
Pepenele roșu este folosit

cu succes în tratamentele cos-
metice, întrucât conține mul-
tivitamine și antioxidanți, care
redau strălucire și suplețe
tenului. Sucul de pepene roșu
poate fi aplicat pe față, având
reale calități nutritive. În cazul
arsurilor ușoare sau inflamații
ale pielii, pe locul afectat se
pot aplica felii subțiri de
pepene roșu, care ajută în ast-
fel de situații.

În cazul porilor
dilatați

Se mixează bucățile de
pepene roșu (aproximativ o
ceașcă), împreună cu câteva
frunze de mentă, iar pasta
obținută se pune în recipien-
tul pentru cuburi de gheață.
După ce îngheață, fața se
masează cu câte un cub de
gheață din pepene și mentă.

Pentru înlăturarea
ridurilor

Se amestecă bine  o lingură

de suc de pepene roșu cu o
lingură de avocado zdrobit.
Compoziția obținută se aplică
pe față, lăsându-se să
acționeze aproximativ 20 de
minute, după care tenul se
clătește cu apă călduță.

În cazul punctelor
negre

Se prepară o pastă din
două lingurițe de suc proaspăt
de pepene verde, două
lingurițe de castravete tăiat
mărunt, două lingurițe suc de
roșii și două lingurițe pudră
de orez. Ingredientele se
amestecă bine, iar după omo -
genizare pasta obținută se
aplică pe fața curată, apoi
tenul se spală cu apă călduță
sau rece.

Dulceața din pepene
roșu

Pe lângă că este foarte
gustoasă, dulceața din pepene
are și calități nutritive de-
osebite. Se prepară din: 2,5 kg
miez de pepene roşu1,5 kg
zahăr tos, o lămâie, o fiolă
esenţă de vanilie. Pepenele
roșu se curăță de coajă și
semințe, după care se taie în
bucăți mari. Peste bucățile
tăiate se presară zahărul și se
lasă la macerat trei-patru ore.
După acest interval, se adaugă
lămâia tăiată în rondele mici și
esența de vanilie. Ingredien-
tele se pun la fiert, la foc
potrivit, amestecându-se din
când în când. Dulceața se lasă
la fiert aproximativ 40 de
minute până când bucățile de
pepene devin sticloase, iar
siropul se leagă. Se păstrează
într-un loc răcoros și aerisit.

Compot din pepene 
roșu

Pentru obținerea lui se
folosesc doi pepeni, potrivit
de mari, 700-800 g de zahăr
(în funcție de mărimea pepe-
nilor), 5 litri de apă, 3 lămâi,
alte arome preferate. Pepenii,
după ce au fost spălați, se taie
în două, se scoate miezul și se

îndepărtează sâmburii. Mie -
zul, tăiat în bucăți de mărime
potrivită, se așază în bor-
canele bine sterilizate. Apa cu
zahărul se pune la fiert până
dă în clocot, timp în care se
amestecă bine, până la topirea
zahărului. Siropul obținut se
toarnă peste pepenii din bor-
cane, se lasă timp de  15
minute, apoi se pune din nou
în cratiță și se mai fierbe 3-4
minute. Siropul fiert se toarnă
iarăși în borcanele cu pepeni,
se adaugă sucul de lămâie și
aromele preferate, apoi bor-
canele se închid ermetic.

Pepenele galben, 
calități terapeutice
Savuros și răcoritor,

pepenele galben are nu-
meroase beneficii pentru
sănătate. Cu un conținut ridi-
cat de betacaroten, pepenele
galben este diuretic, elim-
inând totodată toxinele din
organism. Potrivit doc.ro.,
consumul de pepene galben
previne apariția gutei, artritei
sau a petelor de pe piele. 

Cum recunoaștem un

pepene galben bun?
• În primul rând, trebuie să

observăm textura cojii și cu-
loarea. Potrivit specialiștilor,
cu cât coaja este mai galbenă
sau crem, iar striațiile de pe ea
sunt mai pronunțate, cu atât
pepenele este mai copt.

• Dacă mai are încă codiță
sau dacă în acel loc sunt
proeminențe, este semn că
pepenele a fost cules înainte
de coacere.

• Locul de unde s-a des -
prins codița trebuie să fie
neted. Dacă este moale și
umed, este semn că pepenele
se va altera.

• La polul opus, acolo unde
a fost cândva floarea, dacă
locul are un miros plăcut, este
semn că pepenele are un gust
dulce și aromat.

• Un pepene copt va fi greu,
tare și trebuie să opună o
rezistență elastică atunci când
este apăsat. 

Remedii naturiste 
Medicament natural de

excepţie, pepenele galben este
util în tratarea sau amelio-
rarea mai multor afecțiuni.

Împiedică retenția 
de apă

Cu un conținut ridicat de
apă, dar și o cantitate gene -
roasă de potasiu, acest fruct
combate umflăturile, edemele
și retenția de apă, scrie
dozadesanatate.ro. În amestec
cu țelină, efectele lui antioxi-
dante cresc. Astfel că: 2 felii de
pepene galben se amestecă
bine cu o tijă de țelină,
obținându-se un suc smoothie
răcoritor, care se poate con-
suma dimineața sau în afara
meselor.

Acționează 
ca laxativ

Întrucât conține o mare
cantitate de fibre și celuloză.
Ca efectele să fie mai mari, se
poate combina cu alimente
bogate în fier:  prune și semin -
țe de chia. Totodată, consumat
înainte de masă, pe stomacul
gol, pepenele galben ajută la
detoxifierea organismului,
reglează apetitul, având și ca -
litatea de a potoli senzația de
foame.

Modifică secreția 
glandei tiroide

Potrivit cercetătorilor pulpa
pepenelui galben conține o
substanță care poate modifica
activ secreția glandei tiroide. În
caz de hipotiroidie, principiile
active din pepenele galben se
fixează pe suprafața celulelor
secretoare, obligându-le să
fabrice hormoni. Când secreția
și eliberarea hormonilor tiroi-
dieni sunt mai intense, aceleași
principii blochează mecanis-
mul celular de eliberare a
tiroxinei.

În caz de 
hipertensiune

Consumul unui kilogram

de pepene galben zilnic, timp
de câteva săptămâni, va ajuta
la reglarea tensiunii și la
îmbunătățirea fluxului de
sânge către și dinspre inimă.

Protejează pielea 
și ochii

În compoziția pepenelui
galben se remarcă o sub -
stanță importantă, xeaxan-
tina, care protejează ve derea
și poate combate efectele
radiaţiilor ultraviolete, susțin
cercetă torii.

În zilele 
caniculare

Se poate prepara  o salată
din pepene galben, care vita -
minizează organismul. Pentru
obținerea ei se folosesc
următoarele ingrediente: 4
roșii prunișoare, tăiate  bu -
căți, 2 felii de pepene galben
tăiate cubulețe, 100 g brânză
mozzarella, tăiată cubulețe.
Ingredientele se asezonează
cu un sos prepa rat din 4 lin-
guri ulei de măsline, patru
căței de usturoi zdrobit și trei
linguri de oțet de mere.

Piureul din pepene
galben

Este gustos și răcoritor,
fiind util mai ales în zilele de
vară. Se obține prin pasarea
cubulețelor de pepene galben
(aproximativ o cană), la care
se adaugă suc de lămâie, o
lingură de pulbere de mentă
și două linguri de miere
polifloră. După omogenizare,
piureul obținut se ține la rece
aproximativ 15 minute.

***
• Nutriţioniştii recomandă

ca pepenii, roșii sau galbeni,
să se consume cu o oră
înainte de masă. 

• Persoanele care suferă de
diabet, duodenită, enteroco -
lită sau ulcer, trebuie să con-
sulte medicul înainte de a
consuma pepene galben.

Cornelia Holinschi

SĂNĂTATE - 929 IULIE - 4 AUGUST 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
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Ar fi de dorit să vă organizați
programul de așa natură încât
să petreceți mai mult timp în
familie. La serviciu aveți multe
de făcut, iar anumite programe
ar putea fi blocate din cauza
unor persoane care nu-și
respectă obligațiile de serviciu.

Dacă plecați în concediu în afara
țării, veți cunoaște persoane in-
teresante și veți avea parte de
activități inedite. În cazul în care
nu puteți beneficia de concediu
în această perioadă, ar fi bine să
vă concentrați pe muncă, în-
trucât este posibil să apară mo-
mente tensionate între colegi. 

Concentrați-vă atenția spre
problemele serioase, legate de
familie și locul de muncă.
Încercați să vă păstrați calmul
atunci când lucrurile nu se
întâmplă așa cum vă doriți. Dacă
vă faceți treaba corect și fără să
vă implicați în problemele altora,
totul va fi în favoarea voastră.

Vă pregătiți de concediu și
încercați să plecați acolo unde
copiii se vor simți foarte bine.
Reușiți acest lucru, vacanța va fi
deosebită și chiar veți primi
vizita unei persoane apropiate.
Faceși proiecte pe termen lung și
chiar intenționați să vă
prelungiți vacanața.

Trebuie să fiți mai atenți atunci
când vă faceți anumite planuri,
întrucât, în ultima vreme, multe
lucruri s-au schimbat. Analizați
cu atenție fiecare situație în
parte și, mai ales, țineți seama de
scumpirile care au interveneit
peste tot. Pregătiți-vă chiar un
fond de rezervă.

Ar fi cazul să solicitați un con-
cediu mai lung, în care să vă
ocupați mai mult de persoana
voastră. Nu țineți seama de
zvonurile răutăcioase care apar
la serviciu și procedați așa cum
considerați că este mai bine pen-
tru voi.

La serviciu aveți mult de lucru și
căutați proiecte noi, care să vă
ajute în muncă. Ca să aveți sorți
de izbândă, veți fi nevoiți să
colaborați cu persoane pe care
le-ați evitat în ultima vreme.
Dacă doriți să plecați în con-
cediu, începutul lunii august este
o perioadă bună.

Planurile voastre legate de reno-
varea locuinței sau de achizițio -
narea unor obiecte dorite vor
prinde contur. Totul este să nu vă
lăsați influențați de nimeni și să
procedați așa după cum vă
dictează conștiința. Beneficiați de
un buget destul de mare și trebuie
gestionat cu atenție.

La începutul intervalului s-ar
putea să apară mici probleme
de sănătate, la care trebuie să le
dați atenție. În caz contrar, se
vor prelungi și vă pot necăji.
Intenționați să plecați într-o
călătorie în afara țării, dar tre-
buie să vă așteptați la cheltuieli
mai mari.

Ați reușit să strângeți banii nece-
sari pentru concediu și mai ales
să vă puteți bucura de ei în
vacanță. Astrele vă favorizează
colaborările  în afara serviciului,
iar acest lucru este benefic pen-
etru voi. Reușiți chiar să
acoperiți o datorie mai veche.

Este momentul să luați singur
deciziile atunci când vine vorba
despre viața și activitatea
voastră. Nu vă lăsați influențați
de nimeni, chiar dacă persoana
iubită nu este de acord cu decizi-
ile pe care le luați. Spre sfârșitul
intervalului aveți un eveniment
important în familie.

Apar situații complicate la servi-
ciu, mai devreme decât v-ați
așteptat. Ca să treceți peste toate,
aveți nevoie de sprijinul colegilor.
În continuare vă bucurați de ven-
ituri consistente și căutați să
cumpărați lucruri pentru casă.
N-ar strica să mai lăsați pro -
blemele și pe seama altora.

• După vizita la oftalmolog
- Bună iubitule !
- Bună .. Ce ţi-a spus oftalmologul?
- A spus că trebuie să port ochelarii ăştia.
- Nu îţi face griji, îţi stă bine.
- Mersi, dar mi se pare că sunt mai urâtă cu

ochelari.
- Ştii de ce te vezi mai urâtă ?
- De ce?
- Pentru că vezi mai bine…

• Discuție între soți
– Iubito, ce vei face dacă mâine mor ?
– Voi fi devastată.. răspunde ea. Viața mea își va

pierde sensul..
– Te vei recăsători ?
– Nu… Sigur nu mă voi recăsători..
– Dar de ce nu te vei recăsători ?
– Pffff.. bine, mă voi recăsători dacă vrei să auzi

asta.
– Cât timp…
– Cat timp ..ce ?
– Cât vei rezista până te vei recăsători ?
– Un an.
– Vei dormi cu el ?
– Desigur, el va fi soțul meu…
– În patul nostru ?! 
- Da, în patul nostru…
– Și îl vei lăsa să-mi poarte hainele ?
– Da, cele care i se potrivesc..
– Îl vei lăsa să-mi folosească bețele de pescuit ?
– Nu!
– Nu înțeleg, te culci cu el în patul nostru, îmi va

purta hainele și nu îi vei lăsa să-mi folosească bețele
de pescuit..

– Nu are ce face cu ele. El este vânător.

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 29 iulie
PRO CINEMA, ora 20,30, Reservation Road
ANTENA 1, ORA 22,45, Captură la dublu

Sâmbătă, 30 iulie
DIVA, ora 20,00, Crime la licitație
TVR 1, ora 23,40, Drumul supraviețuirii

Duminică, 31 iulie
FILMCAFE, ora 20,00, Orașul polițiștilor
TVR 2, ora 22,00, Selma

Luni, 1 august
PRO CINEMA, ora 20,30, Gardienii destinu-

lui
NAȚIONAL TV, ora 21,00, Tâlharul

Marți, 2 august
PRO CINEMA, ora 20,30, Un destin special
TVR 1, ora 21,00, Django trage primul

Miercuri, 3 august
TVR 2, ora 20,00, Culoarea dragostei
PRO CINEMA, ora 20,30, Arma secretă

Joi, 4 august
TVR 2, ora 20,00, Misterele Aurorei Teagar-

den
NAȚIONAL TV, ora 21,00, Unde sunt banii?

Sâmbătă, 30 iulie, ora 23,30

O afacere regală 
Acțiunea filmului are loc în secolul al XVIII-lea și

spune povestea unui om obișnuit, care reușește să
câștige inima reginei și pornește o revoluție. În acea
perioadă,  prințesa Caroline este obligată să se
mărite cu regele Danemarcei, Christian al VII-lea -
un rege din ce în ce mai nebun. Dar  atunci când la
palat sosește doctorul german Struensee, un idea -
list curajos, care riscă totul în căutarea libertății
poporului, lucrurile se schimbă. El devine iubitul
reginei și prietenul regelui, preluând foarte repede
puterea, fiind aproape rege, timp de un an. Visând
la o lume mai bună, în care puterea aristocrației să
fie diminuată, doctorul împreună cu regina pun la
cale anumite reforme care vor schimba pentru tot-
deauna întreaga națiune.

PRIMA

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

400 - A - A - A - S - A - D - M - BO - POVESTE DE IUBIRE - DU - AURII - ARC - ANOD - RENASTE - TATA - ANCII - PAR - DIE - C - BR - DA - TRAI
- INEC - MATI - ZMEI - I - RAM - AVAN - ARI - A - IV - TU - AMAR - REA - N - STIR - ROIT - T - SAC - UI - AA - AI - TA - E  - ARM - U - V - A - A -
AP - M - DUPA ANI SI ANI DE ZILE - RA - RUTIER - MIT - AER - NASTE - ACT - ANACONDA - ITI - MIAU - MIR - SEFI - LAT - LESA



D
eclarația jurnalistu-
lui belgian Michel
Collon s-a răspândit

repede în toata lumea: 
,,Occidentul este doar o
civilizație a hoților”. 
Oare mai putem vorbi de
democrație, libertate, drep-
turile omului? Dar cine să
ne asigure libertate, drep-
turi etc. Declarațiile ziaris-
tului sunt cutremurătoare,
dar au un mare sâmbure 
de adevăr.

Nu realizăm ce înseamnă

libertate

Deoarece nu am trăit, nu am
ales și nu am gândit niciodată
în mod liber. Am trăit mai bine
sau mai rău, în funcție de con-
text și poziție socială, dar nu în
libertate. Libertatea ne este un
concept străin, politizat și ide-
ologizat până la denaturare. Nu
cunoaștem această realitate,
pentru că aici nimeni nu a trăit
cu adevărat într-o țară liberă. O
țară liberă este una cu o
structură de conducere simplă,
non-militară, restrânsă la
nevoile administrative ale unei
societăți preocupate de edu ca -
ția, solida ri tatea și de discernă -
mântul membrilor săi, care nu
se amestecă în viețile oame-
nilor, nu le impune ideologii, nu
le controlează activitățile și nu
intervine să corecteze orice
este incomod conducerii prin
coerciție, restricții, propagan -
dă, intrigi și manipulare. 

Libertatea nu este voința
unei minorități protejate
printr-un sistem abuziv, ridi-
cate printr-un mecanism, așa-
zis “democratic”, la nivelul unui
adevăr incontestabil. Liber-
tatea înseamnă asigurarea
cadrului social pentru acțiune,
gândire și exprimare liberă,
dar, mai ales, pentru capaci-
tatea de alegere liberă a valo-
rilor, singurele care dictează
opțiunile membrilor societății.
Libertatea nu înseamnă capi-
talism, sălbatic și cinic, nici
democrație dirijată, cu lozinci
meritocratice și staruri politice,
care legitimează regimuri mil-
itare capabile să execute mai
riguros decât “civilii” ordinele
primite. 

Libertatea, doar aceasta, e
singurul scop al justiției, fără de
care funcționarea societății
creează suferință și haos con-
trolat. 

Este un exercițiu de liber-
tate orice încercare de dina-
mitare a unui univers cognitiv
care legitimează abuzurile sis-
temului de stat și anulează lib-
ertatea în numele democrației.
De aceea, orice conștiință,
minte sau idee liberă întâm -
pină, mai devreme sau mai
târziu, rezistența acestui sis-
tem de stat, care este incom-
patibil cu libertatea oamenilor. 

Dar nu numai acest ziarist
belgian a început să spună un
adevăr. Am rămas uimit de cu-
vintele lui Victor Orban referi-
toare la Occident (UE), din care
citez: ”Statul de drept a început
să facă ce nu este prevăzut în
statut”. Iar politicienii noștri
dorm sau asculta când ”cântă”
Ursula, pentru a-i executa or-
dinele. 

A fost răsturnat eșichierul

geopolitic planetar 

Iar piesele se reașează pe
tablă alandala. Sau cu un
anume schepsis? În noua de-
zordine mondială se profilează
toate două tabele, chiar dacă
nu la fel de tranșant conturate
ca în timpul războiului rece,
imediat postbelic. Soli-
darizarea și acțiunile fiecăruia
sunt însă deficitare. Aliații sunt
mânați de interese proprii și
adesea diferite sau chiar
opuse. Sunt mai degrabă „îm-
potriva” cuiva sau a ceva, decât
„pentru” ceva fiind mânați de
considerente conjuncturale.
Observ acest haos mondial și
constat că la putere sunt unii
bezmetici.

Bezmeticismul este o boală
specifică unor specii de ter-
mite, este o boală ce duce la
dispariția speciei respective.
Ajuns la specia umană este
chiar mai periculoasă,
dereglează totul. Bezmeticii
știu totul, rezolvă totul, nu
admit concurența, sfaturi, co-
laborare etc. Cine nu gândește
și nu face ca ei, trebuie urgent
suprimat. Boala este planetară,
uciderea japonezului este o
dovadă grăitoare.  

La noi, în România, in-
festarea este mare, bezmeticii
folosesc arma pshiotronică
mass media, care este
acaparată în totalitate de ei.
Soroșiștii încep sa fie foarte
agresivi, obraznici etc. Asta fac
toți trădătorii de țară și neam,
agenții Soros și slugile vândute

străinilor, care pentru o troacă
plină se vând ieftin. Încercările
de dialog cu acești bezmetici
este imposibilă, ești dușmanul
lor și te execută. Ce realizări
sunt sub parteneriatul SUA și
UE? Un sfert din țară este
vândută și cedată străinilor,
agricultura, industria distrusă,
datorii de sute de miliarde de
euro, recunoașteți aceste
realizări? 

Astăzi, România este

condusă de străini 

Constituția, legile, dreptatea
sunt prafuri în ochii proștilor.
Dacă comentezi vin procurorii
și te execută. Vorbim zi de zi
despre oameni. Noua Ordine
Mondială dorește reducerea
lor la jumătate. Pe de altă
parte, politicienii spun că vor
să ajute oamenii. Este o luptă
între nebuni, bezmetici și o
mică parte, care se străduiește
să mai facă și politica omului. 

Dar cine sunt eu, omul care
scrie acest articol? Oare eu mă
cunosc? Citeam un text al unui
om imperfect, și mă regăsesc
total în el. Am realizat că (au-
torul sau autoarea) parcă m-ar
cunoaște de o viață și mi-a
dedicat aceste rânduri visând
frumos. Cred că în rândurile de
mai jos ne regăsim aproape
toți. Poate sunt un pic naiv. Dar
important pentru mine este că
pot să scriu aceste rânduri. 

Mă adresez ție, omule!

Tu, cel care faci parte din
viața mea! Nu contează cum te
numești. Nu mă adresez cuiva
anume, ci omului drept, pe
care-l cunosc sau nu. De aceea,
îți scriu și-ți spun așa: eu nu
sunt un om perfect, să știi. Am
defecte cu grămada. Am
temeri la care uneori mă gân-
desc nopți la rând. Am lacrimi
pe care le plâng pe ascuns sau
pe care nu le plâng deloc. Am
visuri abandonate și visuri la
care, momentan, nu îndrăz -
nesc să visez. Am și visuri la
care mă gândesc de mult timp
și care nu s-au împlinit nici
până în ziua de azi. Am regrete
care uneori îmi țipă în urechi.
Am amintiri despre care nu
vreau să vorbesc. Pentru că-mi
fac rău.

Să știi că nu am luat cele
mai bune decizii. Din gură nu
mi-au ieșit întotdeauna cele

mai frumoase cuvinte și nici
cele mai potrivite sfaturi. Nu
m-am purtat de fiecare dată
impecabil și nu am fost mereu
pe placul tuturor. Uneori, nu
răspund la telefon. Nu pentru
că am ceva cu persoana care
sună, ci pentru simplul motiv
că, în acele momente, sufletul
și vocea mea nu vor să se facă
auzite. Dar asta se întâmplă
foarte rar. Sunt lucruri despre
mine, cum ar fi faptul că scriu,
pe care nu l-am spus celor mai
apropiați oameni. 

Nu mă consider nici un om
foarte frumos, fizic vorbind.
Da, știu că frumusețea e de fapt
cea interioară, dar spune-mi tu
mie, câți mai privesc în inte-
rior? Am o neîncredere în
mine care uneori mă sperie…
Am obiceiul de a crede în oa-
meni și de ai ierta destul de
ușor.

Nu sunt un om perfect nici
pe departe… și, de multe, ori
nu înțeleg cum de mi spune că
sunt minunat și că am un suflet
minunat. Nu mă consider atât
de minunat precum mă văd
alții. Mă văd normal, obișnuit.
Și dacă mi-a spus să nu mă
compar cu alții, eu totuși, un-
deva în adânc, o fac… în unele
privințe.  Am de muncit în ceea
ce mă controlează. Cred că mai
e până la acel om minunat pe
care îl văd unii în mine. De asta
spun că oamenilor le trebuie
să răbdare cu mine. Răbdare și
înțelegere. Multă.

Cei mai mulți mă privesc și
mă descriu subiectiv, pentru că
mă iubesc și nu mi-ar spune
niciodată ceva care m-ar răni.
Dar ei sunt subiectivi, repet. Ei
știu doar ce le arăt eu, amă -
nuntele nu le cunosc. Ei mă
îndrăgesc pentru cuvintele pe
care le-am spus cândva și pen-
tru faptul că nu am refuzat
niciodată să-i ascult și să
încerce ulterior să le spun că
va fi bine…Mă îndrăgesc pen-
tru glumele pe care le fac și
pentru momentele în care gân-
durile mele au coincis cu gân-
durile lor.

Sunt un om foarte sensibil,
chiar dacă uneori par a fi cel
mai puternic. Mă atașez de oa-
meni și de locuri destul de re-
pede și după ce le-am lăsat în
urmă, plec cu dorul alături de
mine. Sensibilitatea asta poate
fi o calitate, dar poate fi și un
defect. Pentru că e de ajuns să-

mi arunci un cuvânt și să mă
prăbușești, la fel cum poți să-
mi spui ceva și să-mi îns-
eninezi ziua. Puțini știu asta și
poate că mulți vor spune că nu
e bine… Da, nu e bine, dar ce
pot face?

Ultimul lucru pe care-l
vreau e să nu dezamăgesc. Și
totuși am făcut-o. Și crede-mă
că înainte să doară pe cel pe
care l-am dezamăgit, mă doare
pe mine. Cu toate astea, mi-e
frică de ziua în care nu-mi va
mai păsa, asta dacă va exista
vreodată sau astfel de zi. Mi-e
frică de ziua în care voi lăsa pe
fiecare să spună ce vrea, iar eu
îmi voi continua drumul ca și
cum nimic nu s-ar fi întâmplat.

Nu sunt perfect,  

omule drag!

Sunt un om ca și tine. Un om
care greșește, care plânge, care
uneori se ascunde în propria
carapace, un om care are
nevoie de oameni la rândul
său, dar care de prea puține ori
le cere ajutorul, un om care
duce doruri, care e dependent
de iubire și lucruri frumoase.
Un om care atunci când
primește câteva cuvinte calde,
spuse din suflet, se transformă
într-un copil mic, care ab-
soarbe fiecare silabă ca pe o
gura de aer proaspăt.

Un om căreia i se umezesc
ochii când e nedreptățit și
rănit, un om care iubește să-și
pună sufletul mai mult pe hâr-
tie, deși de multe ori și-l pune
și-n palmele blânde sau nu ale
oamenilor…

Un om care uneori vorbește
prea mult sau deloc. Un om.
Atât! Un om care încearcă să
aibă o opinie apropiată de a
dumneavoastră. 

Același, 
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Libertatea rămâne doar 
un vis îndepărtat 



Cu un conținut bogat de vitamine, fier, magneziu și calciu,
corcodușele aduc multe beneficii sănătății noastre. Potrivit
nutriționiștilor, corcodușele au cea mai puternică acțiune
antioxidantă în stare crudă. Culoarea acestor fructe, care
variază de la galben, până la roșu sau mov închis, sunt un in-
dicator al prezenței substanțelor naturale cu beneficii pentru
organism.  Sunt recomandate în anemii, stări de oboseală,
ameliorează şi afecţiunile respiratorii. Întrucât conțin multă
apă și foarte puține calorii, sunt recomandate în curele de
slăbire. Sucul proaspăt de corcodușe este foarte des folosit în
diferite preparate culinare

ciorbă de perișoare acrită cu 
suc de corcodușe

ingrediente pentru perișoare:  500 g carne tocată, o
ceapă, 100 g orez, sare, piper, 2 ouă.

Pentru supă: 3 l apă, o ceapă, un morcov, un păstârnac,
2 linguri pastă de roșii

Pasta de corcodușe: 250 ml apă, 250 g corcodușe, o
legătură de leuștean, sare. 

Mod de preparare:
Apa pentru supă se pune la fiert, iar când începe să fiarbă

se adaugă legumele curățate și tocate. Între timp, se pregătesc
perișoarele, amestecându-se carnea tocată cu ceapă tocată,
orez, sare și piper. La final se adaugă ouăle și compoziția se
omogenizează. Se formează apoi biluțe de mărimea unei nuci,
care se adaugă la supă după ce legumele sunt pătrunse.

Corcodușele se pun la fiert în apă cu sare, lăsându-se până
se desfac sâmburii. Se trec apoi prin sită împreună cu apa în
care au fiert. Când perișoarele sunt fierte, se adaugă pasta de
ardei, pasta de corcodușe, iar ciorba se mai fierbe aproxima-
tiv 10 minute. La final, ciorba se potrivește de sare și piper,
apoi se presară leușteanul tăiat mărunt. Se acoperă cu un
capac, iar după 10-15 minute, se poate servi.
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Mod de preparare: 
Dovlecelul se curăţă de

coajă, se taie rondele şi se
sărează. Separat, se căleşte
ceapa în ulei, după care, se
adaugă  carnea tocată. Se
amestecă să nu se prindă, iar
după câteva minute, cratiţa
se ia de pe foc. După ce

compoziția s-a răcorit puţin,
se adaugă oul crud, usturoiul
tocat, mărarul verde şi condi-
mentele, amestecându-se
până ce ingredientele se
omogenizează.  

Într-o tavă termorezis -
tentă unsă cu ulei se aşază un
strat de dovlecei, peste care

se pune carnea tocată, iar
operaţiunea se repetă, ul-
timul strat fiind cu dovlecei.
Compoziţia din tavă se
decorează cu roşii feliate,
apoi peste ea se toarnă o
cană de apă. 

Tava se dă la cuptor şi se
lasă circa 30-40 min. După ce
s-a copt, deasupra se presară
mărar verde. Musacaua de
dovlecei se poate servi cu
iaurt sau smântână.

Mod de preparare: 
Blatul: albuşurile, sepa-

rate de gălbenușuri, se bat
spumă, adăugându-se zahă -
rul în ploaie, până se obține o
spumă tare. Se adaugă, pe
rând gălbenuşurile, mixându-
se în continuare, se presară
făina în ploaie, iar la final apa.
Se obține un aluat moale, care
se toarnă într-o tavă tapetată
cu hârtie de copt. Tava se dă
la cuptor pentru 25-30 de
minute, până când blatul se

rumenește deasupra. 
crema: miezul de la pe pe -

ne se scoate şi se taie cu bu -
leţe, înlăturându-se sâm  burii. 

Separat, gelatina dizolvată
se amestecă bine cu vinul,
zahărul, zeama de lămâie și
apa, totul fierbându-se câteva
minute. 

După ce blatul s-a răcit, se

aşează din nou în tavă, iar
deasupra lui se pun cubu -
leţele de pepene roşu. Peste
cubulețele de pepene se
toarnă siropul cu gelatină,
răcit, apoi prăjitura se dă la
frigider. 

Când siropul s-a închegat
suficient, prăjitura se ornează
cu frişcă și feliuțe de pepene. 

corcoduşelecorcoduşele

inGrediente

6 ouă, 6 linguri de făină, 6 linguri de zahăr, patru
linguri de apă, un pepene roşu, 3 plicuri de gelatină,
200 g zahăr, 200 ml vin alb, sec, lămâie, 200 ml frişcă.

inGrediente

doi dovlecei, 500 g carne tocată, o ceapă, două roşii,
patru căţei de usturoi, mărar verde, sare, piper, boia,
ulei, smântână, un ou. 

Musaca de dovlecei 

Prăjitură cu PePene roşu 
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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 60 mp, Deva,
str. Al.Pescarilor, bl.A10, sc.1,parter, 2
intrări, 2 focuri, băi, balcon, terasă,
beci, proiect balcon. Preț: 255.000 lei.
Telefon: 0753.671.752.

l Vând casă nouă în Deva, cen-
tral, P+1, SC 216 mp, teren 300 mp, CT,
garaj, totul nou. Preț: 190.000 euro,
negociabil, telefon: 0722.564.004.

l Vând casă cu două corpuri în
localitatea Câinelu de Jos, 1100 mp,
apă, curent, canal, teracote. Preț:
60.000 euro, negociabil, telefon:
0254.215.212.

l Schimb apartament 2 camere
modernizat (schimbat uși, geamuri,
instalații sanitare și electrice), situat
în Simeria, parter înalt, cu casă la țară
sau la oraș. Informații telefon:
0722.546.509.

l Vând apartament 2 camere
Deva, Minerului, circ.50 mp, balcon,
termopan, panou electric PGF, reno-
vat, semimobilat. Preț: 42.000 euro,
telefon: 0745.202.448.

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

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 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 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 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 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 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 spre închiriere apartament
2 camere, et.1, termopane, CT, la 300
m de Profi, str. Cioclovina. Preț:150
euro, telefon: 0722.722.523.

l Ofer spre închiriere apartament
cu 2 camere, et.1, balcon, termopan,
CT, la 300 m de Profi, pe Cioclovina.
Preț: 150 euro, telefon: 0722.722.523.

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 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 teren extravilan Ribiţa,

suprafaţă 16,774 mp, acces drum, acte
la zi. Preţ 27.000 euro, negociabil. Tel.
0742.136.978 sau 0799.756.235.

l Vând în satul Brâznic, comuna
Ilia, teren pentru construcție motel
sau casă de vacanță, 45 ari sau mai
puțin. Terenul se află pe Valea
Brâznicului, drum asfaltat. Telefon:
0729.541.715.

l Vând 1.050 mp. Teren în satul
Rîpaș (Turdaș), la 15 km. De Deva, 
23 km. de Hunedoara. Terenul este
lângă pădure, ideal pentru casă de
vacanță, pomi fructiferi. Preț: 7
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

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 animale.
Preț: 20.000 euro, tel. 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.

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 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.

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 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 social. Telefon: 0742.187.459.

l Vând teren în Bejan-Șoimuș,
2880 mp, FS 33 m, apă, gaz, curent
între case, loc drept, cu proiect Topo.
Preț: 39.000 euro, tel. 0725.425.888.

AUTO

l Cumpăr autoturism Opel,
Skoda, motor 1400-1600, benzină, AF
2010-2015. Ofer până la 5000 euro,
funcţie de starea maşinii. Telefon:
0720.528.350.

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 Tiguan, AF 2011,
96.000 km, 20 TDI Bluemotion, 4x2,Ger-
mania, 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 Întreținem persoane în vârstă
pentru cedare locuință, numai casă la
țară sau la oraș. Informații telefon:
0722.546.509.

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

MATRIMONIALE

l Tânăr, 43 de ani, caut o doamnă
pentru căsătorie, serioasă, gospodină,
de la oraș sau de la țară. Am serviciu
stabil, casă cu tot confortul. Doresc o
relație bazată pe respect, înțelegere și
seriozitate, așa că neserioasele să se
abțină. Tel. 0726.406.462.

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

l Tânăr, 40 de ani, 170/95, 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 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 10 stupi de albine cu 30
lei rama, lăzi goale pentru albine, preț
80 lei/bucată. Telefon: 0722.872.682.

l Caut om pentru îngrijire
gospodărie (persoană fără locuință).
Ofer cazare, masă și salariu. Telefon:
0722.872.682.

l Vând ladă frigorifică Whirlpool,
cu capac vertical, capacitate mare,
farfurii întinse și adânci, castroane,
diferite pahare, tacâmuri diverse pen-
tru restaurant, scaune, băncuțe, masă
dublă. Telefon: 0748.294.350,
0767.395.755.

l Vând canapea extensibilă nouă,
stofă gri, ladă de depozitare, preț ne-
gociabil, 800 lei, Deva. Telefon:
0726.426.011.

l Vând două suporturi de flori din
fier forjat 6, respectiv 7 brațe, înălțime
aproximativ 1 m și două lustre,
aproape noi, a câte trei brațe, globuri
albe. Preț negociabil, telefon:
0721.613.095.

l Vând leandru în ghiveci, cu
crengi și flori multiple de culoare roz,
mirositoare, proveniență Tunisia. Preț
negociabil, telefon: 0724.451.762.

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 costum de femei, talia 48,
nou, din stofă subțire, de culoare
oranje, preț:120 lei. Tel. 0725.483.189.

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.
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16 - ACTUALITATE

Deva – O nouă ediţie a Fes-
tivalul internaţional "Opera
Nights" se va desfăşura, până
pe 31 iulie, în mai multe
locaţii din judeţul Hunedoara.
Manifestarea este organizată
de CJ Hunedoara, iubitorii
muzicii de operă fiind invitaţi
să vadă patru spectacole
pregătite de artiştii Teatrului
Naţional de Operă şi Balet
"Oleg Danovski" din
Constanţa.

Festivalul a început pe 28
iulie, la teatrul din Petroşani,
cu "La Traviata", de Verdi, şi
va continua pe 29 iulie, la
Castelul Corvinilor din Hune-
doara, cu "Cavalleria Rusti-
cana", de Mascagni şi "Paiaţe"
de Leoncavallo.

Pe 30 iulie, publicul
prezent la Castelul Corvinilor
va putea să vadă opera "Rigo-
letto", de Verdi, urmând ca

festivalul să se încheie la
Deva, pe 31 iulie, cu "La Travi-

ata", spectacolul fiind prezen-
tat pe o scenă ce va fi

amplasată în curtea
interioară a CJ Hunedoara.

În cadrul evenimentului,
publicul va avea ocazia să
reîntâlnească nume de
referinţă din muzica clasică şi
de operă din ţară şi
străinătate.

"Teatrul Naţional de Operă
şi Balet 'Oleg Danovski' din
Constanţa, coordonat de
managera sa, soprana
Daniela Vlădescu, a fost de la
primul gong alături de acest
festival, care a crescut spre
nivelul internaţional şi, cu
siguranţă, va deveni din nou
unul dintre reperele culturale
ale judeţului Hunedoara!", au
arătat organizatorii.

Toate spectacolele în aer
liber vor începe la ora 21,00.

Festivalul Opera Nights
este organizat cu sprijinul
instituţiilor culturale din sub-
ordinea Consiliului Judeţean
Hunedoara. 

Festivalul Opera Nights - spectacole
la Hunedoara, Petroşani şi Deva


