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SCHIMBAREA LA FAŢĂ

Fondat de Cornel POENAR

PAG. 9
Sărbătoarea din 6 august
marchează momentul în care
apostolii, pe Muntele Tabor,
s-au convins că Iisus nu este
doar un prooroc al lui 
Dumnezeu, ci chiar Fiul Său. 

ECONOMIEPAG. 2
Locuitorii a 15 comune 
din judeţ pot beneficia de
reducerea cu 50% a 
tarifelor la energia
electrică. Autorităţile se
implică în acest demers.

GRATUIT

Seceta loveşte în
culturile de porumb
Seceta loveşte în
culturile de porumb

TIMP LIBERPAG. 16
Sfârşitul de săptămână
este foarte bogat în 
evenimente culturale, 
atât la Deva, cât şi la 
Hunedoara, unde va avea
loc Festivalul Medieval.

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

Liceele care oferă tinerilor un statut 
profesional de viitor încep să fie căutate 

de absolvenţii de gimnaziu. /pag.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: 
• DOINA STRĂUŢ din Blăjeni
• LILIANA LĂZĂRONI din Toteşti
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- Părinte, am dori câteva
cuvinte duhovnicești adre -
sate elevilor aflați în va -
canța de vară.

- Așadar, cuvântul meu se
adresează vouă, dragi copii și
adolescenți, care vă bucurați
în perioada aceasta de min-
unatele zile ale vacanței de
vară.

Știu că v-ați făcut deja un
program de recreere și de
bună dispoziție, care pre-
supune, printre altele, întâl-
nirea cu prietenii, joacă,
distracție la ștrand, ascultare
de muzică, excursii, drumeții
și alte lucruri frumoase.

De asemenea, cred că v-ați
gândit și cum ați putea să-i
ajutați pe părinții voștri, după
putere, la treburile casei,
punându-vă la dispoziția lor
atunci când este nevoie, ca să
simtă și prin aceasta dra -
gostea ce le-o purtați.

Desigur că nu veți uita să
puneți mâna și pe o carte
bună, ca să vă delectați cu o
poveste sau cu un roman fru-
mos, educativ. Știu că atenția
vă este atrasă în special spre
informațiile oferite de inter-
net, iar telefonul vă acapa -
rează o parte din timp, dar vă
îndemn să nu renunțați și la
frumusețea intrării în min-
unata lume a cărților.

Acestea fiind zise, aș dori
să vă ofer și posibilitatea
înfrumusețării vacanței voas-
tre și cu ceva legat de suflet și
de relația voastră cu Dum-
nezeu, care se cade să fie
neîntreruptă, adică să fie în
atenția voastră atât în timpul

școlii, cât și în timpul
vacanțelor. 

De ce este necesar acest
lucru? Pentru că noi, oamenii,
suntem veșnici, adică fără de
sfârșit și această veșnicie este
de dorit să o petrecem cu
Dumnezeu și cu cei ce L-au
iubit și Îl iubesc pe El.

Cum putem să facem
aceasta? Urmând un program
duhovnicesc de viață. Să nu vi
se pară pretențios   sau greu
de înțeles acest cuvânt,
deoarece, voi, încă de mici ați
început să-l împliniți, mai
mult sau mai puțin. Important
este să nu-l neglijați, pentru
că ar fi o mare pierdere pen-
tru voi și sufletele voastre. O
să vă pun în atenție un scurt
program, pe care aș putea să-
l numesc religios, pentru ca
să-l legăm de ceea ce învățați
în timpul școlii la orele de Re-
ligie, sau la Biserică, la cate-
hezele organizate acolo și o
să-l prezint, ca să-l rețineți
mai ușor, sub formă de în-
demnuri: să nu uitați de rugă -
ciunea zilnică, de dimineața,
de seara și de la masă; Du-

minica este Ziua Domnului și
se cade să i-o oferim Lui prin
participarea regulată la Sfânta
Liturghie (între orele 10-12);
să nu uitați că în perioada 1-
15 august este Postul Ador -
mirii Maicii Dom nu lui. Puteți
participa mai des la Biserică,
la Sfânta Liturghie, dimineața
și la Paraclisul Maicii Domnu-
lui, seara. Tot în acest timp,
postind, vă puteți spovedi și
împărtăși cu Trupul și Sân-
gele Domnului, spre iertarea
păcatelor și spre viața de veci.

În ziua de 6 august bise -
rica vă așteaptă la sărbă -
toarea Schimbării la Față a
Domnului, în 29 august este

sărbă toa rea Tăierii capului
Sfântului Ioan Botezătorul,
iar în 8 septembrie cea a
Nașterii Maicii Domnului.

Este bine să păziți porun-
cile lui Dumnezeu, ascul -
tându-le și împlinindu-le,
puteți citi din Biblie și din alte
cărți folositoare de suflet și să
învățați pe de rost rugăciuni
noi.

În limita posibilităților să
mergeți, însoțiți de părinții
voștri, în pelerinaje la Mă -
năstiri.

Vă puteți folosi de internet
pentru a viziona filme cu ca -
racter religios, să ascultați
pricesne, istorioare din viețile

sfinților și cuvinte ziditoare
de suflet ale părinților
duhovnicești etc.

Să nu uitați că Biserica și
slujitorii ei vă iubesc și vă
îmbrățișează cu toată dragos -
tea, pentru că voi sunteți vi-
itorul de mâine al ei (al
Bisericii) și al țării noastre,
România. 

Să fiți bucuroși și să trăiți
fericiți alături de părinți și de
toți cei dragi ai voștri. Să aveți
vacanță plăcută, pe mai de-
parte, cu binecuvântarea lui
Dumnezeu.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Cuvinte pentru suflet şi relaţia cu Dumnezeu
(De vorbă cu preotul Nicolae-Ioan Boboia - Biserica Sfântul Spiridon, Hunedoara)

Băiţa – Locuitorii comunei Băiţa
pot beneficia de o reducere la
jumătate a tarifului la electricitate,
în baza prevederilor legale ce fac
referire la zona Munţilor Apuseni. 

Potrivit primarului Damian Diniş,
dispoziţiile actului normativ se
aplică tuturor consumatorilor - per-
soane fizice – care au domiciliul sta-
bil şi locuiesc efectiv în cele 11 sate
ale comunei Băiţa. 

„În vederea acordării acestor re-
duceri îi invităm pe toţi consuma-
torii persoane fizice care au
do miciliul stabil şi locuiesc efectiv în
satele comunei, să depună la sediul
primăriei sau pe adresa de email
prim.baita@yahoo.com cererea pen-
tru acordarea reducerii la tariful
pentru energia electrică”, a precizat
primarul comunei Damian Diniş. 

Cererea va fi însoţită de urmă -
toarele documente: buletinul sau

cartea de identitate, o declaraţie pe
proprie răspundere, sancţio na bilă,
conform legii, pentru declaraţii false
cu privire la respectarea preveder-
ilor legale referitoare la pescuitul,
vânatul şi exploatarea fondului
forestier, a vegetaţiei fo res tiere din
afara acesteia şi desfă şurarea
activităţilor econo mice, precum şi
de copia ultimei facturi emise de
furnizor pentru energie electrică –
în vederea iden tificării furnizorului
acestui serviciu.

Cererea va fi depusă până la data
de 12 august. 

Trebuie menţionat că nu bene -
ficiază de acest drept persoanele
fizi ce care nu şi-au achitat facturile
scadente în termen, cei care au
încălcat prevederile legii referitoare
la vânat şi fondul forestier şi
societăţile comerciale.  

Băiţa: Locuitorii comunei pot beneficia de 
reducerea cu 50% a tarifului la electricitate

ANUNŢ

QUANTUM I.P.U.R.L., lichidator ju-
diciar al EUROMARKET COM SRL
anunţă vânzarea unui imobil situat în
Orăștie, str. Gării, nr. 78, jud. Hune-
doara, teren 600 mp, casă de locuit 58
mp, anexă, magazie, preț 16.000 euro,
TVA scutit.

Vânzarea va avea loc prin licitaţie
publică cu strigare, în data de 11 au-
gust 2022, ora 12.00 la sediul lichida-
torului.

În cazul nevalorificării activului,
licitaţia se va repeta în 25 august, 8 și
22 septembrie 2022, în acelaşi loc şi
la aceeaşi oră.

Se primesc permanent oferte de
cumpărare pentru activul menționat.

Garanţia de participare la licitaţie
este 10% din valoarea  activului, cai-
etul de sarcini se achiziţionează de la
lichidator contra sumei de 100 lei +
TVA.

Informaţii la telefon 0730101783.
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Deva – Mai mult 60 % din
culturile de porumb din
judeţul Hunedoara sunt afec-
tate de seceta din ultimele
săptămâni, relevă datele
Direcţiei Agricole Judeţene
prezentate prefectului Călin
Marian în cadrul unei întâl-
niri pe care reprezentantul
Guvernului în teritoriu a 
avut-o, zilele trecute, cu agri -
cultorii din zona Haţeg. 

„Seceta din ultimele săptă -
mâni a afectat în proporție de
60 – 70 % culturile de po-
rumb din județul Hunedoara.
Și celelalte tipuri de culturi de
legume și cereale sunt com-
promise pe suprafețe mari
din cauza lipsei apei”, a pre-
cizat Prefectura. 

Prefectul județului, Călin
Marian, s-a aflat, miercuri
după-amiază, în zona Hațe -
gului pentru a analiza situația
actuală împreună cu o parte
din fermierii afectați de
secetă, dar și cu autoritățile
locale și reprezentanții insti -
tu țiilor județene care aparțin
de Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale. 

Documentaţii 
pentru compensarea

pierderilor

Prefectul le-a transmis
celor prezenți că problemele
fermierilor reprezintă o pri-
oritate maximă pentru insti -
tu ţia pe care o conduce. 

„Vă stau la dispoziție ori -

când pentru a încerca să
rezolvăm situațiile generate
de lipsa precipitațiilor. În
următoarele zile, echipe
mixte de specialiști în agricul -
tură și funcționari din cadrul
instituțiilor statului vor fi
prezente pe câmp pentru a
identifica soluțiile urgente de
salvare, pe cât posibil, a
recoltelor sau pentru a-i în-
druma pe cultivatori să
întocmească documen tațiile
pentru a putea obține com-
pensarea unei părți a pierder-
ilor din această vară.
Împreună, fermieri, instituții
ale statului și autorități locale,

trebuie să fim uniți și să com-
batem efectele secetei, de-
osebit de agresive, din acest
an”, a menţionat Călin Marian.

La Direcția Agricolă Jude -
țeană Hunedoara au fost de-
puse de către fermieri
hu ne doreni solicitări pentru
evaluarea pagubelor înregis-
trate pe o suprafață totală de
1300 hectare, însă cifrele
sunt în dinamică.

Fermierii ale căror culturi
au fost afectate în procent de
peste 30%, și sunt înscriși la
APIA, pot depune la primării,
până la data de 15 noiembrie,
înștiințări privind starea cul-

turilor agricole înființate în
primăvara acestui an.

Situaţia la nivel
naţional

La nivel naţional, suprafaţa
totală afectată de secetă era
de 163.026 de hectare, însă
cifrele sunt în creştere, de la o
zi la alta. Potrivit datelor
Minis terului Agriculturii, din
totalul suprafeţei raportate,
120.102 ha cultivate cu grâu
şi triticale au fost distruse de
lipsa precipitaţiilor, urmează
suprafeţele cultivate cu orz,
orzoaică, ovăz şi secară -

20.292 ha, rapiţă - 20.077 ha,
porumb - 17.329 ha, soia -
1.533 ha, mazăre - 454 ha,
floarea-soarelui - 6.203 ha,
plante furajere - 900 ha, alte
culturi - 3.863 ha.

Situaţia suprafeţelor care
au culturile calamitate se
rapor tează zilnic pe baza pro-
ceselor verbale de constatare
a pagubelor încheiate. Astfel,
până în prezent, au comuni-
cat suprafeţe afectate de
secetă judeţele: Arad, Bacău,
Bihor, Botoşani, Brăila, Buzău,
Călăraşi, Constanţa, Galaţi,
Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa,
Iaşi, Ilfov, Maramureş, Neamţ,
Prahova, Satu Mare, Suceava,
Teleorman, Tulcea, Timiş,
Vaslui şi Vrancea.

Potrivit prognozei agrome-
teorologice emise de Admi -
nistraţia Naţională de
Me    teo  rologie pentru perioada
2 - 8 august, conţinutul de
umiditate pe adâncimea de
sol 0-100 cm, în cultura de po-
rumb neirigat, se va încadra în
limite scăzute şi deosebit de
scăzute (secetă pedologică
moderată, puternică şi ex -
tremă), în Dobrogea, Banat,
Crişana şi Maramureş, pe
suprafeţe agricole extinse din
Moldova, Muntenia şi Oltenia,
local în nordul, nord-vestul,
centrul şi sudul Transilvaniei.

Sub aspect termic, vremea
normală de la începutul inter-
valului va intra într-un proces
de încălzire treptată, în ma-
joritatea zonelor de cultură.

Seceta afectează culturile de porumb

Deva – Termocentrala
Min  tia pare neinteresantă
pentru potenţialii investitori,
în condiţiile în care nici la cel
de-al doilea termen de vân-
zare, prin licitaţie, a produ -
cătorului de energie nu s-a
înscris nimeni. 

Prin urmare, procedura va
fi reluată, în această lună, în
conformitate cu decizia adop -
tată de adunarea generală a
creditorilor de la Complexul
Energetic Hunedoara, de care
aparţine termocentrala cu -
nos cută şi sub numele de
Steaua de pe Mureş. 

Procedura va fi reluată pe
12 august, la acelaşi preţ de

91,23 milioane euro, fără
TVA, şi în aceleaşi condiţii sta-
bilite de adunarea credito-
rilor CEH.

După cum am mai infor-
mat, primul termen al
licitaţiei de vânzare a Termo-
centralei Mintia a fost stabilit
pe 15 iulie, însă atunci nicio
firmă nu a fost interesată de
ofertă, aşa că procedura a fost
reluată pe 29 iulie, opera -
ţiune încheiată, din păcate,
fără succes.

În cazul în care activul nu
va fi valorificat, condiţiile de
preţ şi locaţie şi licitaţie vor fi
menţinute şi la următorul ter-
men din 26 august, aprobat

de creditorii societăţii.
Procedura de valorificare a

acestui activ a fost aprobată
de adunarea creditorilor CEH
în cadrul şedinţei convocate
de administratorul judiciar,
SC Expert Insolvenţă SPRL, la
data de 20 mai 2022.

Printre condiţiile impuse de
Ministerul Energiei companiei
care va achiziţiona termocen-
trala se află şi obliga ti vi tatea
realizării unei noi capacităţi
energetice de 800 MWh în
bandă pe gaz metan şi energie
regenerabilă până la finele 
anului 2026.

Termocentrala Mintia face
parte din CEH şi este com -

pusă din terenuri în supra -
faţă de 329,8 ha şi con -
strucţii, precum şi bunurile
mobile şi echipamentele
aferente.

Termocentrala a fost opri -
tă în martie 2021 din cauză că
nu mai avea cărbune şi per-
sonalul a fost disponibilizat. 

Termocentrala Mintia pare 
neinteresantă pentru investitori
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E
ducația
contemporană are
o abordare centrată

pe elev, pe individ, pe
obţinerea
competenţelor şi dez-
voltarea aptitudinilor
acestuia, precum şi pe
consilierea şi căutarea
acelor strategii care să-l
determine pe elev să
ajungă la potențialul său
maxim. 

Pe acest fond, recent am
stat de vorbă cu prof. dr.
Lavinia ILINA (medalion),
care ne-a declarat în exclusiv-
itate.

–  Învăţarea centrată pe
elev presupune folosirea
abordărilor care sunt ȋn legă -
tură directă cu abilităţile cheie
necesare tinerilor ab sol venţi,
ȋn căutarea unui loc de muncă.

Proiectele şi parteneriatele
europene sunt promotoarele
unor direcții inovative de dez-
voltare instituțională şi
ȋntotdeauna conferă o dimen-
siune europeană ofertei
educaționale. Proiectele de ru -
late ȋn cadrul consorţiului
educaţional sunt cadrul per-
fect pentru o astfel de abor-
dare, pentru că se bazează pe
expertiza educațională a mai
multor parteneri ce
conlucrează pentru identifi-
carea celor mai optime sce-
narii didactice care să ducă la
îndeplinirea acelor deziderate.
Orice proiect este în sine un
unicat, atȃt din punct de
vedere al partenerilor, cȃt şi al
tematicii propuse, care au
drept rezultat împletirea cul-
turilor naționale, a particula -
rităților sistemice şi, mai ales,
al celor care contribuie la
bunul mers şi la finalizarea
proiectului.

Experienţa şi rezultatele
acumulate prin participarea la
proiecte şi programe
educaţionale naţionale şi
internaţtionale, la stagii de
pregătire practică ȋn centre de
formare cu dotare modernă,
actuală asigură elevilor o
pregătire la nivelul standarde-
lor europene.

La nivelul Liceului Tehno-
logic „Transilvania” Deva
derularea proiectelor eu-
ropene a devenit o tradiţie. În
calitate de consilier pentru
proiecte şi programe educa-
tive, dar şi de responsabil
proiecte europene, exemplific
prin enumerare proiectele
derulate în ultimii ani:

• Proiectul de mobilitate
ERASMUS+ în domeniul
formării profesionale -VET
"Let's Build The Future To-
gether" - nr. proiect: 2014-1-
R O 0 1 - K A 1 0 2 - 0 0 1 4 0 1 –
implementat în perioada:
2014-2016;

• Proiectul de mobilitate
ERASMUS+ „Mobilitate Eras-
mus pentru Stimularea
Angajabilităţii Viitoare” - nr.
proiect:  2016-1-RO01-
KA102-024331- implementat
în perioada 2016-2018.

• Proiectul ROSE ,,VIITOR”
– acord de grant nr.
413/SGL/RII/01.01.2018 -
implementat în perioada
2018-2022.

• Proiect ȘANSA – nr.
proiect: POCU/90/6.13/6.14/
107621 - implementat în pe-
rioada 2018-2019.

• Proiectul de mobilitate
ERASMUS+  „Erasmus+, In-
struire pentru Viitor!” - nr.
proiect:  2018-1-RO01-
KA102-048571- implementat
în perioada 2018-2019.

• Proiectul de mobilitate
ERASMUS+  „Erasmus+, Șansa
de a deveni un bun tehnician!”
- nr. proiect:  2020-1-RO01-
KA102-079535- implementat
în perioada 2020-2022.

În cadrul proiectului Eras-
mus+, Șansa de a deveni un
bun tehnician! 84 de elevi (6
fluxuri a câte 14 elevi) au ben-
eficiat de experienţe profe-
sionale deosebite prin
practica ȋn centre de formare
din Uniunea Europeană. Elevii
studiază la liceele care fac
parte din Consorţiul educa -
ţional ȋnfiinţat pentru desfă -
şurarea proiectului, adică:
Liceul Tehnologic „Transilva-
nia” Deva (elevi de clasa a XI-a
de la Calificarea profesională
Tehnician de telecomunicații
şi Tehnician ȋn transporturi,
precum şi de la ȋnvăţământul
profesional Mecanic auto);
Colegiul Tehnic „Henri
Coandă” Timişoara (elevi de la
Calificarea Tehnician Operator
Tehnică de calcul), Liceul
Tehnologic „Mihai Viteazul”
Vulcan (Tehnician Operator
CAD), Liceul Tehnologic de
Transport Feroviar „Anghel
Saligny” Simeria (Tehnician
Operator CAD). 

Tot ȋn cadrul acestui proiect
s-a desfășurat şi o mobilitate
STAF VET - pe domeniul man-
agement ȋn cadrul căreia au
beneficiat de pregătire
managerială 12 profesori şi
directori din cele 4 licee. 

Prin munca susţinută şi ca
o recunoaştere a activităţii di-
dactice şi manageriale am
reuşit obţinerea Acreditare
Erasmus+ ,,SPER - Stagii de
Practică Europene Recunos-
cute!” - nr. acreditare:  2020-1-
RO01-KA120-VET-095761. 

În anul şcolar 2021-2022,
ȋn cadrul acestui proiect euro-
pean au beneficiat de practică
ȋn centre de formare peste
hotare 6 fluxuri de elevi, iar 5

elevi absolvenţi de liceu şi ai
ȋnvăţămȃntului profesional
vor desfăşura un stagiu de
practică de 3 luni (august, sep-
tembrie şi octombrie 2022) la
sediul BMV din Lisabona, Por-
tugalia. 

Deşi ne aflăm ȋn vacanţă, un
număr de 14 elevi din clasa a
X-a – Calificarea profesională
Electrician, electronist auto de
la Liceul Tehnologic „Transil-
vania” Deva derulează prac-
tica profesională ȋn centrul de
formare CEPRA (Centro de
Formação Profissional da
Reparação Automóvel) ȋn Lis-
abona, Portugalia sub coor-
donarea prof. Lavinia Ilina şi
prof. Daniela Maria Ştefan. 

Acest proiect nu ar fi fost
posibil fără excelenta colabo-
rare dintre conducerea şcolii,
prof. Demeter Sorin Marin, a
partenerilor din Lisabona,
Portugalia - Casa Da Educação
- Doamna Rosario Pires, a
reprezentanţilor centrului de
formare CEPRA - Centro de
Formação Profissional da
Reparação Automóvel, dom-
nului director António
Caldeira, a tutorilor de
practică, excelenţi specialişti,
care au pregătit elevii pe du-
rata desfăşurării practicii,
domnii Jose Figeiredo, Luis
Silva, Sergio Coelho.

Atȃt pregătirea practică,
dar şi pregătirea culturală ȋşi
vor pune amprenta asupra
dezvoltării elevilor care bene -
ficiază de aceste oportunităţi
deosebite şi vor face mult mai
uşoară ȋncadrarea lor pe piaţa
muncii.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Elevii Liceului Tehnologic „Transilvania”
Deva şi pregătirea lor europeană
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Deva – Consiliul Judeţean
Hunedoara a solicitat pre-
mierului României clarificări
cu privire la situaţia lucrărilor
de la barajul Mihăileni, de pe
râul Crişul Alb, în condiţiile în
care investiţia începută în anul
1987 nu a fost finalizată nici
acum. 

Autorităţile judeţene cer alo-
carea fondurilor necesare, ast-
fel încât investiţia să fie
definitivată, iar oamenii care
locuiesc în zonă să fie protejaţi
de efectele inunda ţiilor, dar şi
pentru valorificarea poten -
țialului hidro ener getic al râului. 

De altfel, obiectivele care
stau la baza realizării acestei
investiții constau în asigurarea
necesarului de apă pentru
populație și pentru zona in -
dustrială, producerea de 
energie electrică și apărarea
împotriva inundațiilor pentru
un sector întins al râului Crișu

Alb, respectiv Mihăileni-
Gurahonț. 

Să nu aibă soarta
Mintiei

“Acest obiectiv de investiții
este în concordanță cu obiec-
tivele de îmbunătățire a
calității vieții oamenilor, cu cele
referitoare la standardele de
mediu, dar și cu cele care
implementează o infra struc -
tură adecvată de prevenire a
riscurilor naturale, contribuind
esențial la îndeplinirea angaja-
mentelor României față de
Uniunea Europeană. Îmi ex-
prim speranța și dorința ca
acest obiectiv atât de impor-
tant să nu fie analizat și tratat
ca și intenția Consiliului
Județean Hunedoara de a pre-
lua Termocentrala Mintia în
scopul producerii de energie
electrică, în contextul unei crize
energetice la nivel național și

european. Intenția noastră am
prezentat-o în mod repetat, în
cel puțin 3 adrese, înaintate
către toate autoritățile compe-
tente, inclusiv către Ministerul
Energiei”, a declarat preşe -
dintele CJ Hunedoara, Lau -
renţiu Nistor.

Barajul Mihăileni
Barajul lacului de acumu-

lare Mihăileni, a fost re cep -
ţionat în primăvară, în
pre  zenţa ministrul Mediului,
Apelor şi Pădurilor, Tanczos
Barna. 

Valoarea totală a investiţiei
se ridică la 116 milioane de lei,
din care 34 de milioane de lei
au fost sume alocate în ultimii
doi ani.

La acel moment, ministrul a
arătat că după recepţia baraju-
lui mai sunt câteva etape pro-
cedurale în cazul acumulării de
la Mihăileni, cum ar fi şi fi-
nalizarea procesului de expro-
priere a terenurilor astfel încât
lacul să poată fi utilizat la în-
treaga sa capacitate, de circa 10
milioane de metri cubi.

Lacul de acumulare de la
Mihăileni are ca obiectiv prin-
cipal asigurarea cu apă a mu-
nicipiului Brad şi a comunelor
din aval, preluarea viiturilor de
pe versanţi şi protejarea
comunităţilor locale împotriva
inundaţiilor.

Lacul poate reţine un volum
de apă de peste 10,3 milioane
de metri cubi şi are o suprafaţă
de 119 hectare. Înălţimea bara-
jului lacului de acumulare este
de 35 de metri, construcţia
fiind realizată din balast, anro-
camente şi beton. 

Brad: Se repară DN76, 
în zona unităţii militare

Brad - Au început lucrările
pe DN 76, în zona unității
militare din municipiul Brad.
Acesta este unul dintre sec-
toarele de drum pe care Con-
siliul Județean Hunedoara s-a
angajat să le reabiliteze cu
fonduri din bugetul propriu,
în condiţiile în care admi -
nistraţia locală nu dispune de
fondurile necesare pentru
asemenea operaţiuni.

În aceste condiții, Consiliul
Județean Hunedoara a obți -
nut acordul Ministerului

Transporturilor și Infrastruc-
turii, proprietarul de drept al
DN 76, pentru a prelua în ad-
ministrare temporară și pen-
tru a repara sectoarele cele
mai degradate ale acestui
drum important, care asigură
legătura cu județele Arad și
Bihor. 

Lucrările de reparații vi -
zează sectorul aflat la in-
trarea în Brad dinspre Deva
până la obelisc și sectorul si -
tuat în zona unității militare,
înspre Țebea. 

Consiliul Judeţean cere
clarificări cu privire 
la barajul Mihăileni

Deva – Un număr de 15 co-
mune din judeţul Hunedoara
benecifiază de prevederile
legale prin care tariful la 
energie electrică se poate re-
duce la jumătate. 

Este vorba despre locui to -
rii municipiului Brad și ai co-
munelor Baia de Criș, Balșa,
Băița, Blăjeni, Buceș, Bucu -
reșci, Bulzeștii de Sus, Certeju
de Sus (parțial), Crișcior,
Geoagiu (parțial), Luncoiu de
Jos, Ribița, Tomești, Vața de
Jos, Vălișoara.

Președintele Consiliului
Județean Hunedoara, Lauren -
țiu Nistor, insistă pentru ca
furnizorii și operatorii de
distribuție să încaseze de la
clienții casnici care locuiesc în
zona delimitată a Munților
Apuseni contravaloarea ener -
giei electrice/gazelor natu-
rale/energiei termice, apli când
tarife reduse cu 50%.

„În cuprinsul Anexei 1 la
Hotărârea Guvernului nr.
323/1996 privind aprobarea
Programului special pentru
sprijinirea dezvoltării econo -
mico-sociale a unor localităţi
din Munţii Apuseni, cu
modificările și completările
ulterioare, se regăsesc și
locuitori ai județului Hune-
doara ale căror interese le
reprezint în calitate de preșe -
dinte al CJ Hunedoara. Proce-
durile cuprinse în normele de
aplicare fiind destul de
greoaie, se impune implicarea
tuturor pentru ca locuitorii
acestei zone să beneficieze de
drepturile legale”, a precizat
oficialul CJ Hunedoara. 

Actele necesare pentru a
putea beneficia de reducerea
tarifelor se pot obţine de la
sediile primăriilor menţio -
nate. 

Comune care beneficiază de 

reducerea tarifului la electricitate
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D
esfășurat la Chișinău
(Republica
Moldova) în  pe-

rioada 27 – 31 iulie,
turneul Euro Beach Soccer
League 2022, competiție
echivalentă cu Campio -
natul European de fotbal, 
a adus selecționatei
României un neașteptat
loc V la finalul acestor 
întreceri.

Echipa noastră a făcut
parte din Grupa A a Diviziei B,
din care au mai facut parte
Moldova (țară gazdă), Anglia
și Malta.

În grupe echipa noastră
alcătuită în mare parte din
jucători legitimați la ACS West
Deva a înregistrat urmă toa -
rele rezultate :

Miercuri, 27 iulie: România
– Anglia 4-3

Joi, 28 iulie: România –
Malta 4-4 (3-1 d.l.d.)

Vineri, 29 iulie: Moldova –
România 3-0

La finalul  partidelor dis-
putate în grupe, clasamentul a
fost următorul: Grupa A: 1.
Moldova 6p; 2. România 4p; 3.
Anglia 3p; 4. Malta 0p;

Sâmbătă, 30 iulie în meciul
pentru locurile 5-8, România
a mai întrecut Anglia  cu
scorul final de 7-5 (meci pen-
tru locurile 5-8) după Victoria
din grupe. Au marcat: Du-
mitrica (2), Ravoiu, Brașo -
veanu, Florea, Tugui, Bolat

Duminică, 31 iulie:în ulti -
mul meci disputat la Chișinău,
România a întâlnit Letonia,
într-o partidă care a stabilit
ocupanta locului V. în clasa-
mentul general. La finalul tim-
pului regulamentar scorul a

fost 2-2 , golurile  selection-
atei noastre fiind înscrise de
Heric și Boață. 

Tricolorii au învins Letonia
în prelungiri, după golul lui
Enis Bolat.

România a jucat la acest
turneu cu un lot convocat de
selecționerul Ionuț Florea
(antrenor jucător), funda-
mentat pe scheletul multiplei
campioane naționale ACS
West Deva și i-a avut în com -
po nență pe următorii jucători
aflați sub contract cu formația
deveană: Valentin Dumitrica,
Iulian-Augustin Ravoiu, Enis
Bolat, Gheorghe Andrescu,
Liviu-Aurelian Herci, Andrei
Brașoveanu, Daniel Zaharia
(toți legitimați la echipa de -
veană) Ionel Posteuca-Pulhac,
Andrei-Paul Neag, Ale xan dru-
Georgian Tugui.

Fotbal pe plajă 

România  a încheiat 
pe locul cinci la Euro
Beach Soccer League!

A
mbele echipe ale
României au
obţinut remize,

miercuri, în runda a şasea
a Olimpiadei de şah de la
Chennai (India).

În turneul open, România
a încheiat la egalitate cu
Canada, 2-2, după ce Bog-
dan-Daniel Deac l-a învins pe
Eric Hansen, Mircea-Emilian
Pârligras a cedat în faţa lui
Nikolay Noritsyn, iar par-
tidele Constantin Lupulescu
- Raja Panjwani şi Vlad-Cris-
tian Jianu - Răzvan Preotu s-
au încheiat cu remize. De

remarcat prezenţa şahistului
de origine română Răzvan
Preotu în echipa Canadei.

România se află pe locul
31 după şase runde, iar în
runda următoare (5 august)
va întâlni Paraguayul.

La feminin, România a
remizat cu Ucraina, 2-2. Mi-
haela Sandu a fost învinsă de
Ana Muziciuk, Miruna-Daria

Lehaci a câştigat în faţa Iuliei
Osmak, iar partidele Irina
Bulmaga - Maria Muziciuk şi
Elena-Luminiţa Cosma - Na-
talia Buksa s-au încheiat cu
remize.

România se menţine pe
locul al treilea în clasament,
după India şi Azerbaidjan,
iar în runda a şaptea (5 au-
gust) va înfrunta Georgia.

Șah

Rezultate notabile pentru sportivii 
din România la Olimpiada din India

Atletism 

Juniorii sunt în Columbia 
la campionatele Mondiale

S
portiva română
Ioana Andrei a
obţinut calificarea în

semifinalele probei de
400 m, marţi, în a doua zi
a Campionatelor Mondi-
ale de atletism Under-20
de la Cali (Columbia).

Ioana Andrei, a înregistrat
personal best în acest sezon,
a obţinut al 22-lea timp în
calificări şi a intrat în semifi-
nalele programate pe 3 au-
gust. La 400 m masculin,
Denis Simon Toma a obţinut
al 25-lea timp în calificări şi a
fost primul sub linie pentru
calificarea în semifinale. Nici
Remus Niculiţă, cu al 28-lea
timp nu a prins semifinalele.

În proba feminină de 100
m, Maria Mihalache a obţinut
cea mai bună performanţă

personală a sezonului, dar a
ratat calificarea în semifinale,
deşi a avut acelaşi timp ca şi
cubaneza Yarima Garcia, ul-
tima care a avut acces în
penultimul act. Cubaneza a
avut prioritate pentru că a
fost a treia în seria ei, iar Mi-
halache a patra în altă serie.
Primele trei clasate din cele
şapte serii şi cei mai buni trei
timpi se calificau în semifi-
nale.

Reamintim, în prima zi a
competiţiei, Mihaela Maria
Blaga s-a calificat în finala
probei de 3.000 m obstacole.

România participă cu 20
de sportivi (14 fete şi 6
băieţi) la Campionatele Mon-
diale de juniori Under-20,
găzduite de Cali (Columbia)
în perioada 1-6 august.

Tenis de câmp

Simona Halep 
nu își găsește ritmul

Simona Halep (30 de ani, 16 WTA) a părăsit turneul
de la Washington, după ce a abandonat în setul secund
împotriva Annei Kalinskaya (23 de ani, 71 WTA), la
scorul de 7-5, 2-0 pentru rusoaică.

Împotriva Annei Kalinskaya, Simona Halep a început
teribil de slab meciul. Rusoaica s-a desprins la 4-0, după
ce serviciul Simonei nu a funcționat deloc. Halep a reușit
apoi o revenire spectaculoasă și a egalat, scor 5-5.

Pe serviciul ei, Simona a avut 40-0, însă a căzut din nou
inexplicabil. Kalinskaya a profitat și a reușit să câștige
primul set cu 7-5. Rusoaica a început determinată și setul
secund, fiind mult mai agresivă. S-a desprins la 2-0, mo-
ment în care Halep a decis să renunțe, sufocată de
căldura din SUA.



B
ucureştiul va avea
din nou un turneu
de tenis de nivelul

WTA, care va fi organizat
de Fundaţia Ţiriac, în pe-
rioada 10-18 septembrie,
la Centrul Naţional de
Tenis .

''Organizarea acestui tur -
neu reprezintă suma efor-
turilor depuse pentru a
păstra Bucureştiul pe harta
internaţională a turneelor de
tenis. Scopul Fundaţiei Ţiriac
este de a încuraja practicarea
sportului în rândul tinerilor,
iar organizarea acestei com -
pe tiţii vine să completeze mi-
siunea Fundaţiei. Iată că după
o pauză de trei ani, iniţiativa
Fundaţiei Ţiriac face ca
Bucureştiul să fie, din nou,
gazda unei dispute sportive
de talie mondială în sportul
alb. Cu siguranţă voi face tot
posibilul ca acest turneu să
aibă continuitate, pentru că
oferă bază şi încredere
tenisului românesc'', a de-

clarat Ion Ţiriac.
Prin achiziţionarea licenţei

de organizare a acestei com -
pe tiţii de talie mondială,
Fundaţia Ţiriac susţine teni -
sul şi oferă jucătorilor români
şansa să joace în cadrul
turneelor internaţionale din
România.

Turneul WTA 125 de la
Bucureşti va avea un tablou
principal de simplu cu 32 de
jucătoare şi un tablou de
dublu cu 8 echipe. Competiţia
oferă premii totale în valoare
de 115.000 USD şi 160 de
puncte în clasamentul WTA
pentru campioană. Costurile
totale ale turneului se ridică
la peste 300.000 de euro.

''În ultimele sezoane,
România a fost un susţinător
puternic al tenisului feminin
şi al Hologic WTA Tour şi sunt
încântat să văd că această
tradiţie frumoasă continuă şi
în 2022, odată cu anunţarea
competiţiei Ţiriac Foundation
Trophy'', a declarat Melissa

Pine, vicepreşedinte WTA
125.

''Cu siguranţă acest turneu
WTA 125 organizat într-o
săptămână strategică din ca -
lendarul tenisului va oferi o
experienţă relevantă atât
jucătorilor consacraţi, cât şi
noilor vedete ale sportului alb
care vor concura pentru un
titlu prestigios în faţa unei
mulţimi pasionate'', a decla -

rat, la rândul său, preşe -
dintele WTA, Steve Simon.

Meciurile de calificări pen-
tru tabloul de simplu se vor
desfăşura în zilele de 10 şi 11
septembrie, urmând ca meci-
urile de pe tabloul principal
să înceapă în data de 12 sep-
tembrie. Semifinalele şi finala
se vor desfăşura pe 17, re-
spectiv 18 septembrie.

Biletele vor fi puse în vân-

zare de către Federaţia Româ -
nă de Tenis la sfârşitul lunii
august. Totodată, tur neul va fi
transmis în exclusivitate pe
canalele DigiSport. 

Ţiriac Foundation Trophy
este primul turneu WTA de
tenis organizat în Bucureşti în
ultimii trei ani. Directorul
acestui turneu este Cosmin
Hodor.

P
reşedinta Federaţiei
Române de Nataţie
şi Pentatlon Mo -

dern, Camelia Potec, 
a declarat că organizarea
excelentă a Campiona -
telor europene pentru ju-

niori de la Otopeni, 
la înot şi sărituri, a 
garantat şi găzduirea
Campionatelor Europene
de înot în bazin scurt 
(25 m) pentru seniori în
decembrie 2023.

Camelia Potec a dezvăluit
că la Campionatele Eu-
ropenele de înot pentru se-
niori de la Roma (11-17
august), şansele noastre de
medalie se bazează doar pe
David Popovici, în absenţa

neaşteptată a lui Robert
Glinţă, clasat pe locul cinci în
finala de 50 m spate la Mon-
dialele de la Budapesta.

În ceea ce-l priveşte pe
David Popovici (medalion),
Jocurile Olimpice de la Paris
sunt obiectivul său major,
afirmă Potec: ''Parisul va fi
obiectivul principal din acest
ciclu olimpic. Acum el îşi
doreşte progres în fiecare an,
ceea ce îşi doresc toţi sportivii
de performanţă. Dar eu îi
doresc să rămână sănătos,
vedem foarte bine că
sănătatea este cea mai
importantă şi fără ea nu
putem realiza absolut nimic.
Îmi doresc să rămână focusat
pe ceea ce îşi sta bi leşte ca
obiectiv şi să se pregătească
pentru a-şi atin ge obiectivul''.

România nu a obţinut nicio
medalie la Campionatele Eu-
ropene de sărituri în apă pen-
tru juniori de la Otopeni, cel
mai bun rezultat fiind locul
patru ocupat în concursul pe
echipe (Jump Event). Potec a
declarat că nu este deza mă -
gită de acest lucru, deoarece
se aştepta să nu luăm me -
dalie.

La Festivalul Olimpic al
Tineretului Europen de la
Banska Bystrica, înotătorii
români au câştigat patru
medalii, trei de argint, prin
Aissia Claudia Prisecariu
(înot - 200 m spate şi 100 m
spate), ştafeta combinată
4x100 m mixt (Darius Ştefan
Coman, Alexandru Constanti-
nescu, Eva Maria Paraschiv,
Aissia Claudia Prisecariu) şi
una de bronz, prin ştafeta
feminină 4x100 m mixt (Ais-
sia Claudia Prisecariu,
Brigitta Vass, Eva Maria
Paraschiv, Irina Preda, Ana
Maria Sibişeanu).

''Avem o generaţie tânără,
de viitor, şi care ne va sur-
prinde plăcut cu rezultate
bune în anii care urmează. Nu
mă refer doar la anumiţi
sportivi, mă refer la o echipă
întreagă, pentru că avem
două ştafete care au fost
medaliate, ştafete care pot
aduce rezultate bune la
următoarele competiţii pen-
tru ţara noastră'', a subliniat
preşedinta Federaţiei Româ -
ne de Nataţie şi Pentatlon
Modern.
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Natație

Camelia Potec “La Europenele de la Roma, 
şansele noastre la medalie se bazează 

doar pe David Popovici”

Turneu de tenis WTA 
la București



Fie că este vorba de-
spre cutremure, ura-
gane, inundații sau

incendii, acestea lasă urme
greu de remediat, iar
pierderile pot fi imense.
Tocmai de aceea,
cercetările s-au îndreptat
cu prioritate asupra unor
astfel de fenomene, care,
se pare, uneori pot fi de-
tectate, înainte de a se 
produce, cu ajutorul unor
animale, care au compor-
tamente diferite în 
preajma dezastrelor 
naturale. Cum
reacționează unele ani-
male în astfel de situații,
vom vedea în continuare.

Înainte de producerea
unui cutremur 

Cercetătorii susțin că
scoarţa terestră elimină par-
ticule încărcate electric, care
reacţionează cu apa din pânza
freatică şi cu apele de
suprafaţă. În astfel de condiții,
se crede că animalele care
trăiesc în apa râurilor sau a
lacurilor, fiind foarte sensibile
la schimbările din pânza
freatică, pot simți apropierea
unui cutremur.

Broaștele râioase
Înainte de producerea

cutremurului din anul 2009,
în apropierea L'Aquila, Italia,
broaștele râioase au devenit
mult mai gălăgioase, și-au
părăsit locurile de împere -
chere, întorcându-se câteva
zile mai târziu. Acest lucru nu
a trecut neobservat de către
cercetători, ei sugerând că
broaștele râioase ar fi capa-
bile să detecteze schimbările
din câmpurile electrice at-
mosferice ale planetei.

Crocodilii
Sunt numiți de către cer -

cetătorii adevărate ”seismo-
grafe vii”, scrie samikamoda.ro.
Un zoolog chinez, care a studiat
comportamentul neobișnuit al
crocodililor înainte de produ  c -
erea celui mai puternic
cutremur de pe insula Honshu
(Japonia), a observat că ani-
malele  scoteau un fel de
mârâit, făceau zgomot, își ridi-
cau frecvent capul și coada,
aveau un comportament
neobișnuit. Acest lucru a atras
atenția oamenilor de știință
japonezi, care au ajuns la con-
cluzia că aceste animale ma-
rine pot simți iminența unui
cutremur pe o rază de 150 km.

Peștii și șerpii 
Cu simțuri foarte bine dez-

voltate, șerpii simt vibrațiile și
radiațiile infraroșii, iar peștii
sunt și ei foarte sensibili la

câmpurile electrice. S-a ob-
servat, de asemenea, că șerpii
încep să se zbată cu foarte
puțin înainte dar şi în timpul
seismului. De aceea specia -
liștii susțin că este posibil ca
șerpii să perceapă mici
modificări în câmpul electro-
magnetic sau mici unde de
şoc, cu mai multe zile înaintea
unui cutremur puternic.

Șoarecii și șobolanii
Înainte de producerea seis-

mului ies din încăperile în-
chise și aleargă în jurul lor,
dispărând pur și simplu. 

Animalele 
domestice 

Sesizează și ele șocurile
electrice dinaintea unui de -
zas tru natural, manifestându-
se neobișnuit, câinii fiind
printre animalele din gospo -

dărie care anticipează mo-
mentul. Aceștia latră fără
motiv, aleargă haotic sau
devin agresivi, scrie acasa.ro.
De asemenea, s-a constatat că,
înaintea unui dezastru natu-
ral, numă rul anunțurilor de
dispariție a animalelor de
companie crește. 

Animalele din
sălbăticie 

Cu un instinct de supra -
viețuire foarte dezvoltat, se
manifestă și ele diferit în
apropierea unui dezastru na -
tural.

Pisicile, înainte de cutre -
mur, încep să miaune strident
și să-și caute un alt adăpost.
Cercetându-se manifestările
neobișnuite ale acestor ani-
male, seismologii cred că
acestea pot simţi apropierea
seismelor deoarece au un re -

gistru auditiv mai amplu
decât oamenii, putând per-
cepe sunete de neauzit pentru
om şi care ar însoţi produ -
cerea unor fenomene premer -
gă toare seismului.

Calul
Poate avea manifestări

neobișnuite înaintea unui
dezastru. S-a observat că,
înhămat la trăsură, acesta
refuză să plece, se așază în ge-
nunchi, începe să tremure și
bate cu piciorul în pământ.

Vacile, oile 
și caprele

Înainte de seism sunt mult
mai agitate. Vacile mugesc și
sunt neliniștite, atrăgând
atenția celor care le îngrijesc.
Uneori scurmă pământul sau
iau în coarne pereții grajdului.
Caprele și oile se aruncă la
pământ fug în dezordine
încercând să se desprindă de
celelalte animalele , dau mai
puțin lapte decât în zilele
obișnuite.

***
• Comportamentul neobiș -

nuit al animalelor înaintea
cutremurelor a fost observat
din cele mai vechi timpuri. Cu
toate acestea, nu există dovezi
științifice potrivit cărora
necuvântătoarele pot prezice
dezastrele naturale.

• Dar cum în natură nimic
nu este întâmplător,  cerce tă -
torii continuă să le studieze
comportamentul animalelor
în relațiile cu producerea
dezastrelor naturale. Nu de
altceva, dar, în anumite situa -
ții, acestea pot salva vieți.

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

$

Comportamentul animalelor 
înaintea dezastrelor naturale
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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

Sărbătoarea amintește
de minunea petrecută
pe Muntele Tabor,

unde Mântuitorul Iisus se
afla împreună cu apostolii.
Schimbarea la Față a Mân-
tuitorului marchează mo-
mentul în care apostolii
s-au convins că Iisus nu
este doar un prooroc al lui
Dumnezeu, ci chiar Fiul
Său. În fiecare an, la data
de 6 august, creștinii
prăznuiesc Schimbarea la
Față a Mântuitorului, în
popor fiind cunoscută și
sub numele de Obrejenie
sau Pobrejenie.

În cinstea sărbătorii
Împărăteasa Elena zidește

o biserică pe Muntele Tabor la
începutul secolului al IV-lea.
În documente, sărbătoa rea a
fost menționată în prima
jumătate a secolului al V-lea.

Lumina de pe Tabor 
S-a revărsat peste munte,

sub forma unui nor luminos,
cu puțin timp înainte ca Iisus
să fie răstignit. Despre acest
Semn Ceresc se spune că era
un fel de  pregătire a uceni-
cilor pentru momentul răstig -
nirii Domnului, ca atunci când
Îl vor vedea suferind, să nu
cada în necredință, ci să aibă
convingerea că va ieși biruitori
din moarte, scrie crestinorto-
dox.ro. 

Potrivit scrierilor biseri -
cești, în timp ce Iisus se ruga
pe munte, apostolii, moleșiți
de somn, au fost învăluiți de
un nor de lumină puternică,
iar apoi au auzit un glas care
le-a spus: ”Acesta este Fiul
Meu Cel iubit, în Care am
binevoit; pe Acesta ascultați-
L"(Matei 17, 5).  

Minunea de pe
Muntele Tabor 

Se adaugă celorlalte două
care se petrec în Ţara Sfântă:
Lumina Sfântă de la Mormân-
tul Domnului şi întoarcerea
apelor Iordanului spre izvor,
de Bobotează, scrie cresti-
nortodox.ro. Pelerinii care
ajung pe Muntele Tabor sunt
martorii minunii ce se pe-
trece aici, în fiecare an, la fi-
nalul Sfintei Liturghii, oficiată
la praznicul Schimbării la
Față a Mântutorului. 

Peste Biserica Ortodoxă de
pe munte coboară o boare ca
un fum abia sesizat, un nor
luminos, care apoi capătă
diferite forme. ”Cuvintele
sunt extraordinar de mici ca
să exprimi ce simți când
bucățile acelea de vată vin și
le atingi cu mâinile, le simți

pe chip. Ai vrea să te urci pe
aceste bucăți și să pleci, să nu
te mai intereseze nimic”,
mărturisea un pelerin. 

Fenomenul este perceput
diferit de către pelerini, dar,
se spune, fiecare dintre ei
simțeau cum se răspândea în
aer un miros aproape nepă -
mântean de tămâie, ameste-
cat cu toate miresmele
orien tale.

Și cum norul luminos nu
este un fenomen atmosferic,
ci un Semn Divin, formarea
lui nu poate fi explicată de
știință.

Datini, credințe, 
tradiții și obiceiuri
Sărbătoarea marchează în-

ceputul toamnei, de ea fiind
legate o serie de datini,
tradiții și obiceiuri, care se

mai păstrează încă prin satele
românești. 

• Potrivit credinței 
popu lare, în această zi,
cerurile se deschid, iar cei
aleși de Dumnezeu pot vedea
Porțile Raiului. De aceea oa-
menii se roagă cu pioșenie
pentru sănătate și belșug,
fiind convinși că rugile lor vor
fi ascultate.

• Despre cei care nu vor re-
specta această sărbătoare, se
spune că vor fi uscați și
gălbejiți precum florile care
încep să se veștejească, odată
cu venirea toamnei. 

• În această perioadă se
sfințesc recoltele, grădinile,
boabele de grâu pentru
semănăturile viitoare, credin -
cioșii ducând la biserică câte
puțin roadele pământului.
După ce sunt binecuvântate

de preot, o parte din ele vor fi
împărțite celor sărmani. 

• Tot acum se culeg și ul-
timele plante de leac și se în-
cepe gustatul boabelor de
struguri.

• În această perioadă, rân-
dunelele se pregătesc de ple-
care odată cu berzele, care, se
crede, le ajută să traverseze
oceanul în siguranță, pur tându-
le în spate. 

• Tot de Obrejenie se prezice
vremea în anotimpurile viitoare.
Dacă vremea va fi frumoasă,
atunci și toamna urmează să fie
însorită și îmbelșugată. Dacă va
ploua, atunci la iarna viitoare va
ninge mult. 

• Iar pentru bucuria prazni -
cului, Biserica a rânduit ca de
Schimbarea la Față a Domnului
să fie dezlegare la pește.

Cornelia Holinschi

"Și pe când Se ruga, înfățișarea
feței Sale a devenit alta și
îmbrăcămintea Lui albă

strălucind. Și iată, doi bărbați 
vorbeau cu El, care erau Moise 

și Ilie” (Luca 9, 29-30).

Schimbarea la față 
a Domnului Iisus Hristos  
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Se anunță o perioadă de stabili-
tate, prosperitate sau de consol-
idare a statutului, profesional
pentru nativii acestei zodii.
Inițiativele voastre vor fi spriji-
nite de colegii de muncă, iar fi-
nalul va fi unul mulțumitor. Este
posibil să primiți o ofertă
tentantă de muncă.

La serviciu pot fi unele discuții cu
superiorii întrucât volumul de
muncă va crește. Acest lucru este
în avantajul vostru întrucât
reușiți să vă consolidați poziția
și să demonstrați că puteți face
mai mult. Încă din primele zile
ale intervalului relația de cuplu
face un progrese.

Este posibil să faceți un sacrificiu
financiar pentru o persoană
apropiată, dar vă veți recupera
banii destul de repede. Primiți
vești bune legate de muncă sau
recompense financiare, care vă
ajută mult în această perioadă.
Un prieten de departe vă aduce
vești bune.

Dacă plecați în vacanță sau în
călătorii, trebuie să fiți mai
atenți la felul în care vă
gestionați banii. Și, oricât de
bine-i veți planifica, s-ar putea să
apară  surprize nedorite. Ideile
voastre sunt apreciate la locul de
muncă și acest lucru vă
avantajează.

Vă faceți planuri de vacanță și vă
gândiți la locurile pe care
urmează să le vizitați. Astrele vă
ajută să treceți peste toate ob-
stacolele și vă veți împlini
dorințele. La serviciu vor fi unele
schimbări, dar care nu vă
afectează în mod deosebit.

Urmează o perioadă plină de
evenimente imprevizibile. Vă
întâlniți cu persoane deosebite,
care vă pot ajuta la finalizarea
unui proiect important. Chiar
dacă intervin mici obstacole din
punct de vedere financiar, le veți
trece cu bine.

Începe o perioadă benefică pen-
tru voi, veți lucra la proiecte noi,
pentru care veți fi plătiți în plus.
Aveți șansa să discutați cu supe-
riorii chiar despre o mărire de
salariu. Dacă o faceți cu
diplomație și întoarceți situațiile
mai dificile în favoarea voastră,
veți reuși.

Astrele vă vor ajuta să treceți cu
bine peste toate obstacolele care
se ivesc pe parcursul intervalu-
lui. Sunteți hotărâți să renunțați
la o relație veche, care v-a
dezamăgit și să vă concentrați
asupra proiectelor personale.
Problemele de ordin medical le
veți rezolva urgent.

Aveți ocazia să preluați munca
unor colegi și chiar să vă
afirmați lucrând la un proiect de
succes. Orice activitate nouă vă
va asigura o recompensă pe
măsură. La capitolul dragoste
nu stați prea bine, iar dacă
relația nu merge așa cum vă
doriți, ar fi mai bine să renunțați.

Veți profita din plin de zilele
libere de la începutul intervalu-
lui pentru a vă rezolva tot felul
de probleme legate de casă sau
de familie.  Dacă doriți să faceți
unele schimbări sau investiții
pentru confortul familiei, acum
este momentul potrivit.

Lucrați la un proiect de anver -
gură și nu mai aveți timp pentru
voi. Acest lucru va face ca unele
persoane apropiate să vă evite
sau să vă deruteze. Nu le faceți
jocul, continuați-vă activitatea
în așa fel încât să puteți pleca în
concediu cât mai repede.

Persoanele apropiate așteaptă
să preluați inițiativa și să reluați
planurile abandonate. Acest
lucru nu se poate face de azi pe
mâine, întrucât la serviciu aveți
foarte multă treabă. Chiar dacă
unii oameni v-au dezamăgit, nu
trebuie să renunțați la proiectele
mai vechi.

• Într-un spital…
Un pacient se trezește după operație cu niște

dureri groaznice în zona renală.
- Doctore, nu înțeleg de ce mă doare spatele!
- Cum de ce ? Ți-am scos un rinichi!
- Doctore, ești nebun?! Trebuia să mă operezi de

amigdalită!
- Da dragă, dar aveam eu o obligație!...

• La o bere
Doi prieteni stau de vorbă la o bere. Afară ploua,

iar unul dintre ei zice:
- E bună ploaia asta, că învie tot ce-i în pământ.
- Nu mă speria, că abia mi-am îngropat soacra!

Mesajul buclucaș
- Domnule, aseară v-am trimis un ”Te iubesc”, pe

messenger. Vă rog să mă scuzați, nu era pentru
dumneavoastră!

- Este deja prea târziu… Nevastă-mea te caută!

Discuție între soți
- Dragul meu, avem niște ani de căsătorie. Cum

m-ai descrie tu după atâta timp?!
- Ca pe un alfabet, Maricico. A,B,C,D,E,F,G.

Adorabilă, Blândă, Caldă, Dulce, Elegantă,
Frumoasă…

- Și G ce înseamnă?
- Glumeam!

• Inelul bunicii…
- Iubito, vreau să te cer de nevastă cu inelul

bunicii!
- Și atunci ce căutăm la cimitir!
- Dă-mi lopata și taci!

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 5 august
ANTENA 1, ora 20,30, Bumblebee
NAȚIONAL TV, ora 21,00, Demonul.

Sâmbătă, 6 august
TVR 2, ora 20,00, Ursul
FILM NOW, ora 20,00, Cealaltă femeie

Duminică, 7 august
PRO CINEMA, ora 20,30, Raport special
ACASĂ, ora 21,00, Invitație la nuntă

Luni, 8 august
PRO CINEMA, ora 20,30, Forrest Gump
TVR 1, ora 21,00, La cină cu un gogoman

Marți, 9 august
PRO CINEMA, ora 20,30, Confirmare
TVR 1, ora 21,00, Ucide-i pe toți și întoarce-

te singur

Miercuri, 10 august
TVR 2, ora 20,00, Cinci dolari pe zi
PRO CINEMA, ora 20,30, Țintă primară

Joi, 11 august
TVR 2, ora 20,00, Misterele Aurorei Teagar-

den
ANTENA STARS, ora 22,00, Gangsteri de

ocazie

Sâmbătă, 6 august, ora 20,00

Mai iute ca moartea 
Acțiunea filmului are loc într-un orășel din Vestul

Sălbatic. Acolo, primarul orășelului Redemption,
Herod, un personaj diabolic, organizează un con-
curs între pistolari. La concurs își face apariția
Ellen, o femeie frumoasă, dar misterioasă,
șmecherașul The Kid și pacifistul Cort. Înfruntarea
pistolarilor va declanșa pasiuni și dorințe de
răzbunare, mai ales că Ellen nu poate uita o nedrep-
tate care i-a fost făcută în trecut, așa că interesele
ei rămân pur vindicative. Ea va avea o aventură cu
The Kid, dar Herod o dorește și el pe frumoasa
pistolară. După mai multe dueluri spectaculoase, în
joc mai rămân Ellen și Herod.

FILM CAFE

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

J - GRI - M - PIU - E - A C- P - HOTE - ARABI - APROPIA - RARE - AL - PR - EVA - ER - BD - VAI - OSPAT - ICURI - ARI - IMN - ETERN - INS - ANINA
- REGN - UNGE - IH - R - B - STA - CUB - AIA - J - DESIRA - BOA - AUR - ALO - EURO - UDA - URSIT - AH - AD - DINEU - ABRAZOR  - N - TI - LAT -
Y - IMENS - OJE - A - AN - NEO - BARKLEY - H - TN - B - B - RAI - MAIA - JIR - B - ABA - ID - A - NALBA - ARC - ONEAL - AGUD - INRAI - AICI



Care trosnește la
fiecare izbitură a ta-
lazurilor înspumate.

Întrebat despre situația
coloniei pe care o conduce
dintr-un accident istoric,
provocat de cei cu epoleți,
Klaus Werner Iohannis a
glăsuit tărăgănat: „Trebuie
să fim foarte realişti,
crizele nu se vor termina
mâine, iar situaţia se va
complica. Se găsesc anu-
mite soluţii, dar nu e cazul
să încercăm să aruncăm
vina asupra Guvernului,
Parlamentului sau clasei
politice. Vinovat este
Putin, care a declanşat
acest război împotriva
Ucrainei.” 

Aici, în eterna Valahie, vi-
novatul de serviciu este Putin,
mereu alții sunt responsabili
de viciile noastre de caracter,
niciodată noi… Dar să mai
vedem și fața războiului con-
dus de Kiev.

Eroul fotomodel

Și-a făcut timp pentru a
primi premiul ”'Churchill”' de
la Boris Johnson, concerte la
Metro, vedete la plimbare,
terase arhipline, concertul lui
Bono din Kiev. Doar Moartea
este singurul fapt real în
Ucraina! Iar Zelenski și soția
pozează în revista Vogue.
Bumerangul va fi împotriva
lui Zelenski.

Poate prezentarea la în-
ceput v-a lăsat impresia unui
Zelensky inofensiv și bonom.
Nu este așa. A „reușit” pier de -
rea unei suprafețe impor-
tante din țara sa și, cel mai
probabil, sub conducerea lui,
Ucraina va înceta să mai
funcționeze în interiorul gra -
ni țelor recunoscute la 24 feb-
ruarie, distrugerea a 80% din
totalul forțelor militare profe-
sioniste, anihilarea completă
a opoziției și confiscarea sedi-
ilor acestor partide. Paran -
teză: pentru naivi, in ter zi cerea
oricărei vieți democratice în
Ucraina, chiar și mimată, a în-
ceput în iunie 2021, iar acest
lucru nu are legătură cu
războiul. 

Ce a mai reușit Zelensky?
Companiile Cargill, DuPont și
Monsanto au cumpărat 17
milioane hectare teren agri-
col, adică peste 60% din
terenul agricol al Ucrainei,
deși promisese că vânzarea
terenului către străini se va

face numai aprobată prin ref-
erendum. A reușit cu brio să
exercite cenzură, să folo -
sească SBU ca pe un instru-
ment personal pentru
înlă tu rarea opozan ților, o
veritabilă poliție politică,
răpiri, torturi, ziariști morți. 

Recentele demiteri/sus -
pen dări ale Procurorului
gene ral și ale șefului SBU,
alături de cele peste 600 de
dosare instrumentate pentru
trădare (colaborare cu Rusia
), sunt parte a unei lupte pen-
tru puterea la Kiev, nefiind
nici măcar tangențial legat de
binele Ucrainei. Pare că Eroul
pregătește scuza pentru în-
frângere - trădătorii. Oricine,
dar nu el! Cele peste 600 de
dosare instrumentate pentru
trădare, colaborare cu Rusia,
sunt parte a unei lupte pentru
puterea Kievului, nici măcar
tangențial legat de binele
Ucrainei. Pare că Eroul pregă -
tește scuza pentru înfrângere.

Interesant, aproape ca o
coincidență, deși marele joc
nu le admite, după cinci luni,
în care declarațiile Rusiei
privind înlăturarea lui Zelen-
sky au fost rezervate sau s-a
negat această dorință, săptă -
mâna aceasta Lavrov a făcut
vorbire, de două ori, despre
necesitatea eliberării poporu-
lui ucrainean de regimul Ze-
lensky. Simultan, SUA reînvie
lupta împotriva corupției în
Ucraina, „sfatul” fiind în
direcția alegerii unui procu -
ror general credibil. 

Washington-ul este
nemulțumit de erou?

Între 24 ianuarie și 1 iulie,
volumul asistenței internațio -
nale acordate Ucrainei a
depășit 80,7 miliarde de euro.
Pentru cercetarea contextu-
lui, PIB-ul Ucrainei era,
înainte de război, de 100 mld.
În ciuda acestui ajutor,
Ucraina are probleme finan-
ciare majore. Oleg Ustenko,
consilierul economic al
președintelui Ucrainei, a de-
clarat că acum sunt necesare
9 miliarde de dolari pe lună
de la sponsorii occidentali,
pentru a acoperi deficitul
bugetar uriaș. Înalți oficiali
ucraineni au cerut credito-
rilor să anuleze datoriile ex-
terne ale Ucrainei. Anul
acesta, Ucraina trebuie să
plătească aproximativ 60%

din venituri bugetare sau mai
mult de 21 de miliarde de
dolari, datoria externă totală
a Ucrainei fiind de peste 57
de miliarde de dolari. Cu toate
acestea, nimeni nu se
grăbește să anuleze datoriile
față de Ucraina, deși acest
lucru s-a întâmplat în practica
FMI. Reprezentantul FMI,
Jerry Rice, se așteaptă ca
Ucraina să continue să-și
plătească datoriile față de
fond (8,6 mld dolari în 2022).

E minunat 
să strigi ”slava”!

Dar datoriile trebuie plă -
tite. Companiei ucrainene de
gaze Naftogaz i s-a refuzat o
amânare a plății datoriilor.
Cine a luat decizia? O firmă
rusească? Nu, o firma de
avocatură londoneză. Acum,
Naftogaz a intrat în incapaci-
tate de plată. În mai 2022,
țările UE au promis Ucrainei
un ajutor de 9 mld de euro. În
iulie, Germania și-a exprimat
îndoieli și suma a fost redusă
de la 9 mld. la 1 mld., iar pe
măsură ce criză lovește Eu-
ropa, ajutorul pentru Ucraina
va însemna foarte multe
încurajări. Și numai atât, mai
ales în lipsa lui Boris Johnson
și a lui Mario Draghi. Sigur,
există premierul României,
dar domnia sa este specializat
pe ajutorul refugiaților. În
acest sens, suntem numărul
unu!

Un război scump. Cine va
continua să îl susțină? Rusia
și-a dovedit pragmatismul și
rezistența. Occidentul, nu.
Putin a mers  la Teheran, a
pus piloni puternici noii or-
dini non-dolarizate (Iran-
India-Rusia). Turcia și Arabia
Saudită doresc să se alăture
BRICS. Acordul de la Odesa
permite exportul de cereale
rusești în Africa. Turneul lui
Lavrov este un succes. Discu -
țiile despre Nord Stream 2 s-
au redeschis. Sau de ce
credeți că s-a dus Schroder la
Moscova? Lumea se schimbă.
Iar România, deși ferită de
probleme cu energie și
dependența de Rusia, se
simte solidară. 

Avem și noi ”Zelensky”
noștri! 

Mai mici, mai urâți, mai
puțini belicoși, dar la fel de

străini de interesul țării. Dar
la noi nimeni nu plătește ce s-
a furat. America este în rece-
siune economică, ura lumii
împotriva ei este în creștere.
Dar, încearcă să mențină
supremația călcând pe ca-
davre. 

Uniunea Europeană este
într-o descompunere vizibilă.
Iar România crește impo zi -
tele în recesiune. Ce deștepți
suntem! Avem politicieni care
au împrumutat de la capa -
citățile lui Zelensky. Găunos,
toxic, dar maestru în a pune o
ţară la pământ. Între două
poze pentru Vogue (ai noștri
între câteva furturi), a semnat
și anularea cetățeniei ucrai -
nene pentru creatorul său,
Kolomoiski. Normal, credeați
că îl lasă să pice sub incidenta
legilor de la Kiev. Kolomoiski
e cetățean israelian. 

Când își extrădează Is-
raelul cetățenii? Niciodată!
Când devenise mai intere-
sant, cu înregistrări vocale ale
lui Biden amenin țându-l pe
Poroșenko pentru niște îm-
prumuturi FMI rulate prin
banca lui Kolomoiski. Jocul e
ultima preocupare, nu
independența, suveranitatea
sau democrația Ucrainei, ci
care mai de care să o fure.
Nici pe ai noștri nu-i inte -
resează bunăstarea țării și
traiul poporului roman. Dar
toate se vor întoarce ca un
bumerang. 

Uitați-vă la Rusia. Rubla se
înalță până la cer, iar Putin
este mai puternic ca niciodată
– sancțiunile se întorc îm-
potriva noastră”, (Guadianul ).
Asta era clar pentru toată
lumea, încă din start. Prin ur-
mare, nu e o noutate fapt ca
sancțiunile se întorc îm-
potriva noastră.

Se schimbă ordinea
economică mondială 

A apărut un alt tip de
naționalism brutal (Olanda,
America, UE), țări care rede-
finesc politica în lume. Și,
peste toate astea, a venit
războiul dus de Rusia în
Ucraina, arată o analiză
Deutsche Welle. Acest lucru
va conduce lumea, cel mai
probabil, la o nouă ordine
economică mondială.

John Neal, director execu-
tiv al Lloyd's, spune că
„războiul din Ucraina a provo-
cat costuri umane uriașe și un
lanț de riscuri interconectate

în domenii precum energie,
cibernetica și lanțurile de
aprovizionare”. Războiul Ru -
sia-Ucraina a provocat incer-
titudini majore la nivel
mondial și o penurie de ali-
mente. 

De asemenea, a dus la
creșteri ale prețurilor la gaze
și carburanți, la alte per tur -
bări ale lanțurilor valorice
globale și la polarizări poli -
tice. Creșterea prețurilor
unor bunuri de consum și ale
energiei au pus presiune
asupra nivelului general al
prețurilor. Inflația mondială
este în creștere agresivă pen-
tru prima dată în ultimii 40
de ani, iar autoritățile mo -
netare din întreaga lume au
încercat să lupte împotriva
inflației.

O divizare care contribuie
din plin la provocări  geopoli -
tice actuale. Instituțiile de
guvernanță globală, precum
Organizația Mondială a Co -
mer  țului și ONU, care au
funcționat bine după Al
Doilea Război Mondial, au
acum tot mai puțină influ -
ență, în timp ce războiul ruso-
ucrainean a împărțit lumea
politică în trei: susținători ai
invaziei rusești, state  precum
SUA, UE. 

Europa a greșit total, fiind
și perdantul nr. 1. Ursula și
Biden nu au gândit ”BUME -
RANGUL”. Începând cu ,,acto -
rașul”, mulți vor plăti scump.
Ai noștri ,,ca brazii” nu plătesc
nimic, sunt curați ca lacrima!
Toata lumea minte și fură
legal, ilegal, cum se poate.

Salutul meu: onoare hoției!
Câtă minciună aud și câtă
hoție văd, îmi este și rușine să
mai scriu. 

Al dumneavoastră, același, 

Prof. Ioan Romeo Mânzală

OPINII - 115 - 11 august 2022

România – o corabie în derivă



Cu un gust picant și o savoare intensă, ardeiul iute aduce
multe beneficii organismului. Are un conținut caloric scăzut,
dar este bogat în antioxidanți, vitamine și minerale. Conține
capsaicină, compusul responsabil pentru gustul său iute, dar
care produce efecte multiple la nivelul organismului. Este
folosit în bucătărie atât pentru condimentarea unor alimente,
cât și pentru obținerea unor preparate culinare de excepție.

dulceața de ardei iuți
ingrediente: 1 kg. ardei iute roșu, 500 de grame de

ardei kapia, 3 mere acrișoare (500 de grame), 500 ml.
oțet de vin alb, 500 de grame de zahăr, 20 de grame de
sare.

mod de preparare:
Ardeii iuți se spală, li se îndepărtează codițele, se taie în

lungime, pentru a se curăța de semințe și de nervurii din in-
terior, apoi se taie în bucăți mici. Ardeii capia se curăță de
cotor și semințe și se dau prin mașina de tocat. Oțetul,
zahărul și sarea se pun la foc, într-o cratiță mai largă și mai
joasă, favorizându-se astfel evaporarea aburului de oțet. Totul
se fierbe la foc iute, până ce siropul se leagă, ca pentru
dulceață. Se testează punându-se câteva picături într-un
pahar cu apă rece, acestea formând niște perluțe. La siropul
legat se adaugă ardeii iuți tocați, ardeii kapia și se lasă să
fiarbă. Merele curățate și date prin răzătoare se adaugă la
dulceața care deja fierbe și se amestecă ușor. Dulceața se
fierbe aproximativ 30 de minute, până se leagă, iar între timp
se ia spuma. Când este bine legată, se toarnă în borcanele
sterilizate, se capsează și se întorc pentru cinci minute cu ca-
pacele în jos, apoi se țin la cald până a doua zi. 

https://depozituldelegume.ro/
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mod de preparare:
Pulpele, spălate și cură -

țate se pun la prăjit până se
rumenesc ușor. Legumele,
tăiate în cuburi sau felii mai
groase se adaugă în cratița cu
pulpele de pui, totul lăsându-
se să fiarbă înăbușit, aco -
perite, la foc potrivit. Când
legumele sunt aproape fierte,
se adaugă supa de pui și

pasta de roșii, totul ames -
tecându-se ușor, în așa fel
încât preparatele să nu se
zdrobească. Ghiveciul se
condimentează și se lasă în
continuare la foc mic, până

începe să se lege, dar fără să
scadă prea mult. După ce se
stinge focul, deasupra se
presară verdeața și ghiveciul
se acoperă cu un capac pen-
tru câteva minute.

mod de preparare:
Se aleg fructele frumoase

și sănătoase, se spală și se
curăță de coajă și sâmburi.
Fructele, tăiate bucăți, se pun
într-un castron, se adaugă
mierea, iaurtul și zeama de
lămâie, amestecându-se ușor.
Astfel pregătite, fructele se

mixează, până se obține o
cremă omogenă. 

Crema obținută se trans -
feră apoi într-un recipient,
care se închide etanș și se dă
la frigider pentru 3 ore.
Înghețata se pune apoi în
cupe, se poate servi cu frișcă
bătută și decorată cu felii de

piersici sau alte fructe prefe -
rate.

important!
• Cele două linguri de

miere se adaugă pentru ca
înghețată să fie mai consis -
tență și ușor de servit.

• Pentru ca înghețata să fie
mai cremoasă, se folosește și
un iaurt mai gras, sau se
amestecă bine cu 1-2 linguri
de smântână.

ardeiul iuteardeiul iute

ingrediente

280 g piersici, 60 g iaurt,  2 linguri miere,  1/2
lingură zeamă de lămâie.

ingrediente

6 pulpe de pui, o roșie, o ceapă, o vânătă, un dovle-
cel, un morcov, un păstârnac, un ardei gras, un ardei
kapia, o bucată de țelină, 150 ml supă de pui, sare,
mărar, pătrunjel, 4-5 linguri pastă de roșii.

ghiveci de legume cu pulpe de pui

Înghețată de iaurt cu piersici
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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 arabil intravilan,

Deva, zona la Roci, 1149 mp, FS 30 m,
pârâu în spate, posibilități apă,
curent. Preț: 45.000 euro, negociabil,
telefon: 0725.452.888.

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 Brâzni cului,
drum asfaltat. Tel. 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.

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 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.

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 cahle teracotă, de culoare
bej lucios, rezultate din demolare.
Configurație: stâlp 8 buc, placă 25 buc.
Colț cornișă 8 buc. lateral cornișă 8
buc, racord coș o bucată, capace 3 buc,
ușă fontă o buc. Tel. 0723.243.733.

l Vând pat pentru o persoană,
copil sau adult, saltea nouă, folosit o
lună, cutie depozitare inclusă. Dimen-
siuni: l - 2 m, preț: 650 lei, telefon:
0767.096.153.

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, tel. 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.
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16 - ACTUALITATE

Deva - Înotătorul Avram
Iancu a fost nevoit să
întrerupă, ieri, traversarea
Lacului Balaton (Ungaria) din
motive de sănătate. Bibliote-
carul din Petroşani a fost scos
din apă de echipa de suport
după 21 de ore de înot con-
tinuu în care a străbătut
aproape 29 de kilometri. 

Abandonul a fost cauzat de
problemele de sănătate apă -

rute la stomac, ultimele trei
ore, din cele 21 petrecute pe
lac, fiind apreciate de acesta
ca "agonizante".

Din cauza riscului iminent
de înec, Avram Iancu a fost
ridicat în barcă de echipa de
suport şi a întrerupt cursa.

„Vă anunţ cu tristeţe în su-
flet că stomacul meu m-a
trădat. Am încercat din
răsputeri să ating măcar

obiectivele intermediare ale
înotului. A fost imposibil.
După 21 de ore de înot în care
ultimele 3 au fost agonizante
a trebuit să fiu ridicat pe
barcă. Înecul era iminent. Fără
combustibil nicio maşină nu
poate să meargă, cu atât mai
mult un om care nu mai
primea niciun fel de aliment”,
a transmis Avram Iancu.

Înotătorul Avram Iancu a
început, miercuri dimineaţa,
să înoate în Lacul Balaton din
Ungaria pe care intenţiona să-
l străbată de la un capăt la
altul, pe o lungime de 75 de
kilometri, şi să stabilească un
nou record european la înotul
de anduranţă.

Iancu a estimat că va tra-
versa lacul în aproximativ 48
de ore, ceea ce ar fi cu
aproape cinci ore mai mult
decât actualul record euro-
pean, de 43 de ore şi 15
minute.

Avram Iancu – abandon în

traversarea Lacului Balaton

Hunedoara – Castelul
Corvinilor, centrul pietonal
Corvin şi Piaţa Regele Ferdi-
nand I, din Hunedoara, vor fi
animate, din nou, la acest
sfârşit de săptămână, cu
prilejul unei noi ediţii a Fes-
tivalului Medieval „Ioan de
Hunedoara”. 

Evenimentul cultural se
va deschide sâmbătă, la ora
10,00, cu ateliere şi pro-
grame interactive în curtea
Castelului Corvinilor, înso -
ţite de concerte şi momente
de dansuri specifice. 

De remarcat este şi
parada medievală, progra -
mată de la ora 18,00, pe Cen-

trul pietonal Corvin, la care
vor lua parte Ordinul Cava-
lerilor de Hunedoara, Cava-
lerii Cetăţii Deva

Ordinul Scutierilor de
Muhl bach, Lăncierii şi Ar -
caşele Cetăţii Ardud şi mulţi
alţii. Seara se va încheia cu
un concert al legendarei
trupe Phoenix. 

Personalitatea lui Ioan de
Hunedoara va fi marcată
duminică, la statuia acestuia
din centrul civic, prilej cu
care vor fi depuse coroane
de flori şi va fi oficiat un ser-
viciu religios. Ziua se va
încheia cu numere de
animaţie stradală.

Festival medieval la Hunedoara


