
Anul XVII  • nr. 775 • Apare 12 - 18 august 2022 • 16 pagini • 1,50 lei • www.accentmedia.ro

SĂRBĂTOARE

Fondat de Cornel POENAR

PAG. 9
Adormirea Maicii Domnului
este prăznuită de credincioși
în fiecare an la 15 august.
Acum se comemorează
adormirea și proslăvirea 
prin ridicarea cu trupul 
la Cer a Măicuţei Sfinte.

AdmInISTRAŢIEPAG. 4
Constructorii au reuşit 
să finalizeze lucrările 
de reparaţii la drumul 
de acces cunoscut de 
localnici drept 
„Dealul Săliştiorii”, 
din comuna Vălişoara. 

GRATUIT

Zid distrus de un turist
iresponsabil, 
la Sarmizegetusa Regia 

Zid distrus de un turist
iresponsabil, 
la Sarmizegetusa Regia 

ŢEBEAPAG. 3
Serbările Naţionale de la
Ţebea, dedicate memoriei
lui Avram Iancu, vor avea
loc la data de 11 septem-
brie, potrivit anunţului 
oficial făcut de 
Prefectura Hunedoara.

/p. 3

S-a dat startul înscrierilor la 
Clubul Copiilor din Haţeg/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: 
• BERA SABIN din Buceş

• ZEPA IULIAN din Peşteana

Sănătate, fericire și numai bucurii tuturor 
celor ce poartă numele Sfintei Fecioare Maria.

Nicolae Stanca
manager

”La mulți ani!”
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- Să începem dialogul cu
rugămintea de-a ne prezen -
ta cele mai semnificative
date biografice.

- Sunt medic primar, șef
secție obstetrică-ginecologie
în cadrul Spitalului Municipal
„Dr. Alexandru  Simionescu”
Hunedoara, cea mai mare uni-
tate cu acest specific din județ,
căsătorită. Doctor în Medicină,
afiliată la diverse organizații
medicale mondiale în cadrul
cărora desfășor activități
științifice cu publicații în re-
viste internaționale de pres-
tigiu, listate pe Web of Science.

- De ce specialitatea ob -
ste trică-ginecologie și nu
alta?

- În Târgu Mureș unde am
fost studentă se încuraja vo -
luntariatul în Clinici. Partici-
pam activ la gărzi, astfel încât
puteai ca student să înțelegi
mai bine decât în cadrul
cursu rilor sau lucrărilor prac-
tice mecanismul investigării și
tratării unui pacient. Astfel
puteam din timp să ne
orientăm către specialitatea
care ni se potrivește mai bine.
Acesta a fost motivul pentru
care am ales această ramură.

- Cum v-ați acomodat ca
șef de secție în cadrul Spi-
talului din Hunedoara?

- Cu dificultate. Am venit
din „afara” spitalului și atunci
a fost dificil să mă fac accep -
tată. Dar în meseria aceasta
lucrează oameni cu inteli -
gență ridicată care înțeleg să
pună pacientul pe primul loc
și acceptă schimbarea dacă

aceasta e benefică.
- De unde atâta energie în

tot ce faceți ca medic și șef de
secție?

- Cred că m-am născut cu
energie excesivă, motiv pentru
care mă și manifest atât de
multilateral.

- În activitatea profesio -
nală care vă sunt momen -
tele hotărâtoare?

- Au fost examenele care m-
au format, multiplele compe -
tențe și atestate pe care le-am
obținut în diverse Centre Uni-
versitare, platforma e-learn-
ing și Global Fertility Academy
care ulterior a devenit Global
Women’s Health Academy
unde am promovat examene
care ulterior m-au propulsat
în colaborarea cu grupul
ESHRE în care desfășor din
2019 diverse activități
științifice.

- Cum reușiți să finalizați
responsabilitățile care le
implică meseria de medic?

- Responsabilitățile sunt
permanente. Ele nu se
termină când ies pe poarta
spitalului. În calitate de șef de
secție răspund la telefon zi și
noapte colegilor sau condu -
cerii spitalului. Pe lângă
aceasta, răspund și pacienților
în funcție de necesitățile lor.
Fac față cu burn outul aferent
de care ați tot auzit și care ne
copleșește, mai ales începând
cu perioada pandemiei când
multe cazuri încercam să
tratăm la domiciliu sau ve-
neau ulterior în stadii degra-
date. Din păcate nu cred că

problemele cu care ne
confruntăm sunt foarte bine
înțelese sau gestionate, dar
sperăm să le redresăm pe par-
curs.

- Care vă este trăirea, sen-
timentele, în fața unei pa-
ciente care trebuie să nască?

- Orice pacientă care naște
ne reamintește de complexi-
tatea creației. Să vezi moște -
nitorul genetic al unui cuplu
cum apare pe lume ne face și
pe noi părtași la o minune
pentru care personal sunt
recunoscătoare. Puțini se pot
lăuda că fac meseria pentru
care au înclinație. Deci mă
simt norocoasă.

- Sunteți mulțumită de fi-
nalizarea visului Dumnea -
voas tră?

- Visul meu nu a ajuns la
final. Mai am încă multe de
făcut și de demonstrat.... pot

spune că sunt recunoscătoare
lui Dumnezeu pentru parcur-
sul meu de până acum și sper
să continui pe acest drum!

- Succesele înregistrate
sunt un impuls în activitatea
de zi cu zi?

- Succesele mă motivează,
dar mă și intimidează în
același timp. E greu să ții rit-
mul în același fel, să obții
performanțe similare, aștep -
tate și de cele mai prestigioase
instituții, dar mă străduiesc să
mă ridic la nivelul cerut. Aici
mă refer inclusiv la activitățile
științifice, dar și la tratarea di-
verselor patologii din cadrul
unor boli rare, diagnosticarea
fiind dificilă, dar pentru acest
lucru depun eforturi pe lângă
diverse instituții care se
dovedesc deschise la colabo-
rare.

- Există riscuri în activi-

tatea pe care o desfășurați?
- Bineînțeles că exista

riscuri în meseria aceasta! Mai
ales că e o ramură chirur gi cală!

- Aveți colegi care vă invi -
diază?

- Dar de ce ar trebui să mă
preocupe dacă sunt colegi
care mă invidiază? Fiecare
dintre noi are calea lui de
urmat. Fiecare dintre noi ar
trebui să se supraspecializeze
într-o zonă a ginecologiei sau
obstetricii, spre exemplu mor-
fologie fetală, tratamentul sau
investigația tumorilor ma-
mare, am dat doar exemple.
Acele platforme de învăță -
mânt sunt accesibile tuturor.
Se poate face performanță
dacă îți dorești, decât să îți
pierzi timpul invidiind pe
cineva.

- Punctați-ne un fapt ine -
dit din activitatea Dumnea -
voastră ca medic?

- Inedite sunt patologiile
rare cu care mă confrunt. Și nu
e doar unul în care solicit
intervenția colegilor din Pro-
gramul Național de Boli Rare.
Cred că e o instituție despre
care fiecare din noi ar trebui
să aibă cunoștință, nefiind
promovată la nivel național.
Sunt colegi care colaborează
mult cu specialiști din Europa
și nu numai și care ne sprijină
în investigarea diagnosticelor
dificile.

(Citiţi interviul integral pe
www.accentmedia.ro)

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Visul meu nu a ajuns la final
Dialog cu dr. Melinda-Ildiko Mitranivici, medic primar, șef secție obstetrică-ginecologie - 

Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara

Vaţa de Jos – Dezvoltarea
unei localităţi depăşeşte
graniţele regionale, în contextul
în care economia globală,
migraţia oamenilor de la o zonă
la alta, precum şi diferenţele cul-
turale sunt din ce în ce mai ac-
ceptate de societatea modernă.

De aceea, administraţiile locale
trebuie să-şi îndrepte atenţia, tot
mai mult, spre parteneriatele cu
alte comunităţi din ţară – vezi
cazul unor proiecte mari de
infrastructură, sau cu entităţi
similare din Europa prin relaţiile
de înfrăţire. 

Comuna Vaţa de Jos poate fi
un exemplu de bune practici în
domeniu, aşezarea din Ţara
Zarandului desfăşurând relaţii
de înfraţire cu localităţile Val d’A-
jol, din Franţa, şi cu Rădeni, din
Republica Moldova. În acest
sens, merită menţionată aici în-
tâlnirea care a avut loc luna
trecută în comuna Vaţa de Jos
între reprezentanţii comunită -
ţilor locale din cele trei comune
amintite. 

O întrunire la care au fost
abordate subiecte importante
pentru dezvoltarea ulterioară,
ţinând cont că la dezbateri au
luat parte, pe lângă primarii în
funcţie, şi invitaţi din partea unor
organizaţii profesionale şi negu-
vernamentale care pot contribui
la o creştere durabilă a nivelului
de trai în toate aceste aşezări. 

„Apreciez că întâlnirea a fost

una fructuoasă, în care am încer-
cat să deschidem noi perspective
de colaborare între comunele pe
care le reprezentăm. Experienţa
administraţiei comunei Val d’Ajol
ne poate ajuta atât pe noi, cât şi
pe colegii noştri din Moldova. De
aceea, am adus în atenţie spri-
jinul pe care comuna Val d’Ajol l-
a acordat comunei Vaţa de Jos,
dar şi proiectele pe care le vom
putea realiza împreună pentru
dezvoltarea economică şi des -
chiderea culturală a tuturor
participanţilor. Ne dorim să ex-
tindem aceste colaborări deoa -
re ce suntem conştienţi că
ex perienţa fiecăruia poate fi
benefică pentru alte proiecte
punctuale viitoare”, a spus pri-
marul comunei Vaţa de Jos, Liviu
Ioan Linţă. 

În acest context, trebuie 
amintit faptul că o delegaţie a

comunei Val d’Ajol, condusă de
primarul Anne Girardine şi de
preşedintele Asociaţiei Amitees
Val Roumanie, Claude Durant,
au efectuat o vizită în comuna
Vaţa de Jos, în perioada 14-21
iulie. Oaspeţii au avut prilejul să
vadă şcoala generală din Vaţa
de Jos, monumentele istorice
de pe raza comunei, dar şi
modul în care se derulează
investiţiile propuse de admi -
nistraţia locală. 

Impresiile oaspeţilor au fost
dintre cele mai bune, deoarece
reprezentanţii comunei franceze
şi-au manifestat dorinţa de a
reveni în Vaţa de Jos, cu alţi
delegaţi din partea comunităţii
din care fac parte. 

Comuna Vaţa de Jos este
înfrăţită cu Val d’Ajol din anul
1999, iar cu Rădeni din anul
2018. 

Vaţa de Jos: Parteneriate de dezvoltare alături de comunele înfrăţite
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Orăştioara de Sus – Pare
incredibil, dar se întâmplă
încă, din păcate, în zilele noas-
tre. Un turist din Piteşti, care a
vizitat cetatea dacică Sarmi -
zegetusa Regia, din Munţii
Orăştiei, va rămâne mult timp
în memoria colectivă din
cauza unui gest reprobabil pe
care l-a făcut, spune el, din...
plictiseală. 

Mai precis, bărbatul de 56
de ani, şi-a scrijelit numele pe
zidul exterior al cetăţii Sarmi -
zegetusa Regia, fără să ţină
cont de faptul că distruge un
monument de o impor tanţă
istorică deosebită, aflat pe
Lista UNESCO. 

Fapta bărbatului a fost
sesizată jandarmilor printr-un
apel la numărul de ur genţă
112, o patrulă depla sân du-se
la faţa locului împreună cu
arheologul prezent în cetate.
Astfel, s-a constatat că pe două
blocuri din zidul monumentu-
lui UNESCO fuseseră scrijelite
mai multe nume. Imediat, la
faţa locului au ajuns jandarmii
montani de la postul Orăş -
tioara de Sus-Blidaru, oamenii
legii reuşind să-l identifice şi
reţină pe autorul faptei. 

„Bărbatul, fiind întrebat cu
privire la motivul pentru care
a distrus monumentul istoric,
le-a spus colegilor faptul că nu
există un motiv anume, ci că a
făcut-o din plictiseală”, a infor-
mat Inspectoratul de Jandarmi
Judeţean Hunedoara.

Jandarmii au întocmit ac -
tele de sesizare pentru dis-
trugere, documentele fiind
predate poliţiştilor spre a se
continua cercetările. 

Poliţiştii au deschis un dosar
penal sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de distrugere, cer -

cetările fiind coordonate sub
directa supra ve ghere a Parche-
tului de pe lângă Judecătoria
Orăştie. 

Fapta turistului din Piteşti

aduce, din nou, în atenţie,
legislaţia referitoare la pro -
tecţia monumentelor istorice,
care prevede amenzi între
3.000 şi 7.000 de lei. 

Zidul cetăţii dacice Sarmizegetusa
Regia, distrus din... plictiseală

Deva -  Serbările Naţio -
nale de la Ţebea, dedicate
memoriei lui Avram Iancu,
vor avea loc pe data de 11
septembrie, potrivit anun -
ţului oficial făcut de Prefec-
tura Hunedoara. 

În vederea pregătirii aces-
tui eveniment, care va marca
150 de ani de la moartea
Crăişorului Moţilor, autorită -
ţile au avut o întâlnire de
lucru coordonată de prefec-
tul Călin Marian. 

La întâlnire au participat
reprezentanți ai autorităților
și instituțiilor publice impli-
cate în organizare, discuțiile
fiind referitoare la pregătirea
manifestărilor publice, cul-
turale și religioase, care vor

avea loc la Ţebea. 
Sărbătoarea națională,

organizată în fiecare an în
prima duminică de după 10
septembrie, dată la care a
murit Avram Iancu, va avea
loc în 11 septembrie și va
consta într-un ceremonial
dedicat omagierii lui Avram
Iancu. 

Serbările naționale vor
continua, în a doua parte a
zilei, cu un spectacol fol-
cloric.

În fiecare an, la Ţebea se
strâng cel puţin 5.000 de oa-
meni, din toate colţurile ţării,
care vin pentru a-l omagia pe
unul dintre cei mai cunoscuţi
reprezentanţi ai Revoluţiei
de la 1848 din Transilvania. 

S-a stabilit: 
Serbările de la Ţebea vor fi

pe 11 septembrie

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia
publică, se supune consultării publice:

1 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului
de transport public județean de persoane prin curse re -
gulate în județul Hunedoara și a documentației de
atribuire a Contractului de delegare a gestiunii servi -
ciului public de transport județean de personae prin
curse regulate”.

Proiectul de hotărâre va fi afișat în data de 11.08.2022
și poate fi consultat la Centrul de Informare a
Cetățeanului, la sediul Consiliului Județean Hunedoara,
din Deva, str.1 Decembrie, nr. 28, jud. Hunedoara sau pe
site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la 
pagina de internet: www.cjhunedoara.ro.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de reco-
mandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot
depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara,
prin poştă, la adresa: Deva-330025, str. Bld 1 Decembrie
1918 nr. 28, judeţul Hunedoara sau prin intermediul
poştei electronice la adresa: cjh@cjhunedora.ro, până la
data de 21.08.2022.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit
în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiec-
tul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica
articolul sau articolele din proiect la care se referă,
menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expe-
ditorului.

Veţel:
Cărţile de
identitate

vor fi 
eliberate la

Evidenţa
Populaţiei

Deva

Veţel – Primăria co-
munei Veţel a informat că
în lunile august şi sep-
tembrie, cărţile de identi-
tate vor fi eliberate doar
la sediul Serviciului de
Evidenţă a Populaţiei din
Deva. Prin urmare, în cele
două luni de zile procesul
de preluare a actelor şi
apoi de eliberare şi fi-
nalizare a documentelor
nu se va mai face la sediul
Primăriei Veţel, deoarece
perso nalul de la Evidenţa
Populaţiei Deva nu se va
mai deplasa în teritoriu în
această perioadă. 

„Cine are nevoie de
acte de identitate noi va
trebui să se deplaseze la
sediul din Deva”, a pre-
cizat Primăria Veţel. 

Pentru evitarea pre -
zen tării, în acelaşi timp, a
unui număr mare de per-
soane la sediul Serviciu-
lui Evidenţa Persoanelor
Deva, se recomandă cetă -
ţenilor să acceseze plat-
formele de programare
on-line sau telefonic.

De asemenea, cetăţenii
sunt sfătuiţi să consulte şi
să acceseze site-ului
instituţiei Direcţiei Pub-
lice Locale de Evidenţa
Persoanelor şi Stare
Civilă Deva, 
www.evp–deva.ro, atât
pentru informare-privind
actele ne ce sare pentru
depunere în ghişeu, cât şi
a programului de relaţii
publice. 

Sancţiuni 
Potrivit Legii nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea

monumentelor istorice, se arată următoarele:
Titlul II (Protejarea monumentelor istorice), Cap. I

(Monumentele istorice)
(1) Orice intervenţie asupra monumentelor istorice şi

asupra imobilelor din zona lor de protecţie, precum şi orice
modificare a situaţiei juridice a monumentelor istorice se
fac numai în condiţiile stabilite prin prezenta lege.

(2) Desfiinţarea, distrugerea parţială sau totală, pro-
fanarea, precum şi degradarea monumentelor istorice sunt
interzise şi se sancţionează conform legii.
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E
ste vară cu explozia
de culori și bucuria
de a sta mai mult în

aer liber și la Palatul
Copiilor Deva-Structura
Hațeg. 

Printre activitățile fru-
moase și mult așteptate de
copii - după cum ne relata
prof. Trif Vințan Adriana
(medalion), în calitatea sa de
coordonator - a fost ,,Ziua
Copilului”, sărbătorită cu
multă fericire și implicare de
un număr foarte mare de elevi
de la toate cele 5 cercuri. Tema
din acest an a fost ,,Lumea
copiilor este o lume de basm”,
așa că ne-am conformat și am
îmbrăcat ținute de basm. Am
avut prinți, prințese, duci și
ducese, pirați, cowboy, pisto-
lari, vrăjitoare care mai de
care mai fioroase sau mai
drăgălașe, bucătari și
dansatori, chiar și Spiderman
a trecut pe acolo, pisicuțe, un
tigru și, nu în ultimul rând,
prințesa Elsa, dar nu o mai
lungesc și spun într-un cuvânt
că a fost frumos exact ca în
basme.

Serbarea de final de an
școlar a fost preocuparea ime-

diat următoare. Elevii au
arătat părinților, fraților și pri-
etenilor munca lor pe care o
fac cu plăcere la club. Rezul-
tatele de la diferite concursuri
încep să curgă pe la toate cer-
curile, iar elevii au intrat
fericiți în vacanța de vară
sperând că anul următor va fi
unul mai bogat în premii și
rezultate deosebite.

În perioada vacanței, elevii
performanți de la cercul de
dans și cercul de muzică sunt
solicitați de Casa de Cultură și
Primăria Hațeg să participe la

diferite evenimente culturale,
deci activitatea noastră, ca
profesori, nu ia sfârșit nici în
vacanță.

În percepția colegilor noștri
de breaslă de la școlile de
masă, părem foarte degajați și
această muncă cu copilul pare
foarte ușoară, dar nu este
deloc așa.

Deși am intrat în vacanță,
frământările și munca nu iau
sfârșit. După o zi - două de re-
laxare, începi să faci o analiză
la tot ce s-a întâmplat în anul
școlar care a luat sfârșit și

cauți  să vezi ce plusuri și mi-
nusuri ai.

Te pregătești intens cu noi
idei astfel încât să fii sigur că și
copiilor le va plăcea, mai ales
că la noi copiii vin singuri din
dorința lor, nu obligați.

După câțiva ani de lucrat în
sistemul acesta de învățământ
de la cluburi și palate, simți că
te duci cu atâta bucurie la club
de parcă nu e un serviciu, ci un
loc unde îți întâlnești echipa
cu care te simți bine. Fiecare
grupă de elevi este o echipă,
iar în momentul în care

aceasta este sudată bine, încep
rezultatele și fericirea de a
face ceva deosebit din pasi-
une. Această fericire este din
ambele părți, iar părinții sunt
foarte mulțumiți pentru faptul
că propriul copil petrece un
timp  liber cu folos.

La finalul acestei prezentări
nu voi spune decât că am dat
startul înscrierilor pentru anul
2022-2023  și așteptăm și în
acest an un număr mare de
copii să ne treacă pragul.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

La Haţeg s-a dat startul 
înscrierilor la Clubul Copiilor

Vălişoara – Constructorii
au reuşit să finalizeze
lucrările de reparaţii la dru-
mul de acces cunoscut de lo-
calnici „Dealul Săliştiorii” din
comuna Vălişoara. Este o
investiţie importantă pentru
comunitatea locală, iar lu-
crarea trebuie exploatată cu
responsabilitate de către cei
care o utilizează, deoarece a
necesitat fonduri importante
din bugetul local.

“Pentru cei care circulă în
această zonă, este deja cunos-
cut ce lucrări au fost efectuate,
de profilare a drumului, ame-
najare rigole de scurgere a

apei, pietruire, defrișare a ma-
terialului lemnos etc. 

Suntem convinși că toți cei
care circulă pe acest drum, în
special cei care transportă
lemn sau diverse produse
recoltate de pe terenurile
aflate în zonă, vor da dovadă
de simț civic și nu vor produce
degradarea drumului. 

Dacă fiecare dintre dum -
nea voastră va circula respon-
sabil, veți beneficia mai mult
timp de confortul de a circula
pe un drum întreținut, care
este un bun comun”, a arătat
primarul comunei Vălişoara,
Camelia Bedea. 

În ciuda faptului că bugetul
local al comunei Vălişoara nu
este unul care permite
investiţii ample, autorităţile
au reuşit, în ultimii ani, să ges-
tioneze eficient banii şi astfel
au putut fi alocate fonduri
pentru întreţinerea şi mo der -
nizarea drumurilor, acestea
fiind una dintre priorităţile
conducerii primăriei. 

Infrastructura de drumuri
are nevoie de lucrări de mo -
dernizare, motiv pentru care
administraţia locală a declan -
şat un amplu proces de iden-
tificare a axelor de finanţare şi
de scriere a proiectelor. Este

singura cale prin care bugetul
local poate fi degrevat de o
cheltuială mare, care poate fi
acoperită din sume castigate
din fonduri europene, pro-
grame guvernamentale sau
diverse granturi. 

“Aşteptăm să primim finan -
ţarea accesată prin Programul
Naţional Anghel Saligny pen-
tru a putea începe şi alte
lucrări de modernizare ale
unor drumuri din comună.
Vom continua, de asemenea,
să scriem şi să depunem
proiecte pentru a putea
accesa fonduri pentru dez-
voltarea comunităţii, deoa -

rece finanţările nerambur -
sabile sunt cheia reuşitei în
administraţia locală”, a con-
chis primarul comunei Văli -
şoara, Camelia Bedea. 

Vălişoara: Lucrări finalizate la 
drumul de acces „Dealul Săliştiorii”
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B
ăile Daco-Romane
sau Ştrandul din
Geoagiu-Băi, cum

este cunoscut în termeni
locali, se află la o altitudine
de 350 m, într-o zonă
turistică de excepție, unde
se îmbină farmecul naturii
cu o calitate deosebită a
apelor termale, cunoscute
încă de pe vremea dacilor,
datorită calităţilor curative
ale acestora. 

După colonizare, romanii
au amenajat termele, captând
izvoarele prin tuburi de tera -
cotă. Apa ter mală de aici,
având o temperatură între 26-
32 de grade, este singura din
România recoman dată atât
pentru tratament, cât şi pentru
înot, fiindu-i recunoscut efec-
tul benefic asupra sănătăţii.

Complexul Băile Daco-Ro-
mane dispune de o bază turis -
tică modernă în  cadrul căreia
funcționează patru bazine –
unul pentru copii (cu
adâncimea apei de 40 cm),
altul intermediar cu o adân -
cime cuprinsă între 0,70 –
1,80 m. Bazinele de interes
pentru adulţi au o adâncime
de 1,70 – 3,50 m, unde cei
pasionați pot înota sau pot
efectua sărituri de la cele două

trambuline. “Tabloul” pentru
oaspeţi este completat de un
bazin olimpic, în care se poate
înota în condiţii excepţionale. 

Complexul dispune de pes -
te 1500 de şezlonguri, cabine
de duș, cabine de schimb,
patru terase, terenuri de joacă
pentru copii unde cei mici pot

să se simtă în largul lor. Oferta
turistică este completată de
preparate culinare adecvate,
iar oaspeții pot servi, dincolo
de gustări rapide, băuturi al-
coolice şi răcoritoare, dulciuri,
cafea etc. şi mâcăruri tradiţio -
nale – supe, ciorbe, sarmale și
multe altele.

Într-un cuvânt, Băile Daco-
Romane din Geoagiu Băi
reprezintă un loc de odihnă şi
recreere ce merită a fi vizitat
împreună cu familia şi pri-
etenii datorită cadrului natu-
ral deosebit şi a unei oferte
turistice unice în peisajul tu -
ristic românesc. 

Eleganța complexului Băile
Daco Romane, dublată de ser-
vicii de foarte bună calitate,
sunt o garanție şi o invitaţie,
totodată, la relaxare şi bună
dispoziţie! 

O invitație care merită
onorată! 

Teatru pentru copii 

în Parcul Cetate

Deva – Copiii, părinţii şi
bunicii sunt invitaţi în zilele
de 15, 17 și 19 august, în-
cepând cu ora 20:00, la trei
reprezentații originale în
Parcul Cetate Deva. Astfel,
Trupa cu Moț... în Frunte
reprezentată de Edy Moțăță -
ianu, creatorul spectacolelor,
dar și interpretul personaju-
lui principal Ionel Bocănel,
alături de Adina Vescan
Moțățăianu pe post de Zână
Bună, și de Răzvan Popa, cel
care se ocupă de efectele spe-
ciale video, vă invită la teatru. 

Luni, 15 august, va avea
loc spectacolul ,,Minunea din
Țara Visurilor’’ unde atât
copiii, cât și cei mari, vor face
cunoștință cu Ionel Bocănel
și Zâna Minunilor. 

Miercuri, 17 august, în

spectacolul ,,Evantaiul Fer-
mecat’’, toți copiii între 3
și...93 de ani, se vor reîntâlni
cu Ionel Bocă nel, dar și cu
Zâna Focului. 

Vineri, 19 august, Trupa
cu Moț ... în Frunte va aduce
pe scenă spectacolul ,,Eu sunt
Aladin?!’’, în care, pe lângă
câteva numere de iluzionism
și momente comice, vor
apărea Duhul Lămpii Ferme-
cate, Spiridușul Vede Tot,
Dragonul cel Rău și Zâna Vi-
surilor Urâte.

Toate spectacolele sunt
muzical-interactive dar și
edu cative, iar Trupa cu Moț ...
în Frunte vă așteaptă în
număr cât mai mare, spre a-i
încânta atât pe cei mari, cât
mai ales pe cei mici, cărora li
se adresează. 

Băile Daco-Romane, o destinaţie
de vis pentru timpul nostru liber!
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LUNI – 15 august 2022
• Ora 18:00 – grupa 1: Universitatea Gojdu - Cristur
• Ora 19:15 – grupa 3: Cetate Deva – Hugo Micro

MARȚI – 16 august 2022 -
• Ora 18:00 – grupa 1: Micro 15 – Universitatea Gojdu
• Ora 19:15 – grupa 2: FC Dacia - Sîntuhalm

MIERCURI – 17 august 2022 -
• Ora 18:00 – grupa 1: Cristur – Progresu United
• Ora 19:15 – grupa 3: Hugo Micro – IPJ hunedoara 

Etapa semifinală JOI – 18 august 2022
•Ora 18:00 – semifinala 1
Locul 1 gr.1 – Locul 1 gr.2
•Ora 19:15 – semifinala 2
Locul 2 gr.1 – Locul 1 gr.3

Etapa finală vineri – 19 august 2022
•Ora 18:00 Finala mică
Locurile 3-4
•Ora 19:15 – Finala mare
Locurile 1-2

A
ntrenorul Florin Pera
va fi noul selecţioner
al echipei naţionale

de handbal feminin, el fiind
votat de subcomisia
tehnică, anunţă Federaţia
Română de Handbal într-
un comunicat de presă
publicat site-ul oficial. Nu-
mirea sa va deveni oficială
după validarea votului în
Consiliul de Administraţie
al FRH.

"Subcomisia tehnică a
votat: Florin Pera va fi noul
selecţioner al Naţionalei femi-
nine de senioare - urmează
validarea CA al FRH", se
menţionează pe site-ul citat
iar Pera a declarat că postul de
selecţioner reprezintă un vis
împlinit, dar totodată şi o
mare răspundere.

"Ţin să mulţumesc comisiei
tehnice şi în mod special tu-
turor antrenorilor pentru
votul acordat, motiv de în-
credere şi responsabilitate
într-o nouă şi im portantă
provocare a carierei mele.
Chiar dacă am antrenat o
echipă de top din Europa cu
obiectiv de câştigare a Ligii
Cam pionilor, pot spune că
postul de selecţioner repre -
zintă pentru mine un vis îm-
plinit, o mare onoare dar şi o
mare răspundere", a afirmat
noul selecţioner.

"Sunt un antrenor care se
dedică şi pune suflet 100% la
fiecare meci, lucru pe care

vreau să-l imprim şi jucătoa -
relor la echipa naţională. Pun
pe primul loc forţa grupului şi
jocul colectiv. Aştept validarea
şi în cadrul şedinţei Consiliului
de Administraţie, pentru a
putea începe munca la echipa
naţională. Hai România!", a
adăugat el.

Florin Pera îl înlocuieşte în
funcţie pe Adrian Vasile, an -
trenorul echipei CSM Bucu -

reşti, care ocupa postul de
selecţioner al primei repre -
zentative de handbal feminin
a României din 19 ianuarie
2021.

Pera (42 ani) a antrenat-o
în ultimul sezon pe ŢSKA
Moscova, după ce în prealabil
pregătise formaţi SCM Râm-
nicu Vâlcea, cu care a cucerit
un titlu de campion al
României (2019).

Handbal  

Selecționer nou la echipa
națională feminină

S
erena Williams (40
ani), fost lider WTA
ajunsă în prezent pe

locul 407, a declarat marţi
că numărătoarea inversă
în ceea ce priveşte re-
tragerea sa din activitatea
competiţională a început.
Williams a făcut anunţul
atât pe contul său de Insta-
gram cât şi într-un interviu
acordat presei.

"Vine un moment în viaţă
când trebuie să te decizi să
mergi pe un nou drum. Este
întotdeauna un moment dificil
când iubeşti atât de mult ceea
ce faci şi, Doamne, iubesc
tenisul. Dar acum numără -
toarea inversă a început", a
spus americanca, deţinătoare
a 23 de titluri de Mare Şlem,
adăugând că vrea să "se con-
centreze pe rolul ei de mamă,
pe obiectivele sale în plan

spiritual pentru a descoperi o
Serena nouă, dar la fel de
incitantă".

Serena Williams a debutat
cu o victorie la turneul WTA
1.000 de la Toronto, dotat cu
premii totale de 2.527.250 de
dolari, 6-3, 6-4 cu spaniola
Nuria Parrizas Diaz (57 WTA)
după aproape două ore de joc.

''Presupun că este o lumi -

niţă la capătul tunelului şi mă
apropii de ea. Îmi doresc
foarte mult să ajung la lumină.
Iubesc să joc, este grozav, dar
nu o voi putea face pentru
mult timp'', a declarat Serena
Williams. Williams a obţinut
prima sa victorie în data de 4
iunie 2021, când se impunea
în turul al treilea la Roland
Garros.

Tenis de câmp

Serena Williams anunță că vine vremea să se retragă

Fotbal amatori  

Cupa cartierelor la fotbal

A
sociația Județeană
de Fotbal (AJF),
Primăria

municipiu lui Deva și CSM
Deva  au decis să orga-
nizeze prima ediție a unei
competiții de fotbal prin
care se dorește  atragerea
amatorilor practicanți ai
fotbalului rege, cei care să
reprezinte diferitele

cartiere  din orașul
reședință de județ.

Luni a fost organizată
tragerea la sorți a partidelor
de calificare care se vor
desfășura până în data de  17
august pe terenul de la Liceul
auto Transilvania Deva.

După prima rundă, în-
cepând de luni se vor disputa
jocurile:



Federaţia Română de
Fotbal a stabilit patru
meciuri de pregătire,

cu Cehia, Germania, Italia
şi Polonia, până la finalul
anului, pentru echipa
naţională U20 a României,
care nu are un selecţioner
desemnat după plecarea
lui Bogdan Lobonţ.

Meciurile fac parte din
turneul amical ce reuneşte 8
selecţionate U20 de pe conti-
nent: România, Cehia, Germa-
nia, Italia, Polonia, Norvegia,
Anglia, Portugalia.     

Primul meci al selecţionate
Under-20 a României va avea
loc pe 22 septembrie, în de-
plasare, cu Cehia. Vor urma

apoi trei meciuri acasă, pe 26
septembrie cu Germania, pe
17 noiembrie cu Italia şi pe 21
noiembrie cu Polonia.

Partida cu Germania se va
disputa la Arad, pe Arena
''Francisc Neumann'', ora de
start urmând a fi anunţată ul-
terior

În octombrie şi noiembrie
2021, echipa Under-20 a
României a reuşit două vic-
torii, 2-1 cu Cehia şi 2-1 cu
Polonia, dar a pierdut clar
partidele din deplasare, 0-4
cu Germania şi 0-7 cu Italia.

La jumătatea lunii iulie,
Federaţia Română de Fotbal a
anunţat, încheierea contrac-
tului cu Bogdan Lobonţ,

selecţionerul echipei naţio -
nale Under 20 a României.În
vârstă de 44 de ani, Bogdan
Lobonţ a preluat nou înfiin -
ţata reprezentativă Under 20
a României în august 2021 şi
a strâns pe banca acesteia 8
meciuri de pregătire, având
un bilanţ de 3 victorii şi 5 în-
frângeri.

Naţionala U20 a României
a fost înfiinţată în urma de-
ciziei Comitetului Executiv
din noiembrie 2020, din
dorinţa de a oferi continuitate
tinerelor generaţii. 

România este singura ţară
din Europa de Est cu o
selecţionată la acest nivel de
vârstă.

Autobergamo Deva
pregătește cel de-al
zecelea sezon la

rând în prima ligă de fot-
bal în sală. Hunedorenii

au reluat antrenamentele
zilele trecute, într-o
variantă în care se
regăsesc doar jucători
români și în care media

de vârstă este ridicată
doar de frații Cristian și
Robert Matei. 
În rest, lotul alb-vișiniu
va fi compus, în mare,

doar din tineri jucători
iar banca tehnică 
va arăta diferit în noua
stagiune.

Totul, după ce bugetul
echipei va fi unul consider-
abil mai mic, în ideea în care
susținerea primită (și) din
partea administrației locale
nu va fi la fel de consistentă
cum se așteptase inițial.
Chiar și așa, devenii țintesc
partea superioară a ierarhiei
și caută să propună câteva
nume de viitor interesante
futsalului românesc.

Mai mulți jucători cu care
Deva s-a luptat la titlu se-
zonul trecut au plecat de sub
cetate, iar președintele
grupă rii devene, Dorin Popa
a declarat: „Am regândit
strategia pentru noul sezon,
deoarece am avut un buget
mărit dar la decontare acesta
a fost limitat.Ni s-a promis

ceva și am primit cu totul
altceva”.

Oficialul devenilor admite
că sezonul acesta, cel puțin
până în iarnă, va merge pe o
variantă „low-cost” a echipei,
cu cheltuieli mult reduse,
clubul devean renunțând la
chirii, la bilete, la mese care
nu mai sunt decontate totul
pentru economii. Pe banca
tehnică va sta Adrian Moț,
care va fi ajutat și de Robert
Matei, după ce Cosmin Gher-
man a renunțat la colabo-
rarea cu gruparea deveană.

Sezonul de fotbal în sală
debutează pe 31 august cu
Supercupa României, partidă
în care vor sta față în față
United Galați și Autober -
gamo Deva, adică exact
echipele care s-au luptat di-
rect pentru toate trofeele in-
terne sezonul trecut.
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Futsal  

Autobergamo porneşte în noul sezon 
cu un buget de austeritate

Amicale pentru Naționala  de fotbal 
a României U20

România va fi
reprezentată de
cinci sportivi la cele

trei Campionate Eu-
ropene de ciclism, pe
pistă, şosea şi mountain
bike programate la
Munchen în perioada
următoare.

La Campionatele Eu-
ropene de pistă Elite (11-16
august) avem un singur
reprezentant, Daniel Crista,
de la CSA Steaua, printre cei
240 de concurenţi.

La Campionatele Eu-
ropene de şosea avem trei
participanţi, Eduard-Michael
Grosu (Drone Hopper-An-
drone), Serghei Ţvetcov (CSA
Steaua Bucureşti) şi Daniel
Crista (CSA Steaua). Grosu va
lua startul în cursa de fond
din 14 august, iar Daniel
Crista, campionul naţional en
titre, şi Ţvetcov vor evolua în

proba de contratimp, din 17
august.

Emil Dima, campionul
naţional de şosea din acest
an, nu a fost selecţionat pen-
tru Europenele de la
Munchen deoarece participă
în Turul Ţinutului Secuiesc,
care se încheie sâmbătă.

Roberto Dumitru Burţa
(CSU Scott) şi Ede-Karoly
Molnar (CS Dinamo) sunt
înscrişi la Campionatele Eu-
ropene de mountain bike, în
proba olimpică de cross
country (XCO), programată în
ziua de 19 august.

Campionul naţional, Vlad
Dascălu, aflat în recuperare
după o accidentare la o etapă
de Cupă Mondială, se con cen -
trează pe participarea la
Mondialele MTB, prevăzute
între 24 şi 28 august în
Franţa, la Les Gets.

Ciclism

Sportivi Români la Campionatele
Europene de la München 



Puterea tămăduitoare
a plantelor a fost și
este demonstrată de

știință. Dar atunci când 
anumite flori primesc
binecuvântarea divină,
Maica Domnului revăr sân -
du-și harul asupra lor, aces-
tea devin adevărate izvoare
dătătoare de sănătate.

Mâna Maicii 
Domnului, Salvia 

sau Caprifoiul
Cunoscută din vechime

pentru proprietățile ei vinde -
cătoare, despre această plantă
cu flori albe și un miros
îmbătător se spune că i-a fost
de mare ajutor Maicii Domnu-
lui, atunci când fugea cu Prun-
cul Iisus în brațe, fiind
urmărită de soldații regelui
Irod. Cerând florilor de pe
câmp să o ascundă, prima care
i-a sărit în ajutor a fost Salvia,
care, prin bogăția frunzelor
sale, a scăpat-o de urmăritori.
Drept mulțumire, Maica Dom-
nului a binecuvântat-o, spu -
nând: ,, De astăzi înainte şi
până în veşnicie, tu vei fi
floarea preferată a oamenilor.
Îţi dau puterea să vindeci oa-
menii de toate bolile şi să-i
salvezi de la moarte, aşa cum
ai făcut tu pentru mine.”De
atunci și până astăzi, florile
acestei plante, cu  proprietăți
antibacteriene şi antiinflama-
torii ajută atunci când tensi-
unea arterială depășește
anumite limite, tonifică
mușchii inimii, reduce nivelul
colesterolului, elimină tox-
inele din organism, scade
febra provocată de răceală sau
gripă. 

Făcând referire la proprie -
tățile acestei plante uimitoare,

un vechi proverb roman
spunea: ”Cum să moară omul,
dacă are salvie în grădină”.

Brâul Maicii Domnului
Este o plantă medicinală,

de culoare verde, care se des -
chide asemenea unor ghir -
lande, cu frunzulițe de formă
ovoidală, care dau un plus de
frumusețe grădinilor în timpul
verii.

Lacrima Maicii 
Domnului

Atrage atenția prin frumu -
sețea și delicatețea florilor
sale. O plantă cu același nume
crește prin locuri mai puțin
umblate, iar florile sale verzi-
alburii se solidifică, transfor-
mându-se în bobițe, din care

credincioșii își fac metanii.
Floarea plantei produce mir în
mod natural și are proprietăți
curative.

Dorul Maicii Precista
Crește în sălbăticie, pe lân -

gă lacuri. Este înspicată, iar
frunzele ei sunt late și ascuțite,
de culoare verde închis. Se mai
numește Feregea sau Strașnic
și era folosită în vechime pen-
tru tratarea tusei și întărirea
rădăcinii părului.

Cămașa Maicii 
Domnului, Poala 

Sfintei Marii
Are o floare delicată, nu-

mindu-se și rochița rândunicii
sau volbura. Este cel mai efi-
cient laxativ.

Izma Maicii Preciste,
Calomfir, Calapăr sau

Ventricea
Era planta de leac a dacilor,

având multiple calități
tămăduitoare. Frunzele plan -
tei erau folosite pentru vinde-
carea tăieturilor, bubelor sau
buboaielor. Acestea, ameste-
cate cu grăsime se aplicau
crude sau zdrobite pe locul
afectat.

Inima Maicii 
Domnului 

Are florile ca o inimioară,
de culoare roz violet și la vârf
albe, așezate sub formă de
ciorchine. Este o floare minu -
nată, care atrage atenția, în -
frumusețând orice loc.

Iarba Sfintei Marii
Are un parfum dulceag și

crește în locuri ferite. Este
utilă în tratamentul bolilor
nervoase. Pentru calmarea
stărilor nervoase și îndepăr -
tarea depresiei, nutriționiștii
recomandă o cană de infuzie
pe zi.

***
• Pe lângă plantele prezen-

tate în acest material, mai sunt
și altele cu puteri miraculoase,
despre care se spune că au
fost binecuvântate și ocrotite
de Maica Domnului, ele con-
stituind un reper pentru me -
dicina alternativă. Iar atunci
când știința și credința se
îmbină armonios, rezultatele
pot fi uimitoare.

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

$

Flori cu puteri tămăduitoare,
binecuvântate de Maica Domnului 
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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

Este prăznuită de
credincioșii creștin-
ortodocși în fiecare an

la data de 15 august.
Această mare sărbătoare
comemorează adormirea și
proslăvirea prin ridicarea
cu trupul la Cer a Maicii
Domnului, adică mutarea
din viaţa aceasta trecătoare,
la cea veşnică, în Împărăţia
Fiului Ei. Sărbătoarea
poartă denumirea de
adormire, pentru că, 
în cadrul bisericii, nu se
poate vorbi despre 
moartea unui sfânt.

Sfânta Fecioară Maria
Despre sfârşitul vieţii pe

pământ a Maicii Domnului nu
sunt informaţii în Evanghelii, ci
doar în scrierile a patru părinţi
ai bisericii creştine: Patriarhul
Modest al Ierusalimului, An-
drei Criteanul, Gherman al
Constantinopolului şi Sfântul
Ioan Damaschin. 

Potrivit scrierilor biseri -
cești, Maica Domnului a fost
anunțată de trecerea la cele
veșnice de Arhanghelul Gavriil,
cu trei zile înainte. „Acestea
zice Fiul tău: Vremea este a
muta pe maica Mea la Mine. Nu
te teme de aceasta, ci primește
cuvântul cu bucurie, de vreme
ce vii la viața cea nemuritoare“.
Sfânta Fecioară Maria s-a bucu-
rat mult, iar atunci când s-a
rugat pe Muntele Măslinilor,
copacii s-au aplecat în faţa ei.
Sfânta Fecioară Maria a fost
luată de apostolul Ioan, la
Ierusalim, pentru a fi îngrijită
cum se cuvine. S-a stins în casa
lui şi a fost înhumată în peştera
din Grădina Ghetsimani, la
poalele Muntelui Măslinilor,
alături de părinţi şi de logod-
nicul Iosif. Se spune că, în ziua
Adormirii, îngerii şi sfinţii au
umplut împrejurimile de
lumină, iar Domnul Însuși S-a
coborât din ceruri pentru a

primi în mâinile Sale sufletul Ei
cel sfânt. Au venit și apostolii
răspândiţi în lume pentru a
propovădui Evanghelia, cu
excepţia Sfântului Toma, care a
ajuns cu câteva zile mai târziu,
după ce Maria fusese
înmormântată. Când acesta a
revenit, după trei zile, s-a dus la
mormânt și l-a găsit gol. Se
crede că Fiul Ei a ridicat-o la
cer, de-a dreapta Lui, ca
Împărăteasă.

Astăzi, Mormântul Sfintei
Fecioare este vizitat zilnic de
mii de credincioşi din toată
lumea. În  Biserica Mormântu-
lui Maicii Domnului este pusă
la închinare pentru pelerini
icoana Maicii Domnului
făcătoare de minuni, cunoscută
sub numele de Ierusalimitissa.

Tradiții și obiceiuri
Prag între vară și toamnă, ce

desparte zilele călduroase de
cele reci, Sărbătoarea Sfintei
Marii vine cu o serie de tradiții,
superstiții și obiceiuri popu-

lare, care sunt păstrate cu
sfințenie din generație în
generație. În continuare, vă
prezentăm doar câteva dintre
ele.

• Cu ocazia acestei mari
sărbători creștine, în biserici se
țin slujbe și se organizează hra-
muri, existând credința potrivit
căreia, rugăciunile adresate
Sfintei Marii în această zi, sunt
cele mai ascultate din tot anul.

• În dimineața zilei în care
este cinstită  Adormirea Maicii
Domnului se obișnuiește ca fe-
meile să meargă la biserică și
să împartă struguri pentru su-
fletele celor trecuți la cele
veșnice. În unele zone, se îm-
part prune coapte și faguri de
miere.

• Schimbarea de anotimp a
fost percepută în popor ca
semn al tristeții naturii, care
regretă plecarea Sfintei Fe-
cioare. Din acest motiv, iarba
nu mai crește, iar frunzele
încep să se în găl be  nească.

• În ziua marelui praznic, 

icoana Maicii Dom -
nului, prezentă în casele
românilor, este împodobită cu
flori.

• În ziua de Sfânta Maria, nu
se organizează joc în sat.

• Tot acum, ciobanii coboară
oile de la munte, bărbații își
schimbă pălăria cu căciula, se
interzice scăldatul în apa
râurilor și dormitul pe prispă.

• Sărbătoarea Adormirii
Maicii Domnului prefaţează
deschiderea sezonului de
nunţi, începerea târgurilor şi
iarmaroacelor de toamnă.
Fetele  se roagă Sfintei Fecioare
pentru a le scoate în cale ursi-
tul, pentru grăbirea căsătoriei,
în vreme ce femeile măritate îi
cer să aibă parte de o căsnicie
liniştită, de naştere uşoară.

• Ziua Marinei
este sărbătorită tot la 15 au-
gust, Maica Domnului fiind pa-
troana spirituală a marinarilor.

• În popor se crede că, dacă
la Sfânta Maria Mare înfloresc
trandafirii, atunci urmează o
toamnă lungă. 

***
• Fiind vorba de Adormirea

Maicii Domnului,  se pre-
supune că este păcat să se
spună ”La mulți ani” celor care
poartă numele de Maria. Dar
Biserica a făcut lumină în acest
sens, preoții afirmând că nu
consideră greșit să se spună
”La mulți ani” cu ocazia
sărbătorii, întrucât trecerea la
cele sfinte a Maicii Domnului
este un motiv de bucurie, nu de
tristețe.

Cornelia Holinschi

”Ușa milostivirii deschide-o nouă binecuvântată
Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei

ce nădăjduim în tine, ci să ne mântuim prin tine din
nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc. 

O, Preasfântă  Marie, zămislită fără de păcat, roagă-Te
pentru noi care alergăm la Tine şi pentru cei care nu
aleargă, mai ales pentru duşmanii Bisericii şi pentru

toţi cei încredinţaţi Ţie prin mila 
Lui Dumnezeu! Amin!”,

Adormirea Maicii Domnului
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Pentru a putea dezvolta o
afacere profitabilă, trebuie să
acordați o mai mare atenție
relațiilor parteneriale. Să țineți
cont de sugestiile celorlalți și mai
ales să nu lucrați la limita legii.
Este posibil ca în familie să aveți
discuții pe marginea unei
moșteniri.

La locul de muncă sarcinile se
înmulțesc în această perioadă
de concedii, dar vă descurcați
fără probleme. N-ar strica să vă
faceți o listă de priorități, ca să
nu vă pierdeți în amănunte. În
familie faceți planuri de viitor
sau rediscutați unele proiecte
mai vechi.

Vă veți bucura de o promovare
la locul de muncă, dar și
sarcinile de serviciu se înmulțesc.
Dacă vă gestionați cu atenție
timpul, nu vor fi probleme. Sunt
posibile probleme sentimentale,
dar vor trece repede și fără
urmări.

Sunt șanse să rediscutați ter-
menii unei colaborări sau să vă
reorientați spre alte activități.
Chiar dacă apar unele cheltuieli
neprevăzute, le veți face față
fără probleme. Sunt posibile re-
uniuni familiale sau veți vizita
locurile natale.

Apar cheltuieli majore în
această perioadă, dar sunteți în
măsură să le faceți față, mai ales
că veniturile vă cresc. Dacă nu
sunteți atenți, puteți pierde o
sumă importantă de bani. Se
întrezăresc și călătorii pe
distanțe scurte, în care reîntâl -
niți persoane dragi vouă.

Încă de la începutul intervalului
se anunță schimbări importante
la locul vostru de muncă. Chiar
dacă nu vă vor afecta în mod di-
rect, trebuie să fiți atenți la
modul în care  se derulează
proiectele mai importante. În
plan sentimental nu sunt pro -
bleme.

Urmează o săptămână destul de
încărcată, cu activități intense la
locul de muncă. Sunteți solicitați
să lucrați alături de colegi la un
proiect de anvergură, care tre-
buie finalizat în cel mai scurt
timp posibil. Acest lucru vă
neliniștește, mai ales că vă
pregătiți de concediu.

Încercați să vă diversificați
activitățile în plan profesional și
căutați să lucrați la proiecte care
să aducă mai mulți bani. Ca să
reușiți, poate ar  trebui să vă
schimbați programul de muncă.
N-ar strica să fiți mai atenți la
proiectele de viitor și să nu
riscați nimic.

Vă preocupă bunăstarea fami-
liei, dar nu trebuie să vă asumați
obligații care presupun cheltu-
ieli mari. Aveți grijă de economi-
ile voastre și nu le risipiți pe
lucruri care nu vă aduc avan-
taje. Evitați compromisurile și
aspectele ascunse ale unor
situații în care sunteți implicați.

La serviciu nu sunt schimbări,
lucrurile merg în favoarea
voastră. Cu toate acestea ar tre-
bui să evitați discuțiile cu șefii și
reuniunile oficiale. N-ar strica să
fiți mai aproape de cei dragi și să
încercați să-i înțelegeți. Astrele
vă avantajează.

Urmează zile interesante pen-
tru voi, dar și pline de emoții.
Ca să reușiți ce v-ați propus,
munciți mult și vă implicați în
proiecte obositoare. În pe-
rioada urmă toare veți avea
multe întâlniri, dialoguri sau
călătorii pe distanțe scurte.

Traversați o perioadă plină de
neprevăzut. Începutul interval-
ului vă aduce câștiguri finan-
ciare. Vă implicați în demersuri
privitoare la călătorii. Pentru a
duce totul la bun sfârșit, trebuie
să acceptați sprijinul unei per-
soane apropiate.

• Discuție între vecini
- Ioane, aflat-ai că pe Vasile nu-l mai îngroapă

vineri?
– Da’ când?
– Sâmbătă!
– Da’ de ce, se simte mai bine?

• Întâmplare 
- Ioana, lasă-mă să mai dorm puțin, te rog!
- Nu sunt Ioana, sunt soțul ei!

• La dietă
- Cum merge dieta?
- Rău, în dimineața asta la micul dejun am mân-

cat trei ouă.
- Fierte!
- Nu, Kinder!

Discuție între soți
- Iubitule,  sper că-ți dai seama că pe mine Dum-

nezeu m-a trimis la tine!
- Da, doar că nu înțeleg pentru ce păcate…

• Doi prieteni stau de vorbă
- Ioane, ai auzit că pe Vasile l-a părăsit nevasta și

l-a lăsat fără nici un leu?
- Apăi, măi Gheo, să zică mulțam, că și a mea 

m-a lăsat fără nici un leu, dar îi aici cu mine!

• Hoțul ghinionist
- Aseară a intrat un hoț în casă…
- Și, a furat ceva?!
- Ei, pe naiba, e la spital. Soția a crezut că am

venit eu beat.

SERIALE NOI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Miercuri, 17 august, Kanal D, ora 20,00

Infidelul
Serialul spune povestea Asyei, o doctoriță

de succes, care visa încă din copilărie să-și în-
temeieze o familie. Ea îl cunoaște pe Volkan, un
arhitect fermecător, cu care se căsătorește. Cei
doi au împreună un băiat, iar Asya se consi -
dera o femeie împlinită. Dar, la un moment
data, Asya descoperă că soțul ei duce o viață
dublă, el având o altă familie. Mai mult decât
atât, realizează că Volkan a falimentat afacerea
familiei, lăsând-o cu datorii imense. În astfel de
condiții, ea hotărăște să se răzbune pe toți cei
care au trădat-o.

Vineri, 12 august, ora 21,30

Apasă pedala
Filmul are în centru acțiunii doi frați, Andrew și

Garret Foster, piloți de excepție, dar care se ocupau
și cu furtul de mașini luxoase. Foarte talentați
atunci când vine vorba de mașini scumpe, aceștia
au fost angajați să aducă din Marsilia un superb
Bugatti 1937 - ediţie limitată. Dar cum mașina făcea
parte din colecția lui Jacomo Morier, capul mafiei
locale, cei doi au foarte puţin timp la dispoziţie să
gândească un plan ingenios pentru a scăpa cu viaţă.
Ca să supraviețuiască, li se propune să fure un 
Ferrari foarte valoros, din 1962, dar misiunea pare
imposibilă. Cei doi sunt de acord, dar au în minte
un plan diabolic.

PRO TV

Minutul de umor
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S
indromul Morții
Subite a apărut de
niciunde. De ce cad

din picioare și mor, brusc,
oameni în vârstă, oamenii
tineri, copii și mai ales
sportivi? Autoritățile nu
mai pot ascunde mult timp
acest fenomen sub o denu-
mire de doi bani: SMS!
Până când familiile celor
ce pleacă în acest mod nu
cer explicații publice, nu
vom afla adevărul.

De ce nimeni nu cere 
să se afle adevărul?!

Dintr-o dată, ca la un sem-
nal, în toată lumea, persoane
perfect sănătoase, cad răpuse
instantaneu, fără vreo șansă
de a primi ajutor de urgență.
Nu pentru că el, ajutorul, nu
ar ajunge la timp. Doar pen-
tru că nu mai este nimic de
făcut. AVC, infarct miocardic,
probabil mezenteric, stop
cardio-respirator, accelerarea
bolilor autoimune, afecțiuni
galopante ale ficatului, can-
cere galopante etc. ar fi diag-
nosticele. 

Orice om care a avut de-a
face vreodată cu zona
medicală știe că aceste diag-
nostice sunt efectele unor
afecțiuni preexistente, nicide-
cum afecțiunea în sine! Este
mai ușor să spui că oamenii
mor instant din cauza Sindro-
mului de moarte subită!  Vă
aduceți aminte de termenul
de "asimptomatic"? E simplu!
Tot o minciună sfruntată!
Pentru o gripă! Da, dar o
gripă de lux! Mortală, au zis
ei. Al cărei tratament era
necesar imperativ în spitalele
din toată lumea. 

Interesant este că majori-
tatea deceselor înregistrate
cu această gripă de lux, au
survenit în spitale. Cine a stat
acasă, a reușit să scape cu
viață în doi ani. De ce? Pentru
că existau antivirale. Doar că
ele nu se prea livrau. Știm toți
ce s-a întâmplat. Toți! Doar că
numai unii dintre noi
acceptăm adevărul. Restul,
nu!

Serul minune!

A apărut și el, într-un final!
Gata. Lumea întreagă era

salvată. Puteam respira
ușurați. Luai serul și erai liber.
O dată, de două ori, de trei. Ce
să vezi însă? El trebuie luat de
câte ori consideră politicul că
trebuie luat. Nici nu mai
contează! Acum! Doar că, de
un an, oamenii cad brusc. Din
picioare. Și mor! Unii dintre
specialiști zic că de la
epuizare, alții zic că de la
schimbările climatice, mai
nou. Dar nimeni, absolut
niciun specialist nu iese pub-
lic să explice cu subiect și
predicat ce se întâmplă cu
adevărat. 

Auzim de mii de procese,
prin care oamenii acuză
efectele serului magic. Există
deja rezultate la probele de
sânge recoltate pacienților, a
căror valori dau fiori reci pe
șira spinării:

ATPO, de 3000, când val-
oarea normală ar fi de mai
mică de 34.

PTH, de 148, când valoarea
normală ar fi între 15 și 65.

Feritina, de 6000, când val-
orile normale sunt între 98 și
637.

TSH, mai mare de 100,
când valorile normale sunt
între 0,4 și 4,2.

HEMOGLOBINA, de 8, când
valorile normale sunt între 12
si 17,5.(informațiile cu aceste
valori sunt de pe net).

Foarte ciudate rezultatele
apărute în ultima vreme în
laboratoarele de analize. Și
nimeni nu spune nimic. Ni-
meni din cei ce ar trebui să
iasă public. Pentru că, omul
simplu nu știe ce înseamnă
aceste valori prezentate mai
sus. El știe doar că dintr-o
dată nu se simte bine și e
îndreptățit să afle de ce. În
mod normal, toți ar trebui să
aflăm de ce! Însă nu primim
răspunsuri. Unii sunt bine,
slavă Domnului, dar alții
pleacă subit, fără să fi știut
vreodată de la s-a întâmplat.

Rețelele sociale vuiesc! Se
prezintă tot felul de cazuri, se
blochează și cenzurează
pagini întregi, adevărul este
deturnat, luat în râs și în final,
apar din nou cele două tabere
pro și contra. Însă nimeni nu
știe Adevărul. Toată lumea
face supoziții.

Acum, vine un alt val 
pandemic

Altă tulpină, altă variantă.
OMS-ul ne anunță prin
mesaje sponsorizate că nu s-
a terminat. Că virusul bântuie
printre noi și că va exista mult
timp de aici înainte. Oare
tulpinile astea noi, ce apar ele,
așa din senin, mai grave, mai
infecțioase, nu sunt cumva
doar efectele unui experi-
ment la nivel mondial? Că
doar știm că imunizare nu
există! 

Până la urmă au fost
nevoiți să recunoască! Au în-
tors-o golănește în față în-
tregii omeniri, că ce să vezi,
nu se imunizează, doar "e mai
ușor"! Ca o glumă nefastă,
morbidă și mai ales dementă!
Ai făcut serul sau nu, te in-
fectezi. Ai făcut serul sau nu,
răspândești! Nici nu mai
contează! Răul pe termen
lung a fost făcut, fără nici o re-
zolvare. Știm azi cui a folosit!
Știm și scopul! De la summit-
urile oficiale, ale celor ce se
vor "stăpânii lumii": suntem
prea mulți, avem prea multe
proprietăți, ne plimbăm prea
mult, consumăm prea mult. 

Deranjăm prea tare!

Ideal ar fi să dispărem! Cât
mai mulți! Și fără prea multe
întrebări! Am devenit o
omenire de "mâncători in-
utili" care visează că au drep-
turi. Și unii chiar și le cer. În
ultima lună chiar cu orice
preț! Și pentru că deranjul
devine prea mare, se mai
pregătește un ser. În toamnă!
Să fie siguri! Se pregătesc
tratate prin care OMS să preia
frâiele și să rezolve prob-
lemele "stăpânilor lumii".
Curat! Fără bătaie de cap.
Doar cu mâinile murdare. De
sânge! Ce mai contează pen-
tru ei încă un ser experimen-
tal?! Nimic. Scopul scuză
mijloacele! Și aduce mulți
bani! Filantropilor! Ălora de
vor să mâncăm gândaci,
lăcuste și eventual pământ.
Doi metri, de preferință!

Noi rămânem cu între -
bările, familiile celor decedați
în urmă "sindromului de
moarte subită" rămân cu in-

imile arse, media rămâne cu
buzunarele pline, politicul cu
și mai multă putere, lumea în
general fără nici o libertate și
nici un drept, "stăpânii lumii"
cu control absolut asupra
unor numere care cândva
erau oameni. Fiecare și-a
atins scopul.

Acum știm ce conținea
serul magic! "Berea și cafeaua
cu prietenii!" Parcă așa suna
un clip publicitar al celui ce a
cumpărat milioanele de doze!
De la -80 de grade păzite cu
mitraliera, dozele au ajuns în
frigiderele medicilor, lângă
prăjitura și ouăle cumpărate
neapărat de la supermarket!
În parcări se făceau vaccinuri.
Și Caragiale ar fi ras. Nu mai
are nici o importanță! Pentru
niciunul dintre noi! Pentru că
intuim adevărul. Și putem
spune liniștiți ce conține!

Parafrazând un clasic în
viață, putem spune simplu:
"Un fleac! Ne-au ciuruit!"

Două cuvinte la care orice
definiție este de prisos a se
comenta. Atâta fals, ipocrizie,
perversitate, sâmbure din
care răsare mătrăguna și
planta medicinala etc.
Învelișurile, măștile, vopse-
lele, reacțiile chimice, etc. ce
apar din acel sâmbure de
politică și politician, încă nu
sunt toate cunoscute.

Dureros este că noi, cei
care nu facem politică și nu
suntem politicieni, avem o
slăbiciune, avem o percepție
greșită  despre tot ce este mai
murdar, mai otrăvitor și mai
fals. Poate de vina este și isto-
ria care ne-a transmis că
mulțimea, oastea avea re-
spect pentru conducător etc.
Să trecem acum la zilele noas-
tre.

Politica este o  minciună!

Iar politicianul cel mai
mare mincinos. Populația, de
la omul de știință, savant, la
cerșetor etc. toți privim,
ascultăm, ba chiar ne rugăm la
ei ca la Dumnezeu. Am ajuns
să-i alegem în funcții de con-
ducere, ca apoi să ne vândă.
Oare nu cumva se leagă toate
acestea și de războiul din
Ucraina? Din lecția Ucraina nu
se învață nimic, decât că Rusia

este de vină de tot și de toate.
Laboratoarele au fost în
Ucraina, nu în Rusia. 

Tot datorită acestui război
”Europenii au fost împinși
cinic de americani, care i-au
forțat să-și asume cele mai
dureroase consecințe ale
sancțiunilor, care lovesc
populația țărilor UE. Eu-
ropenii de rând vor îngheţa de
frig în casele lor, în această
iarnă”, plus vor veni și alte boli.

Faptul că americanii și-au
ales ca președintele un „bunic
ciudat bolnav‘ (se vede din
gafele făcute public) sau că
marile companii din UE și
America și-au pierdut inves -
tițiile de miliarde de dolari în
economia rusă, ca urmare a
sancţiunilor, au dus la această
situaţie la nivel global. Biro -
crații nebuni, care își spun
conducerea UE, au pierdut de-
finitiv legătura cu realitatea și
îi obligă pe bieții ucraineni să-
și sacrifice viețile pentru ader-
area la UE. 

În plus, NATO continuă,
contrar logicii și angaja-
mentelor, să se apropie de
granițele Rusiei, creând o
amenințare reală de conflict
mondial și moartea unei părți
semnificative a umanității.
Bumerangul rămâne Bume -
rang.

După ,,MAIDAN” din 2014,
Ucraina și-a pierdut indepen -
dența de stat și a intrat sub
controlul direct al Occidentu-
lui și SUA. Ucraina şi-ar putea
pierde resturile suveranității
sale și ar putea dispărea de pe
harta lumii. Vom trăi și vom
vedea!

Al dumneavoastră, același
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Cine dorește moartea subită și 
continuarea războiului în Ucraina?!



Bogate în nutrienți, cu un conținut scăzut de calorii, gus-
toase și suculente, prunele au numeroase beneficii pentru
sănătate. Fiind bogate în potasiu, prunele pot reduce riscul
de infarct miocardic, contribuind totodată la reducerea ten-
siunii arteriale, scriedoc.ro. Se spune că o prună de dimensi-
uni medii conţine 113 mg de potasiu, mineral ce poate reduce
riscul accidentelor vasculare cerebrale De asemenea, fibrele
din conținutul lor îmbunătățesc digestia. Prunele se pot con-
suma atât în stare proaspătă, cât și uscate, acestea păstrându-
și proprietățile. Sunt folosite în bucătărie la prepararea
compoturilor, dulcețurilor sau prăjiturilor.

Gem de prune
ingrediente: 2 kg de prune, 500 gr. zahăr, sucul de la o

lămâie, o păstaie de vanilie. 
mod de preparare:
Prunele, după ce se spală și li se scot sâmburii, se așază

într-un vas încăpător și se amestecă bine cu zahărul păstaia
de vanilie și sucul de lămâie. Vasul se acoperă și se ține la
rece, de seara până dimineața sau cel puțin opt ore. După
acest interval, vasul se pune la cuptor pentru 30 de minute
la foc mai mare, apoi pentru încă 60 la foc mic, amestecându-
se din când în când. După ce s-a fiert, gemul se toarnă în bor-
canele sterilizate, care se închid ermetic și se lasă la cald,
până a doua zi.

https://www.libertatea.ro/
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mod de preparare:
După ce se curăță bine,

ciupercile se fierb, timp de
15 minute, în apă cu sare,
apoi se strecoară, păstrându-
se apa. Ceapa curățată se taie
mărunt și se călește în
jumătate din cantitatea de
ulei. Se adaugă apoi orezul,
ciupercile și două cești din
apa în care au fiert ciuper-
cile. 

Cratița se acoperă cu un
capac, iar compoziția se lasă

să fiarbă, la foc mic, până
scade apa. 

La final, se adaugă sare,
piper, făină, verdeața și
câteva linguri de sos de roșii.
Ardeii pregătiți se umplu cu
această compoziție și se
așază într-o tavă înaltă, iar

peste ei se toarnă uleiul
rămas, sucul de roșii, puțină
apă, dacă este cazul, o foaie
de dafin, piper și mărar. 

Tava se dă la cuptorul
încins pentru  aproximativ
30-40 de minute.

Poftă bună!

mod de preparare:
Prunele se spală, se desfac

pe jumătate și li se scot sâm-
burii. Se amestecă cu zahărul
și scorțișoara, ținându-se
într-o strecurătoare aproxi-
mativ 20 de minute, pentru
ca fructele să-și lase sucul.

Între timp, se pregătește
blatul. Uleiul împreună cu
zahărul se mixează aproxi-

mativ două minute, după
care se adaugă, pe rând apa
și oțetul, mixându-se în con-
tinuare. 

Separat, făina împreună
cu bicarbonatul și praful de
cacao se cern printr-o sită
fină deasupra amestecului de
apă și ulei. Ingredientele se
amestecă ușor, până la
omogenizare. 

Se pregătește apoi o tavă
termorezistentă, de  20/30
cm, în care se așază prunele,
împreună cu siropul format,
cu partea bombată în jos.
Peste prunele din tavă se
toarnă aluatul format, care
se nivelează uniform, pe
toată suprafața. 

Tava se dă la cuptor pen-
tru 25-30 de minute. Blatul
se va umezi de la sirop, așa
că testul cu scobitoarea nu
este concludent. Prăjitura se
lasă la răcit în tavă și tot în
tavă se și porționează, apoi
bucățile se răstoarnă, pru -
nele rămânând deasupra. 

Prunele

inGrediente

Pentru blat: 220 ml apă, 100 g zahăr, 100 ml ulei,
280 g făină, 20 g cacao,  2 linguriță praf de copt, 1/2
linguriță bicarbonat de sodiu, 1 linguriță oțet.

Pentru umplutură: 600 g prune foarte coapte, 100
g zahăr, o linguriță rasă praf de scorțișoară.

inGrediente

8 ardei graşi mari, 3 cepe, 150 g ciuperci, 100 g orez,
250 g suc de roşii, o ceaşcă de ulei, 50 g făină,  sare,
condimente, pătrunjel verde, o foaie de dafin, mărar. 

Ardei umPluți de Post

Prăjitură cu Prune
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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 2 camere,
Deva, Bd. Bălcescu, decomandat, 56
mp, vedere în două părți, gaz +2 focuri.
Preț: 50.000 euro, tel: 0725.452.888.

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

l Vând apartament 2 camere,
Geoagiu Băi, 47 mp, CT, mobilat și
utilat, lângă ștrand. Preț: 40.000
euro, telefon: 0721.055.313.

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 ex-
tindere 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.
Telefon: 0721.055.313. 

l Vând apartament 2 camere,
Deva, piață, et.1 cu balcon, 50 mp,
CT, ușă metalică. Preț: 56.000 euro.
Rog fără agenți. Telefon:
0254.215.212.

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.

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.

14 - MICa PuBLICItatE 12 - 18 august 2022



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

l Vând teren DN7 Vețel, 1 ha, FS
30 mp, cu utilități și proiect topo in-
travilan. Preț: 7 euro/mp, telefon:
0254.215.212.

l Vând teren Deva, zona
industrială, 3371 mp, FS 23 m, cu
utilități. Preț: 32 euro/mp, telefon:
0722.564.004.

l Vând teren agricol în Simeria
Veche, 3000 mp. Preț: 7 lei/mp, tele-
fon: 0774.578.808.

l Vând 1500 mp teren intravilan
în perimetrul localității Dăbâca (la
capătul barajului Cinciș), bun pentru
construcții. Preț: 5 euro/mp, telefon:
0746.602.684.

l Vând 2 ha teren și casă din
lemn cu 2 camere, beci, drum de
mașină, pomi fructiferi, în zona
localității Abrud, preț: 20.000 euro,
magnetofon rusesc, 2 boxe aferente,
benzi înregistrate, ladă scule de mână
pentru tâmplărie. Tel. 0720.855.002.

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

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 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 Familie serioasă, cu un copil,
fără vicii, educați, dorim să îngrijim 
o persoană în vârstă, contra
locuință/moștenire. Locuim în Deva,
telefon: 0724.355.159, 0726.494.436.

l Caut un om pentru ajutor în
gospodărie. Asigur cazare, masă și
salariu în raport de cât este de 
muncitor. Telefon: 0722.872.682.

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 familii de albine, cu 30
de rame. Telefon: 0722.872.682.

l Vând mese duble, scaune, rezul-
tate din închidere spațiu. Prețuri acce-
sibile și negociabile, telefon:
0748.294.350.

l Vând cârjă metalică, cu
susținere sub braț, reglabilă și
pliabilă. Preț: 50 de lei, telefon:
0745.750.705.

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 costum de femei, talia 48,
nou, din stofă subțire, preț: 110 lei, 
negociabil. Tel. 0725.483.189.

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.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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16 - ACTUALITATE

Campionatul Național
de Viteză în Coastă
ajunge, în premieră, la

finalul acestei săptămâni, la
Straja, în județul Hunedoara.
Mai exact, drumul județean
664A, care leagă Municipiul
Lupeni de stațiunea turistică
Straja, va fi gazda celei de-a
3-a etape de coeficient 2, re-
spectiv a 6-a etapă de coefi-
cient 1 din Campionatul
Național de Viteză în Coastă,
la care vor lua startul  71 de
piloți. 

Trofeul Straja Lupeni este o
competiție nou-introdusă în
calendarul competițional, în
cadrul căreia cei mai buni și
rapizi piloți din prima divizie a
acestei competiții, precum și
tinerele talente din divizia
secundă, vor avea prilejul să se
întreacă pe un traseu cu o
lungime de 5200 de metri,
proaspăt asfaltat, marcat și
amenajat corespunzător. Astfel,
Campionatul Național de Viteză
în Coastă va avea în structura

calendaristică două etape cu
această lungime, fiind o
adevărată provocare pentru toți
piloții ce urmează să tureze mo-
toarele la linia de start. 

Trofeul Straja Lupeni va
debuta vineri, 12 august, atunci
când sunt programate
verificările tehnice inițiale, iar
acțiunea propriu zisă începe
sâmbătă. 

Programul complet al celor
două zile de concurs:

SÂMBĂTĂ, 13 August 2022
08:30 • CNVC și CNVCI:

Recunoaștere – Manșa 1
CNVC2: Recunoaștere –

Manșa 1
10:30 • CNVC și CNVCI:

Recunoaștere – Manșa 2
CNVC2: Antrenament –

Manșa 1
14:00 • CNVC și CNVCI:

Recunoaștere – Manșa 3
CNVC2: Antrenament –

Manșa 2
16:00 • CNVC și CNVCI:

Antrenament – Manșa 1
CNVC2: Concurs – Manșa 1
18:00 • CNVC și CNVCI:

Antrenament – Manșa 2
CNVC2: Concurs – Manșa 2
20:00 • CNVC2: Festivitatea

de premiere
Locație: Cinema Cultural, Lu-

peni
DUMINICĂ, 14 August

2022
08:30 • CNVC și CNVCI:

Recunoaștere – Manșa 4
CNVC2: Recunoaștere opțio -

nală
10:30 • CNVC și CNVCI:

Recunoaștere – Manșa 5
CNVC2: Recunoaștere

opțională
14:00 • CNVC și CNVCI: Con-

curs – Manșa 1
16:00 • CNVC și CNVCI: Con-

curs – Manșa 2
18:00 • CNVC și CNVCI: Fes-

tivitatea de premiere ( Cinema
Cultural – Lupeni)

Pentru buna desfășurare a
evenimentului sunt impuse an-
umite restricții de circulație
publică rutieră pentru zilele de
concurs, pe drumul județean
664A, astfel:

SÂMBĂTĂ, 13 August 2022
Circulația publică rutieră va

fi închisă în intervalul orar
08:00-20:00, cu o deschidere
temporară a acesteia în inter-
valul 12:30-13:30.

DUMINICĂ, 14 August
2022

Circulația publică rutieră va
fi închisă în intervalul orar
08:00-18:00, cu o deschidere
temporară a acesteia în inter-
valul 12:30-13:30.

Telegondola va funcționa în
perioada 12-14.08.2022, iar
transportul va fi GRATUIT.

Trofeul Straja Lupeni 2022
este un eveniment organizat de
Federația Română de Automo-
bilism Sportiv,  în parteneriat cu
Clubul Sportiv Auto Blic Brașov
și este susținut de CJ Hune-
doara, prin Direcția Ge ne  rală de
Administrare Monumente și
Promovare Turistică a Județului
Hunedoara, Primăria și Consil-
iul Local Lupeni și Asociația Pro
Straja.

Vă așteptăm!

Campionatul Naţional de Viteză în Coastă

Începând cu luna august,
municipiul Hunedoara
se poate lăuda cu un

reper turistic de excepție. 
Hotelul de patru stele din

proximitatea Castelului Corvi -
nilor este mult mai mult decât
și-ar imagina cineva vreodată
că se poate construi sau găsi în
Hunedoara.

Este complet. O construcție
cu cel mai pur și minimalist stil
arhitectural industrial, astfel
încât contribuie la potențarea
estetică a zonei, și a monumen-
tului istoric impozant lângă
care se găsește, este așezată
într-o locație de vis. Faptul că
spațiile sunt puternic vitrate
spre castel constituie un avan-
taj oferit turiștilor care, odată
ajunși aici, plonjează într-o
poveste așezată pe granița între
trecutul medieval și  viitorul
turistic al Hunedoarei, ca reper
turistic important pe harta
lumii.

Stilul arhitectural și numele
locației (Werk-cuvânt folosit de
localnici în legătură cu combi-
natul siderurgic, înseamnă
fabrică, uzină în limba ger ma -
nă) prezervă identitatea

siderurgică centenară a urbei,
loc unde pe vremea Inperiului
Austro-Ungar au fost construite
“Uzinele De Fier”

Bunul gust prezent la tot
pasul, fără ostentație și orna-
mente inutile, este dublat de o
funcționalitate desăvârșită. 

Personalul hotelului, de un
profesionalism desăvârșit, cum
rar întâlnești în turismul româ-
nesc, completează în mod
fericit oferta Werk-Hotel&Spa

Sejururile petrecute aici,
evenimentele private, corpo-
rate sau culturale organizate
aici, în sala de evenimente
Werk Events, în sala de
conferință, în restaurantul
hotelului, sunt de neuitat.

Soții Carmen și Lucian
Hărău, cei care au făcut totul
posibil, cunoscuți investitori,
administrează un grup de
firme care, prin MicroMegaHD,
tocmai a sărbătorit 32 de ani de
la înființare. Ambii sunt născuți
în Hunedoara.

Intervievați despre minunea
pe care au clădit-o în Hune-
doara au declarat:

Lucian, cel care a dus greul
construcției: “Trăim satisfacția

de a fi dus la bun sfârșit proiec-
tul, chiar dacă am fost uneori
obstrucționați în demersurile
noastre de către politicieni os-
tili. Din păcate, doar asta știu să
facă unii în politică: să-i încurce
pe cei care construiesc. Sunt
recunoscător întregii familii, fi-
icelor și ginerelui nostru, tu-
turor colaboratorilor din firmă,
care s-au mobilizat astfel încât
pot spune că hotelul este
proiectul întregii familii, proiec-
tul MicroMega, la aniversarea a
32 de ani. Sunt mulțumit că, din
punct de vedere al activității
antreprenoriale, al patrio-
tismului local, al seriozității și
profesionismului, în familia

noastră, în firma noastră, vi-
itorul sună bine”

Carmen:”Ce pot să spun?!
Sunt fericită…Proiectul acesta
este un “mulțumesc” adresat
hunedorenilor.

Noi știm să facem afaceri
mult mai profitabile cu banii
decât o astfel de investiție. Nu
am construit hotelul cu ochii pe
câștig, ca prioritate, ci cu suflet
pentru orașul acesta în care și
eu și soțul meu ne-am născut și
cu drag de hunedoreni, cărora
le datorăm, practic, totul.  Unii
ne-au învățat carte, alții ne-au
îngrijit sănătatea, alții au
muncit cot la cot cu noi și au
ajutat, în ultimii 32 de ani, la

construcția unei structuri eco-
nomice, casă bună pentru sute
de oameni și familiile lor. Mulți
hunedoreni ne-au creditat cu
încredere, ne-au acordat pri-
etenia și dragostea lor.

Investiția asta este modul
nostru de a le arăta recu -
noștința. Clădirea va rămâne
aici, a Hunedoarei, chiar dacă se
va întâmpla ca familia noastră
s-o înstrăineze în viitor. Se va
amortiza după ce noi nu vom
mai fi. Dar Hunedoara merită
tot ce este mai bun.

Eveniment: Werk Hotel&Spa din Hunedoara
şi-a deschis porţile pentru turişti!


