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SPIRITUALITATE

Fondat de Cornel POENAR

PAg. 9
Celebrat în fiecare an la data
de 30 noiembrie, Sfântul
Apostol Andrei este consi -
derat creștinătorul 
poporului român.

SOCIALPAg. 5
Salariul minim creşte 
de la 1 ianuarie. 
Ce înseamnă pentru 
oameni acest salt al 
veniturilor şi cât de
importantă este decizia
luată la nivel central. 

GRATUIT

Spitalul municipal Hunedoara 
va avea un aparat RMN nou 
Spitalul municipal Hunedoara 
va avea un aparat RMN nou 

ADMINISTRAŢIEPAg. 5
Satele comunei Băiţa vor
avea reţea de apă potabilă,
ele fiind incluse în amplul
proiect de extindere a 
infrastructurii de apă 
derulat de operatorul 
regional Apa Prod. 

Redacția ziarului Accent Media 

şi tipografia funcţionează

în noua locaţie din Deva, 

situată pe 

bulevardul Decebal, bl. 5, parter.

Punct de reper: 

clădirea administrativă din sticlă, 

vizavi de staţia Opera.

Tel. 0722.402.044.

Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

Anunţuri de mare şi 
mică publicitate

în ziare locale şi centrale
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Pregătiri pentru Ziua Naţională, 
în municipiul Hunedoara. Programul 
complet al evenimentului. /pag.16
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Activități care motivează,
distrează dar și responsa -
bilizează. Aceasta pare să fie
cheia bunei colaborări dintre
DJST Hunedoara cu tinerii din
județul nostru. Noua conduc-
ere a instituției, în ciuda pro-
cesului de reorganizare inițiat
la nivel național, a știut să
păstreze și să continue
parteneriatul deja existent
dintre generația tânără și con-
silierii pe probleme de sport
și/sau tineret. Mai mult chiar,
a reușit să implementeze efi-
cient proiecte cu derulare
națională și a continuat să
mobilizeze sute de copii și
adolescenți să devină intere -
sați de sport, mișcare,
activități de voluntariat sau
de autocunoaștere.

Pe acest fond, amănunte în
exclusivitate ne-a oferit
Domokos Balázs (foto) în
calitatea sa de director.

- Chiar dacă, la nivel
național, s-a produs o așa-zisă

scindare a celor două com-
partimente - sport și tineret,
prima urmând să îi revină
Ministerului Sportului, iar cea
de a doua, Ministerului Fami-
liei, Tineretului și Egalității de
Șanse, noi funcționăm încă
împreună, în aceeași clădire,
în aceleași birouri. Și am
rămas colegi care știu să cola-
boreze în interesul și pentru
interesul copiilor și tinerilor,
indiferent că fac sau doresc să
facă performanță în sport ori
doresc să întreprindă
activități și proiecte pentru a
fi o generație auzită, înțeleasă
și implicată. 

Așa se face că, în vacanța
de vară, instituția a imple-
mentat cu succes la nivel
județean prima etapă a
proiectului național „Her-
cules”, propus de Ministerul
Sportului, în vederea inițierii
în diferite discipline sportive
a cât mai multor copii cu
vârste cuprinse între 6-14 ani.

Grație bunei colaborări dintre
DJST și renumiți instructori și
antrenori din diferite disci-
pline sportive (karate, natație,
tenis de masă, orientare
sportivă, airosft, handbal etc),
sute de copii din județ au fost
răsplătiți de mentorii lor cu
numeroase cunoștințe și tac-
tici de specialitate care foarte
ușor s-au transformat în pasi-
une. Poate tocmai de aceea, la
cea de a doua etapă a proiec-
tului, din vacanța recentă de
toamnă, numărul copiilor
doritori să fie ucenicii lui Her-
cules a crescut exponențial. 

Fără doar și poate, „Her-
cules” a avut o piatră de încer-
care și pentru noi, ca instituție
organizatoare la nivel jude -
țean, punându-ne în mișcare
cu tot ceea ce înseamnă impli-
care, gospodărire a resurselor
umane și materiale, comuni-
care ș.a.m.d. Evident că sunt
multe de îmbunătățit pentru
edițiile care vor urma, dar bu-

curia și entuziasmul partici -
pan ților a însemnat și în -
seam nă cea mai bună
moti vație pentru DJST și pen-
tru consilierii acesteia. Este
dovada clară că eforturile
noastre sunt net inferioare
beneficiilor aduse copiilor de
ceea ce înseamnă pasiunea și
practicarea unui sport, ori-
care ar fi acesta.

Pe de altă parte, ca o con-
tinuare a muncilor lui Her-
cules, tonusul pozitiv a
continuat nu doar în rândul
celor mai tineri. În Săptămâna
Europeană a Sportului „BeAc-
tive” DJST Hunedoara a reușit
să scoată din casă sute de
adolescenți, dar și adulți de
toate vârstele, făcându-i
părtași la diferite acțiuni care
au vizat mișcarea și
renunțarea la sedentarism.
Toate acestea au culminat cu
Maratonul „Jogging Fest”
desfășurat la Stadionul
„Cetate” din Deva.

Reprezentanții DJST Hune-
doara nu au lipsit nici de la
schimbul de bune practici
privind activitățile sportive
destinate persoanelor cu
dizabilități. În cadrul întâlnirii
la Prefectura Județului Hune-
doara - aceștia au avut ocazia
să expună acțiunile și
experiențele deosebite acu-
mulate de-a lungul activității
DJST Hunedoara în relația cu
tinerii hunedoreni Special
Olympics.

La eveniment au participat
două delegații formate din ofi-
ciali ai Special Olympics
România, respectiv Special
Olympics Islanda, directorul
Direcției Județene pentru
Sport și Tineret Hunedoara,
Domokos Balázs  și președin -
tele Clubului Sportiv „Dece-
bal” Deva, Florin Ilieș. 

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

DJST Hunedoara - 
parteneriat cu tânăra generaţie 

O
landa, Suedia, Aus-
tria ne spun că
România nu are voie

în Schengen. Chiar dacă
din punct de vedere tehnic
noi îndeplinim condițiile,
se pare că nu am îndeplinit
toate dorințele…

Politicienii acestor țări ne
spun că România nu este o
țară sigură. 

Surprinzător este faptul că
Austria este al doilea cel mai
mare afacerist străin în Româ-
nia. Deci, o mare parte din
banii românilor merg în
buzunarele afaceriștilor aus-
trieci. Pentru aceasta România
este foarte SIGURĂ, pentru că
DOBÂNZILE EXAGERATE ale
băncilor austriece sunt plătite
sigur de români, PROFITUL
DIN PETROLUL ȘI GAZUL
ROMÂNESC este bun pentru

afaceriștii austrieci, la fel și
profitul din asigurări, din in-
dustria lemnului, construcții,
etc..

Cu toate acestea, ministrul
de Interne austriac ne spune
că România nu este o țară
sigură. Ceea ce ne face să ne
întrebăm: Oare, CE PREȚ MAI
TREBUIE SĂ PLĂTIM? Oare,
unii sunt mai egali decât alții
în UE?

Ministrul de Interne al
României, Lucian BODE, s-a
pus pe avion și a mers la
Viena. Nu era destul că a fost
UMILITĂ, România a mai fost
și ÎNGENUNCHEATĂ de acest
ministru nepriceput. Gestul
său ne arată că afaceriștii din
spatele politicienilor austrieci
mai au câteva dorințe de în-
deplinit… Poate Salrom, poate
Poșta Română…

Politicienii de la conduc-
erea României sunt disperați.
Au nevoie de victorii ca de aer.
Au nevoie să convingă
românii că au reușit ceva de-
osebit. Altfel, sondajele arată
că sunt terminați la
următoarele alegeri. Fac orice,
VÂND ȘI ȚARA PENTRU A
RĂMÂNE LA PUTERE. Astfel

au vândut SUVERANITATEA
României pentru ridicarea
MCV-ului (Mecanismul de
Control și Verificare pe
Justiție), iar acum trebuie să
vândă ceva de mare valoare
pentru ca să se poată lăuda că
ne-au băgat în Schengen. Au
nevoie să se mândrească cu
faptul că au reușit ridicarea

MCV-ului și au reușit să bage
România în Schengen.
Oricum, restul este DEZAS-
TRU - de la PANDEMIE, până
la ÎNDATORAREA țării și
UMILINȚA continuă la care
suntem supuși de alte state. 

Din păcate acesta este
adevărul. POLITICIENII MICI
AU VÂNDUT ȚARA CEA MARE
ȘI BOGATĂ pentru accesul la
putere și la banii publici. 

Dar vremurile și lucrurile
se mai schimbă, nu rămân
niciodată la fel. România va
avea o generație de oameni
noi la conducere. Atunci vom
îndrepta lucrurile. Iar despre
Olanda, Suedia și Austria – noi
românii vom ierta, dar nu vom
uita.

Deputat Anamaria Gavrilă
Circumscripția electorală

22 HUNEDOARA

Declarație politică  Anamaria Gavrilă: How much pentru Schengen?



AcTUALiTATe - 325 noiembrie - 1 decembrie 2022

Hunedoara – Spitalul Mu-
nicipal „dr. Alexandru Simio -
nescu” din Hunedoara va
primi un aparat de rezonanţă
magnetică nucleară (RMN),
noul echipament performant
urmând să fie pus în funcţiu -
ne de la jumătatea lunii de-
cembrie. 

Aparatul este de ultimă
generaţie şi a putut fi achi -
ziţionat graţie unei finanţări
în valoare de 6 milioane de lei
pe care spitalul a reuşit să o
obţină, cu ajutorul Primăriei
Hunedoara, de la Ministerul
Sănătăţii. Aparatul RMN care
va intra în dotarea spitalului
din Hunedoara este primul de
acest fel, din istoria unităţii
medicale. 

„Ministerul Sănătăţii a alo-
cat Spitalului Municipal
Hunedoara suma de aproape
6 milioane de lei pentru
achiziţia unui aparat RMN
performant, de ultimă ge ne -
ra ţie. A fost organizată lici -
taţia pentru achiziţie, con  form
normelor legale. Avem un
câştigător, iar acesta va pro-
ceda la livrarea aparatului
către spital, pe data de 8 de-

cembrie. RMN-ul va fi instalat
şi până la jumătatea lunii de-
cembrie acest aparat va de-
veni operaţional”, a arătat
managerul Spitalului Munici-
pal Hunedoara, Radu Budae
(foto mic).

Până acum, investigaţiile
RMN erau efectuate la Hune-
doara cu ajutorul unui aparat
ce aparţine unui operator pri-
vat, procedura fiind decon -
tată de spital. 

„Pentru spital achiziţia
noului RMN înseamnă asigu-
rarea unor servicii medicale
de înaltă calitate, deoarece

aparatul este de ultimă
generaţie. De asemenea, vom
reduce cheltuielile pentru că,
până acum, noi plăteam toate
investigaţiile RMN efectuate
pacienţilor internaţi la noi.
Foarte impor tantă este şi re-
ducerea timpilor de aşteptare
pentru că, aşa cum se
cunoaşte, pro gramările la
aparatele RMN existente în
judeţ sunt de ordinul lunilor,
din cauza fondurilor insufi-
ciente. Faptul că avem în
cadrul spitalului un aparat de
acest fel este un mare avan-
taj”, a menţionat managerul
unităţii medicale.

Nu în ultimul rând, la
reuşita acestui proiect tre-
buie evidenţiat efortul făcut
de Primăria Hunedoara şi a
demersurilor efectuate de
primarul municipiului, Dan
Bobouţanu. „Domnul primar
a susţinut solicitările noastre
privind necesitatea dotării cu
aparat RMN, datorită numă -
rului de pacienţi pe care îi
tratăm şi adresabilităţii spi-
talului”, a concluzionat mana -
gerul Spitalului Municipal
Hunedoara, Radu Budae.

Spitalul Municipal

Hunedoara va avea

propriul aparat RMN

Deva - Fostul secretar al
Primăriei Deva, Laura Sârbu,
a fost condamnată, luni, de
Tribunalul Hunedoara, la o
pedeapsă de 3 ani şi 8 luni de
închisoare şi 3 ani inter -
zicerea unor drepturi, pentru
săvârşirea infracţiunii de tra -
fic de influenţă în formă
continuată, într-un dosar de
corupţie instrumentat de
procurorii DNA.

Inculpata a fost acuzată de
procurori că ar fi primit bani
ca să intervină în favoarea
unui om de afaceri pentru a-i
facilita acestuia un contract
de reparaţii la Adăpostul de
noapte din Deva şi obţinerea
documentaţiei necesare pen-
tru construirea unei hale de
producţie.

În acelaşi dosar au mai fost
condamnaţi soţul Laurei
Sârbu, Hadrian Sârbu, care a
fost condamnat la 2 ani şi 4
luni de închisoare, cu sus-
pendare, şi cumnatul său,
Adrian Mihai Bodrean, care a
primit 3 ani de închisoare, cu
suspendare, ambii fiind acu -
zaţi de complicitate la trafic
de influenţă.

Potrivit minutei publicată
pe portalul instanţelor de
judecată, fostul secretar al
Primăriei Deva a fost achitată
pentru infracţiunile de falsifi-
care de instrumente oficiale şi
instigare la fals material în în-
scrisuri oficiale. Instanţa
men ţine măsura controlului
judiciar, iar Laura Sârbu va
trebui să plătească suma de
80.000 de lei primiţi de la doi
martori.

În cazul lui Hadrian Sârbu,
angajat în cadrul Biroului de
Relaţii Externe al Primăriei
Deva, magistraţii au hotărât o

pedeapsă de 2 ani şi 4 luni cu
suspendare şi un termen de
supraveghere de 3 ani, acesta
fiind condamnat pentru com-
plicitate la infracţiunea de
trafic de influenţă în formă
continuată.

De asemenea, instanţa a
hotărât confiscarea sumei de
40.000 lei de la acest inculpat.

În perioada de suprave -
ghere, bărbatul este obligat să
respecte mai multe măsuri
stabilite de instanţă să pres -
teze 80 de zile de muncă în
folosul comunităţii la Bi -
blioteca Judeţeană din Deva
sau la Serviciul de Gospodărie
Locală din Deva.

Pentru cel de-al treilea
condamnat, Adrian Mihai Bo-
drean, funcţionar în cadrul
Primăriei Deva, instanţa a sta-
bilit o pedeapsă de 3 ani de
închisoare cu suspendare şi
interzicerea unor drepturi,
precum şi un termen de
supra veghere de 3 ani, pentru
comiterea infracţiunii de
complicitate la trafic de in -
fluenţă.

În dosar a mai fost con -
damnată firma SC Smart
Drumcons SRL, administrată
de fapt de către Adrian Bo-
drean. Firma va trebui să
plătească o amendă de
133.333 lei pentru complici-
tate la trafic de influenţă, iar
activitatea i-a fost suspendată
pentru doi ani de zile.

În plus, fiecare inculpat va
trebui să achite câte 6.700 de
lei cu titlu de cheltuieli judi-
ciare avansate către stat.

Hotărârea instanţei poate
fi atacată cu drept de apel la
10 zile de la comunicare către
părţile din proces.

Fostul secretar al Primăriei
Deva, condamnată 

la închisoare pentru 
trafic de influenţă
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P
reședintele PNL
Hunedoara,
Vetuța Stănescu

anunță măsurile dis-
puse în coaliție cu
privire la majorarea
punctului de pensie și
transmite faptul că
Nicolae Ciucă, prim-
ministrul României și
președintele PNL, a
anunțat deciziile luate
imediat după ședința
din data de 21 noiem-
brie 2021:

“Pentru pensiile pe con-
tributivitate, am decis
creșterea punctului de pen-
sie cu 12,5% începând cu
data de 1 ianuarie 2023.
Noua valoare a acestuia va fi,
astfel, de 1.784 de lei.

Totodată, anul viitor vom
continua acordarea unui
sprijin țintit pentru pension-
arii cu pensii mici, astfel:
1.000 de lei pentru pensiile
sub 1.500 de lei, 800 de lei
pentru pensiile între 1.501 și
2.000 lei, respectiv 600 de lei
pentru pensiile între 2.001 și
3.000 de lei. Sumele vor fi
împărțite în două tranșe care
se vor acorda semestrial pe
parcursul anului 2023. Per-
soanele care au pensii mai
mici de 1.700 de lei vor primi
și anul viitor voucherele so-
ciale de 250 de lei, o dată la
două luni, pe tot parcursul
anului.

Vom acorda un sprijin de
1.400 de lei pentru plata fac-
turilor la energie, pentru

pensionarii cu vârsta de
peste 60 de ani şi care au
pensii mai mici de 2.000 de
lei. Această sumă va fi
împărțită în două tranșe
pentru a acoperi cheltuielile
din iarna aceasta și din iarna
viitoare.

Am convenit, de aseme-
nea, ca alocațiile de stat pen-
tru copii să fie actualizate cu
rata inflației, persoanele cu
handicap să primească o a
treisprezecea indemnizație,
iar indemnizațiile pentru
veteranii și văduvele de
război să fie actualizate cu
rata inflației, începând din
2018, însemnând o creștere
totală de aproximativ 30 de
procente.”

Președintele PNL Hunedoara, Vetuța Stănescu anunță măsurile
dispuse în coaliție cu privire la majorarea punctului de pensie

Crişcior – Proiectul de in-
troducere a gazului metan în
comuna Crişcior prinde con-
tur, în condiţiile în care, în
următoarele zile, va începe
procedura de licitaţie pentru
această investiţie extrem de
importantă pentru comuni-
tatea locală.

Trei comune din judeţul
nostru – Crişcior, Dobra şi Ilia,
şi-au unit forţele pentru a
putea depune acest proiect la
Ministerul Investiţiilor şi Pro -
iectelor Europene, valoarea
acestuia fiind de 26 de mili -
oane de euro, un record
investiţional pentru mediul
rural din România.

Potrivit primarului Ovidiu
Furdui, cererea de finanţare a
fost semnată de autorităţile lo-
cale împlicate în proiect, deci
fondurile necesare sunt asigu-
rate. Urmează acum derularea
procedurilor legale pentru ca
proiectul să prindă viaţă.

„Este un proiect extrem de
important pentru locuitorii
comunei noastre, mai ales că
existenţa unei reţele de gaz
metan reprezintă una dintre
dorinţelor cetăţenilor. Vom or-
ganiza licitaţia pentru imple-
mentarea acestui proiect care
se referă la dezvoltarea reţelei
de introducere a gazelor natu-
rale. Licitaţia va fi organizată
separat, de către fiecare uni-
tate administrativ-teritorială
în parte, deoarece este mai
simplu. Dacă procedurile se
vor derula fără incidente, es-
timez că în primăvara anului

viitor firma câştigătoare a lici -
ta ţiei ar putea începe inves -
tiţia. Sper ca acest proiect să se
deruleze fără probleme”, a
precizat primarul comunei
Crişcior.

El a arătat că devizele din
proiect au fost reactualizate
ceea ce va permite ca deru-
larea licitaţiei să se înde pli -
nească fără mari probleme, la
preţurile existente acum în
piaţă.

Primăria Crişcior este una
dintre administraţiile locale
din judeţ cu rezultate extrem
de bune în ceea ce priveşte
atragerea de finanţări neram-
bursabile pentru diverse
investiţii locale. Au fost de-
puse proiecte pe toate axele
de finanţare posibile, în-
cepând cu Planul Naţional de
Redresare şi Rezilienţă şi fi-
nalizând cu diverse granturi.

În ceea ce priveşte proiec-
tul de extindere a reţelei de
gaz metan, trebuie menţionat
faptul că din judeţul Hune-
doara au fost declarate câşti -
gă toare patru cereri de
finan ţare. 

Crişcior: Introducerea
gazului metan, 

din ce în ce mai aproape
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C
reșterea salariului
minim brut, la 3.000
de lei, de la 1 ianuarie

2023, este un pas necesar
pentru înscrierea
României în calendarul im -
ple mentării Directivei pri -
vind salariile minime
adecvate în Uniunea
Europeană, adoptată de
Consiliul European la data
de 4 octombrie 2022. 

Este un pas important pen-
tru România întrucât, din

punctul meu de vedere, ati-
tudinea clasei politice din țara
noastră în privința majorării
salariului minim trebuie să
țină cont de modelul de
salarizare deja adoptat la
nivelul Uniunii Europene.

Salut această decizie și îmi
exprim încrederea că alinierea
României la modelul euro-
pean privind salariul minim
este una dintre cele mai efi-
ciente căi de a determina

tinerii să renunțe la gândul de
a-și părăsi țara pentru locurile
de muncă din străinătate și
pentru a asigura forța de
muncă necesară companiilor
din România. În plus, intro-
ducerea acestui mecanism eu-
ropean poate oferi stabilitate,
coerență și predictibilitate
mediului economic, ceea ce ar
încuraja investițiile mediului
privat în România. 

Raportarea la modelul eu-
ropean ar trebui să fie
însușită, ca proiect de țară, de
întreaga clasa politică din
România, indiferent de ide-
ologii. 

Prin această majorare, pon-
derea salariului minim ajunge
la 46,5% din salariul mediu
brut, raportat de INS pentru
luna septembrie 2022, și va
crea premisele ca, începând cu
anul  2024 să se atingă nivelul
de 50% recomandat de Direc-
tiva europeană. În prezent,
salariul minim din România
reprezintă 39,5% din salariul
mediu brut. 

Laurențiu Nistor,
Președintele Organizației
Județene PSD Hunedoara,

B
iblioteca Judeţeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva, cu

sprijinul Consiliului
Judeţean Hunedoara, va
dedica şi în acest an Zilei
Naţionale a României o
activitate specială, o man-
ifestare cultural-educativă
ce va avea loc în ziua de
29 noiembrie 2022, ora
13,30, la Centrul Cultural
„Drăgan Muntean” Deva,
Sala „Liviu Oros”. Publicu-
lui din sală i se va
prezenta o expunere a
evenimentelor care au
avut loc la 1 Decembrie
1918, moment de
importanţă capitală în is-
toria naţională.

Dintre marile evenimente,
dintre numeroasele mo-
mente de răscruce istorică pe
care le-a trăit poporul român,
nu este zi mai dragă inimilor
noastre decât acel 1 Decem-
brie 1918 când miile de
glasuri de la Alba Iulia au stri-
gat din răsputeri, cu hotărâre
şi bucurie: Unirea cu Româ-
nia, Unirea cu Patria-Mamă!
De atunci, de când România a
strâns la pieptul ei toate
provinciile pe care jocul isto-
riei le-a smuls de-a lungul
secolelor, ziua de 1 Decem-
brie o purtăm cu iubire în su-
flet, aşa cum cu iubire
arborăm tricolorul la zi de
mare sărbătoare a neamului
românesc.

În cadrul prezentării orga-
nizate de noi şi în acest an,
vor fi trecute în revistă eveni-
mentele care au precedat
actul de la 1 Decembrie, vor fi
evocate marile personalităţi
politice şi culturale care s-au
implicat în făurirea României

Mari, va fi amplu prezentată
Adunarea Naţională de la
Alba Iulia, rolul monarhiei în
făurirea actului Unirii. Se vor
utiliza imagini-document
care vor ilustra fiecare etapă
care a cosndus la realizarea
unirii tuturor provinciilor
româneşti între hotarele
aceleiaşi ţări.

Ca în fiecare an, activitatea
dedicată Zilei Naţionale va
încerca să inspire celor
prezenţi un puternic suflu
patriotic, aşa cum se cuvine
faţă de memoria marilor
înaintaşi, a tuturor celor care
s-au jertfit pentru ca noi să
trăim într-o ţară demnă şi
respectată, cu toţii uniţi sub
tricolor.

În finalul prezentării, celor
prezenţi în sală li se vor
adresa întrebări legate de
marele eveniment de la 1 De-
cembrie 1918, cele mai bune
răspunsuri fiind răsplătite cu
premii constând în cărţi şi
diplome oferite de Biblioteca
Judeţeană.

De asemenea, cu această
ocazie, în incinta Bibliotecii
Judeţene „Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva se va ame-
naja o expoziţie de carte
având ca temă Marea Unire
de la 1918 şi participarea
hunedorenilor la acest eveni-
ment de mare răsunet al isto-
riei noastre.

Porţile Bibliotecii noastre
vor fi deschise tuturor celor
care vor să cunoască aceste
cărţi.

Cu deosebită
consideraţie,

Manager,
Ioan Sebastian Bara

Ziua Naţională a României,

sărbătorită la Biblioteca

Judeţeană

SALARIUL MINIM BRUT SE
MAJOREAZĂ DIN IANUARIE 2023

Băiţa – Toate satele co-
munei Băiţa vor avea reţele
de apă potabilă, datorită
unui proiect pe fonduri eu-
ropene derulat de opera-
torul regional de apă SC Apa
Prod SA Deva, finanţarea
fiind deja asigurată. În para-
lel, administraţia locală
lucrează la un proiect ce va fi
depus prin Planul Naţional
de Redresare şi Rezilienţă
(PNRR) şi care va permite
derularea unei investiţii prin
care să fie introdusă şi
reţeaua de canalizare. 

„Proiectul operatorului
regional de la apă, Apa Prod,
are asigurată finanţarea din
fonduri europene în valoare
de aproape 274 milioane de
euro. Între cele 38 de unităţi
administrativ-teritoriale
care vor beneficia de extin-
derea reţelelor de apă se
numără şi comuna Băiţa, cu
satele componente. Este un
proiect foarte important
pentru că, în ultimii ani, ne-
am confruntat cu seceta, iar
fântânile oamenilor au secat
pe timpul verii. În plus,
existenţa unei reţele de apă
potabilă reprezintă una din-

tre condiţiile unei vieţi de
calitate”, a spus primarul co-
munei Băiţa, Damian Diniş.

Apa necesară va fi
asigurată din Crişul Repede,
iar în zona sanatoriului din
Brad va fi construit un bazin
de mare capacitate ce va de-
servi satele din comunele
Băiţa, Vălişoara şi Luncoiu
de Jos. Cu ajutorul unor staţii
de pompare, apa va fi adusă
la consumatori. 

În paralel cu acest proiect,
Primăria Băiţa lucrează la

documentaţia necesară pen-
tru obţinerea finanţării pen-
tru introducerea reţelei de
canalizare. 

„Lucrăm la un proiect pe
care îl vom depune prin
Planul Naţional de Re-
dresare şi Rezilienţă (PNRR),
pe care îl vom depune până
la sfârşitul anului. Dorim să
obţinem astfel fondurile
necesare care să acopere
diferenţele de costuri pentru
introducerea canalizării în
toate satele comunei”, a pre-
cizat edilul local.

Cât priveşte proiectul de
alimentare cu apă, acesta se
află în stadiul de proceduri,
primele fiind licitaţiile. Se
speră ca primele lucrări să
înceapă în primăvara anului
viitor. 

„Chiar dacă lucrările la
aceste proiecte vor genera
un oarecare deranj, cred că
importanţa acestor investiţii
merită efortul. Infrastruc-
tura de apă şi canalizare
reprezintă o prioritate pen-
tru oameni şi pentru
primăria pe care o conduc”, a
conchis primarul comunei
Băiţa, Damian Diniş. 

Băiţa: Apă şi canalizare pentru toate

satele comunei
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D
ansatorii sportivi
Brigita Marina și
Andrei Stoica, care

sunt legitimați la  CSM
Deva, unde sunt pregătiți
de Andra Căprioară își
continuă seria evoluțiilor
foarte bune din cadrul
circuitului “DanceS-
portEurope Children Eu-
ropean Grand Prix”, la
secțiunea Standard, ju-
niori II.

Ei au fost prezenți la fi-
nalul săptămânii trecute la
ultima etapă din circuitul eu-
ropean sus menționat des -
fășurat la Skopje, capitala
Macedoniei de Nord unde s-
au impus câștigând etapa.
Este cel mai bun rezultat
obținut de cei doi tineri
dansatori sportivi de la CSM

Deva în cadrul circuitului
continental, iar această per -
for manță îi plasează printre
favoriții la primele locuri în
marea finală a “Dance Sport
Europe Children European
Grand Prix”, la secțiunea
Standard, juniori II, care va
avea loc la Zagreb, capitala
Croației, pe 17 decembrie.

“A fost cea mai bună
evoluție a noastră în cadrul
acestui circuit și suntem
foarte fericiți că am câștigat
concursul de la Skoplje. Ne
dorim să fim în formă și în
continuare, și să avem o
evoluție cât mai bună la Za-
greb, la marea finală, de luna
viitoare”, este ceea ce își
doresc Brigita Marina și An-
drei Stoica, dansatori spor -

tivi de la CSM Deva.
Înainte de concursul din

Macedonia de Nord, cei doi
dansatori din Deva erau pe
locul al doilea în clasamentul
general al “DanceSportEu-
rope Children European
Grand Prix”, la secțiunea
Standard, juniori II, ierarhia
urmând a fi actualizată, în
aceste zile, de către federația
continentală de specialitate.

În circuitul european au
luat startul 125 de perechi
din 20 de țări, iar Brigita Ma-
rina și Andrei Stoica ocupă
cea mai bună poziție dintre
dansatorii români la catego-
ria la care evoluează tinerii și
talentații dansatori sportivi
de la CSM Deva.

Dans Sportiv 

Dansatorii de la 

CSM Deva au câștigat 

etapa de la Skopje

F
ederația Română de
Taekwon-do ITF  cu
sprijinul ACS Puma

Sibiu au organizat la fi-
nalul săptămânii trecute
în municipiul de pe
Cibin,întrecerile ediției
2022 din cadrul Campio -
natelor Balcanice.

ACS LUPII DEVA a partici-
pat la aceste întreceri cu un
lot alcătuit din nouă  sportivi
, un antrenor și un arbitru și
sportivii deveni au adus acasă
la finalul întrecerilor două

medalii de aur, una de argint
și una de bronz. Au luptat sub
culorile  clubului devean:
Ianis Topor, Vlad Mureșan,
Darius  Dumitru, Geanina
Procopiuc, Anastasia Stanciu,
Vlad Olosutean, Matthias
Chinder, Ailyn Fântână și
Mario  Procopiuc, însoțiți de
Mihaela Bumb ca și antrenor
și de Mihai Bumb, ultimul cu
dublă calitate de antrenor și
arbitru.

Cele două medalii de aur și

titlurile de campion balcanic
au fost cucerite de Vlad Olo -
șu tean în proba de luptă -8
ani masculin și de Ailyn
Fântână la luptă, 10 ani femi-
nin.

Medalia de argint și titlul
de vicecampion balcanic i-a
revenit lui Mario Procopciuc
în proba de spargeri forță- 14
ani masculin iar cea de bronz
a fost adjudecată de Matthias
Chinder în proba de lupta -10
ani masculin.

Taekwon-do 

Sportivii de la Lupii Deva au cucerit 
patru medalii la  Balcaniadă

Sportiva  Miruna Mălăuță,
legitimată la CS “POLI KA -
RATE” din Petroșani, unde
este pregătită de Alina și Radu
Polifronie  continuă parcursul
foarte bun în marile compe -
tiții mondiale de karate WKF
pentru categoria seniorilor.

Ea a reușit duminică să se
califice după un parcurs exce-
lent, în finala mică a întrece -
rilor din cadrul etapei de Cupă
Mondială de Karate WKF
,seria A  JAKARTA – Indonezia,
categoria seniori -61 kg.

Miruna Mălăuță a  câştigat
finala pentru medalia de
bronz cu scorul de 5 – 2, după
ce a fost condusă o singura
data cu 0-1 a întors meciul
ajungând la 5 - 1 , ca în final sa
se termine victorioasă. Este

un rezultat deosebit pentru
sportiva din Petroșani , după
ce  ea și-a corectat împreună
cu antrenorii ei , o buna parte
din greșelile pe care le-a făcut
în competițiile la care a fost
pre zentă în trecut.

După locul 5 ocupat în
competiția PREMIER LEAGUE
de la  Baku – Azerbaidjan,
medalia de bronz cucerită în
Indonezia confirmă locul bun
ocupat la nivel  mondial de
Miruna Mălăuță,loc care îi dă
posibilitatea să se califice la
Jocurile Europene din 2023,
de la  MALOPOLSKA- Cra-
covia, Polonia, karatele WKF
fiind  singurul sport de zona
karate-ului acreditat la între-
cerile olimpice.

Karate  

Miruna Mălăuță,  medalie 
de bronz în Indonezia 

la Cupa Mondială



R
afael Nadal, cel mai
bun tenisman span-
iol din toate tim-

purile, şi Gabriela
Sabatini, cea mai bună
jucătoare argentiniană de
tenis din istorie, au făcut
pereche miercuri, la
Buenos Aires, într-un meci
demonstrativ împotriva
cuplului compus din
norvegianul Casper Ruud
şi fosta jucătoare
argentiniană Gisela Dulko,
informează EFE.

Partida s-a disputat într-
un singur set şi a fost
câştigată de Nadal şi Sabatini
cu 6-4. Înaintea acestui joc de
dublu mixt, Rafael Nadal şi
Casper Ruud s-au înfruntat
într-un meci de simplu,
câştigat de spaniol cu 7-6
(10/8), 6-2.

Nadal şi Ruud au intrat pe
terenul arenei Parque Roca
din Buenos Aires cu o în-
târziere de 20 de minute faţă
de ora programată iniţial şi
când încă mai erau mii de oa-

meni în jurul stadionului care
aşteptau să intre, în condiţiile
unui control foarte strict al
accesului. 

Primul care şi-a făcut
apariţia pe teren a fost norve-
gianul, care, în ciuda faptului
că l-a învins pe favoritul local
Diego Schwartzman în finala
Openului Argentinei din luna
februarie, a fost primit cu
aplauze. Nadal a avut la rân-
dul său parte de o primire
călduroasă la intrarea sa pe
teren.

După încheierea meciului
de simplu dintre Nadal şi
Ruud, pe teren au intrat
Gabriela Sabatini şi Gisela
Dulko, ambele purtând tri-
couri ale echipei naţionale de
fotbal a Argentinei, pe care le-
au oferit apoi celor doi tenis-
meni. La final, cei aproape
13.000 de spectatori prezenţi
în tribune i-au aplaudat pe
cei patru jucători pentru
spectacolul oferit. (AGER-
PRES)

L
a Deva a fost
organizată recent o
conferință de presă

de lansare a unui eveni-
ment sportiv deosebit, ce
se va desfășura la Sala
Sporturilor în data de 4
decembrie. Este vorba de
cea de-a IX-a ediție de la

„Fight Zone”, eveniment
ce va cuprinde
confruntări de MMA, kick-
boxing și box, în cadrul
căruia vor avea loc trei
confruntări cu caracter
internațional și, cu
aceeași ocazie, va fi
decernată și o centură

națională.
La gala din 4 decembrie

vor participa nume cunos-
cute din lumea sportului de
contact, capul de afiș fiind
celebrul Sandu Lungu,
cunoscut și ca „Muntele Bi-
horului”. 

Lungu va lupta, în
premieră, la Deva, în main-
event-ul galei, și a mulțumit
autorităților locale pentru
implicarea în organizarea
evenimentului. „Mă bucur că
am ajuns, în sfârșit, să lupt și
la Deva. Sper să fie un show
frumos, ținând cont că ma-
joritatea confruntărilor vor fi
la categoria grea, cea mai
spectaculoasă, cu lovituri
puternice, iar publicul gustă
asemenea lucruri. Bineîn -
țeles că și la categoriile mici
va fi spectacol. Doresc succes
tuturor celor din ring, iar cei
mai buni să câștige, și sper să
avem un public cât mai nu-
meros. Și, nu în ultimul rând,
mulțumesc autorităților lo-
cale pentru implicare, fără
sprijinul lor fiind mult mai
greu de organizat astfel de
gale”, a declarat Sandu Lun -
gu.

Ediția a noua a galei „Fight
Zone” se anunță ca un spec-
tacol deosebit, ce cuprinde
13 confruntări. Vor evolua și
reprezentanții clubului orga-
nizator, Vlad Trif și Alexan-
dru Mezei.
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Fight Zone - 
ediţia a IX-a la Deva

Tenis

Rafael Nadal şi Gabriela Sabatini

au făcut pereche la Turneul

demonstrativ de la Buenos Aires

Handbal feminin

Adversarele României 
la CM din 2023

E
chipa națională a
României și-a aflat ad-
versara din play-off-ul

pentru CM de handbal femi-
nin din 2023: echipa noastră
va întâlni 
Portugalia.

România a făcut parte din
prima urnă valorică la tragere la
sorţi, iar în cea de-a doua s-au
aflat Cehia, Austria, Slovacia, Is-
landa, Turcia, Ucraina, Portu-
galia, Grecia, Italia şi Kosovo.
Echipa țării noastre  va fi nevoită
să elimine Portugalia pentru a
ajunge la Campionatul Mondial
de handbal feminin.

Programul complet al
confruntărilor din play-off, în
urma tragerii la sorţi de
sâmbătă, este: Turcia – Serbia,
România – Portugalia, Islanda –
Ungaria, Polonia – Kosovo,
Italia- Slovenia, Germania – Gre-
cia, Elveţia – Cehia, Austria –

Spania, Macedonia de Nord –
Ucraina şi Slovacia – Croaţia.

România a fost la un pas să
rateze acest play-off, în
condițiile în care jucătoarele au
avut în plan un protest inedit
după arbitrajul scandalos din
meciul cu Muntenegru. „Cei din
conducere au spus că mai pre-
sus de amendă putem primi
suspendare. Nu știu, echipa să
nu mai joace un an sau ceva de
genul, pentru că noi ne-am
dorit foarte mult să ieșim cu
acele tricouri. Să ne res pecte
munca, pentru că dacă e ceva
ce nu suport în viața mea și în
cariera mea e când decide
altcineva pe munca mea”, a
spus Cristina Neagu.

Meciurile din play-off-ul
Campionatului Mondial vor
avea loc pe 7-8 aprilie 2023
(turul), respectiv 11-12 aprilie
(returul).



Supranumită ”aliment
minune”, datorită
proprietăților ei

vindecătoare, sfecla roșie
este un supliment nutritiv
miraculos, care nu trebuie
să lipsească din
alimentația noastră, mai
ales acum, în sezonul rece.

În țara noastră
Sfecla roşie a ajuns în se -

colul IX, în zona Marii Negre,
odată cu ridicarea cetăţilor
grecești, luând apoi drumul
Rusiei. Acolo, călugării ruși au
început cultivarea ei, din care
preparau ciorbe și un borș
delicios. Era pusă și la murat,
împreună cu varza şi fructe
de pădure.

Proprietăți 
terapeutice

Legumă cu proprietăți ex-
traordinare, sfecla roșie
conține aproape toate vita-
minele și mineralele de care
organismul nostru are ne vo ie,
spun specialiștii. Rădăcina
sfeclei conține cupru, lipsa
acestuia din alimentație poate
duce la încărunţirea precoce a
părului, îngreu nează procesul
de consolidare a fracturilor,
provoacă dereglări în activi-
tatea pancreasului. Un alt ele-
ment important din conţi-
 nutul rădăcinii este zincul,
care previne furunculoza,
căderea părului sau apariția
coșurilor. Și nu în ultimul
rând, pigmentul care-i dă cu-
loarea este un agent anti-
cancerigen foarte puternic,
scrie fermacernat.ro. Legumă-

medicament, sfecla este
apreciată și de medicina
modernă. Se poate consuma
în stare crudă, fiartă, în salată
sau sub formă de suc.

Sucul de sfeclă
Este, de asemenea, foarte

apreciat întrucât are un rol
important în stimularea și
formarea globulelor roşii,
eficiența lui fiind mai
accentuată atunci când este
consumat pe stomacul gol.
Atunci când se face o cură cu
suc de sfeclă, este recoman-
dat a se consuma, la început
doar 50 ml, o dată pe zi, apoi
treptat doza va crește până la
200 ml de trei ori pe zi, în
funcție de cum este tolerată
de organism, scrie click.ro.

Important!
După preparare, sucul nu

se consumă imediat, el tre-
buie lăsat două-trei ore, ca să
se evapore unele elemente ce
produc efecte negative. 

Pentru testarea stării
de sănătate

Nutriționiștii sunt de
părere că sucul de sfeclă

poate ajuta la testarea stării
de sănătate, făcându-se o
experiență simplă: se
consumă 100 ml. suc de
sfeclă şi se mănâncă o salată
de sfeclă crudă, dată prin
răzătoarea fină. În tot acest
timp, se va urmări culoarea
urinei. Dacă nu sunt prezente
afecțiuni serioase de
sănătate, culoarea nu se
schimbă. Dacă sunt probleme
de sănătate, urina capătă cu-
loarea sucului de sfeclă.

Vin tonic cu sfeclă
Este des folosit de medicina

populară pentru revitalizarea
organismului după intervenţii
chirurgicale, chimioterapie şi
în timpul tratamentelor de
lungă durată. Pentru prepa -
rarea lui se procedează astfel:
se amestecă, în cantităţi egale
câte 250 ml sucuri de: sfeclă,
morcov, ridiche neagră, us-
turoi, lămâie, miere de albine şi
vin roşu dulce (cabernet).
Amestecul se păstrează în vase
de sticlă, la frigider. Se beau
câte 50 ml, de trei ori pe zi.
Cura se repetă de cinci ori pe
an, cu pauze de trei-patru
săptămâni. 

Remedii 
naturiste

În caz de amigdalită, me -
dicina populară propune mai
multe preparate pe bază de
sfeclă. Pentru gargară, se
folosește apă călduță, în care
s-au fiert frunze sau rădăcini
de sfeclă. Tot pentru gargară,
este utilă sfecla crudă, pro-
cedându-se în felul următor:
sfecla se dă pe răzătoare, se
pune într-un borcan de 700
ml, la care se adaugă 2-3 lin-
guri de oțet. Se lasă la ma -
cerat aproximativ trei ore, se
stoarce sucul, care se îndul -
cește cu puțină miere de al-
bine. Cu lichidul obținut se
face gargară la fiecare două
ore, scrie sanatate.ro. Pentru
accelerarea vindecării, în
pauza dintre cele două ore, se
poate mesteca încet câte o
felie de sfeclă crudă.

Persoanelor 
anemice

Întrucât sfecla roșie este
foarte bogată în fier, medicina
populară le propune per-
soanelor anemice consumul
zilnic de sfeclă crudă, fiartă
sau murată. Sfecla poate fi
amestecată și cu morcovi
ridiche neagră, toate date
prin răzătoare, la care se
adaugă suc de lămâie sau
smântână. Din preparatul
obținut se consumă de două-
trei ori pe zi.

Pentru creșterea
imunității

Se folosește 500 g. sfeclă și

500 g. morcovi, care se dau pe
răzătoare. Peste legume se
toarnă apă clocotită, cât să le
acopere. Se fierb la foc mic
timp de 30 de minute. După
ce s-au fiert, la compoziție se
adaugă câte o cană de stafide
și caise uscate, continuându-
se fierberea încă cinci minute,
scrie prospecte.net. După
răcire, preparatul se ames -
tecă cu două linguri de miere
și se lasă, timp de 12 ore, într-
un loc răcoros. Din compo -
ziția obținută se consumă, de
trei ori pe zi, câte 100-150 g,
timp de o lună. Preparatul
ajută la revigorarea organis-
mului, după o boală grea. 

În caz de 
paradontoză

Sfecla roșie se rade pe răză -
toarea mică, iar compoziția
obţinută se aplică pe gingiile
bolnave şi se tine 25-30 de
minute. Îmbunătăţirea  se
observă peste 5-7 zile, dar
tratamentul trebuie repetat
câteva săptămâni, în funcţie
de vechimea afecţiunilor.

***
Chiar dacă este un super-

aliment, sfecla are și contra -
indicații. Înainte de a se
începe o cură pe bază de
sfeclă, este bine să fie consul-
tat medicul. 

Consumată în exces, poate
cauza scăderi bruște ale ten-
siunii arteriale sau provoacă
amețeli și vărsături.

Cornelia Holinschi
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• În Roma Antică, sfecla era considerată legumă de lux,
fiind nelipsită de la nicio masă. Împăratul Tiberius le-a
cerut germanilor, care au fost cuceriți de romani, să
plătească tributul stabilit în sfeclă.

• La greci, sfecla simboliza o stare de conflict. Iar atunci
când soții se certau, puneau deasupra ușii de la intrare o
cunună din frunze de sfeclă, potrivit naturisti.ro. 

• Gustul sfeclei este proporțional cu dimensiunea aces-
teia; cu cât leguma este mai mică, cu atât este mai dulce.

• Sfecla își menține gustul și culoarea pentru mai mult
timp, dacă se păstrează și codițele.

Sfecla roșie – 
izvor de vitamine
și minerale

Sfecla roșie – 
izvor de vitamine
și minerale



Celebrat în fiecare an
la data de 30 noiem-
brie, Sfântul Apostol

Andrei se bucură de o cin-
stire deosebită în țara
noastră. Este considerat
creștinătorul poporului
român, fiind primul dintre
apostoli care a
propovăduit Evanghelia
atât în sudul Basarabiei,
cât şi în Dobrogea de
astăzi.

Sfântul Apostol 
Andrei - ”cel Întâi 

Chemat
S-a născut în Betsaida

Galileia, localitate situată în
nordul Ţării Sfinte. A fost
fratele Sfântului Petru și
împreună, primii ucenici ai lui
Hristos. Înainte de a deveni
ucenic al lui Hristos și unul
dintre cei 12 apostoli ai Săi, a
fost ucenic al Sfântului Ioan
Botezătorul, urmându-l pe
când acesta îşi rostea predicile
despre pocăinţă şi despre
venirea lui Mesia. A fost chiar
unul dintre cei doi martori ai
botezului lui Iisus, săvârşit de
Ioan. Dorinţa de a-L urma pe
Hristos se naşte în el, în mo-
mentul în care Sfântul Ioan
rosteşte cuvintele: "Iata Mielul
lui Dumnezeu, Cel ce ridică
păcatul lumii" (Ioan 1, 29).
Chemarea sa la apostolie se
întâmplă mai târziu şi este
relatată de Sfântul Evanghelist
Matei: „Pe când Iisus umbla pe
lângă Marea Galileii, a văzut
doi fraţi, pe Simon ce se
numeşte Petru şi pe Andrei,
fratele lui, care aruncau
mreaja în mare, căci erau
pescari. Şi le-a zis: Veniţi după
Mine şi vă voi face pescari de
oameni. Iar ei, îndată lăsând
mrejele, au mers după El”.

Conform aceleiași evan -
ghelii, Andrei l-ar fi dus pe
fratele său Petru la Iisus,
spunându-i că l-a găsit pe
Mesia. De aici provine carac-
terizarea lui Andrei ca „cel
Întâi chemat”, scrie cresti-
nortodox.ro”. De atunci, Sfân-
tul Andrei l-a urmat pe Iisus,
devenind primul lui ucenic,
primul apostol. Ajuns  pe
malul Mării Negre, unde a stat

multă vreme, Sfântul Apostol
Andrei le-a vorbit geţilor de-
spre Legea cea Nouă”.

Prezenţa colindelor, legen-
delor, obiceiurilor din Dobro-
gea, închinate Sfântului
Andrei, întăresc credinţa că
acesta a vestit Evanghelia lui
Hristos în ţara noastră. Potri -
vit scrierilor bisericești, se
pare că Sfântul Andrei a stat
timp de 20 de ani într-o
peșteră din Dobrogea, după
care, s-a întors în Grecia, con-
solidând comunitățile creș -
tine înființate de Apostolul
Pavel și de alți Apostoli. 

Sfântul Andrei a murit ca
martir la Patras, lângă Corint,
pe timpul împăratului Nero,
dar nu se cunoaște data
martirizării. Surse bisericești
susțin că Sfântul Andrei, con-
damnat la moarte, a rugat să
fie răstignit pe altfel de cruce
decât Iisus. Astfel că, a fost
răstignit pe o cruce cu capul în
jos, în formă de X, căreia i s-a
spus ”Crucea Sfântului An-
drei”. 

Moaștele Sfântului 
Andrei

Au fost depuse, în anul 357,
la Biserica Sfinţilor Apostoli
din Constantinopol, cu prilejul
sfinţirii acesteia. S-au păstrat
întregi până în jurul anului
850, când, la rugămintea
locuitorilor din Patras, împă -
ratul bizantin Vasile I Mace-
doneanul le înapoiază capul
Sfântului Andrei. În timpul
Cruciadei a patra,  moaștele
Sfântului Andrei au fost duse
în  catedrala din Amalfi, Italia.
În anul 1462, capul Sfântului
Andrei ajunge la Roma, iar de
aici a fost dus în Catedrala din
Patras, în biserica cu hramul
Sfântul Andrei.

Peștera Sfântului 
Andrei

Locul unde se crede că a
trăit Sfântul Apostol Andrei
cât timp a propovăduit pe ter-
itoriul romanesc, se află în
apropierea mănăstirii Der-
vent, chiar în preajma Crucilor
Sfinte. În pronaosul bisericii,
într-o nişă, se afla un fel de pat

scobit în piatră, despre care
tradiţia spune că pe el se odi-
hnea apostolul Andrei. În vara
anului 1944, Peştera, transfor -
mată în biserică a fost sfinţită,
dar, la scurt timp, biserica a
fost distrusă de trupele
rusești invadatoare. Abia
după 1990, biserica a fost
reconstituită de către cuviosul
monah Nicodin Dincă. Înanul
1997, Sfândul Andrei a fost
proclamat ”Ocrotitorul Româ -
niei”, ziua sa fiind declarată
sărbătoare bisericească națio -
nală.

Tradiții și obiceiuri 
de Sfântul Andrei

Bogată în semnificații, săr -
bătoarea păstrează o mulțime
de tradiții și obiceiuri, în care
Lupul, simbolul de pe steagul
dacilor este asociat Sfântului
Andrei. Legendele spun că

acest animal a fost alături de
daci la căderea Sarmizegetu-
sei, iar căpetenia lupilor l-ar fi
vegheat pe Apostolul Andrei
prin pustia Dobrogei spre
Peștera care i s-a oferit ca adă -
post.

Noaptea Sfântului 
Andrei – 29 spre 

30 noiembrie
Este destinată unor tradiții

și obiceiuri, în care românii își
sărbătoresc patronul spiritual. 

• Potrivit credinței poporu-
lui nostru, în această  Noapte,
bariera dintre ”văzut și
nevăzut” se ridică, iar strigoii,
moroii, vârcolacii, pricolicii şi
triculicii alături de lupi, sunt
demonii care pot lua mințile
oamenilor, atacă locuințele și
fură rodul livezilor. Pentru a se
proteja, gospodarii ung cu us-
turoi geamurile şi ţăruşii por -

ţilor. Ascunderea coaselor este
o altă măsură de pro tecţie, îm-
potriva lupilor.  

• Lupii se adună și ei în
haite, iar Sfântu Andrei le îm-
parte prada pentru iarna care
începe.

• În seara Sfântului Andrei
există obiceiul de a se semăna
grâu într-un ghiveci cu
pământ, care trebuie menţinut
umed. Firele de grâu încolțit,
sădite de fiecare membru al
familiei se compară între ele,
pentru a afla  cum îi va fi
norocul în anul următor. 

• Pentru aflarea ursitului, se
pregătește ”Turtuca de An-
drei”, din care tinerele vor
mânca înainte de culcare.
Tradiția spune că bărbatul
care li se arată în vis, le va cere
în căsătorie.

Cornelia Holinschi
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LA MULŢI ANI ! 
tuturor celor ce poartă

numele 
Sfântului Andrei

Sfântul Apostol Andrei – 
ocrotitorul României 
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Dacă în perioada următoare vă
ocupați mai mult de cariera
voastră, colaborări sau mici
afaceri, astrele vă sprijină în tot
ce faceți. Situația financiară este
tot mai bună, iar până la
sfârșitul intervalului, totul
revine la normal în activitatea
voastră.

Vă bucurați de o perioadă bună,
în care vă puteți permite o mică
vacanță, mai ales dacă au
revenit unele probleme de
sănătate. Proiectele de la servi-
ciu mai pot aștepta. Puneți pe
primul loc schimbările din viața
voastră, care sunt mult mai im-
portante.

Ar trebui să fiți mai comunica-
tivi cu cei din jur, și veți vedea că
și ei vor avea o atitudine priete -
noasă. Prietenii au nevoie de voi
și așteaptă sprijin sau
înțelegere. Este posibil să vă
amânați planurile făcute din
lipsă de timp. Astrele vă
avantajează!

Este posibil să vă confruntați cu
probleme în relația de cuplu, în-
trucât nu există comunicare
între voi. Dacă vă acordați mai
multă încredere unul altuia, lu-
crurile se pot schimba în bine.
La serviciu primiți un bonus
semnificativ.

Proiectele legate de carieră le
puteți amâna. Ocupați-vă mai
mult de sănătatea voastră, fără
să țineți cont de alții. Sunt mici
șanse să aveți parte de o schim-
bare mai importantă în viața
voastră. Așteptați vremuri mai
bune pentru a solicita o mărire
de salariu.

Vor veni zile bune pentru voi, în
care veți avea succes, mai ales
atunci când negociați un salariu
mai mare. Este posibil să aveți
un profit mai bun dintr-o
afacere pe care o aveți
împreună cu un grup de pri-
eteni. Relația de cuplu pare
imprevizibilă.

Este momentul să vă ocupați de
activități personale și să
renunțați la planurile vechi, care
nu mai au nicio importanță.
Descoperiți activități noi, intere-
sante, prin intermediul unor
persoane apropiate. La sfârșitul
intervalului primiți o sumă
importantă de bani.

Trebuie să vă concentrați
asupra proiectelor de la servi-
ciu, pentru că este o perioadă
propice realizărilor profesion-
ale. Dacă ați avut unele neîm-
pliniri, acum este momentul să
le corectați și să vă impresionați
colegii. Veți găsi  și o altă sursă
de venituri.

Problemele legate de bani încep
să se rezolve, mai ales că astrele
vă favorizează. Vor urma și
unele schimbări în viața
sentimentală pentru cei singuri,
care își pot găsi sufletul pereche.
La sfârșitul intervalului veți fi
alături de prietenii apropiați.

La serviciu nu sunt probleme,
dar în curând veți renegocia an-
umite contracte. Vă faceți multe
planuri, alături de familie,
legate de o investiție impor -
tantă. Nu vă pripiți, studiați cu
atenție oportunitățile, pentru că
aveți nevoie de mulți bani și,
mai ales, de timp. 

În perioada următoare veți
avea cheltuieli neprevăzute, așa
că este nevoie să faceți
economii. Nu luați decizii ex-
treme și nici nu interveniți în
hotărârile altora. Doar așa veți
reuși să vă duceți la îndeplinire
toate planurile de viitor.

Primiți vești bune de la per-
soanele apropiate. Astrele vă
ajută să faceți progrese și să
realizați, la locul de muncă, mai
mult decât ați sperat. Păstrați-
vă optimismul și nu lăsați să vă
afecteze micile probleme ivite pe
parcursul intervalului.

• Invitație…
- Ieșim și noi la o cafea?
- Păi, nu ești însurat?
- Ba da, dar vin singur.

• Discuție între un tânăr și un om în vârstă
– Când mă însor, primul lucru pe care-l voi face

va fi să o trimit pe soacră-mea doi ani în vacanţă!
– Tinere, n-ai vrea să te însori cu fiica mea?

• O întâmplare…
Azi dimineață m-a trezit nevastă-mea:
- Te-ai cam îmbătat aseară, imi zice.
- Termină cu prostiile că nu eram beat. Abia dacă

am băut trei beri, i-am zis…
- Bine.. zice, dacă spui tu… Acum rostogolește-

te din fața garajului că trebuie să plec la serviciu.

• Discuție cu noul iubit
- Mă placi?
- Da.
- Mă și iubești?
- Vrei să te mint de două ori?

• O blondă, la farmacie
- Aș vrea vitamine pentru fiul meu, a spus o

blondă.
- Vitamina A, B sau C ? a întrebat farmacistul.
- Nu contează, răspunse blonda. Încă nu știe să

citească.

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Sâmbătă, 26 noiembrie, ora 20,30

Anna și regele 
Inspirat din fapte reale, filmul spune povestea

unei profesoare de engleză, care a plecat împreună
cu fiul ei, Louis, în ținutul exotic al Siamului, ca să-i
învețe pe copiii regelui Mongkut obiceiurile vestice.
Anna este angajată pe post de guvernantă, dar obi-
ceiurile ei intră deseori în contradicție cu cele ori-
entale. Anna realizează că regale era privit ca un
zeu, dar ea îl considera total necivilizat. Cu toate
acestea, între ei se naște o relație specială. Dar cum
acolo intriga politică era gata să explodeze, Anna și
regale se aliază într-o luptă îndrăzneață, pentru sal-
varea Siamului.

PRO CINEMA

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

S - VAI - C - CEAI - TALI - FRIG - BUM - MII - HRIBI - A - IREAL - N - IH - ARI - GE - YALA - FII - N - A - C - GAI - SIRA
- HALLEY - KAKIU - CRABI - RB - AU - IM - ROATA - MAO - TP - EFEBI - BOA - R - BARONI - IDE - PRAG - KA - KOLN
- MAREE - DEZMORTIT - TIARA - ZGII - CAT - AI - ACTORI - NOR - EMIR - INRAITE - N - EI - TATUA - GRIJI - AUT 

Vineri, 25 noiembrie
DIVA, ora 20,00, Planuri de Crăciun
FILMCAFE, ora 20,20, Cobra

Sâmbătă, 26 noiembrie
TVR 2, ora 20,00, Dragostea învinge totul
HAPPY CHANEL, ora 22,00, Un cuplu

câștigător

Duminică, 27 noiembrie
TVR 2, ora 20,00, Masca de argint
ACASĂ, ora 21,00, Suflete pictate

Luni, 28 noiembrie
PRO CINEMA, ora 20,30, Hancock
DIVA, ora 20,00, Crăciunul la Madison

Marți, 29 noiembrie
FILM NOW, ora 20,00, O familie de coșmar
PRO CINEMA, ora 22,30, Edison, un oraș

corupt

Miercuri, 30 noiembrie
TVR 2, ora 20,00, Mihai Viteazu:Călugăreni
PRO CINEMA, ora 20,30, Identitate dublă

Joi, 1 decembrie
DIVA, ora 20,00, Un Crăciun sub stele
PRO CINEMA, ora 20,30, Crima din Orient

Expres



D
emocrația a ajuns o
bătaie de joc, o mi-
mare jenantă. Chiar

în halul ăsta de nemernicie
am ajuns? Democrația
oricum nu mai există. Votul
oricum nu mai contează.
Sistemicii, cu grade pe
umeri și în gând, au ajuns
deja să controleze, pe față,
puterea în România. 
Un stat fără Constituție 
este un stat eșuat.

Incomozii -  trași pe
dreapta!

Sistemicii își iau doar
dragele de pensii speciale. Păi
nu e de atâta timp dictatură
din ce în ce mai puțin mascată?
Păi nu sistemicii conduc, nu ei
pun președintele, în ciuda a
ceea ce s-a votat? Nu ei pun
primari, prin furt transparent,
documentat de saci de voturi,
în urma cărui furt dovedit, nu
s-a întâmplat nimic, dar abso-
lut nimic? Și acuma mai
numără Poliția voturile alea de
la Sectorul 1, prefăcându-se că
apără legea. Apără pe dracu!
Nu se va întâmpla nimic.
Batista pe țambal. Nu sis-
temicii trag oameni politici pe
dreapta, frângându-le cariera
politică și influența cu dosare
inventate, instrumente nece-
sare de control politic? Dege-
aba vine realitatea după niște
ani buni de zile să spună „nu a
fost așa, dosarele au fost niște
făcături, oamenii ăia au fost
nevinovați”. Între timp, respec-
tivii au îngrășat demult solul
fertil al istoriei, devenind niște
cadavre politice scoase defini-
tiv din decor. E plină istoria în
politică recentă a României de
asemenea victime. S-a sesizat
cineva?  A fost vreo conse -
cință? Absolut nimic. 

Mai contează votul? Mai
contează democrația? Celor
mai mulți dintre români, nici
nu le mai pasă. Au o scârbă în
ei cât casa. O lehamite de tot ce
se întâmplă în jur. Sunt prea
tăbăciți, nu mai cred nimic din
ce li se vântură pe la nas, nu
mai au încredere în nimeni.
Toți o apă și un pământ.
Constituția oricum e doar un
document bun să fie călcat în
picioare, ignorat sau interpre-
tat cum le convine lor mai bine.
Azi, democrația a devenit non-
reprezentativă. Și este complet
ne-participativă și non-inclu -
zivă.

Aleșii sunt…desemnați 

Direct de corporatocrație și
de ONG-urile create de
aceasta, entități care impun și
judecătorii, de altfel. Pe listele

de partid, rar pătrund per-
soane cu merite și cu trecut
profesional sau academic clar
și transparent. Independenții
sunt, în mod ostentativ
dezavantajați, ca și când li s-ar
da de înțeles, în mod disuasiv,
că politica este pentru captivi,
nu pentru oameni liberi și
nesupuși. Pe de altă parte, deși
politicienii pot fi schimbați,
politicile nu se schimbă,
deoarece centrul de putere
”competent” să facă acest lucru
se află în altă parte, nu la
popor, și este ne-schimbabil.
Statul nu este și pentru mireni,
ci pentru servicii secrete, lid-
erii corporațiilor, școliți la
Davos, ONG ale corporațiilor,
tehnocrați, „experți”, influențe
și rețele de (de)socializare.
Deasupra tuturor se situează
elitele auto-mandate ale
păpușarilor, care spionează și
controlează toată piramida.

”Imunitățile” speciale 
și iritante

Sunt la ordinea zilei. Nici re-
sponsabilitatea nu mai e ce a
fost. În afară de imunități
politicienilor, care se înmulțesc
ca autorități patogeni de
cultură, alte imunități, mai
„speciale” și mai iritante se coc
pentru servicii secrete, precum
și pentru industriașii din
domeniul agro-alimentar și
farmaceutic. Liderii corpora -
țiilor digitale sunt, oricum
imuni la răspunderea obiș -
nuită a omului de rând, pentru
că ei conțin doar corecti-
tudinea politică și ”valorile”
comunității, tot de ei scrise. În
fine, liderii corporațiilor de ar-
mament sunt imuni, câtă
vreme pot asigura perpetu-
area imperialismului eco-
nomic, juridic și cultural al
jandarmului planetar și divi-
dende cinic culese de giga-fon-
duri și de fonduri de pensii, în
dauna oamenilor și a
Națiunilor. Ei toți practică out-
sourcingul, responsabilitățile
și nevoile de a se murdări pe
mâini. Este evident că acest
sistem, care eșuează din ce în
ce mai des în totalitarism, tre-
buie schimbat cu democrația
participativă sau directă. 

Aplicarea democrației 
participative în România

NU este posibilă De ce?
Pentru că românii nu au
educația elvețienilor (acolo
unde se aplică tipul acesta de
guvernare) și nici maturitatea
politică a altor națiuni.

,,W. Churchill? – „Demo -
cracy is the worst form of Go -

vernment, except for all the
others” – adică: ”Democrația e
cea mai rea formă de gu-
vernare cu excepția tuturor
celorlalte”. Prin urmare,
democrația a devenit din ce în
ce mai golită de conținut,
sprijinită doar pe forme goale
(alegeri, vot, – nu Democrația
,,protejează” „drepturile” prof-
itorilor corporativi care încep
războaie cu scopul de a
cumpăra și modela realitatea,
INCLUSIV prin intermediul
mass-media. Că nu este numai
ea implicată în ecuație, ci și in-
dustria de armament, pentru
servicii secrete etc. etc. Chiar
dacă Constituția SUA începe
cu: „Noi, oamenii Statelor
Unite, pentru a forma o Uniune
mai perfectă, pentru a stabili
drept, a asigura liniștea inter -
nă, a asigura apărarea comună,
a promova bunăstarea gene -
rală și a asigura binecuvân -
tările libertății pentru noi
înșine și pentru posteritatea
noastră, rânduim și stabilim
această lege supremă pentru
Statele Unite ale Americii”-
(am citat din memorie, prin
urmare, cer scuze pentru
eventualele inadvertențe). 

Benito Mussolini a afirma
că: „Fascismul ar trebui mai
potrivit să fie numit corpora-
tivism, deoarece este fuziunea
puterii corporative cu cea
guvernamentală”. Interesant
este că mulți – și poate majori-
tatea oamenilor din ziua de azi
– nu au o cercetare cu privire
la sistemul în care sunt
guvernați. În SUA, în special,
majoritatea oamenilor care
votează republicanii sunt mân-
dri să creadă că SUA este un
stat capitalist. De asemenea,
democrații din SUA se
comportă ca un stat capitalist
și ăsta este lucrul în neregulă
cu America de astăzi. Din ce în
ce mai mult ei caută o mișcare
în direcția socialistă (sau
colectivistă) pentru a-i salva de
relele percepute ale capitalis-
mului. Apropo, noi am ales din
SUA tot ce a fost mai rău. Oare
de ce Europei nu îi spune
America? America a devenit
seful ei, este foarte vizibil. 

Capitalismul nu mai
funcționează 

Mai pe înțelesul tuturor, fos-
tele Gospodarii Colective (cum
erau la noi), la ei s-au numit
Corporații, păstrând proporția.

Se poate spune că prima in-
troducere majoră a colectivis-
mului corporativist a avut loc
în 1913, odată cu introducerea
Legii veniturilor și a Legii Re -
zervei Federale.

Acestea au fost adoptate
sub președintele Woodrow
Wilson și au fost vândute pu -
blicului american ca fiind anti-
corporatiste. Revenue Act, care
a introdus impozitul pe venit,
a fost promovat ca fiind un im-
pozit în primul rând pentru cei
bogați, care ar compensa
disparitățile de venit. Rezerva
Federală a pretins a fi o orga-
nizare a sa guvernamentală,
care ar ajuta turma peste in-
teresele bancare lacome de pe
Wall Street. Cu toate acestea,
cei puțini, care au citit de fapt
proiectul de lege, au aflat că
Rezerva Federală nu era nici
federală, nici rezervă. Urma să
fie deținută de băncile mai
mari și le dădea puterea de a
controla moneda SUA.
Promițând schimbări colec-
tive, obiectivele corporative au
fost avansate. Și așa este și
astăzi. Practic, toate relele
societății americane, așa cum
sunt descrise de liberali, au
fost cauzate de introducerea
conceptelor colective, valorifi-
cate de plutocrația SUA. 

SUA nu este un stat 
capitalist 

Dacă ar fi să o definim
corect, sistemul economic este
corporativist, iar sistemul so-
cial este colectivist. Este, totuși,
adevărat că există rămășițele
unei piețe libere, sau capital-
ism. Cu toate acestea, pentru
majoritatea – fie liberali, fie
conservatori – acest lucru le-ar
părea imposibil. Am fost
învățați să vedem pe Wall
Street un loc pentru capitaliștii
lacomi. Cu siguranță, nu ar
sprijini niciodată colectivismul
- salvatorul maselor. Colectivis-
mul nu ridică masele, așa cum
a sugerat Karl Marx. În schimb,
uniformizează clasele cobo -
rând marea majoritate a oa-
menilor la un nivel egal de
sărăcie. În mod similar, astăzi
SUA este pe cale să sufere
schimbări dramatice. Între-
barea care rămâne este dacă
aceasta va avea loc prin alegeri
sau prin altă alternativă. 

Ce se mai petrece în 
România?

Odată cu intrarea în clubul
UE, s-a ales praful de statul de
drept. Pe lângă compatibi-
lizarea legislației românești cu
cea europeană, ciracii noștri
din conducerea statului,
aproape indiferent de culoarea
politică, au făcut harcea-parcea
normele de guvernare și, în
fond, statul de drept, în sens
larg. Ceea ce se întâmplă zilele

acestea, cu tot cortegiul de
bâlbe, absurdități, incoerențe,
decizii haotice la toate
nivelurile - președinție, gu-
vern, legislatori, este doar acu-
tizarea unor situații vechi, care
s-au permanentizat! „Trăim
vremuri de restricție și de
restriște din toate punctele de
vedere. Statul  de drept s-a
șubrezit într-un asemenea hal,
că mă întreb unde vom ajunge
cu acrobațiile care se petrec de
la o zi la alta. Nu trece o zi fără
să ne mai pricopsim cu o
ordonanță de urgență, țara
noastră prezentându-se astfel
ca niciodată în istoria ei: într-o
eternă „situație extraordinară”,
care impune adoptarea unei
reglementări, măsură care nu
poate fi amânată și care ar jus-
tifica transformarea Guvernu-
lui din executiv în legislativ. (…
) Nu știu cum Dumnezeu,
parcă suntem blestemați, că de
câte ori vrem să perfecționăm
ceva, mai mult stricăm. De fapt,
stricăm într-un mod iremedia-
bil. Există zeci sau sute de acte
normative (legi, ordonanțe
simple sau de urgență,
hotărâri de Guvern), care
propun, în mod pompos, să
”îmbunătățească” viața oame-
nilor, dar noi cum suntem
”șmecheri”, fiecare are ascuns
cate ceva în spate”.  Și cum în
mediul privat au rămas foarte
puțini, cum și de unde se va
plăti o armată de bugetari,
pensionari ”speciali”, plus
întreținerea trupelor străine
de pe teritoriul țării noastre.
Aud zilnic cuvântul ,,contribu-
tivitate’’la pensii. Doar
,,fraierii” mai primesc pensii pe
principiul contributivitatii. Ei,
guvernanții, chiar nu știu ce
înseamnă contributivitate. Ei
nu au contribuit și nu con-
tribuie cu absolut nimic, decât
cu șmecherii de pe urma
cărora suferă amărâții.

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Mai există democrație?



mod de preparare:
Blatul: albuşurile se bat

separat, cu un praf de sare,

iar gălbenuşurile se freacă

spumă, cu şase linguri de

zahăr. Se combină apoi trep-

tat cu albuşurile bătute,

amestecându-se uşor, până

la omogenizare. Se adaugă

făina, în ploaie, împreună cu

aromele preferate şi praful

de copt. Compoziţia se pune

într-o tavă termorezistentă,

tapetată cu hârtie de copt şi

se dă la cuptorul preîncălzit.

Pişcotul se ţine la foc mare,

aproximativ cinci minute,

după care, focul se reduce.

După ce s-a copt şi s-a răcit,

blatul se fărâmiţează.

crema:
Laptele, zahărul, făina şi

puţină sare se amestecă şi se

fierb, până ce compoziţia

devine cremoasă. După ce s-

a răcit, se adaugă untul,

zahărul vanilat, esenţa de

rom şi cele trei linguri de

cacao. Crema obţinută se

toarnă peste blatul sfărâmat,

se amestecă până la omoge-

nizare, apoi se fac biluţe mici,

care se dau prin nucă de

cocos. 

Cine doreşte, în interiorul

biluţelor poate pune câte o

alună, sâmbure de nucă sau

vişine din compot. 
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mod de preparare:
Carnea de porc, curățată

și tăiată bucățele, se pune la

fiert în apă cu sare. Când în-

cepe să fiarbă se ia spuma,

iar când e fiartă pe jumătate,

se adaugă legumele tăiate

mărunt. 

Separat, se prepară o

omletă din 2-3 ouă, la care se

adaugă 3 linguriţe de griş.

Omleta obținută se taie în

pătrăţele şi se pune în ciorbă,

după ce carnea a fost bine

fiartă. Ciorba se drege cu

smântână și o lingură de

făină. 

La sfârşit se pune

verdeață, puţin oţet, usturoi

şi sare, după gust.

mod de preparare:
Pieptul de pui afumat se

taie felii mici şi subțiri, apoi

se pune într-un castron. Se

adaugă, pe rând, boabele şi

păstăile de fasole fierte,

ceapa verde tăiată inele apoi

roşiile tăiate în patru. 

Uleiul, zeama de lămâie,

sucul de grapefruit, zahărul,

sarea şi piperul se amestecă

într-un castronel, până se

obţine un sos  omogen. Sosul

obținut se toarnă peste in-

gredientele din castron şi se

amestecă bine. 

Salata se lasă câteva mi -

nute la rece, ca să se pă -

trundă gusturile apoi se

poa  te servi, ornată cu frunze

verzi de ţelina şi presărată cu

alune. 

INGREDIENTE

400g piept de pui afumat, 250 g fasole boabe fiartă,
10 fire de ceapă verde, 400 g roşii cireaşă, 4 linguri
ulei, 2 linguri zeamă de lămâie, 2 linguri suc de  grape-
fruit, 1/2 linguriţă zahăr, frunze de ţelină, 50 g alune,
sare, piper. 

INGREDIENTE

200 de grame carne de porc tăiată în bucăţele, 2-3
ouă, 2 morcovi, 2 ardei, o ceapă, o lingură de făină, 3
linguri de smântână, 3 linguriţe de griş, usturoi,
leuştean, oţet.

cIoRBă SăSEaScă cu omlETă   

SalaTă DE faSolE cu 
PIEPT DE PuI afumaT 

BomBIţE DIN PIşcoT INGREDIENTE

pentru blat: şase ouă, şase linguri de zahăr, şase lin-
guri de făină, un praf de copt, arome.

Ingrediente pentru cremă: 500 ml lapte, cinci lin-
guri de făină, trei plicuri de zahăr vanilat, 200 g zahăr,
200 g unt, esenţă de rom, trei linguri de cacao.

Pentru ornat: fulgi din nucă de cocos.
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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, Bd. Decebal, bl. 5, parter.

IMOBILIARe

l Vând apartament în Deva, 60
mp, Al. Pescarilor, bl A10, parter în
față, pe colț, 2 intrări, 2 focuri, 2 băi,
balcon, beci, proiect balcon în față.
Preț: 255.000 lei, tel. 0753.671.752.

l Vând casă nouă, în Deva, 3 cor-
puri, P+1, hală, atelier auto, 1000 mp
teren, mobilată și utilată, Deva, Gojdu.
Preț: 200.000 euro. Fără agenți imo-
biliari! Telefon: 0254.215.212.

l Vând apartament 2 camere
Deva, zona piață, etaj 1, balcon, CT,
ușă metalică, baie cu geam, 50 mp,
ocupabil imediat. Preț: 55.000 euro,
telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament în Deva, 60
mp, Al.Pescarilor, bl.A10, dc.1, parter,
2 intrări, 2 focuri, balcon, terasă,
proiect balcon. Preț: 255.000 lei, 
telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament în Deva, 2
camere, centrală, termopan etc. et.1,
Deva, Cioclovina. Preț: 39.000 euro,
telefon: 0722.722.523.

l Vând casă în Țebea, nr.66, com.
Baia de Criș, 3 camere, baie, cămară,
bucătărie separat. Toate sunt izolate
termic, încălzire centrală+sobe de
teracotă, termopan, lemne de foc,
piscină și alte îmbunătățiri. Preț:
45.000 euro, telefon: 0726.397.883.

l Schimb apartament 2 camere,
modernizat (geamuri și uși noi,
instalație încălzire etc.), parter înalt,
oraș Simeria. Telefon: 0767.395.755,
0722.546.509.

l Vând garsonieră, et,1 central,
Deva, 28 mp, CT, ușă metalică, bloc de
cărămidă. Preț: 39.000 euro, telefon:
0745.202.448.

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

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 casă cu trei corpuri, P+1,
2 garaje, hală, atelier auto, CT,
utilată,  2003 teren, 100 mp ieșire la
stradă. Deva, Gojdu. Preț: 200.000
euro, telefon: 0722.564.004.

l Vând 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 negocia-
bil. 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 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 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 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 2 camere,

Deva, piață, et.1 cu balcon, 50 mp,

CT, ușă metalică. Preț: 56.000 euro.

Rog fără agenți. Tel. 0254.215.212.

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 2 camere,
Deva, zona hotel Deva, parter, 55 mp.
Preț: 49.000 euro, negociabil, fără
agenții. Telefon: 0254.215.212.

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

ÎNCHIRIeRI

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, piața Deva, decoman-
dat, CT, termopan, mobilat și utilat
complet. Preț: 200 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0721.055.313.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, et.1, CT, termopan,
mobilat, utilat complet. Preț 130 euro,
plus garanție. Telefon: 0745.202.448.

l Închiriez convenabil garaj la
curte, zona spital Deva, pretabil și
pentru alte activități. Telefon:
0725.168.007.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, Deva, zona piață, CT,
complet modernizat. Preț: 250
euro+garanție. Fără intermediari.
Telefon: 0725.452.888.

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
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 pădure, 1800 mp, cu  
4 lei/mp, situată deasupra satului
Simeria Veche, cu actele la zi, 
inclusiv TOPO. 
Informații la telefon: 0774.578.808.

l Vând teren intravilan Deva,
zona Boromir 4200 mp, FS 33 m, toate
utilitățile, anexe. Preț: 50 euro, tele-
fon: 0722.564.004.

l Vând 4500 mp teren, Brâznic,
com.Ilia, la 2 km. de șoseaua
națională, sus pe vale, în satul vechi.
Drum asfaltat, se poate construi
cabană. Posibilități branșament elec-
tric, există sursă de apă potabilă,
peisaj deosebit. Telefon: 0729.541.715.

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.

IMPORTANT! 

Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale ACCENT MEDIA din:

DevA: Sediul redacţiei Accent Media 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

***********

Răspunderea pentru conţinutul 

articolelor revine exclusiv autorului.
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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 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 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 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, 2 camere, beci, drum de
mașină, pomi fructiferi în zona
localității Abrud. Preț: 20.000 euro,
telefon, 0720.855.002.

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 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 Dorești o mașină foarte bună. O
poți avea sunând la 0721.312.310 și
mașina Opel Astra, cu un consum
redus RCA, 2022, poate fi a ta.
Așteptăm telefonul tău!

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, tele-
fon: 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
negociabile, telefon: 0720.731.280.

l Cumpăr autoturism Ford Fi-
esta, Golf 4 sau Peugeot, motor 1400,
benzină, AF 2002, acte la zi, unic
proprietar. Ofer până la 1000 euro.
În funcție de starea mașinii. Telefon:
0751.813.770.

CERERI/OFERTE SERVICII

Căminul de persoane vârstnice

din Cristur angajează: 

infirmieră, îngrijitoare și 

femeie de servici.
Relații la telefon 0753.083.333.

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

l NONA PREST CONSTRUCT S.R.L.
DEVA angajează muncitori calificaţi şi
necalificaţi în domeniul construcţiilor.
Cerinţe: persoana ordonată, energicã,
cu spirit de iniţiativã. Relaţii la
tel.0753.873.322.

l Societate comercială angajează
îngrijitori de animale pentru fermă de
vaci, punct de lucru în comuna Cerbăl.
Se oferă salariu atractiv şi locuinţă de
serviciu. Rog seriozitate. Informaţii la
telefon: 0724.237.696.

l Caut persoană serioasă pentru
a recolta prune din livadă, localitatea
Ocolișu Mic. Se oferă jumătate din
cantitatea de prune culese. Alte detalii
la telefon: 0735.091.033.

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 Zugrăvesc apartament, fac și
alte lucrări: gresie, faianță, parchet,
parchet, rigips etc. Preț negociabil,
telefon: 0774.515.374.

l Întrețin persoane în vârstă pen-
tru cedare casă la țară sau la oraș.
Telefon: 0767.395.755, 0722.546.509.

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

MATRIMONIALE

l Bărbat, 55 de ani, cu situație
materială foarte bună, caut doamnă
serioasă pentru o prietenie, eventual
căsătorie. Telefon: 0746.610.058.

l Bărbat văduv, 64 ani, caut o
doamnă serioasă pentru o prietenie,
eventual căsătorie, cu condiția să se
mute la mine. Telefon:0747.066.358

l Domn serios, fără vicii, 52 de
ani, cu domiciliul în Hunedoara, fără
obligații, doresc să cunosc o persoană
de sex feminin, serioasă, cu caracter,
pentru prietenie, eventual căsătorie.
Telefon: 0754.899.659.

l Domn, 56 de ani, fără obligații,
doresc să cunosc o doamnă între 35-
55 de ani, fără obligații, pentru pri-
etenie sau chiar  mai mult. Tel.
0769.325.658.

l Domn singur, fără obligații sau
vicii, din Deva, 190/95, aș dori să
cunosc o doamnă din Deva sau împre-
jurimi pentru prietenie, poate chiar
mai mult. Aștept SMS la n.
0752.396.515.

l Domn pensionar, 65 de ani,
Deva, doresc o viață de familie.
Singurătatea este dureroasă, sunt sin-
cer și ofer legal ce am. Rog seriozitate.
Telefon: 0774.941.520.

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 confor-
tul. Doresc o relație bazată pe respect,
înțelegere și seriozitate, așa că nese-
rioasele să se abțină. Tel.
0726.406.462.

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

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.

DIVERSE

l Vând țuică bio, din prune, 52
grade, certificat ecologic. Telefon:
0740.908.529, 0770.401.153.

l Vând telefon ”Nokia”, cu
clapetă, nou și 2 fotolii noi. Preț con-
venabil, telefon: 0729.942.745,
0724.073.100, 0254.216.491.

l Vând aparat de sudură la 220V,
cu două bobine, puțin folosit, sudează
cu electrozi de la 1,5-5 și pârlitor pen-
tru pârlit porci, pe lemne, nou, la  220
Preț negociabil, telefon: 0732.052.844.

l Vând urgent două hambare din
cornier, lemn de 2000 kg, cotarcă
cornier+plasă metalică de 6/1/5m,
cazan de cupru, 30 l, 3 căzi de gorun
de 500 l, în comuna Ilia. Telefon:
0771.044.987.

l Vând aparat de sudură la 220 V,
cu două bobine, puțin folosit, sudează
cu electrozi supertit, de la 1,5-5. Preț
negociabil, telefon: 0732.052.844.

l Vând ștangă remorcare, din 3
segmente, 3 metri liniari, țeavă de
sondă. Poate tracta 4-6 tone, chiar și
mai mult. Telefon: 0721.312.310.

l Vând telefon Nokia cu clapetă
nou și 2 fotolii noi. Tel. 0729.942.745,
0254.216.491, 0724.073,100.

l Vând lemne pentru foc tăiate și
stivuite, betonieră puțin folosită, 2 bu-
toaie din stejar nefolosite (2x100 l),
două damigene de 50 l, cu coș. Prețuri
negociabile, telefon: 0721.732.638.

l Vând costum de femei, talia 46-
48, nou, culoare orange, preț: 120 lei, 
negociabil. Tel. 0725.483.189.

l Vând convenabil canapea
extensibilă cu ladă de depozitare,
masă extensibilă cu scaune, șifonier
cu 2 uși, masă pentru TV, anexe. Preț:
negociabil, telefon: 0724.451.762.

l Vând urgent și convenabil cup-
tor electric, nou, consum redus, pt.
copt, încălzit mâncare etc. mașină de
tricotat manuală și ață culori și
grosimi diferite. Tel. 0724.451.762.

l Vând sobă de teracotă,
demontată, pe șapte rânduri, cu-
loarea coniacului, ușă monobloc fontă
și racord coș ceramic. Tel.
0723.243.733.
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16 - ACTUALITATE

La sfârşitul săptămânii tre-
cute a avut loc, în Slovenia, la
Kranjska Gora, Campionatul
Mondial de Karate Tradi -
țional pentru cadeți, juniori,

tineret şi seniori, competiție
ce a reunit cei mai buni
sportivi din 25 de ţări. 

Reprezentanții României
au obţinut 6 medalii de aur,

10 medalii de argint şi 10
medalii de bronz, plasând
ţara noastră pe locul 3, în
clasamentul pe națiuni. 

După ce, în urmă cu 3 ani,

Întrecerile Campionatului Mondial de Karate Tradițional din
Slovenia – arbitrate de deveanul  Mircea Cristian Popa 

a urcat pe cea mai înaltă
treaptă a podiumului Campi-
onatului Mondial de Karate
Fudokan (2019, Germania),
unde a obţinut două medalii
de aur şi o medalie de bronz,
deveanul  Mircea Cristian
Popa, deţinător al centurii
negre (6 Dan) şi maestru
emerit al sportului, a partici-
pat la ediţia de anul acesta a
Campionatului Mondial de
Karate Tradiţional în calitate
de arbitru internaţional. 

Acesta a fost singurul arbi-
tru de acest nivel din judeţul
Hunedoara şi unul dintre cei
trei români care au arbitrat
competiţia din Slovenia. 

În vârstă de 49 de ani, sen-
sei Mircea Cristian Popa
practică, de peste 30 de ani,
karate tradiţional. Fost com-
ponent al lotului naţional de
Karate Tradiţional, acesta a
obţinut rezultate la nivel euro-
pean şi mondial, fiind re -
compensat de către Minis terul
Tineretului şi Sportului cu ti-
tlul de sportiv emerit încă din

anul 2000 şi este arbitru
naţional şi internaţional. 

În paralel cu pregătirea, ca
şi antrenor, a sportivilor ACS
Ronin Deva, sensei Mircea
Cristian Popa se implică şi în
activităţi de popularizare a
tehnicilor de autoapărare în
rândul tinerilor. Recent,
acesta a răspuns la solicitarea
elevilor –voluntari ai clubului
Interact Deva, pe care îi va
iniţia în proceduri de „self-
defense” bazate pe principiile
karateului tradiţional. 

În acest mod – consideră
Mircea Popa – intenţionăm să
promovăm, în rândul tine -
rilor, respectul de sine şi
atenţia faţă de ceilalţi. Practi-
carea karateului tradiţional
presupune o atitudine non-
violentă, de cunoaştere a pro-
priilor capacităţi psiho-fizice
şi le cultivă sportivilor aptitu-
dini de echilibru interior şi
încrederea de a face faţă cu
succes oricăror provocări
venite din exterior.


