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educaţie

Cunoscută și sub denumirea de Cincizecime
sau  Pogorârea Duhului Sfânt, Sărbătoarea
Rusaliilor este prăznuită la  zece zile după
Înălţarea Domnului Iisus Hristos şi la 50 de zile
de la Învierea Sa. În acest an, Duminica 
Rusaliilor cade în data de 7 iunie./pag.9

Fondat de Cornel POENAR

Pag.5
Elevii din anii terminali
preferă să-şi pregătească
examenele naţionale 
învăţând acasă. În şcolile
din judeţ s-au luat măsuri
de siguranţă la noul 
coronavirus. 

afaceriPag. 2iStoriePag. 4

Ofertă unică! 
Salvăm timp și bani!
Orice comandă la Tipografia 
”Accent Media” aduce cele mai mari 
avantaje din publicitate: 
• Un anunț gratuit, în mii de exemplare, prin
ediția tipărită a ziarului 
”Accent Media”.
• Un anunț gratuit, vizualizat de zeci 
de mii de persoane, în cotidianul 
on-line ”Accent Media”.

Investești puțin, ești cunoscut 
în întreaga lume! 

Contact: e-mail: office@accentmedia.ro, 
telefon: 0722.402.044 sau la sediul din Deva,
str. 22 Decembrie, nr. 37A, biroul 16.

www.accentmedia.ro

S-au împlinit o sută de ani
de la semnarea Tratatului de
la Trianon, care a consfinţit
graniţele României. Docu-
mentul este accesibil în for-
mat digital, gratuit, pentru
oricine este interesat. 
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Deva, 22 Decembrie, 37A 
Tel. 0722 402 044

E-mail: accentmediahd@yahoo.com

www.accentmedia.ro

anunţuri 
de mare şi mică 

publicitate
în ziare locale şi centrale

GRATUIT

Policlinica s-a deschis
pentru toţi pacienţii
Policlinica s-a deschis
pentru toţi pacienţii

Ce trebuie să faci pentru a
supravieţui în aceste mo-
mente grele din punct de
vedere economic? Pentru
început, fă-ţi cunoscută
oferta, ca alţii să apeleze 
la serviciile tale! 

Interviu - Ciprian Roman este recunoscut
ca unul dintre artiştii români care pro-

movează folclorul românesc de calitate,
cules de la oamenii satului. /pag.5

Sărbătoarea ruSaliilor 
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În întreaga Episcopie a
Devei și Hunedoarei -
după cum ne informa re-

cent Pr. Consilier Social Du-
mitru DINIȘ -  sub directa
îndrumare a Preasfințitului
Părinte Gurie, Episcopul
Devei și Hunedoarei, preo-
tului consilier, părinților
protopopi și a preoților 
responsabili cu asistența
socială, în fiecare pro-
topopiat s-au constituit
comitete de acțiune, for-
mate din preoți și credin-
cioși voluntari din toate
parohiile, care au intrat în
legătură cu Comitetele lo-
cale pentru situații de ur-
gență de la nivelul
primăriilor din zona 
Protopopiatului respectiv,
pentru identificarea moda -
lităților de spijin umanitar
din partea 
Bisericii. 

De asemenea, prin inter-
mediul consilierului social
eparhial s-a organizat la Cen-
trul Socio-Medical Sf. Nectarie
din Deva, o ,,celulă de criză” cu
funcționare permanentă, pen-
tru primirea solicitărilor de la
Patriarhie prin TelVerde, spre
a le redirecționa pentru re-
zolvare în teritoriu.

Ajutoarele (acolo unde au
existat posibilități) au fost dis-
tribuite după următoarea pri-
oritizare: persoanelor
auto izo late sau în carantină,
persoanelor bolnave, per-
soanelor vârstnice, persoanelor

care nu au resurse materiale
pentru susținere sau nu au
aparținători. Acestea au fost
acordate punctual, iar sprijinul
a constat în hrană caldă, pa-
chete cu alimente, materiale
igienico-sanitare de primă
necesitate, consiliere, efectu-
area de cumpărături ș.a. 

În acest context au mai fost
încheiate parteneriate între
autoritățile locale, protopopi-
ate sau parohii, fundații sau
asociații care au putut să vină
în sprijinul acestui program
de intervenție.

În cadrul programului, au
fost sprijinite 694 de per-
soane izolate, 1057 de per-
soane vârstnice rămase
singure din cauza măsurilor
impuse de starea de urgență
și 1110 cazuri sociale, în total
însumând 2861 de solicitări
de sprijin onorate cu ajutorul
angajaților din Biserici și a
voluntarilor din fiecare paro-
hie.

S-au făcut donaţii unui
număr de 11 centre reziden -
țiale pentru copii și adulți cu
sau fără dizabilități precum și
unui număr de 5 spitale din
județ și fiecărui preot din
eparhie, materiale igienico-
sanitare și echipamente de
protecție.

În Episcopia Devei și Hune-
doarei s-a derulat un program
special de ajutorare a elevilor,
prin acordarea a 250 de
tablete, în vederea facilitării

participării elevilor la Școala
Online, iar pe parcursul anului
școlar 2019/2020, ajutoarele
către elevii aflați în dificultate
s-au cifrat la suma de  peste
130000 de lei reprezentând
atât tabletele distribuite
ficărui elev în parte, cât și
rechizitele școlare oferite la
începutul anului școlar.

Tabletele au fost distribuite
de consilierul cu probleme de
tineret și învățământ și con-
silierul social, în toată eparhia,
fiind înmânate personal
fiecărui elev.

În cadrul protopopiatului
Deva, pe lângă parohia
Nădăștie funcționează Asoci-
ația D.A.R. - Dăruiește, Ajută,
Răsplătește care a încheiat
protocol de colaborare cu
DGASPC în vederea ajutorării
celor aflați în nevoi. Proto-
colul s-a încheiat pentru a
sprijini persoane aflate în di-
ficultate din cauza virusului
SARS-CoV-2 cu pachete cu ali -
mente și produse igienico
sanitare.

Parohia Hațeg I prin parte -
neriat cu Restaurant Rustic și
Restaurant Yasmin a desfășu-
rat un program de acordare a
unei mese calde zilnic unui
număr de 10 familii aflate în
nevoie.

Centrul de îngrijire bătrâni
,,Bunicii Văii Jiului” s-au aflat
în izolare timp de 14 zile îm-
preună cu tot personalul, fiind
ajutate de către Protopopiatul

Petroșani cu alimente neperi -
sabile.

Brutăria „Happy Bread”
din Hunedoara și Brutăria
„Panaur” din Deva, Moara
„Boromir” din Deva, Spitalul
„Andivet” din Deva, depozitul
„Caminico” S.R.L. Deva au
sprijint împreună cu Sectorul
Social al Episcopiei Devei și
Hunedoarei, Spitalul de Ur-
gență Deva și Casa familială
pentru copii cu dizabilități
Hunedoara, Centrul de Asis-
tență pentru bătrâni din
Brănișca, cu produse de pani-
ficație, apă îmbuteliată, ali-
mente, fructe și materiale
igienico-sanitare.

Asociația „Sf. Apostoli” din
Petroșani, coordonată și
susținută consistent de domul
Toma Gheorghe, în partener-
iat cu Protopopiatul Petro -
șani, prin voluntarii de la
Crucea Roșie, au oferit masa
caldă zilnic unui număr de
peste 70 de persoane.

Cantina socială a Epis-
copiei Devei și Hunedoarei a
oferit alimente pentru prepa -
rarea mesei la domiciliu, pe
tot parcursul stării de ur-
gență, precum și desert pen-
tru beneficiarii Adăpostului
de Noapte din Deva.

Dorim să mulțumim tu-
turor celor implicați pentru
că, deși credincioșilor le-a fost
interzis să participe la sfintele
slujbe fiind ținuți departe de
Sfântul Altar, în cadrul progra-
mului de ajutorare a celor
afectați de pandemie, Eparhia
Devei și Hunedoarei a oferit,
prin jertfa lor, ajutoare solici-
tanților în valoare de 332157
de lei, iar tot acest efort depus
de credincioșii și preoții
eparhiei noastre s-a desfășu-
rat sub atenta îndrumare a
Preasfințitului Părinte Gurie,
Episcopul Devei și Hune-
doarei. 

Au consemnat: Ioan Vlad
și Georgeta-Ileana Cizmaș

Activitatea social-filantropică a Episcopiei Devei şi Hunedoarei –
sub semnul jertfelniciei creştine, în vreme de pandemie 

Compania de Presă Ac-
cent Media vă oferă, în-
cepând cu data  1 iunie

2020, o șansă unică pe piața
de promovare a produselor
și serviciilor companiilor cu
capital privat, ofertă cu mari
beneficii, care poate să ducă
la reducerea costurilor de
promovare la  mai puțin de
50 la sută, precum și o ex-
punere în mediul public de
8-10 ori mai mare.

Oferta pe care o supunem
atenției dumneavoastră este
una integrată și beneficiază de
un program complex de pro-
movare media, care vă scutește
timp și bani, dă o nouă dimensi-
une activității pe care o desfășu-
rați, făcând astfel posibilă
cunoașterea firmei de către un
număr infinit mai mare de
potențiali clienți.

De ce tocmai această idee
unică? 

În prezent, datorită unei con-
juncturi nefavorabile mediului

de afaceri, în principal generat
de așa zisa ,,pandemie,, majori-
tatea firmelor au probleme fi-
nanciare acute, reluarea
acti vi tății făcându-se tot mai
greu, iar resursele financiare
sunt tot mai puține!

În  acest context, Accent
MEDIA vă propune: 

-  La orice comandă pe care o
lansați către tipografia Accent
Media – flyere, pliante, mape,
afișe, bannere, panouri stradale,
broșuri  sau orice alt fel de
tipărituri,  Beneficiați GRATUIT
de reclamă sub formă de casete
standard sau anunțuri în ziarul
tipărit, care se difuzează în tot
județul, precum și în ziarul Ac-
cent Media online, care vă asig-

ură, împreună cu ediția tipărită,
o vizualizare pe perioada de
promovare de 80.000 – 100.000
de persoane, un număr deloc
neglijabil pentru cu noașterea
ofertei firmei Dumneavoastră!

Ca să înțelegeți mai bine cum
funcționează oferta pe care o
supunem atenției dumneavoas-
tră, vă dăm următorul exemplu:
vă tipărim 5.000 de flyere, pli-
ante etc. la un preț corect de
piață, în condiții de calitate și
promptitudine. În  ziarul tipărit
aveți  gratuit o casetă  de re -
clamă standard, iar pe ziarul on-
line, aveți reclamă gratuită 10
zile! Dacă ar fi să plătiți un pa-
chet de promovare care constă
în - tipar  flyere, pu blici tate ziare

tipărite, pu blicitate ziare online
totul ar costa, să zicem, 2500 de
lei! Aplicând oferta noastră, cos-
turile de promovare nu de-
pășesc 800 - 900 lei, fapt ce va
conduce la o economie de
aproximativ 1700 de lei, bani
care rămân în buzunarul dum-
neavoastră,  pentru alte nece-
sități ! 

De ce acest proiect ? 
Trăim într-o perioadă foar te

dificilă pentru întreg me diul de
afaceri, motiv pentru care
dorim să dezvoltăm parteneri-
ate de lungă durată, care să
asigure dezvoltarea fiecărei
companii. Nu vrem să tăiem o
simplă factură și apoi… Dorim
să fim parte nerii Dumneavoas-
tră și să vă sprijinim în dez-
voltarea afa cerilor pe care le
aveți, indiferent de natura lor.

Unde ne găsiți ?  
La sediul Accent Media din

Deva,  Bdul  22 Decembrie , Nr
37/A – Clădirea CEPROMIN !  Tel
0722.402.044, între orele  9 – 17.

Putem fi contactați și pe mail: 
accentmediahd@yahoo.com
sau puteți vizualiza ziarul 
Accent MEDIA, ediția online, la
adresa:  www.accentmedia.ro

Nu uita!  În scurt timp, per-
soanele fizice vor avea la înde -
mână, prin  ziarul Accent
Media, ediția online, un pro-
gram de mică publicitate prin
care vor putea publica, Gratuit,
diverse  anunțuri de interes
personal.

Aveți, de acum înainte, trei
servicii într-unul singur!
Economisești timp și  bani ! Îți
faci mai ușor și mai ieftin
cunoscută afacerea ! Beneficiezi
de consiliere de specia litate
pentru orice proiect media!

Acum vă mai desparte un
singur click de a fi cunoscuți
oriunde! Aveți vizibilitate fără
frontiere, la costuri la care nu
ați visat!

Cornel  POENAR,
Președinte Companie 

Accent Media

Ofertă unică pentru tipar şi publicitate în România!



În prealabil se va face un
triaj epidemiologic.

Deva - Toate cabinetele
medicale din cadrul Ambula-
toriului Spitalului Judeţean de
Urgenţă (SJU) Deva s-au re-
deschis în această săptămână,
după o perioadă de aproape
două luni în care nu au
funcţionat deoarece unitatea
sanitară a fost desemnată
"spital COVID". Activitatea
policlinicii s-a reluat cu re-
spectarea circuitelor şi mă-
surilor de prevenţie, iar
accesul pacienţilor la cabinete
se face doar după un triaj epi-
demiologic.

„Pacienţii care se vor
adresa personalului medical
din cadrul ambulatoriului se
vor prezenta la cortul de triaj
instalat la intrarea în incintă
şi, după ce vor fi verificaţi din
punct de vedere epidemio-
logic, vor fi îndrumaţi spre
cabinetele de specialitate”, a

informat Consiliul Judeţean
Hunedoara.

Dezinfectare
Conducerea SJU Deva a dis-

pus, de asemenea, dezin-
fectarea cabinetelor medicale
după fiecare consult şi asigu-
rarea unui timp necesar între
consultaţii pentru ca pacienţii
să nu intre în contact unii cu
ceilalţi.

Din 2 iunie s-a redeschis şi
Secţia Recuperare Medicală -
Baia Sărată, în aceleaşi
condiţii de siguranţă ca şi în
cazul ambulatoriului de spe-
cialitate. Secţia va oferi doar
servicii de recuperare, nu şi
de cazare, spaţiul destinat pa-
cienţilor fiind renovat, re-
cepţionat, dotat cu mobilier şi
aflat în curs de autorizare.

Conducere nouă

SJU Deva a fost desemnat
Spital COVID la sfârşitul lunii

martie, câteva zile mai târziu
unitatea medicală intrând în
carantină din cauza număru-
lui mare de îmbolnăviri. Pe 8
aprilie, la conducerea SJU
Deva a venit o echipă militară,
unitatea revenind la un mana -
gement civil după o lună de
zile. Din 11 mai, autorităţile
au anunţat că spitalul devine
unul de suport COVID, astfel
că va putea interna şi alţi pa-
cienţi, în afara celor bolnavi
de COVID-19. Secţia de Boli
Infecţioase va interna şi trata
pacienţii suspecţi sau pozitivi
la infecţia cu noul coro -
navirus.

În prezent, SJU Deva este
condus de managerul interi-
mar dr. Emil Stoica Mariş,
funcţia de director medical
fiind ocupată de dr. Lucian
Miron.

Spitalul dispune de circa
700 de paturi şi are peste
1200 de angajaţi, cadre me -
dicale şi personal auxiliar.

ACTuALiTATe - 35 - 11 iunie 2020

Deva – Aproape 60% din-
tre elevii de clasele a VIII-a şi
a XII-a au preferat să stea
acasă pentru a se pregăti în
perspectiva examenelor naţio -
nale din acest an. În 15 din
cele 81 de unităţi de în-
văţământ, pregătirea s-a des-
făşurat exclusiv online.

Conform datelor Inspec-
toratului Şcolar Judeţean (ISJ)
Hunedoara, după prima zi de
cursuri, din cei 5.739 de elevi
din clasele a VIII-a şi a XII-a, au
fost prezenţi în şcoli 41,57%.
Un elev din Petroşani a avut
temperatura mai mare de 37,3
grade Celsius şi nu a participat
la activităţile de pregătire din
şcoală.

Pentru ca activitatea de
pregătire să se desfăşoare în
condiţii de siguranţă, unităţile
de învăţământ din judeţul
Hunedoara au primit 126.000
de măşti de protecţie pentru a
fi distribuite elevilor şi profe-
sorilor, care iau parte la cursu -
rile de pregătire şi con si liere
efectuate pentru examenele
naţionale în perioada 2-12
iunie. Alte 126.000 de măşti
vor fi distribuite şcolilor şi

liceelor in judeţul Hunedoara
în perioada imediat urmă-
toare, astfel încât procesul de
pregătire al elevilor din clasele
terminale, dar şi activitatea
cadrelor didactice, să se des-
făşoare în condiţii de sigu-
ranţă. 

Totodată, în unităţile de în-
văţământ în care se des-
făşoară sesiuni de pregătire a
examenelor naţionale s-a
făcut dezinfecţie, s-au asigurat
condiţii pentru păstrarea unei
distanţe de minimum doi
metri între persoane să fie
minim 2 metri şi au fost sta-
bilite şi marcate locurile
elevilor în sălile de clasă. Acce-
sul în unităţile de învăţământ
va fi posibil doar după mă-
surarea temperaturii. De
asemenea, au fost puse covo-
raşe dezinfectante, dispensere
cu dezinfectant pentru mâini,
săpun şi prosoape de hârtie.

Elevii care nu pot participa
la activităţile organizate în
şcoli şi licee, vor beneficia de
sesiuni de pregătire pentru
examene, de acasă, asistate de
tehnologie, precizează ISJ
Hunedoara

Examenele naţionale-
60% dintre elevi preferă

pregătirea de acasă

SOCIETATE DE PAZĂ
SELECŢIONEAZĂ ÎN VEDEREA 

ANGAJARII 

AGENŢI  DE  SECURITATE 

PENTRU PUNCT LUCRU ÎN DEVA.
INFORMAŢII LA 

TEL. 0733.195.223.

Deva - Premierul Ludovic
Orban a declarat că a trimis
Corpul de control la Compa-
nia Naţională de Adminis-
trare a Infrastructurii Rutiere
(CNAIR) pentru a ancheta
derularea contractului pentru
lotul 3 al Autostrăzii Lugoj-
Deva şi motivele rezilierii
acestuia în august 2019.  

În şedinţa de guvern, şeful
Executivului i-a solicitat mi -
nistrului Transporturilor să
sesi zeze Parchetul cu privire
la acțiunile derulate de către
cei responsabili de lucrările

efectuate în trecut pe lotul 3
al Autostrăzii Lugoj-Deva,
între Ilia și Holdea. 

Lotul 3 are o lungime de
21,14 kilometri, iar lucrările
au fost atribuite la o valoare
de 579,92 milioane lei, fără

TVA, unei asocieri de firme.
Din suma totală, 492,93 mili -
oane lei, adică 85%, repre -
zintă Fonduri de Coeziune, iar
diferenţa de 86,98 milioane
lei a fost asigurată din fonduri
ale Guvernului României.

Control pe autostrada Deva-Lugoj

Policlinica Spitalului
Judeţean şi-a deschis toate
cabinetele pentru pacienţi
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P
e 31 mai, a fost
Ziua Românilor de
Pretutindeni. Am

observat multe mesaje
de felicitare din partea
liberalilor, atât în presă
cât și în mediul online.
Dar, ce au făcut ei cu
adevărat pentru
românii din diaspora și
din comunitățile is-
torice?

Au desființat Ministerul
pentru Românii de Pretutin-
deni, care le asigura o
reprezentare corectă la nivel
guvernamental și l-au în-
locuit cu două departamente
de o statură diminutivă în
aparatul executivului. Guver-
nul Orban i-a ținut pe români
în vamă, la Nădlac, înghesuiți
ca într-un container. Preșe -
dintele Iohannis a spus că di-
aspora trebuie să stea
departe de țară, pentru că
prezența lor este un pericol.
Majoritatea lumii își vrea
cetățenii acasă, în propria
țară. La noi, este invers.

Pe 1 iunie, a fost Ziua In-
ternațională a Copilului. Un
moment binevenit, în care i-
am văzut pe cei mici bu-
curoși și liberi. Dar, din nou,
mă întreb ce a făcut Guver-
nul Orban pentru copii?
Nimic. Se luptă să nu crescă

alocațiile, doar pentru că
propunerea a venit din
partea PSD.

În data de 5 iunie, vom
marca Ziua Internațională a
Mediului. Să ne așteptăm,
din nou, la multe felicitări,
pentru că fapte nu există. Gu-
vernul Orban și parlamen-
tarii PNL nu au mișcat un
deget ca să oprească de-
frișările masive din perioada
martie-aprilie și nici nu au
susținut Legea prin care PSD
a interzis temporar exportul
de bușteni. Premierul Orban
a declarat chiar public că
știrile sunt false și că nu 
există defrișări ilegale în
România. Dar, ce așteptări să
mai avem de la PNL, care a
votat împotriva înființării
DNA-ului pădurilor în Parla-
ment?

Cu câteva luni în urmă,
Cabinetul Orban a prezentat
un raport de activitate pen-
tru primele 100 de zile de
guvernare. Acum, au împlinit
200 de zile - 200 de zile de
petreceri la Palatul Victoria,
200 de zile în care au înghe-
suit românii pe aeroporturi
și în vamă, 200 de zile de îm-
prumuturi record și tunuri
financiare!

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

ORBAN SĂRBĂTOREŞTE
TOT, DAR NU 

SUSŢINE NIMIC!
Petroşani - O copie a

Tratatului de la Trianon, care
oficializa, la 4 iunie 1920, ac-
tualele frontiere ale
României, poate fi descăr-
cată în format digital, de pe
site-ul unei companii spe-
cializată în operaţiuni de
arhivare, din Petroşani. 

Documentul a fost obţinut
printr-o tehnică specială de
scanare de pe singura vari-
antă originală existentă în
limba română. Acesta se află
în posesia fostului senator
hunedoarean Haralambie
Vochiţoiu, care a cumpărat
documentul la o licitaţie
publică, în anul 2016, din
colecţia scriitorului şi fonda-
torului Partidului România
Mare, Corneliu Vadim Tudor.

„Tratatul de la Trianon
este un document extrem de
important pentru statul
român. Au fost oameni care
şi-au dat viaţa pentru naţi-
unea noastră. Un corp for-
mat din distinşi diplomaţi a
muncit la acest document
timp de un an şi jumătate.
Am considerat că este im-
portant ca orice român să
poată avea acces la conţinu-
tul documentului, la îm-
plinirea a o sută de ani de la
semnarea acestuia”, a de-
clarat Haralambie Vochiţoiu.  

Potrivit acestuia, digi-
talizarea pachetului de docu-
mente referitoare la Tratatul
de la Trianon, între care şi
varianta în limba română, a
durat circa două săptămâni,

operaţiunea fiind realizată
cu scannere de înaltă re-
zoluţie, care nu au contact di-
rect cu hârtia. Astfel a
rezultat un document digital
în format pdf care numără
473 de pagini, dintre care 38
sunt cele ale variantei în
limba română.

La dispoziţia publicului se
află şi copia digitalizată a

Monitorului Oficial din 21
septembrie 1920, în care a
fost publicată ratificarea
Tratatului de la Trianon. 

Pachetul digital al Trata -
tului de la Trianon este
disponibil pe site-ul com-
paniei de arhivare Arhiva
Dia, www.arhivadia.ro, cei
interesaţi să intre în posesia
acestuia trebuind să com-
pleteze un chestionar, în
varianta electronică, după
care vor primi gratuit docu-
mentul.

Tratatul de la Trianon poate
ajunge gratuit la orice

român, cu un simplu click

Articolul 45 
Tratatul de la

Trianon
Articolul 45. “Ungaria

renunță, în ceea ce o pri -
veș te, în favoarea Româ -
niei, la toate drepturile și
teritoriile asupra fostei
monarhii Austro-Ungare
situate dincolo de fron-
tierele Ungariei, astfel cum
sunt fixate la art.27, partea
a II-a (Frontierele Un-
gariei) și recunoaște prin
prezentul Tratat sau prin
orice alte Tratate încheiate
în scopul de a îndeplini
prezenta încheiere, ca
făcând parte din România”. 
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- Ce înseamnă pentru dvs., 
în calitate de manager, 
coordonarea activității 

Centrului de Cultură și Artă
al Județului Hunedoara?
- Centrul de Cultură și Artă al

județului Hunedoara este o in-
stituție din subordinea Con -
siliu lui Județean Hunedoara,
structurată pe trei domenii de
activitate culturală și educațion-
ală: Ansamblul Focloric Profe-
sionist "Drăgan Muntean";
Școala Populară de Arte; Cen-
trul Județean pentru Conser-
varea și Promovarea Culturii
Tradiționale.

Activitățile celor trei depar-
tamente sunt concepute cu o
strânsă legatură între ele - elevii
claselor Școlii Populare de Arte
(280 de elevi la canto, dans, in-
strumente) reprezintă "pepi -
niera" Ansamblului nostru și nu
numai (foarte mulți dintre ei,
atunci când pleacă în marile
centre universitare ca și stu-
denți, activează în cadrul altor
ansambluri de prestigiu din
orașele universitare).

Ansamblul Profesionist
"Dră gan Muntean" pune în
scenă și transmite publicului
forma finală a cercetărilor,
culegerilor, momentelor core-
grafice sau instrumentale,
asigu ră suportul pentru toți co-
laboratorii, astfel încât benefi-
ciarul final - publicul, participă
la evenimente de bună calitate,
organizate de specialiști în
domeniu, după reguli și criterii
bine stabilite.

Coordonarea acestor activ-
ități, pentru mine  reprezintă,
pe lângă o mare responsabili-
tate (suntem o institutie care
ne adresăm marelui public,  fi-
nalul acțiunilor noastre le

judecă publicul) și o împlinire
a activității mele profesionale,
pentru că, în calitate de man-
ager, am încercat să îndrept an-
umite lucruri pe care le
cu noșteam din activitatea ar -
tis tică și cu care nu eram de
acord (repertorii slabe ale unor
participanți la actul cultural,
lipsa repetițiilor, apa riția și in-
fluența unor persoane străine
de acest domeniu etc.).

Toate aceste lucruri se regă -
sesc în proiectul meu de ma -
nagement, încercând de la an la
an să îmbunătățim, să venim cu
noutate în coordonarea acestor
activități, iar ca exemplu, cred că
este un lucru important faptul
că în anul 2019 am avut un
număr de aprox. 50 000 de ben-
eficiari (oameni prezenți fizic la
evenimentele noastre - Festi-
valul Concurs "Drăgan Mun -
tean", Serbările Naționale
Țebea, Festivalul Taragotului,
Costești, Poienița Voinii, Târgul
Meșterilor Populari etc).

- Care vă sunt satisfacțiile res -
ponsabilității de manager?

- Au fost multe momente de
satisfacție, de împliniri, în cei

trei ani de când conduc această
instituție. Este un domeniu de
activitate în care rezultatele nu
vin imediat, apar în timp.

Dacă ne gândim la faptul că,
astăzi județul Hunedoara are un
ansamblu profesionist, care
poate sta alături de prestigioase
ansambluri din țară, înființate în
urmă cu 50 - 60 de ani (cu
tradiție  și rezultate în domeniu)
- este o mare satisfacție.

Dacă în urmă cu 4-5 ani
Școala Populară avea 80-100 de
elevi, astăzi avem 280 de elevi la
clase din Deva, Hunedoara,
Petroșani, Brad, iar cererile de
înscriere depășesc cu mult ca-
pacitatea noastră logistică și ad-
ministrativă (săli de clasă,
profesori etc.).

Invitațiile pe care le primim
pentru a participa la festivaluri
și evenimente de amploare ală-
turi de ansambluri precum
"Transilvania" din Baia Mare,
"Banatul" din Timișoara, "Doina
Gorjului" din Tg. Jiu, "Baladele
Deltei" din Tulcea - ne oferă de
asemenea mari momente de
satisfacție, mai ales atunci când
publicul din mari orașe ale țării
aplaudă reprezentațiile noastre,

iar noi spunem cu mândrie că
"Venim din Hunedoara!"

Ceea ce este însă foarte im-
portant, este faptul că am fost și
suntem sprijiniți la un nivel
maxim de încredere de către
Consiliul Județean Hunedoara.
Am spus și voi spune tot timpul
acest lucru, nimic din ce am
enumerat mai sus nu ar fi fost
posibil fără Consiliul Județean
Hunedoara.

- Ce aveți înscris, în această
perioadă, pe agenda de ac-

tivitate a Centrului?
- Știm cu toții că ne aflăm

într-o perioadă dificilă, pan-
demia care a îngenunchiat o
lume și a paralizat multe
domenii de activitate. 

Domeniul cultural-artistic
este printre cele mai afectate,
concertele, marile evenimente
publice fiind anulate. Am decis
să facem tot posibilul să ne con-
tinuăm activitatea chiar și în
aceste condiții: repetițiile
ansamblului să se desfășoare cu
ajutorul mijloacelor moderne,
de la distanță, să realizăm înre -
gistrări, să continuăm munca de
cercetare, selectare și arhivare a
materialelor în vederea pu -
blicării, elevii noștri să poată
participa on-line la procesul in-
structiv-educativ, astfel încât,
atunci când lucrurile vor reveni
la normal, instituția să fie
pregătită pentru a-și deschide
porțile publicului iubitor de fru-
mos și autentic.

- Sunteți unul dintre apreci-
ații soliști de muzică 

populară din județul Hune-
doara. Cum comentați?
- Mă bucur atunci când cei

care ascultă muzica mea, pie -

sele mele, găsesc în ele ceea ce
am vrut eu să transmit. Fiecare
cântec are un mesaj, eu cred că
un artist trebuie să fie concen-
trat pe transmiterea prin cântec
a unui mesaj, a unei teme de re-
flexie, fie că e vorba de un cântec
vesel, mai ritmat sau de un cân-
tec cu o linie în gamă minoră,
care transmite un mesaj mai
puțin vesel. Folclorul nos tru
muzical permite o varietate de
teme, de idei, de trăiri și
simțăminte adunate de veacuri,
însă și aici sunt reguli, unele ne-
scrise, care trebuie cunoscute și
respectate de către cei care se
vor a fi interpreți și vor a trans-
mite un mesaj.

Eu am încercat să respect cu
strictețe ceea ce am învățat de la
fiecare om întâlnit în acest
domeniu de activitate, fie c-a
fost vorba de un specialist în et-
nomuzicologie sau de un om de
la țară neinstruit, dar cu o mare
experiență de viață și cu un
mare respect față de valorile
noastre. Țăranul român a folosit
multe metafore în versurile sale,
nu le-a compus la întâmplare,
le-a filtrat și le-a transmis gen-
erațiilor într-o formă sănătoasă,
puternică, nealterată, iar timpul
a dovedit că aceste creații au
rezistat, spre deosebire de ceea
ce mulți compun și transmit
astăzi cu gândul doar la contul
din bancă.

Eu asta am făcut. Am încer-
cat să respect aceste lucruri,
conviins fiind că dacă cei de
odinioară au reușit, voi reuși și
eu.

(Interviul integral îl puteţi
citi pe www.accentmedia.ro)

Ioan Vlad 
Georgeta-Ileana Cizmaș 

Spectacole de calitate, când artiştii
şi publicul devin o singură entitate
Dialog cu Ciprian Nicolae ROMAN, manager al Centrului de Cultură și Artă al Județului Hunedoara
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M
inistrul Tineretu-
lui şi Sportului,
Ionuţ Stroe, a

anunţat recent  că fot-
balul, automobilismul, ci-
clismul şi motociclismul
sunt sporturile care vor
organiza primele com-
petiţii, conform  ordinul
comun al MTS şi Minis-
terului Sănătăţii care re-
glementează reluarea
activităţii sportive în
România.

Competițiile fotbalistice
vor fi reluate începând cu 13
iunie, cele automobilistice din
20 iunie ( etapele de la Cheile
Grădiştei şi Adâncata) iar ci-
clismul din 2 iulie, cu Turul

Ciclist al Sibiului.
Sunt în discuţii pentru

aprobări la MTS și organiza-
torii uneia dintre cele mai im-
portante competiţii de
motociclism din calendarul
internaţional, Romaniacs -
Red Bull care doresc desfășu-
rarea acesteia în 21-25 iulie.

“Din punctul meu de
vedere, ca pregătire, aco -
perim majoritatea sportului
cu aceste norme de la 1 iunie.
Deci poţi să iei acest ordin şi
să îţi adaptezi practicarea
oricărui sport la actualele
condiţii. Nu poţi pune doi
pugilişti să boxeze, însă se pot
antrena în sală lovind sacul

raportându-se la măsurile de
distanţare”, a explicat Ionuţ
Stroe.

Așadar se permite organi-
zarea şi desfăşurarea în aer
liber, în bazine acoperite sau
nu, a activităţilor de pregătire
fizică a sportivilor legitimaţi şi
a competiţiilor sportive (cu
excepţia sporturilor de con-
tact), precum şi a antrena-
mentelor în săli, fără
par ti ciparea spectatorilor, cu
respectarea măsurilor de pro-
tecţie sanitară stabilite prin
ordinul comun al mi nistrului
Tineretului şi Sportu lui şi
ministrului Sănătăţii, emis re-
cent.

Fotbalul, automobilismul, 
ciclismul şi motociclismul –

sporturile care pot organiza
primele competiţii

J
iul Petroșani, liderul
Ligii a IV-a Hunedoara,
propune disputarea ul-

timelor trei etape din se-
zonul regular și apoi
încheierea sezonului.
Antrenorul Damian 
Militaru crede că această
variantă ar fi optimă pen-
tru a stabili echipa care să
reprezinte județul la bara-
jul pentru promovarea în
Liga a III-a.

„Eu și Cosmin Kandut am
bifat în chestionarul trimis de
AJF căsuța cu trei meciuri.
Suntem pentru disputarea ul-
timilor trei etape din campi-
onat. De ce doar trei? Pentru
că vrem să ne protejăm pe noi
și pe jucători. Măsurile impuse
de Guvern pentru reluarea
competițiilor fotbalistice sunt
destul de drastice”, a declarat
Damian Militaru.

Jiul Petroșani ocupă  fo-
toliul de lider în campionat cu
un total de 42 de puncte,
echipa din Valea Jiului fiind ur-
mată de Gloria Geoagiu (40
puncte) și de Aurul Brad (cu
35 puncte și un meci mai puțin
disputat).  „Eu cred că sunt
șanse de 50 la sută și pentru
noi și pentru Gloria Geoagiu,
dar și Aurul Brad are șanse. Va
fi o luptă aprigă din care cel
mai bun va câștiga”, a mai spus
antrenorul principal de la Jiul
Petroșani. 

27 iunie este data pre-
văzută pentru reluarea se-
zonului în Liga a IV-a și 4 iulie
pentru reluarea sezonului la
liga a cincea. AJF Hunedoara
va suporta baremurile de arbi-
traj și observare la două me -
ciuri, echipele fiind astfel
scutite să plătească.

Fotbal Liga a IV-a:  Jiul vrea
disputarea ultimelor trei

etape din campionat

Fotbal Liga a IV-a:  Jiul vrea
disputarea ultimelor trei

etape din campionat

ANUNŢ LICITAŢIE

SC Mixt Servcom SRL Lupeni vinde la licitaţie, la
preţul de începere a licitaţiei următoarele bunuri: Hale
Metalice, 55746 lei; Magazii-vestiare, 14497 lei; Atelier
tâmplarie PVC 23683 lei; Clădire birouri  10778 lei;
Maşină frezat profile  3960 lei; Strung  2998 lei; Gater ver-
tical  27045 lei; Maşină lipit  6354 lei; Maşină curăţtat
6.201 lei; Maşină tăiat baghete 4923 lei; Compresor 3159
lei; Mercedes Benz 38295 lei; Bunurile se află la Câmpul
lui Neag, Nr. 1, judeţ Hunedoara. 

Vânzarea va avea loc în data de 15.06.2020 şi
22.06.2020, ora 10,  la sediul lichidatorului CII Rădoane
Petru din Hunedoara, str. V. Babeş, nr 54.  Regulamentul
de vânzari se procură de la sediul lichidatorului; telefon
0745625653, e-mail rrliqidator@yahoo.com M

ăsura a fost luată
de către Federația
Internațională de

Motociclism, în contextul
pandemiei de coronavirus.

Marele Premiu al Marii Bri-
tanii ar fi trebuit să se des-
fășoare în perioada 28-30
august pe circuitul de la Sil-
verstone. Potrivit forului
mondial de specialitate, este
pentru prima oară în istoria
Campionatului Mondial de
motociclism viteză, care se
desfășoară din 1949, când nu
va exista o cursă organizată în
Marea Britanie.

Marele Premiu al Australiei
urma să aibă loc, în luna oc-
tombrie, pe circuitul de la
Philip Island.

Campionatul Mondial de
Moto GP ar fi trebuit să
înceapă la 8 martie în Qatar,

unde s-au disputat doar
cursele de la clasele infe-
rioare Moto 2 și Moto 3. De
atunci, din cauza pandemiei
de coronavirus, nicio cursă

nu a mai avut loc. Organiza-
torii competiției încearcă să
stabilească un nou calendar,
ce va fi anunțat în urmă-
toarea perioadă.

Motociclism: Mariile Premii ale Marii Britanii
și Australiei la MotoGP au fost anulate
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Polo pe apă

T
urneul preolimpic
de la Rotterdam a
fost reprogramat

pentru perioada 14-21
februarie 2021, în timp ce
competiția similara femi-
nină va avea loc în pe-
rioada 17-24 ianuarie.

La turneul preolimpic va
participa și nationala mas-
culină a României, repartizată
în grupa B, alături de Croația,
Germania, Rusia, Olanda și
Franța. În grupa A vor juca
Grecia, Muntenegru, Brazilia,
Canada, Georgia și Turcia.
După meciurile din grupe,
primele 4 echipe vor disputa
sferturile de finală. Primele
trei clasate obțin biletele pen-
tru Jocurile Olimpice de la
Tokyo, competiție care a fost
reprogramată în perioada 23
iulie-8 august 2021.    

La turneul preolimpic fe -
minin participa – A: Olanda,
Franța, Italia, Uzbekistan, Slo-
vacia. Grupa B: Grecia, Un-
garia, Israel, Noua Zeelandă și
Kazahstan. Echipele de pe
locurile 1-4, vor juca în sfer-
turile de finală, dar doar cele
mai bune doua echipe (fina -
listele turneului) se vor cali-
fica la Jocurile Olimpice.
Federatia croată plănuiește
un meci amical Croaţia –
Muntenegru la Dubrovnik la
data de 13 Iunie. Muntene-
grenii au fost invitaţi, dar fe -
deraţia de la Podgorica încă
nu a confirmat oficial
prezenţa la Dubrovnik, dar
croaţii cred că răspunsul va fi
favorabil. Acesta ar fi primul
meci internaţional după 3
luni de pauza cauzată de pan-
demia de coronavirus.

T
urneul de la Roland
Garros a fost amâ-
nat din cauza pan-

demiei de coronavirus,
francezii sperând să
poată găzdui competiția
tot în acest an, în pe-
rioada 20 septembrie - 
4 octombrie  deși turneul
era programat initial să
se desfășoare în perioada
24 mai-7 iunie.

Rafael Nadal (locul 2
ATP), cel mai bun jucător pe
zgură din toate timpurile, a
vorbit despre posibilitatea ca
Grand Slam-ul parizian să se
poată disputa în intervalul

propus de organizatori.
„Dacă putem juca în

condiții optime de securi-
tate, dacă toată lumea poate
participa, dacă se întrunesc
aceste condiții, atunci, da, voi
fi acolo. Acum trebuie să
rămânem vigilenți și respon-
sabili cu deciziile adoptate,
pentru a proteja securitatea
și sănătatea tuturor celor din
lumea sportului.

Mă proiectez într-o lume
în care putem proteja sănă-
tatea tuturor oamenilor care
lucrează la turneu”, a de-
clarat Nadal, potrivit France
TV Sport.

Tenis de câmp: Turneul de la

Roland Garros a fost amânat 

O
ctavian Morariu,
Nadia Comăneci și
Mihai Covaliu au

fost aleși săptămâna tre-
cută în comisiile Comite-
tului International
Olimpic (CIO)  pentru 
viitoarea perioadă a 
activității din cadrul 
forului olimpic inter-
național.

Octavian Morariu, membru
ales în CIO pentru Romania,
șeful comisiei CIO pentru vi-
itoarele ediții ale JO de iarnă,

a fost cooptat încă de anul tre-
cut în Comisia CIO de Coor-
donare a JO de iarnă de la
Beijing 2022, comisie  prezi-
dată de Juan Antonio Sama-
ranch și a fost reconfirmat
pentru 2020. Din acest an,
Mihai Co valiu, președintele
Comitetului Olimpic si Sportiv
Român, se va număra, alături
de fosta gimnastă Nadia
Comăneci,  printre membrii
Comisiei CIO pentru Anturajul
Spor ti vilor, prezidată de Ser -
ghey Bubka. Președintele

COSR este și coordonatorul
comi siei de marketing și co-
municare a Asociațiilor Comi -
te telor Olim pice Europene
(EOC) și membru în comisia
de marketing a Asociatiilor
Comitetelor Olimpice Na țio -
nale (ANOC).

În concordanță cu reco-
mandările Agendei Olimpice
2020 privind egalitatea de
gen, în cele 30 de comisii ale
CIO, 47,7 la sută din locuri
sunt ocupate de femei, față
de 45.4 la sută în 2019.

F
ederația Română de
Automobilism
Sportiv a anunțat

noul calendar com-
petițional pentru 
Campio natului Național
de Raliuri și cel de Viteză
în Coastă.

Campionatul Național de
Raliuri va cuprinde 6 etape și
va debuta cu Raliul Argeșului,
programat în perioada 26-27
iunie. Celelalte 5 etape sunt

Raliul Brașovului și Harghitei
(17-18 iulie), Raliul Sibiului
(14-15 august), Raliul Iașului
(4-5 septembrie), Raliul Tran-
silvaniei (25-26 septembrie)
și Raliul Aradului (23-24 oc-
tombrie).

Campionatul Național de
Viteză în Coastă va cuprinde
tot șase etape și va începe la
Cheile Grădiștei, în perioada
20-21 iunie. Vor urma cursele
de la Reșița (4-5 iulie),

Râșnov (29-30 august), Câm-
pulung Muscel (19-20 sep-
tembrie) și Poiana Brașov
(10-11 octombrie).

Federația Română de Au-
tomobilism a înființat în acest
an și Campionatul Național
de Anduranță. Acesta va
cuprinde 6 etape, toate ur-
mând să se desfășoare pe cir-
cuitul Motorpark de la
Adân cata. Prima etapă este
programată la 20 iunie.

Automobilism: Sezonul intern de 

automobilism sportiv se reia în iunie

Trei români desemnaţi 
în comisiile Comitetului
Internaţional Olimpic



Arbore milenar, cu
proprietăți tămă-
duitoare incontesta-

bile, bradul ne oferă, în
fiecare primăvară, câte o
parte din darurile lui
miraculoase. Mugurii lui,
de un verde catifelat și
crud, care apar în lunile
mai-iunie, sunt un ade-
vărat izvor dătător de
sănătate.

Recoltarea mugurilor
de brad

Începe în prima jumătate a
lunii mai și, în zonele mon-
tane înalte, se poate extinde
până în luna iunie. Mugurii se
recoltează din locurile
nepoluate, când ajung la o di-
mensiune de trei până la
șapte centimetri. 

Valoarea terapeutică 
La fel ca bradul, mugurii de

brad au proprietăți antimi-
crobiene, ajută la vindecarea
mai rapidă a unor afecțiuni
respiratorii, dar și la stimula-
rea sistemului imunitar. Au
un  conținut ridicat de vita -
mina C, fiind recomandați de
către fitoterapeuți pentru
tratarea asteniilor și a stărilor
de stres.

Cu o aromă extraordinară
și un  gust acrișor, ei  pot fi
consumați în stare crudă,
pentru stimularea poftei de
mâncare sau pentru îm-
prospătarea respirației. Se
usucă într-o încăpere aerisită,
folosindu-se la prepararea in-
fuziilor, decocturilor sau tinc-
turilor.

Infuzia din muguri 
de brad

Se prepară din muguri
proaspeți sau uscați, fiind
utilă în caz de tuse, anemie,
migrene, oboseală, boli renale
sau digestive. Se obține dintr-
o cană de apă clocotită, care

se toarnă peste două linguri
de muguri. Se lasă la infuzat
10-15 minute, se strecoară și
se îndulcește cu zahăr sau
miere de albine. Se consumă
două-trei ceaiuri pe zi, după
mesele principale, timp de
trei săptămâni. 

Inhalațiile cu infuzie
din muguri de brad
Desfundă căile respiratorii,

vindecă răceala în stadiul in-
cipient, activează circulația
sângelui și redă strălucire
tenului. După inhalaţie se ţine
capul acoperit încă 30 de
minute şi se evită frigul sau
curentul timp de trei ore,
scrie ziarulliumina.ro

Tinctura din muguri
de brad

O putem prepara și în casă.
Este nevoie de un borcan de
sticlă, în care se pun 15 lin-
guri de muguri de brad, tocați
mărunt, la care se adaugă
două linguri de rășină de
brad și 200 ml alcool alimen-
tar, țuică de casă sau vodcă.
Borcanul se închide ermetic
și compoziția se lasă la mac-
erat timp de zece zile. După
ce se strecoară, tinctura
obținută se păstrează în sticle
mici, de culoare închisă. Se
administrează câte o linguriță
diluată în apă, de trei ori pe zi,
timp de 10-12 zile. Are efecte
antiinfecțioase și antiinfla -
matoare, scrie planteea.ro.

Băile cu muguri de
brad

Sunt recomandate de spe-
cialiști în cazul unor infecții,
circulației deficitare, paralizie
sau accidente vasculare. 

Siropul din muguri 
de brad

Este antiseptic și un foarte
bun tonic, ajută la combat-

erea tusei și a bronșitei. Se
folosește și ca îndulcitor pen-
tru ceaiuri. Diluat cu apă mi -
nerală, devine o băutură
tonică și răcoritoare, reco-
mandată atât în caz de febră,
dar mai ales în zilele căl-
duroase de vară. 

Prepararea siropului 
Există două modalități de

preparare a siropului din
muguri de brad: prin fierbere
sau la rece.

La prepararea prin
fierbere 

Este nevoie de un kilogram
de muguri de brad, la care se
adaugă 2,5 litri de apă rece.
Se pune la fiert pentru 20-25
de minute, se lasă la răcit,
apoi se strecoară printr-o sită
deasă sau tifon. Lichidul
obținut se lasă 2-4 ore la de-
cantat și se strecoară din nou.
Se amestecă apoi cu zahăr în
proporție de 1 la 1, adică, la
un litru de lichid se pune un
kilogram de zahăr. Se dă din
nou la fiert, până se leagă și
are consistența unui sirop

nici prea lichid, dar nici prea
dens. Se toarnă apoi în sticle
de culoare închisă, la care se
adaugă un deget de alcool.
Sticlele se închid ermetic și se
depozitează într-un loc ră-
coros, scrie alegesanatos.ro.

Pentru a doua modali-
tate de preparare
Se folosește un recipient

din sticlă, în care se pun în
straturi alternative 1 kg.
muguri de brad şi 1 kg. zahăr
sau 1 kg. miere de albine, ul-
timul strat (de grosimea
degetului) fiind de miere sau
zahăr. Borcanul se ține închis,
timp de o lună, apoi siropul se
filtrează, ne sfătuiesc gospo -
dinele.

Beneficiile siropului
de brad

În stările de oboseală
Se iau câteva linguriţe de

sirop de brad pe stomacul gol.
Acest preparat natural re-
dresează rapid valorile gli -
cemiei şi reglează activitatea
nervoasă, având un efect
tonic şi reconfortant foarte

intens, spun specialiștii.

În caz de bronşită 
cro nică sau tuse

Se administrează zilnic
câte 6-10 linguriţe de sirop
de brad preparat la rece.
Acesta are efecte dezinfec-
tante, calmante şi ajută la re-
generarea ţesuturilor lezate
de infecţii, scrie realitatea.net. 

Pentru poftă 
de mâncare

Se bea o jumătate de pahar
de sirop de brad cu miere,
diluat cu apă. Luat cu 10-15
minute înainte de masă, acest
remediu are efecte excelente
de stimulare a digestiei, scrie
clicksanatate.ro.

În caz de anemie 
Specialiștii ne indică o cură

de două săptămâni cu sirop
de brad, timp în care se iau
câte 2-3 linguriţe, cu un sfert
de ora înainte de fiecare
masă. 

Pagină realizată de
Cornelia Holinschi
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Cunoscută și sub denu-
mirea de Cincizecime
sau Pogorârea Duhu-

lui Sfânt, Sărbătoarea
Rusaliilor este prăznuită la
zece zile după Înălţarea
Domnului Iisus Hristos şi la
50 de zile de la Învierea Sa.
În acest an, Duminica
Rusaliilor cade în data de 7
iunie.

Pogorârea Sfântului 
Duh

„Şi când a sosit ziua Cin-
cizecimii, erau toţi împreună
în acelaşi loc (acel loc al Cinei
celei de Taină, pe care l-au
numit Sfinţii Părinţi „simbolul
lumii”). Şi din cer; fără de
veste, s-a făcut un vuiet, ca de
suflare de vânt ce vine repede,
şi a umplut toată casa unde
şedeau ei”. (Faptei, 1-2).

Despre venirea pe pământ a
celei de a treia persoane a
Preasfintei Treimi, a vorbit în-
suşi Mântuitorul Iisus Hristos
în seara Cinei celei de Taină:
"Eu vă spun adevărul. Vă este
de folos ca să Mă duc Eu. Căci
dacă nu Mă voi duce, Mângâi-
etorul nu va veni la voi, iar dacă
Mă voi duce, îl voi trimite la
voi". (Ioan 16, 7). Duhul Sfânt
s-a pogorât peste apostoli, sub
forma unor limbi de foc, şi le-a
oferit acestora puteri nebănu-
ite. Cei 12 au început să vor-
bească în limbi străine,
necunoscute până atunci. Ast-
fel, au putut să împărtăşească
învăţăturile lui Iisus Hristos în
întreaga lume, creştinând mii
de păgâni. crestinortodox.ro

Întemeierea Bisericii
Creştine

Sărbătoarea Rusaliilor mar -
chează întemeierea Bisericii

Creştine, prin trimiterea de
către Dumnezeu a Sfântului
Duh în lume,  ca să împuter-
nicească pe Sfinţii Apostoli să
vestească Evanghelia. În
această zi, în urma cuvântării
însuflețite a Sfântului Apostol
Petru, s-au convertit la creștin-
ism circa 3.000 de suflete, care
au alcătuit cea dintâi comuni-
tate creștina din Ierusalim
(Fapte II, 41). Prin pogorârea
Duhului Sfânt Biserica devine
o realitate văzută, iar a fi
creştin înseamnă a avea pe
Duhul Sfânt, scrie crestinorto-
dox.ro. 

Tradiţii și obiceiuri de
Rusalii

• În sâmbăta Rusaliilor,
există zone în care se împart

vecinilor sau oamenilor săraci
oale împodobite cu flori şi cu
un colac deasupra, pentru
pomenirea morţilor. 

• În duminica Rusaliilor, se
împart farfurii frumos îm-
podobite pentru cei vii,
potrivit News.ro.

• În prima zi de Rusalii,
credincioșii aduc în biserici ra-
muri verzi de tei sau de nuc,
care simbolizează limbile de
foc ce s-au pogorât peste
Sfinții Apostoli. După ce se
binecuvântează, ramurile se
împart credincioşilor. Cu ele se
împodobesc apoi casele și
icoanele, existând credința că
acestea îndepărtează duhurile
rele. 

• A doua zi de Rusalii, pre-
oţii şi sătenii merg  pe câmp,
pentru a sfinţi apa şi a stropi
câmpul, existând credința că,
în felul acesta, nu va mai bate
grindina. 

• În unele zone din țară, oa-
menii obișnuiesc să poarte în

sân sau în buzunare leuștean,
usturoi sau pelin, pentru a nu
fi “luați de Rusalii” sau pociți
de ielele neiertătoare.

•  Tot de Rusalii există obi-
ceiul numit “udatul neves -
telor”, conform căruia, femeile
sunt udate în această zi, pen-
tru a fi frumoase şi sănătoase
tot anul.

Superstiții de Rusalii 
Pe lângă tradiții și obiceiuri,

de Rusalii există și multe su-
perstiții legate de această
mare sărbătoare, care diferă
de la o zonă la alta. În mitolo-
gia românească, Rusaliile sunt
cunoscute sub denumirea de
Iele, care umblă pe pământ,
mai ales în Săptămâna Rusali-
ilor. Se crede că Ielele nu fac
rău celor care le evită, ele
devin rele numai dacă sunt
provocate sau dacă dansul lor

este
privit.
Atunci, se
spu ne că se răzbună
pe cei vinovaţi, luându-le
minţile.

• Pentru a se feri de ele, oa-
menii agaţă de porţi, uşi sau
deasupra patului crenguţe de
tei ori de pelin. În aceste zile,
frunzele de pelin se pun în
toate băuturile, cu excepţia
apei.

• Se crede că de Rusalii nu e
bine  să se meargă pe câmp,
întrucât Ielele, spirite malefice,
pot prinde oamenii ca să-i
pedepsească.

• De asemenea, nu se intră
în vie, nu se merge în locuri
pustii, pe lângă păduri sau fân-
tâni.

• În ziua
de Rusalii nu se lu-

crează. Cine încalcă această
regulă, va fi pedepsit de pu -
terea Ielelor. De asemenea,
certurile și conflictele trebuie
evi tate, pentru că altfel
certăreţii vor fi răpiți de
Rusalii şi duşi pe fundul
apelor.

• Tot de Rusalii există un
obicei numit ”Dansul Călușa -
rilor” dans constând din
săritul peste foc, pentru a
scăpa de iele - zâne rele. 

• Dacă cineva era "atins" de
Rusalii, erau chemați căluşarii,
considerându-se că dansul lor
avea puterea de a goni ielele.
(traditii siobiceiuri.ro).
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”Prin lucrare Sfântului Duh, se șterge
din noi păcatul și se lucrează

asemănarea cu Dumnezeu. „Prin Duhul
Sfânt toată făptura se înnoiește iarăși
dobândind starea cea dintâi“. ”Să nu

uităm că atunci când ne rugăm, Duhul
Sfânt se roagă în noi „cu suspine ne-

grăite“, după cum spune Sfântul Apostol
Pavel. (manastirea-sireti.ro) 

Sărbătoarea

Rusaliilor 



10 - tImp lIbEr 5 - 11 IUNIE 2020

Sâmbătă, 6 iunie, ora 20.00

Nopți în Rodanthe 
Filmul prezintă povestea de dragoste dintre Adri-

enne și doctorul Paul Flanner. Cei doi se cunosc într-
un han din orășelul Rodanthe. Aici sosește mai întâi
Adrienne, care încerca să-ți revină în urma trădării
soțului ei. Și, chiar dacă era extrasezon, la han
sosește un oaspete solitar, doctorul Paul. Acesta,
după ce și-a sacrificat viața pentru carieră, a venit
la Rodanthe pentru a îndeplini o datorie neplăcută
și să se confrunte cu propria conștiință. În urma
unei furtuni, cei doi caută alinare unul în brațele
celuilalt, iar povestea de dragoste dintre ei avea să
le schimbe viața. 

TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII Minutul de umor

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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În perioada care urmează, nu
vor fi probleme financiare. Cu
toate acestea, feriți-vă de îm-
prumuturi și dați banii doar pe
lucrurile cu adevărat necesare.
Este posibil să aveți probleme
cu partenerul de cuplu, iar dis-
cuțiile să se prelungească. Dați
dovadă de calm!

Evitați persoanele care vă fac
promisiuni și nu vă bazați pe
ele. Încercați să procurați mai
mulți bani pentru ceea ce vă
doriți să realizați. Este posibil
să semnați niște acte împreună
cu rudele, dar urmăriți cu
atenție condițiile de contract.
Trebuie să evitați discuțiile ne-

plăcute cu persoanele apropi-
ate și să vă păstrați calmul. Veți
primi vești bune legate de ser-
viciu sau chiar un sfat care vă
ajută în carieră. S-ar putea să
reluați relațiile cu un prieten
din adolescență, care vă ajută
la întocmirea unor acte.

Câștigurile voastre sunt pe cale
să crească. S-ar putea chiar să
găsiți un loc de muncă mai bine
plătit. N-ar strica să puneți ceva
bani de-o parte sau să-i investiți
în produse de maximă necesi-
tate. În viața de cuplu păstrați-
vă poziția fermă, dacă aveți
dreptate!

Aveți multe de făcut în perioada
următoare, mai ales că vă relu-
ați activitatea la locul de muncă.
Nu este ușor, dar vă veți obișnui
cu asta. Ar trebui să cheltuiți mai
puțin și să achiziționați doar
produsele de strictă necesitate.
Sănătatea familiei vă preocupă
în mod deosebit.

Influența astrelor vă ajută să vă
simțiți foarte bine și chiar să-i
sprijiniți pe cei din jur. Cu toate
acestea, este posibil ca unele
dintre activitățile planificate să
le amânați, din motive inde-
pendent de voința voastră. Nu
luați decizii pripite, indiferent
de situațiile ivite!

Aveți multă energie iar acest
lucru vă ajută să vă realizați un
vis mai vechi. La serviciu vor
avea loc schimbări și s-ar putea
să fiți nevoiți să faceți o alegere
între două oferte de muncă. Vă
preocupă și partea sentimen-
tală, unde lucrurile nu merg
chiar așa cum vă doriți. 

Ați reușit să treceți cu bine toate
obstacolele din ultima vreme,
iar acum urmează relaxarea.
Dacă la serviciu apar discuții
neplăcute, încercați să vă de-
tașați și, pe cât posibil, chiar să
le evitați. Doar așa veți avea
câștig de cauză atunci când vă
exprimați punctul de vedere.

Primiți o ofertă tentantă de la un
prieten și nu știți cum să pro-
cedați. S-ar putea ca propunerea
să fie legată de locul de muncă
sau de începerea unui proiect pe
cont propriu. Indiferent de situ-
ație, analizați cu atenție totul
pentru că schimbările propuse
sunt pe termen lung.

Începeți o activitate nouă, pe
care o veți finaliza cu succes,
spre sfârșitul intervalului. Tre-
buie să profitați de toate ocazi-
ile ivite pentru a face ceva nou,
care să vă aducă satisfacții. Cei
singuri, s-ar putea să-și
găsească partenerul ideal.

La serviciu sunteți nevoiți să
lucrați în echipă, iar acest
lucru are și unele inconve-
niente. Încercați să vă adaptați
și să mergeți mai departe. Situ-
ația financiară se va redresa
pe parcursul intervalului, dacă
nu intervin cheltuieli nepre-
văzute.

Este o perioadă controversată,
la care încercați să vă adaptați
din mers. Nu este ușor, dar nici
imposibil, așa că trebuie să aveți
încredere în forțele voastre. Spre
sfârșitul intervalului reușiți să
vă refaceți bugetul și să găsiți
oferte profitabile.

HAPPY CHANNEL

• Într-un cabinet medical
-  Bade, plămânii dumitale arată mult mai

rău decât săptămâna trecută! Ți-am spus că
ai voie maxim cinci țigări pe zi!

- Așe am și făcut, dom doctor, cum ați zâs!
Numa că io, înainte nu fumam! 

• O blondă şi o brunetă 
Se plimbau cu maşina. La un moment dat

bruneta, care era la volan, trage pe dreapta.
– Ce faci, dragă, de ce opreşti?
– Am rămas fără benzină.
– Vai, ce deşteaptă eşti! Eu n-aş fi ştiut şi

aş fi mers mai departe!

• Distanțare socială
Nevasta nervoasă îi reproșează bărbatu-

lui:
- Mă bărbate, iar ți-ai lăsat hainele împrăș-

tiate prin casă?
- Nu-s împrăștiate, sunt distanțate social !

• Cu ce se laudă animalele?
Un urs, un leu și un porc s-au întâlnit în pă-

dure și încep să se laude: Ursul:
– Dacă urlu eu o data în pădure, toate ani-

malele tremură de frică.
Leul:
– Daca eu răcnesc o dată în junglă, toate

animalele se îngrozesc.
Porcul:
– Asta nu-i nimic, eu strănut o singura dată

și … întreaga planetă se vaccinează !!!

• O dorință…
Iubitule, îmi iei şi mie telefon mobil?
– Păi şi celălalt?
– Celălalt îmi cumpără tabletă…

Sâmbătă, 6 iunie, ora 19,00

Puțin sunt și al tău 
În centrul acțiunii se află Antonio Solano, un

bărbat înstărit, care nu a avut o tinerețe prea feri -
cită, așa că își dorește ca familiei lui să nu-i
lipsească nimic. Dar, datorită banilor pe care-i are,
copiii lui, Eduardo, Javier și Viviana devin niște răs-
fățați iresponsabili, iar Catalina, soția sa, este pre-
ocupată doar de operațiile estetice. Până și sora sa,
Leticia, profită din plin de averea lui. Realizând
situația, Antonio își schimbă comportamentul. În
același timp, el o cunoaște pe Julieta, o tânără care
își părăsește iubitul în ziua nunții, după ce îi află
secretele. Cei doi încep să se apropie tot mai mult
și să se simtă atrași unul de celălalt.
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„E
ste foamete pe
pământ nu pen-
tru că nu putem

să-i săturăm pe cei săraci,
ci pentru că nu-i putem
sătura pe cei bogați!”  -
Maica Tereza

Decât să se gândească la
cum să ne vaccineze și mi-
crocipeze pentru a ne con-
trola ca pe o turmă de oi,
bogații lumii ar face mai bine
să se gândească la cele peste
300 de milioane de copii care
trăiesc în sărăcie. Uitați ce se
întâmplă în SUA, urmează Eu-
ropa. 

Ce înseamnă a dărui?

A dărui înseamnă a da un
dar (cadou). Iar când dai un
cadou, nu aștepți nimic în
schimb. Cu atât mai mult ca
cel căruia i l-ai dat să-ți dev-
ină sclav.

A dărui înseamnă a cinsti
pe cel căruia îi faci darul.
Părinții dăruiesc toată
dragostea lor copiilor, dar nu
și-i înrobesc!

A dărui înseamnă a înzes-
tra pe cineva. Nașii (părinții
spirituali ai unei familii) dau
un dar finilor nu pentru a și-i
face datori pe viață, ci pentru
a-i ajuta să pornească bine în
viață. Dumnezeu îi înzes trează
pe unii cu talent (le dăruiește).
Vezi și englezescul gift (dar,
cadou), respectiv gifted (talen-
tat).  A dărui înseamnă a te
dedica. Eu mi-am dăruit viața
educației copiilor. Nu e o me -
serie bănoasă și nici ușoară.
Cea mai bună răsplată e zâm-
betul puilor de om și, poate,
recunoștința lor, atunci când
vor fi mari. 

Asta ar trebui să înțeleagă
Bill Gates, Elon Musk, Soroș și
compania.

Că  a dărui înseamnă a te
dărui, așa cum a făcut-o Hris-
tos! 

De ce bogații se 

îmbogățesc, iar săracii

sărăcesc?

Din 2007, de când cu criza
economică mondială, se tot

bate monedă pe chestia asta,
că toată averea lumii a ajuns
în mâinile a 1% din oameni și
că bogații continuă să se îm-
bogățească în timp ce oa-
menii normali sărăcesc și că
asta nu e normal. Poate nu e
bine sau moral dar e perfect
normal și firesc. E pur și sim-
plu felul în care funcționează
lumea.

Și asta e foarte simplu.
Privește  ziarul tău preferat.
Vezi undeva vreun widget cu
cele mai puțin citite articole?
Nu cred! Vezi doar secțiuni cu
cele mai citite, cele mai 
populare, cele mai comen-
tate. Omul prima data se uita
la numele celui care sem-
nează acest articol și după
aceea citește conținutul. Cu
cât sunt mai populare, cu atât
sunt mai promovate și devin
astfel și mai populare.

Banii au și ei măsura lor, o
față nevăzută a lucrurilor. Cu
cât produci mai mulți, ți se
deschid mai multe uși, mai
multe oportunități, ai acces la
mai multă informație, la in-
formație mai de calitate, iar
toate lucrurile astea te ajută
să faci și mai mulți bani. In-
formația este putere, infor-
mația o stăpânești cu bani, cu
intelect, cu ajutorul servici-
ilor și multe alte mijloace. In-
formația sosește în ,,fișet" și
de acolo trebuie scoasă să
producă efect la timpul
potrivit.

Cu cât ai mai mulți bani, cu
atât poți investi mai mult în
reclamă și promovare pentru
a obține mai mulți clienți. Cu
cât ai mai mulți clienți, cu atât
se vorbește mai mult despre
produsele/serviciile firmei
tale și obții mai mulți clienți
și mai mulți bani. Toate merg
pe aceeași direcție, în ordine:
informații, bani, publicitate,
manipulare și toate acestea
ajung tot la bani.

Dar, între mentalitatea bo-
gaților și săracilor este o
mare discrepanță. Bogații nu
joacă la loterie, nu joaca la
păcănele, cărți și nu vor să
trateze afacerile  ca pe un joc

de noroc. Asta spre deosebire
de săraci care fac exact invers,
au impresia că a face bani e
un joc de noroc și de risc.

Mulți se întreabă de ce toc-
mai săracii sărăcesc primii,
iar bogații se îmbogățesc și
mai mult, uneori chiar pe
spinarea săracilor.

Explicația este foarte sim-
plă și vizibilă pentru toți.
Cheltuiesc bani fără să gân-
dească ori să se gândească la
o afacere, să aibă o strategie
de a face bani din banii pe
care ei îi stăpânesc.

De fiecare dată când un
sărac dă de bani, începe să-i
cheltuiască. Oricâți bani ar
câștiga în plus, nu poate să
țină de ei. Pur și simplu se
apucă și îi cheltuiește. Și îi
cheltuiește pe lucruri de care
nu are nevoie și, de multe ori,
pe care nici nu și le permite.
Iar asta îl bagă într-un fel de,
să-i zicem, închisoare a da-
toriilor. Adică o să aibă mereu
nevoie de mai mulți bani ca
să-și mențină stilul de viață. O
să fie nevoit să câștige din ce
în ce mai mult, doar ca să-și
păstreze mașina, casa sau alte
lucruri cumpărate pe credit.

Orice scădere a veniturilor
îl bagă în panică și în incapac-
itate de plată. Frica de acest
lucru îl face să ia decizii
proaste: să accepte rahaturi
de la șefi, să fie umil ca să nu-
și piardă locul de muncă, să
accepte să lucreze fără acte,
carte de muncă, asigurare de
sănătate etc.

Toate astea duc la  deciziile
greșite legate de bani, se
adună și când trage linie vede
că a ajuns la 60 de ani, e bol-
nav și are o pensie de 740  de
lei care nu-i ajunge nici măcar
pentru mâncare, ce să mai
vorbim de doctori, medica-
mente sau alte cheltuieli.

În plus, mai e și diferența
de mentalitate de care
spuneam mai sus. Ați obser-
vat ce multe „cazinouri” există
la fiecare colț de stradă?
Jocuri de noroc, păcănele,
pokere, pariuri sportive etc.

Toate aceste sunt  făcute

pentru săraci. Pentru că,
săracii cred că asta e cea mai
buna metodă de a face bani,
să joci la jocuri de noroc.
Numai că, ,,bruma "aceia de
bani o pierd repede, iar acei
bani ajung iarăși într-un cir-
cuit al banilor.

Și acest lucru nu e corect!
Unii dintre noi le spunem
,,jecmăneli pe față", ca săracul
să fie furat tot de cei bogați,
care dețin asemenea obiecte
înșelătoare.

Zarurile sunt măsluite, se
câștigă mai bine din speculă
decât din muncă, pentru că
munca e impozitată mai mult
decât capitalul. Adevărat!

Aceste lucruri nu fac decât
să accelereze transferul ban-
ilor din buzunarele celor
99% către cei 1%. Chiar și
fără această accelerare, lu-
crurile s-ar fi întâmplat la fel.
Mai încet, dar la fel.

Este firesc  să se întâmple
așa, pentru că asta e natura
umană, așa funcționează oa-
menii, așa funcționează viața
pe Pământ.

Nu e corect, nu e bine, 

nu e moral!

Dar asta e realitatea zilelor
noastre, acum în anul 2020,
când lumea vede numai bani
și nimic altceva.

Totdeauna oamenii spun
că realitatea și viața econom-
ică e ciclică. O să se ajungă la
un punct în care o să se „re-
seteze” treburile, cum îi place
unui prieten de-al meu să
spună. 

Când marea majoritate a
populației nu mai are bani să
consume, o să pună mâna pe
furci și pe topoare și o să-i
tragă pe roată pe cei 1%.

Atunci când marea masă o
să înceapă încet-încet să se
ridice, un alt 1% care o să știe
să strângă banii pe care, cei
99% sunt atât de dornici să-i
cheltuiască pe tot felul de
prostii.

Și, după câteva sute de ani,
nepoții nepoților noștri o să
scrie articole pe bloguri de-

spre faptul că ceva este în
neregulă cu lumea, că toată
averea lumii este strânsă în
mâinile unor 1% și că trebuie
neapărat făcut ceva, că nu e
normal și corect. 

În tot acest timp, noi ne
vom fi trăit viața alergând
după bani, cheltuind bani,
unii făcând orice pentru bani.
Și privind cum viața trece pe
lângă noi, cum bucuriile ne
sunt mâncate de grija banilor,
cum copiii și nepoții intră și ei
în acest carusel, ajungem să
ne întrebăm :” Viața noastră
unde e? Viața noastră ce-ați
făcut cu ea?”

Și în tot acest timp, planeta
Pământ va continua să se în-
vârtă, soarele va continua sa
strălucească, iarba va con-
tinua să fie verde, păsările vor
continua sa zboare, totul va
continua sa fie la fel, zi de zi,
fără ca noi să vedem aceste
minunății, fără ca noi să
simțim adierea vântului, fără
ca noi să mai simțim iubirea,
fericirea, bunătatea.

„Viaţa noastră n-are parcă
nici un rost/ Viaţa noastră e
un ban de schimb/Pe pământ
noi, oamenii, o ducem prost/
Şi murim absurd şi la
netimp./…../Haideţi să uităm
să vieţuim urât/ Mai avem pe
lume ce iubi/ Şi sătui de suro-
gate până-n gât/ Să refacem
ordinea de zi./..../Puneţi viaţa
noastră punctul principal/ Şi
în rest să nu vorbiţi nimic.”
Adrian Păunescu – ”Ordinea
de zi”

Al dumneavoastră același
Prof Ioan Romeo Mânzală
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,,Când se vor sătura bogaţii"?
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Mod de preparare:

Oasele de porc se pun la
fiert în 4-5 litri de apă cu
sare. Când apa dă în clocot,
se adună spuma, iar oasele
se fierb în continuare. După

ce carnea a fiert,  se scoate
pe un platou, se dezosează și
se taie în bucăți  mici. Între
timp, zarzavatul se curăță, se
taie bucăți și se adaugă la
ciorbă. Când zarzavatul e

aproape fiert, se adaugă
buchețelele de conopidă, iar
ciorba se mai completează
cu apă, dacă este nevoie.
După 5-10 minute, în ciorbă
se pun bucățelele de carne și
bulionul, iar dacă este cazul,
se mai adaugă borș sau
zeamă de lămâie. Se
potrivește de sare, se adaugă
verdețurile, apoi se stinge
focul. Ciorba se servește cu
smântână. 

INGREDIENTE

un kilogram de oase garf, 500g. conopidă, 2 morcovi
mari, 100 g. ceapă, un ardei gras, o țelină, o rădăcină de
pătrunjel, 250 g. roșii în bulion, pătrunjel verde, leuștean,
mărar, sare și piper, borș sau zeamă de lămâie.

Prăjitură cu cireşe 

Mod de preparare:

Untul se mixează cu  zahărul vanilat, zahărul pudră,
ouăle și zeama de lămâie. Se obține astfel o cremă con-
sistentă, peste care se cerne, în ploaie, făina amestecată
cu praful de copt, pudra de cacao și scorțișoara. Compo -
ziția obținută se toarnă într-o tavă dreptunghiulară, unsă
și tapetată cu hârtie de copt. Se dă la cuptor pentru 30-
35 de minute. După ce se răcește, blatul se taie în două.

Pentru obținerea cremei, frișca se bate până se în-
tărește, apoi se încorporează ciocolata tartinabilă. Crema
se împarte în două. O parte din cremă se amestecă bine
cu 200 g de cireșe și se întinde peste primul blat de
pandișpan. Se pune şi cea de-a doua foaie peste care se
întinde, uniform, frișca rămasă. Prăjitura se decorea ză cu
miez de nucă și cireșe, după care, se aco peră cu un strat
de gelatina roșie, preparată după instrucțiunile de pe
ambalaj. Prăjitura se dă la rece pentru două ore și se taie
doar în timpul servirii. 

Ciorbă de oase și conopidă Ciorbă de oase și conopidă 

INGREDIENTE

Pentru blat: 300 g unt, 250 g zahăr pudră, 4 ouă,

un pliculeţ zahăr vanilat, zeama de la o lămâie, 350

g făină, un praf de copt, 2 linguri cacao, o linguriţă

scorţişoară.

Pentru cremă: 600 ml frişcă lichidă, 2 linguri

ciocolată cu alune tartinabilă, 200 g cireşe fără

sâmburi.

Pentru decor: 200 g cireşe fără sâmburi, 

2 pliculeţe gelatină roşie, 200 g sâmburi de nucă.

Mod de preparare:

Ceapa şi usturoiul se toacă
mărunt şi se rumenesc în ulei
încins şi două linguri de apă. Se
adaugă apoi spanacul tăiat fi-
deluţe, condimentele şi supa
de legume. Se lasă totul la fiert
până scade apa, apoi vasul se
ia de pe foc. După ce compo -
ziţia s-a răcit, se adaugă ouăle
bătute şi laptele, amestecându-
se până se omogenizează.

Prepararea sosului

Făina se rumeneşte uşor în
ulei încins, se stinge cu smân-
tâna amestecată cu sosul de
roşii, diluat cu puţină apă.
Totul se lasă la fiert, până ce

sosul se îngroaşă. 
Foile de lasagna se opăresc

două-trei secunde în apă clo-
cotită şi se aşază un strat, într-
un vas termorezistent,
dreptunghiular. Peste foi se
pune un strat de spanac,  peste
care se presară caşcaval ras,
apoi operaţiunea se repetă

până la terminarea ingredien-
telor, ultimul strat fiind de
lasagna. 

La final, se adaugă sosul și
se presară caşcaval ras. Tava se
dă la cuptor, la foc potrivit,
pentru aproximativ 40 de
minute,  până când preparatul
se rumeneşte deasupra.

Lasagna cu spanacLasagna cu spanac

INGREDIENTE

o cutie de foi cu lasagna, 400 g spanac, două linguri

de ulei, 50 ml supă de legume, două ouă,  50 ml lapte,

o ceapă, doi căţei de usturoi, un vârf de cuţit nucşoară,

100 g caşcaval ras, sare.            

Pentru sos: două linguri de ulei, o lingură de făină,

100 ml smântână, trei linguri sos de roşii, 3-4 linguri

de apă.
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Dezlegarea integramei 
din numărul trecut
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TALOn De AnunŢ GRATuiT PenTRu PeRSOAne FiZiCe

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând urgent și ieftin casă în

Sâncrai, 3 camere, din care două mo-

bilate, cu o teracotă, două bucătării

vechi, grajd, șură, găbănaș, fântână cu

apă potabilă, grădină 1910 mp, asfalt

la poartă, pomi fructiferi, viță de vie.

Preț: 25.000 euro, telefon:

0254.730.209, 0760.193.089.

l Cumpăr urgent garsonieră sau

apartament 2 camere, în Hunedoara,

Simeria, Călan, Brad, mobilat și utilat.

Ofer 8000 euro. Rog și ofer seriozitate.

Sunați între orele 7,00 - 22,00, zilnic.

Preț: 1000 euro, ușor negociabil. Tele-

fon: 0736.175.735, 0731.129.646.

l Vând casă în satul Cozia, co-

muna Cârjiți, cu două camere,

bucătărie, baie, magazie, șopru,

pivniță, fântână, curte, grădină și 30

ari teren arabil. Preț: 25.000 euro,

telefon: 0720.528.350.

l Vând casă + anexe+grădină,

apă potabilă, în centrul comunei

Toplița, la coada barajului Cinciș.

Telefon: 0733.386.206, 0740.028.206.

l Vând apartament 2 camere,

piață, balcon 50 mp, termopan, gaz 2

focuri, semimobilat,  etaj 1. Preț:

39.000, telefon: 0745.202.448.

l Vând sau schimb casă cu grăd-

ină și dependințe în comuna Băița, cu

apartament în Deva, etaj 1. Telefon:

0732.783.829.

l Vând apartament 3 camere,

lângă Hotel Deva, 65 mp, parter înalt,

CT, termopan, izolat exterior. Preț:

64.000 euro, telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament 3 camere, de-

comandate, cu îmbunătățiri, în centrul

civic Hunedoara, cu vedere spre Hotel

Rusca, deasupra cofetăriei Iazmin.

Preț negociabil, telefon: 0744.534.951.

l Vând o casă veche și una de

cărămidă,  FS 200 m., anexe, fântână,

grădină cu pomi fructiferi, cu asfalt și

două intrări. Locuința se află în mi-

jlocul satului Lăpugiu de Sus, 

la 8 km. de autostrada Lugoj-Deva.

Preț: 25 mii de euro, negociabil,

0773.961.339.

l Vând casă, lângă Deva, 4

camere, baie, bucătărie, garaj, hală +

hambar, grajd, gaz, apă, canal, mobi-

lată și utilată,  sobe teracotă, teren –

un hectar. Preț: 43.000 euro, telefon:

0721.055.313.

l Vând casă cu toate utilităţile în

Sîntandrei (lângă Deva),  2500 mp,

grădină cu pomi. Preţ 79.000 euro, 

negociabil. Tel. 0728.170.702.

l Vând o casă veche și una de

cărămidă,  FS 200 m., anexe, fântână,

grădină cu pomi fructiferi, cu asfalt și

două intrări. Locuința se află în mi-

jlocul satului Lăpugiu de Sus, la 8 km.

de autostrada Lugoj-Deva. 

Preț: 25 mii de euro, negociabil. 

Tel. 773.961.339.

l Cumpăr garsonieră în Deva,

et.1-2, în zona Gojdu, piață, Progresu-

lui, Dorobanți, în bloc cu 4 etaje sau 

în Simeria, în centru. Sunt persoană

fizică. Telefon: 0725.395.946.

l Vând garsonieră în Deva, Bd.

Iuliu Maniu, 33 mp, CT, termopan, ren-

ovată și mobilată modern, etaj inter-

mediar. Preț: 31.000 euro, telefon:

0725.452.888.

l Vând casă în satul Vărmaga
nr.38 sau schimb cu garsonieră sau
apartament în Deva. Tel. 0742.450.228.

l Vând apartament două camere,

Deva, Minerului, et.2, 38 mp, deco-

mandat, balcon, boxă, CT, termopan,

ușă metalică. Preț: 30.000 euro, 

telefon: 0745.202.448.

l Vând casă de vacanță sau pen-

tru locuit, construcție 2012, în Vețel,

612 mp, intravilan, toate utilitățile.

Telefon: 0744.277.302.

l Vând casă Deva, 4 camere, 2

băi, 2 bucătării, garaj, CT, termopane,

2 intrări, apă, gaz, canal,teren 1000

mp, modernă. Preț: 97.000 euro, tele-

fon: 0725.452.888.

l Vând casă Hărău, mobilată și

utilată, 2 camere, baie, bucătărie, beci,

apă rețea, canalizare, grajd, CT pe

lemne, curte 385 mp, plus grădină 650

mp. Preț: 41.000 euro, negociabil, tele-

fon: 0745.202.448.

l Vând casă în comuna Zam,
Valea Zamului, 2 camere, parchet, uși
noi, cablu TV, balcon închis, renovată
nou, căsuță de vară, fântână betonată,
pomi fructiferi, teren arabil 2900 mp.
Preț: 15.000 euro, tel.0733.832.559.

l Vând apartament 4 camere,

Deva, Bdul Iuliu Maniu, L-uri, etaj 1,

decomandat,117 mp, CT, termopan, 2

băi, 3 balcoane. Preț: 89.000 euro,

telefon: 0722.564.004.

l Vând apartament două camere,

Deva, zona Eminescu, bloc cu un sin-

gur nivel, parter, CT, termopan, curte

interioară, beci la demisol, posibilități

construcție garaj în curte. Preț nego-

ciabil, telefon: 0729.231.522.

l Vând urgent și ieftin casă în

Sâncrai, trei camere, din care două

mobilate, cu teracotă, două bucătării

vechi, grajd, șură, fântână potabilă,

grădină mare, 1910 mp, curte, la

drum asfaltat, pomi fructiferi și viță

de vie. Preț: 25.000 euro, telefon:

0760.193.089, 0254.730.209.

l Vând două case în Șoimuș, una

cu etaj, în roșu, cealaltă cu două

camere, bucătărie, baie, gaz, apă,

canal, grădină. Casele sunt una lângă

cealaltă. Preț: 75.000 euro, telefon:

0727.389.999.

l Vând casă în sat Râpaș, comuna

Turdaș, 2 camere, baie, hol, bucătărie,

șură, teren 2800 mp, gaz, apă, curent,

drum asfaltat. Preț: 25.000 euro, 

telefon: 0725.147.370.

l Vând casă, duplex, în Șoimuș,

nr.364, compusă din 6 camere, 3 băi,

bucătărie mare, beci, încălzire cen-

trală pe gaz, apă curentă, garaj, 

grădină 500 mp și anexe. Preț:

110.000 euro, telefon: 0723.784.821,

0721.479.233.

l Vând casă în comuna Zam, 

re novată, două camere, balcon în-

chis, căsuță de vară, fântână, cablu

TV, pomi fructiferi, teren arabil 

2900 mp. Preț: 15.000 euro, 

tel. 0733.832.559.

SCHIMBURI De LOCUINŢĂ

l Schimb apartament 2 camere,

et.1, din cărămidă, izolat termic, în

zonă centrală, Hunedoara, cu asemă -

nător în Deva sau Simeria. Suport

diferen ța de preț. Tel. 0727.288.460.

ÎNCHIRIeRI
l Ofer pentru închiriat garson-

ieră Deva, piață, CT, termopan, mobi-

lată și utilată, chirie 130 euro/lună

plus garanție, pentru o persoană cu

venituri stabile. Telefon:

0722.564.004.

l Ofer pentru închiriere aparta-

ment 3 camere, decomandat, 2 băi,

CT, termopan, mobilat și utilat, zona

Dorobanți, pentru persoane serioase.

Chirie 300 euro/lună, plus garanție,

telefon: 0725.452.888.

l Ofer pentru închiriat aparta-

ment 2 camere, et.1zona hotel Deva,

balcon, termopan, mobilat, utilat

complet. Preț: 200 euro plus

garanție, telefon: 0745.292.448.

l Ofer pentru închiriere
apartament 2 camere, piața
Deva, et.1, CT, termopan, mobilat
și utilat modern, pentru o familie
serioasă, cu serviciu, fără copii.
Preț: 200 euro plus garanție. 
Telefon: 0721.055.313.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele poş-

tale 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 5 - 11 iunie 2020



l Familie tânără, cu 2 copii,
căutam pentru închiriere
apartament în Deva-zona Gojdu,
pe perioadă îndelungată.
Rugăm seriozitate, oferim seri-
ozitate. Mulţumim!
Tel.0774.433.041.

l Ofer pentru închiriere, la
preț foarte mic, locuință mobi-
lată, în Deva, la curte, în zonă
centrală, unei persoane în-
cadrată în muncă. Rog seriozi-
tate. Tel. 0724.451.762.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment două camere, zona piață, Deva,
60 mp, mobilat modern, totul nou,
pentru două persoane serioase, cu 
serviciu. Preț: 350 euro/lună, plus
garanție. Telefon: 0745.202.448.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, etaj 1, zonă centrală,
decomandat, CT, termopan, mobilat și
utilat modern, Deva. Chirie: 250
euro/lună, plus garanție, pentru fa -
milie cu serviciu. Tel.0725.452.888.

l Închiriez spaţiu comercial în
Brad, suprafaţa aprox. 100 mp,
pretabil pentru bar, restaurant, 
magazin alimentar. Preţ avantajos.
Tel.: 0745.970.007.

TERENURI

l Vând livadă în localitatea
Geoagiu sat, 5500 mp, nuci plus teren
agricol, la un kilometru de la șosea.
Preț: 20.000 lei, negociabil, telefon:
0254.215.212.

l Vând  teren intravilan în sat
Popești, comuna Cîrjiți, la șosea, ST
0,55 ari și ST 3200 mp, FS 17,40 m.
Preț 6 euro/mp, negociabil. Tel.
0769.213.866, 0766.514.949.

l Vând  11.000 mp teren în co-
muna Șoimuș, vizavi de târgul auto,
Șoimuș. Telefon: 0755.547.402.

l Vând 495 mp teren intravilan în
comuna Gurasada, situat ultracentral,
facilități, curent electric, apă la rețea,
pomi fructiferi, inclusiv fosta cabană.
Preț negociabil, telefon: 0787.682.280.

l Vând teren intravilan, Deva, DN
7, DEDEMAN, 6317 mp, ideal pentru
magazin, fabrică, depozit.  Preț: 45
euro/ mp. Telefon: 0722.564.004.

l Vând 2 ha de pământ, 77 ari de
pădure în comuna Băița, sat Săliște.
Telefon: 0732.783.829.

l Vând 640 mp. teren, la 5 km de
Deva, scaun auto pentru copii, masă
alimentație copii, două fotolii și o
masă rotundă. Telefon: 0744.633.217.

l Vând teren în Simeria, str. 
Biscaria, 11.619 mp, FS 40 m, curent,
zonă pentru construit case. Preț: 6
euro/mp, telefon: 0725.452.888.

l Vând în localitatea Crișcior-
Brad, teren arabil, plus pășune și pă-
dure, total 5,2 hectare, întabulat, cu
proiect. Preț: 21.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând teren arabil, 38 ari, în
Lunca Crișului, întabulat. Preț nego-
ciabil, telefon: 0735.195.269,
0254.211.687.

l Vând teren intravilan în zona
de agrement Valea Căoiului –Vețel,
1457,05 mp, FS 70 m, șosea asfaltată.
Preț: 7 euro/mp, tel. 0748.143.489.

l Vând teren intravilan, în Bejan -
Şoimuş, supraf. 2880 mp, FS - 33m,
curent, apă, gaz, proiect topo. Preţ:
13.000 euro, neg. Tel. 0725/452.888.

l Vând loc casă în Haţeg, str. Râu

Mare Retezat, supraf. 5700 mp, FS - 31

m, posibilităţi apă, curent, canalizare,

gaz. Se vinde şi înjumătăţit. Preţ 

12 euro/mp. Tel. 0747/179.190.

l Vând teren în Ghergheș, 10 km

de Deva, între case, 1200 mp, FS 20 m,

apă, curent, cabană din lemn. Preț: 6

euro/mp, telefon: 0745.202.448.

AUTO

l Vând Skoda Fabia 1,4 TDI
Diesel, adusă din Franța, în stare
foarte bună de funcționare, ITP vala-
bil până în aprilie 2021, asigurare
până anul viitor. Preț: 2200 euro, alte
detalii la telefon: 0734.191.128.

l Vând Ford Escort Turnier, AF
1997, acte la zi, bine întreținut, ITP re-
cent, valabil – martie 2020, cu multi-
ple înlocuiri cu piese noi, stare foarte
bună. Preț: 1250 euro,
tel.0767.510.260.

l Vând Citroen ZX 1992, CP

C1460, fără rugină, ITP la zi. Preț:

550, telefon: 0754.391.915.

l Vând mașină Ford Fusion, an de

fabricație 2003, climă, benzinar, de

culoare neagră, stare foarte bună.

Preț: 1500 euro, negociabil, telefon:

0744.615.534.

l Vând rezervor pentru tractor

Ford, model 4000, în stare perfectă.

Preț: 230 lei, telefon: 0254.776.082.

l Vând motor Dacia 1310, seg-
mentat recent plus garnitură chiu-
loasă schimbată+cuzineți schimbați.
Preț: 500 lei, negociabil, telefon:
0769.473.088.

l Vând autoutilitară N, Mercedes

Benz Sprinter, 413 CD, 14025, ITP,

până în anul 2020. Preț: 5500 euro,

negociabil, telefon:0734.080.115.

l Vând Citroen CT Diesel, 1400
cmc, argintiu, AF 2006, 4 uși,
închidere centralizată, AC, funcțional,
geamuri electrice. Preț: 1800 euro,
telefon: 0725.147.370.

l Vând Nissan Micra, AF 2000

benzină, toate taxele la zi, cc 998 cm, 2

uși, stare foarte bună. Preț negociabil,

telefon:0723.357.090.

OFERTE DE SERVICIU

l Bărbat singur, în vârstă de 72
ani, cu uşoare afecţiuni medicale, caut
doamnă pentru menaj la domiciliul
meu şi vara la ţară (12 km distanţă de
Deva).Telefon: 0720.042.768.

l Caut urgent șofer, categoria A și
B, pentru diferite ocazii, de preferință
pensionar, din împrejurimile Rapoltului
sau din Simeria. Rog seriozitate.
Rapoltu Mare nr.110. Tel. 0749.301.297.

l Doresc să îngrijesc o  femeie în
vârstă, contra cost. Sunt din Deva. 
Informații la telefon: 0734.391.690.

l Caut serviciu ca paznic, agent
securitate ( am certificat calificare și
atestat). Sunt pensionar, rog seriozi-
tate. Telefon: 0737.682.930.

l Execut amenajări interioare, ex-
terioare etc. Calitate la preţuri bune.
Doar în Deva. Tel. 0761.200.609.

l Pensionară, execut costume 
populare pentru copii. Telefon
0753.128.090.

MATRIMONIALE

l Domn, 42 de ani, doresc o re-
lație cu o femeie serioasă, divorțată,
accept și cu copil. Nu vei regreta! 
Telefon: 0732.469.582.

l Pensionar, în vârstă de 72 de
ani, singur şi cu uşoare afecţiuni 
medicale, doresc să fiu luat în spaţiu
de o familie cu suflet, din Deva,
locuinţă de preferinţă la curte, pentru
supraveghere şi menaj. Ofer 1/2 casă
cu curte şi grădină la 12 km de Deva şi
800 lei/lună, negociabil sau 1600 lei,
fără casă sau întreţinere la domiciliul
meu. Tel. 0720.042768.

l Domn, 61 de ani, singur, cu
apartament proprietate în Deva, 
cred că există o doamnă de 50-60 ani
care vrea contract apartament, pen-
tru a fi o familie. Tel.0720.366.434

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

DIVERSE

l Cumpăr vederi vechi, cărți poș-
tale, insigne, ordine, medalii, decorații,
brevete, monede, bancnote, acțiuni
vechi, timbre din China. Telefon:
0265.213.819, 0724.576.218.

l Vând zece lăzi pentru albine
(stupi), sistem dadamblat, verticale,
100 de rame fără faguri, 10 alimenta-
toare din plastic și pâsle pentru îngri-
jiri de iarnă. Preț: 100 lei/buc.,
telefon: 0254.730.209, 0760.193.089.

l Vând urgent orgă, marca Korg,
în stare foarte bună de funcționare,
aproape nouă. Rog seriozitate! Sunați
între orele 7,00 - 22,00, zilnic.. Preț:
1000 euro, ușor negociabil. Telefon:
0736.175.735, 0731.129.646.

l Vând  masă de bucătărie, pal-
melaminat, culoare cireş, picioare 
aluminiu+ 3 scaune. Stare foarte bună.
Preţ 300 lei. Tel. 0725.330.022, după
ora 17.

l Vând telefon celular Samsung
J6, în stare bună de funcționare. Preț:
350 lei, telefon: 0745.750.705.

l Vând 3 butoaie de stejar cu dud,
300 l fiecare, în stare bună. Eventual
schimb cu cereale sau ţuică. Brad,
0752.455.955.

l Familie, caută întreținător.
Cedez casă și loc, (fără urmași sau în-
treținători) unei persoane sau familie
care ne întreține în momentele dificile.
Sat Boiu, nr.56, com. Rapoltu Mare,
jud. Hunedoara ( la 12 km de Simeria).
Telefon: 0725.986.428.

l Ofer spre folosință gratuită 40
ari grădină cu teren arabil și pomi
fructiferi în comuna Gurasada, nr, 83.
Telefon: 0752.027.049.

l Vând avantajos perne balan-
soar, butoaie colectoare de apă, plasă
din sârmă pentru gard, pompă stropit,
pari pentru roșii, stropitoare de tablă
zincată, cursă șobolani, ladă pentru
cartofi, butoi pentru varză și altele.
Preț avantajos, telefon: 0745.344.510.
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INFORMARE 

Aceasta informare este efectuată de:
MUNICIPIUL BRAD - PRIMĂRIA, strada Independenţei nr.

2, județul Hunedoara, telefon fix/fax: 0254/612665, ce in-
tenţionează să solicite de la AN APELE ROMÂNE – ADMIN-
ISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI, Oradea

aviz de gospodărire a apelor,
pentru realizarea sistemului de distribuție a gaze

naturale în municipiul Brad, judeţul Hunedoara.
Aceasta investiţie este nouă.
Ca rezultat al procesului de producţie nu vor rezulta ape

uzate.
Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile

Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ul-
terioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii
şi recomandări se pot adresa solicitantului: MUNICIPIUL
BRAD - PRIMĂRIA, strada Independenţei nr. 2, județul Hune-
doara, telefon fix/fax: 0254/612665, după data de
08.06.2020 (data estimată la care se va transmite soli-
citarea de aviz).

Meniul 

zilei

18 lei

Deva - Administrația Na -
țio nală de Meteorologie a
anunțat cum va fi vremea în
minivacanța de Rusalii, inter-
valul 6 - 8 iunie 2020. Potrivit
specialiștilor, va fi cald în ma-
joritatea zonelor țării, însă nu
vor lipsi nici ploile. În sud,
temperaturile pot ajunge și la
30 de grade Celsius. La mare,
valorile maxime vor fi cu -
prinse între 21 şi 24 de grade. 

Sâmbătă
Vremea se va menţine caldă

în cea mai mare parte a ţării,
iar în estul Munteniei şi în
jumătatea de sud a Mol dovei
va fi în continuare călduroasă.
Temperaturile ma xi me se vor
încadra în general între 22 şi
30 de grade. Temperaturile
minime vor fi cuprinse între 10
şi 17 grade.

În regiunile sudice, în cen-
trul şi nord-estul teritoriului
şi în zonele montane, după-
amiaza şi noaptea, vor fi pe-
rioade cu instabilitate
atmos ferică accentuată, local
vor fi averse ce vor avea şi
caracter torenţial, frecvente

descărcări electrice şi izolat
grindină. Pe alocuri, can-
tităţile de apă vor depăşi în
timp scurt 15...25 l/mp. În
restul teritoriului şi al inter-
valului, cerul va fi temporar
noros, ploile se vor semnala
pe suprafeţe restrânse, iar
probabilitatea pentru mani-
festări de instabilitate atmos-
ferică va fi redusă. 

Duminică și luni
Vremea va fi în continuare

caldă în majoritatea zonelor,
dar şi în general instabilă. În
sud-estul ţării, cerul va fi vari-
abil, vântul va sufla moderat,
iar condiţiile de ploaie vor fi
reduse. În schimb, în restul
teritoriului, temporar în-
norările vor fi accentuate, vor
fi averse, izolat torenţiale,
frecvente descărcări electrice
şi pe spaţii mai restrânse
grindină şi intensificări de
scurtă durată ale vântului,
posibil vijelii. Temperaturile
maxime se vor încadra în ge -
neral între 22 şi 30 de grade,
iar cele minime între 7 şi 17
grade.

Cum va fi vremea 
de Rusalii

R O M Â N I A - JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL BRAD - PRIMĂRIA

BIROUL URBANISM, AMENAJAREA 
TERITORIULUI, INVESTIȚII

Compartiment investiții
Brad, 335200, str. Independenţei nr. 2,

telefon: 0254/612665, fax: 0254/612669,
bradprim@yahoo.com, www.primariabrad.ro

Muzeul este unicat în
România.

Hunedoara - Sute de tre -
nuleţe de jucărie, adunate de-
a lungul a aproape o jumătate
de veac de către regretatul
pilot de raliuri Valentin Ban-
ciu, au fost reunite în cadrul
"Muzeului trenule ţelor" ce a
fost deschis în municipiul
Hunedoara.

Muzeul este unicat în Ro -
mânia prin numărul mare de
exponate, dar şi prin dio-
ramele, create până la ultimul
detaliu, ce reprezintă diverse
secvenţe de viaţă, precum şi
construcţii de căi ferate
funcţionale, în miniatură.  

„Avem în expoziţie sute de
modele de trenuleţe şi peste
40 de metri de diorame

foarte bine detaliate. Avem
peste 30 de metri de cale fe -
rată. Oferim posibilitatea
copiilor să manevreze singuri
trenuleţele. Este o lume în
miniatură care-i va bucura
atât pe cei mici, cât şi pe cei
mari”, a spus custodele ex-
poziţiei, Delia Banciu.

Ea a menţionat că muzeul
a fost deschis în memoria fos-
tului ei soţ, pilotul de raliuri
Valentin Banciu, care a înce -
tat din viaţă în septembrie
2018. 

„Soţul meu a fost un mare
pasionat de trenuleţe. Aproa -
pe 50 de ani a colecţionat
trenuleţe. L-am pierdut în
septembrie 2018, dar am
considerat că pot valorica
această colecţie în memoria

lui, organizând acest muzeu.
Este o colecţie impresion-
antă. Am reuşit să expun o
foarte mică parte din ceea ce
el a adunat de-a lungul tim-
pului pentru că spaţiul nu ne-
a permis mai mult. Dar, în
permanenţă vom expune alte
piese, pentru ca oamenii să
găsească tot timpul ceva nou”,
a adăugat Delia Banciu.

Pregătirile pentru des -
chiderea acestui muzeu au
durat un an şi jumătate. 

Muzeul trenuleţelor "Va -
lentin Banciu" va funcţiona
de marţi până duminică între
orele 10,00 şi 20,00, iar costul
unui bilet de intrare a fost
stabilit la 12 lei pentru copii
şi 17 lei pentru adulţi.

Sute de trenuleţe reunite
într-un muzeu special, 

la Hunedoara


