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Fondat de Cornel POENAR

PAg. 3
Izolaţia termică de pe scara
interioară a unui bloc 
din Deva s-a desprins 
în totalitate. 
Constructorul recunoaşte
că a greşit.
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2021 - Ofertă specială!
• Tipărim orice produs, mai ieftin decât concurența.

• Ai reclamă gratuită în ziarul tipărit și în ziarul online.

• Acum, cu un buget minim, ai orice produs tipărit și publicitate

în două ziare de larg interes.

Companie de presă, tipografie, 
producție publicitară: 

Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37A
(CEPROMIN), telefon: 0722.40.20.44,
e-mail:accentmediahd@yahoo.com,

www.accentmedia.ro. 

Gândește atent cum îți investești banii!

Biblioteca Judeţeană
continuă seria concursu -
rilor dedicate elevilor 
de liceu. Competiţia,
devenită o tradiţie,
reuneşte cei mai buni
elevi din judeţ. 

GRATUIT

Spitalul judeţean:
neurochirurg
acuzat că 
ar fi operat 
greşit

Spitalul judeţean:
neurochirurg
acuzat că 
ar fi operat 
greşit

DE TOAMNĂPAg. 8-9
Cu aroma-i inconfundabilă
și gustul fin, dovleacul
dulce este un adevărat
răsfăț culinar, dar și un
izvor de vitamine și mine -
rale, care aduc beneficii
importante organismului.

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
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Solistul de muzică populară 
Benone Sinulescu a murit la vârsta 

de 84 de ani. /pag.16
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– Ce înseamnă pentru
dumneavoastră cântecul
popular? 

– Pentru mine, cântecul
popular e un legământ între
prezent și trecut. Atunci când
cânt, îmi aduc aminte cu drag
și cu emoție, de copilăria de la
țară, de zonele mirifice de
acolo și de bunici. 

– Aveți de mult această
pasiune? Care e zona
folclorică îndrăgită? 

– Am această pasiune de
mic copil. Îi auzeam pe bunici
cântând și așa am prins drag
de cântec. Zona folclorică pe
care o iubesc este zona
pădurenilor. 

– Cum a fost pentru
dumneavoastră prima
tangență cu publicul? Acum
pe unde mai cântați? 

– Prima tangență cu pu -
blicul am avut-o când eram
elev la Școala Populară de
Artă din Deva, unde l-am avut
ca profesor îndrumător pe
Drăgan Muntean. Aveam vreo
17 ani și am cântat prima
dată pe scena căminului cul-
tural din satul Poienița Voinii,
satul în care s-a născut

Drăgan Muntean. 
Acum cânt la diverse

evenimente la care sunt invi-
tat. Am participat la diferite
emisiuni folclorice și cultural
artistice. Fac parte și din
grupul „Rujmalinul” înființat
în urmă cu doi ani, alături de
care am înregistrat două
piese și sunt colaborator al
Ansamblului „Hațegana”din
Hunedoara. 

– Punctați-ne cea mai
semnificativă amintire din
drumul dumneavoastră ca
și cântăreț de muzică
populară. 

– Este cu siguranță par -
cursul meu în emisiunea
„Vedeta populară” de la TVR
1. Aici am participat în se-
zonul 2 și am ajuns până în fi-
nala acestui concurs televizat. 

– De vreo neîmplinire vă
amintiți? 

– Nu pot să spun că e nea-
parat neîmplinire, e mai mult
un regret că am avut câțiva
ani buni în care nu am mai
cântat, până acum vreo 5-6
ani când, la nunta unor pri-
eteni, am fost rugat să prezint
un moment artistic pădure -

nesc. Momentul meu artistic
a fost foarte apreciat și de
atunci mi-a revenit dorul și
dragul de cântat. 

– Cântați și pricesne? În
ce locații și cu ce ocazii? 

– Da, am cântat și pricesne
cu diferite ocazii. Am cântat
pricesne în biserici și în cate-
drale, la diferite sărbători. Am
cântat și la Maramureș, la
lansarea CD-ului de pricesne
a interpretei Rafila Bărbos. 

– Care vă sunt gândurile
de viitor? 

– Mi-aș dori foarte mult să
lansez un CD și să duc mai de-
parte tradițiile și portul 
popular pădurenesc. 

– Pentru cei care nu vă
cunosc, consemnați pe scurt
câteva date biografice. 

– M-am născut în Hune-
doara și mi-am petrecut
copilăria și vacanțele de vară
la bunicii din partea tatălui, în
satul Vadu Dobrii. Am urmat
apoi școala, liceul și în paralel
și Școala Populară de Artă din
Deva. După ce am terminat
stagiul militar PCI din Deva,
m-am angajat ca pompier

profesionist în cadrul Combi-
natului Siderurgic Hunedoa -
ra, unde lucrez și în prezent.
Sunt căsătorit, am o fiică și de
ceva timp m-am reapucat de
cântat. În acești câtiva ani, am
participat la diverse con -
cursuri și festivaluri, dorind
parcă să recuperez anii
pierduți. Printre concursurile
la care am participat, pot să
menționez: festivalurile con-
curs „Lăutarul” - Drăgășani

(unde am obținut premiul I și
onoarea de a înregistra, cu or-
chestra Radio România, mai
multe piese); „Cântec de
Cătănie” (Premiul Special
Centenarul Marii Uniri); „La
poale de Țibleș” - (premiul II
și Premiul Special al juriului);
„Momârlanii gazde bune” -
(Marele Premiu și Trofeul);
„Cântecele Oltului” - (premiul
I).

Cântând, îmi aduc aminte cu drag 
de copilăria de la ţară

(dialog cu Alin IENCIU, cântăreț de muzică populară)

- Pe scurt, date biografice.
- Am urmat Școala Primară

în localitatea natală Balata,
clasele V-VIII la Școala
Gimnazială Șoimuș, liceul la
Colegiul Tehnic Energetic
„Dragomir Hurmuzescu” din
Deva, studiile superioare la
Universitatea „1 Decembrie
1918” Alba Iulia secția de
Topografie-Cadastru și Orga-
nizare a Teritoriului. Stagiul
de pregătire l-am făcut în
Alba Iulia la firma de
topografie, împreună cu alți

colegi. Am fost angajat al
echipei Belevion Deva din
anul 2004 până în anul 2020,
cu o mică escapadă între anii
2006-2007 în care am fost
salariat al unei alte instituții,
actualmente colaborez cu o
echipă mai tânără și am un
contract de prestări servicii
cu o primărie din județ.

- De ce topografie și nu
altă profesie?

- Topografia este o știință
care îmbină atât munca de
birou, cât și munca de teren,
fapt pentru care nu ai timp să
te plictisești.

- Care sunt calitățile ce vă
ajută în desfășurarea activi -
tății profesionale?

- Mă consider o persoană
sociabilă drept pentru care
colaborez cu destulă ușurință
cu majoritatea beneficiarilor.

- Punctați o satisfacție
deosebită în meseria alea -
să.

- În principal mă bucur că
pot să ajut oamenii cu care lu-
crez sau nu pot să-i ajut, pot
să-i îndrum la alte instituții
competente pentru a solu -
ționa problemele fiecăruia.

- Greutăți ați  întâm  pinat?
- În meseria aleasă fiecare

lucrare este cu greutățile ei,
sunt cazuri particulare la
fiecare persoană în parte.

- Care este agenda de
lucru a unei zile?

- Verific situația lucrărilor
în portalul de specialitate,
urmăresc care din lucrări  au
probleme tehnice sau ju-
ridice, după caz, instituția de
Cadastru și Publicitate Imo -
biliară mai are unele cerințe
la lucrările de specialitate
efectuate de către topografi
care încerc să le efectuez.

Partea a doua a zilei o
dedic măsurătorilor și în-
tocmirii documentațiilor în
vederea demarării unor noi
lucrări.

- Care sunt în această
perioadă obiectivele con-
crete ce trebuie finalizate?

- Obiectivele pricipale
sunt: emiterea Titlurilor de
proprietate locuitorilor co-
munei; lucrări de specialitate
aparținătoare domeniului pu -
blic; eliberarea de adeve rințe
în vederea demarării a unor
lucrări specifice situațiilor ex-
istente.

- Despre gândurile de vi-
itor ale activității, ce puteți
spune?

- Sper să am putere și
sănătate să pot asigura traiul
și bunăstarea familiei, să pot
ajuta cu sfaturi și soluții per-
soanele care mă contactează.

Pagină realizată de
Ioan Vlad, 

Georgeta-Ileana Cizmaș

Tineri la porțile afirmării

Topografia îmbină munca de birou și munca de teren,
fapt pentru care nu ai timp să te plictisești

(dialog cu topograful Marian Samir MAIER)
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Deva – Un medic neuro -
chirurg de la Spitalul Jude -
ţean de Urgenţă (SJU) Deva
este acuzat de superiorii săi
că ar fi operat greşit un pa-
cient internat cu un hematom
pe partea stângă a capului.
Conducerea spitalului susţine
că neurochirurgul ar fi inter-
venit în ambele părţi ale cra-
niului, în condiţiile în care
pacientul ar fi avut nevoie de
operaţie doar pe partea
afectată de hematom. 

În aceste condiţii, condu -
ce rea SJU Deva a depus o
plângere penală împotriva
medicului, fiind solicitată şi o
expertiză medico-legală în
acest caz, a declarat ieri, într-
o conferinţă de presă, direc-
torul medical al spitalului
judeţean, dr. Lucian Miron.
Decizia a fost luată, spune
acesta, după ce medicul neu-
rochirurg a transmis condu -
cerii spitalului că acest gen de
operaţie s-ar fi impus pe am-
bele părţi ale capului.

Cer expertiză 
medico-legală

„Am considerat că se im-
pune o expertiză medico-
legală şi am depus şi o
plângere către organele în
drept în vederea elucidării
acestei situaţii – dacă era
bună intervenţia pe ambele
părţi. (...) Aşteptăm rezul-
tatele anchetei şi ale exper-
tizei medico-legale şi vom lua
măsurile care se impun”, a de-
clarat directorul medical al
SJU Deva. 

Întrebat dacă în opinia sa

neurochirurgul a greşit atunci
când a efectuat intervenţia
chirurgicală pe ambele părţi
ale capului pacientului, direc-
torul medical a apreciat că ar
fi vorba despre o eroare
medicală.

„A confundat stânga cu
dreapta. E suficient! Să inter-
vii pe partea dreaptă, când
hematomul este pe partea
stângă! Cred că mai greşit de
aşa, nu se poate”, a răspuns dr.
Lucian Miron. 

CJ Hunedoara cere
intervenţia 

Colegiului Medicilor

Cazul a intrat şi în atenţia
Consiliului Judeţean (CJ)
Hunedoara, în condiţiile în
care spitalul judeţean se află

în subordinea administraţiei
judeţene. Administratorul
public al judeţului Hune-
doara, Costel Avram, a de-
clarat, în cadrul conferinţei de
presă, că Ministerul Sănătăţii
şi Colegiul Medicilor ar trebui
să intervină în acest caz, mai
ales că dreptul de liberă
practică al medicului neu-
rochirurg ar fi expirat în 
cursul zilei de miercuri.

În opinia administratoru-
lui public, situaţia apărută la
SJU Deva este una de natură a
zădărnici eforturile CJ Hune-
doara pe linia asigurării unor
condiţii bune pacienţilor şi
medicilor de aici. 

„Chiar dacă CJ Hunedoara
face toate eforturile pentru a
investi, pentru a face ca spi-

talul să funcţioneze bine,
chiar foarte bine, din păcate,
activitatea unor medici (...)
aduce o imagine proastă
asupra CJ Hunedoara. De
aceea, atragem atenţia tu-
turor forurilor de decizie –
Colegiul Medicilor Timişoara,
Colegiul Naţional al Medicilor,
Ministerului Sănătăţii, la care
conducerea SJU Deva a făcut
„n” sesizări la adresa acestui
medic şi (acestea, n.r.) nu au
luat nicio măsură. Din punct
de vedere legal, conducerea
SJU Deva a luat toate măsu -
rile”, a spus administratorul
public al judeţului Hune-
doara. 

Contactat telefonic, neu-
rochirurgul la care au făcut
referire autorităţile, a trans-
mis, printr-o altă persoană, că

se află în proces cu SJU Deva
şi că aşteaptă soluţia instan -
ţelor de judecată. Aceeaşi
persoană a spus că medicul s-
ar simţi discriminat.

O situaţie delicată

Deocamdată, situaţia de la
SJU Deva este relativ încur ca -
tă. Conducerea spitalului sus -
ţine că nu poate lua măsura
suspendării din acti vitate a
medicului, fără o decizie din
partea Colegiului Medicilor
sau a Ministerului Sănătăţii,
chiar dacă acesta este acuzat,
indirect, de o eroare. Ce s-a
putut dispune, afirmă dr. Lu-
cian Miron, este că medicul în
cauză, care are şi specialitatea
de ginecologie, să nu mai
poată face gărzi. 

SJU Deva: Un pacient a fost 
operat greşit la cap

Deva - Primăria Deva va
sesiza Parchetul după ce
termoizolaţia aplicată pe ta-
vanul casei scării unui bloc
din oraş s-a desprins în în-
tregime şi a căzut la pământ.
Incidentul a avut loc la un bloc
de pe bulevardul Decebal, fără
ca vreo persoană să fie rănită. 

Verificările efectuate ime-
diat la faţa locului de o echipă
a Primăriei Deva au arătat că
lucrările de termoizolaţie au
fost executate deficitar de
către constructor. 

În acest context, reprezen-
tantul firmei de construcţii
care execută termoizolaţia

blocului, dirigintele de şantier
şi managerul de proiect au
fost convocaţi la sediul
primăriei, prilej cu care
reprezentantul constructoru-
lui şi-a asumat faptul că
lucrările sunt neconforme.
Acesta s-a angajat la reme-
dierea deficienţelor în termen
de o săptămână, în conformi-
tate cu normele tehnice
prevăzute în proiectul tehnic. 

„Primăria Municipiului
Deva va sesiza unitatea de
Parchet competentă, sub as-
pectul săvârşirii infracţiu nilor
prevăzute de Legea nr.
10/1995 cu modificările şi

completările ulterioare, pri -
vind calitatea în construcţii,
art. 35: (...) executarea de
modificări ale unei con struc -
ţii fără respectarea reglemen -
tărilor tehnice privind sta-
 bi litatea şi rezistenţa, dacă în
acest fel este pusă în pericol
viaţa sau integritatea corpo -
rală a uneia sau mai multor
persoane; distrugere (art. 253
C.P.) şi neglijenţă în serviciu
(art. 298 C.P.), urmând a ne
constitui parte civilă în funcţie
de valoarea prejudiciului sta-
bilit", a precizat administraţia
locală. 

Deva: Izolaţia unui bloc 
s-a prăbuşit pe casa scării
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Veţel – Primăria comunei
Veţel a depus şase proiecte
pentru a fi cuprinse la
finanţare în cadrul Programu-
lui Naţional „Anghel Saligny”,
care se referă la dezvoltarea
unor investiţii de infrastruc -
tură locale. Proiec tele au ca
obiect infrastructura locală de
drumuri şi străzi, staţii de
epurare a apelor uzate, reţele
de alimentare cu apă şi
canalizare. 

Potrivit primarului comu -
nei Veţel, Ioan Henţiu, valoa -
rea investiţiilor publice pe
care administraţia locală

doreşte să le deruleze pe teri-
toriul acesteia se ridică la 71
milioane lei. 

„Patru dintre proiecte au
ca scop modernizarea unor
drumuri de interes local:
două în satul Mintia, unul este
în satul Veţel, iar ultimul se
referă la localităţile de munte
ale comunei. Ne dorim să
reabilităm şi reţeaua de apă
rămasă de la mină, deoarece
acum nevoile populaţiei au
crescut, mai ales că în anii
care au trecut a apărut şi se -
ceta. Oamenii au nevoie de
apă atât pentru consumul

propriu, dar şi pentru animale
sau în diverse activităţi în
agricultură”, a spus primarul
comunei Veţel.

Ioan Henţiu a mai arătat că
administraţia locală urmă reşte
cu interes creşterea numărului
de case din Veţel şi Leşnic,
localităţi în care se doreşte
creşterea capacităţii de tratare
a staţiilor de epurare a apelor
uzate, dar şi a staţiilor de pom-
pare, pe fondul unei sporiri a
consumului de apă.

Primarul comunei Veţel a
ţinut să mulţumească angaja -
ţilor din primărie pentru efor-

tul pe care l-au depus în ela -
borarea proiectelor, având în
vedere timpul scurt în care
acestea au putut  fi depuse la
Ministerul Dezvoltării, Lucră -
rilor Publice şi Administraţiei.
De asemenea, consilierii locali
din Veţel au fost de acord cu
aceste proiecte şi cu necesi-
tatea ca investiţiile publice să
intre la finanţare. 

Programul „Anghel Salig ny”

are o valoare de 50 de milia rde
lei, iar la nivel naţional au fost
depuse proiecte de investiţii în
sumă de 137 miliarde lei, adică
de aproape trei ori mai mult ca
fondurile alocate. 

Rămâne de văzut în ce
măsură solicitările primă riilor
sunt acceptate şi nu vor fi im-
puse limite de finanţări pentru
unităţile administrativ-terito-
riale. 

A
trecut ceva timp de
la votul moţiunii
de cenzură prin

care Guvernul Cîţu a fost
demis şi România nu are
încă un guvern cu
atribuţii depline. Am so-
licitat lămuriri în acest
sens de la Viorel Salan,
deputat PSD de Hune-
doara, membru al
Comisiei pentru apărare,
ordine publică şi
siguranţă naţională. 

-    România nu are încă un
guvern cu puteri depline la o
lună de la votul moţiunii de
cenzură . De ce?

În primul rând, România nu
are un preşedinte căruia să îi
pese de ea.  Suntem în criză
sanitară de aproape doi ani de
zile. Suntem în plină criză
politică creată chiar de Klaus
Iohannis. Şi, în plus, deşi a
creat-o chiar el, preşedintele
României şi-a abandonat com-
plet rolul constituţional de me-
diator şi între puterile statului

şi între stat şi societate. În
schimb, a preferat să se plimbe
în pantofi albi şi ţinută lejeră în
vizită la piramidele egiptene. 

România a atins un record
de mortalitate de 500 de oa-
meni, nu are guvern, iar
preşedintele alege să joace golf,
când în calitatea lui de nego -
ciator, impusă de Constituţie, ar
trebui să rezolve o criză politică
ce se prelungeşte nepermis de
mult. 

Preşedintelui ar trebui să îi
pese de ţara care l-a ales. Dar
lui Klaus Iohannis nu-i pasă şi
nici nu cred că i-a păsat
vreodată cu adevărat.

-      Vom avea un guvern
PSD-PNL-UDMR, susţinut de o
majoritate stabilă în Parla-
ment. Ce doreşte PSD de la
acest guvern?

În primul rând, vom avea un
guvern al României, iar Româ-
nia are nevoie acum de un pro-
gram clar cu prioritățile și
urgențele românilor din acest
moment, mai ales că suntem în

prag de iarnă. Este nevoie de
asemenea şi de un program de
guvernare pe termen mediu
până în 2024. Dar aceste docu-
mente nu pot fi eficient fără o
coaliţie funcţională.

Partidul Social Democrat a
fost de acord cu participarea la
guvernare având ca obiectiv di-
rect implementarea unor
măsuri prin care să salveze ţara
aflată în prag de colaps atât so-
cial, cât şi economic şi sanitar.

Avem însă trei obiective pri-
oritare chiar din prima lună de
guvernare şi anume să majo -
răm alocațiile pentru copii, să
creştem pensiile cu 11% şi să

creştem salariul minim de la
2.300 la 2.550 de lei.

Este important ca majoră -
rile să fie sustenabile financiar,
de aceea se fac simulările nece-
sare pentru identificarea
soluțiilor/ surse lor de finan ța -
re.

Acestea sunt printre prime -
le urgențe. 

-      Credeţi că săptămâna
viitoare am putea avea un
nou guvern?

Mai întâi ar trebui finalizate
cât mai repede discuţiile în
ceea ce privește numele pre-
mierului. 

Consiliul Național al PSD a

aprobat varianta premierului
prin rotație cu PNL, într-un vi-
itor guvern PSD-PNL-UDMR.
Şi, de asemenea, președintele
PSD Marcel Ciolacu a fost vali-
dat în unanimitate ca să fie
propunerea pentru funcția de
premier.

Mandatul cu care echipa
PSD merge la consultările de la
Cotroceni e simplu și clar.
Președintele PSD Marcel Cio-
lacu trebuie să fie premier
acum, nu peste un an și
jumătate! E de la sine-înțeleasă
această cerință, dat fiindcă PSD
are cel mai mare număr de
mandate din Parlament – este
câștigătorul alegerilor - și, ine -
vitabil, deține o majoritate
copleșitoare față de PNL, în
potențiala alianță de guver -
nare. PNL trebuie să înțe leagă
acest lucru.

Țara are nevoie de guvern
funcțional și a trecut deja prea
mult timp cu negocieri politice.

-      Vă mulțumesc. 

Viorel Salan: “Președintele PSD Marcel Ciolacu 

trebuie să fie premier acum, nu peste un an și jumătate”

Veţel: Modernizarea unor drumuri 
şi extinderea reţelei de apă, 

prin Programul „Anghel Saligny”
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B
iblioteca Județeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara-Deva, cu

sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara și al
Complexului Deva Mall, în
parteneriat cu Inspec-
toratul Școlar Județean
Hunedoara și Direcția
Județeană pentru Sport și
Tineret Hunedoara, a orga-
nizat în ziua de 17 noiem-
brie 2021, în incinta Deva
Mall, etajul trei, Salle d’Or,
festivitatea de deschidere a
celei de-a VIII-a ediții a
concursului județean de
cultură generală „Citești și
câștigi!”.

Invitat la eveniment, dom-
nul Costel Avram, administra-
torul public al Consiliului
Județean Hunedoara, a avut
cuvinte de apreciere la adresa
acestei inițiative a Bibliotecii
Județene și și-a exprimat bu-
curia că instituția pe care o
reprezintă, Consiliul Județean
Hunedoara, a sprijinit încă de
la prima ediție această activi-
tate cultural-educativă a bi -
bliotecii, așa cum, de altfel,
sprijină toate activitățile cul-
turale ale instituției noastre.  

Începută în anul 2014, ca
un concurs de cultură gene -
rală desfășurat între colegii și
licee, această competiție a de-
venit din ce în ce mai
populară, mai îndrăgită și a
atras un număr tot mai mare
de colegii și licee concurente.
Am pornit de la antrenarea în
concurs a opt colegii/licee din
Deva, iar an de an numărul
acestora a crescut. Ediția din
acest an aduce în fața juriului
echipe din 25 de colegii și licee
din județul Hunedoara.

1. Liceul Teoretic „Avram
Iancu” – Brad

2. Liceul Tehnologic „Ovid
Densusianu” – Călan

3. Colegiul Național „Dece-
bal” – Deva

4. Colegiul Național Peda-
gogic „Regina Maria” – Deva

5. Liceul cu Program
Sportiv „Cetate” – Deva

6. Liceul de Arte „Sigis-
mund Toduță” – Deva

7. Liceul Tehnologic „Tran -
sil vania” – Deva

8. Liceul Tehnologic Ener-
getic „Dragomir Hurmuzescu”
– Deva

9. Liceul Tehnologic Agricol
„Alexandru Borza” – Geoagiu

10.  Liceul Teoretic „I. C.
Brătianu” – Hațeg

11. Colegiul Economic
„Emanuil Gojdu” – Hunedoara

12. Colegiul Național „Iancu
de Hunedoara” – Hunedoara

13. Liceul Tehnologic
„Matei Corvin” – Hunedoara

14.  Liceul Teoretic „Traian
Lalescu” – Hunedoara

15. Liceul Tehnologic „Con-
stantin Bursan” – Hunedoara

16.  Liceul Teoretic „Silviu
Dragomir” – Ilia

17.  Liceul Teoretic „Mircea
Eliade” – Lupeni

18. Liceul Tehnologic
„Nicolaus Olahus” – Orăștie

19. Colegiul Economic
„Hermes” – Petroșani

20. Colegiul Național
„Mihai Eminescu” – Petroșani

21. Colegiul Național de
Informatică „Carmen Sylva” –
Petroșani

22. Liceul Tehnologic „Dim-
itrie Leonida” – Petroșani

23. Liceul Tehnologic de
Transport Feroviar „Anghel
Saligny” – Simeria

24. Liceul Tehnologic
„Retezat” – Uricani

25.Liceul Tehnologic „Mihai
Viteazu” – Vulcan

Concursul județean de
cultură generală „Citești și
câștigi!”, organizat de către
Biblioteca Județeană „Ovid
Densusianu” Hunedoara-De -
va, s-a bucurat, de la un an la
altul, atât de aprecierea parti -

cipanților, a concuren ți lor, cât
și de prețuirea deo sebită a
publicului, deoarece concur-
sul se desfășoară în timp real,
fiind transmis în direct.
Câștigător va fi cel mai bun
echipaj, vor câștiga elevii care
vor da dovadă că au înțeles
semnificația genericului aces-
tui concurs: au citit și au
câștigat. Iar premiile vor fi pe
măsura succesului câștigă -
torilor. 

De altfel, se poate afirma că,
în realitate, fiecare echipă
participantă va avea foarte
mult de câștigat, își va îmbo -
găți tezaurul de cunoștințe,
fiecare elev își va mai așeza o
cărămidă la temelia culturii
generale. Noi, Biblioteca Jude -
țeană, am dat dovadă de pre-
ocupare permanentă, de
atenție specială și profesiona -
lism  pentru calitatea înaltă a
concursului, iar acest demers
al nostru a fost corect per-
ceput și iată-ne acum la a VIII-
a ediție pe care am pregătit-o
cu același profesionalism și
aceeași seriozitate ca de fie -
care dată. 

Echipa de bibliotecari a
pregătit seturi de întrebări de
diferite grade de dificultate
din cinci domenii: științe/
generalități, artă/ sport, litera -
tu ră, geografie și istorie.
Întrebările au fost în așa fel
formulate încât răspunsul să
poată fi găsit în bibliografia
indicată concurenților, o bibli-
ografie foarte bogată și
cuprinzătoare. 

Noi am conceput acest con-
curs cu scopul de a trezi
dragostea elevilor pentru
lectură și cunoaștere, de a-i
obișnui cu spiritul de compe -
tiție și emulație. Toate edițiile
au fost urmărite cu mare in-
teres, transmiterea concursu-
lui în direct pe internet fiind
un real avantaj, iar ecourile

care au ajuns la noi au fost de-
osebit de favorabile. 

Această ediție este dotată
cu premii consistente oferite
atât de Consiliul Județean
Hunedoara, cât și de spon-
sorii: Cofetăria Arta Deva, S.C.
Anorom S.R.L. Hunedoara,
Banca Comercială Română,
Bistro Lex Deva, Restaurant
Castelo Deva, Tipografia S.C.
Colofon Print S.R.L. Deva,
Restaurant Etiquette Deva,
Eurosport DHS S.A., Magazin
Fishing Center Deva, Ingeco
S.R.L., The Refresh Deva, Rom
Insurance – Broker de Asigu-
rare, S.C. Supercom S.A., S.C.
Top Tech S.R.L. Deva.

Am pus în joc următoarele
premii: pentru locul I – 8 bici-
clete eliptice speciale, pentru
locul al II-lea – 8 Spin Bikes,
pentru locul al III-lea – 8 step-
pere cu ghidon, pentru locul al
IV-lea – 8 pachete de fitness
(fiecare pachet conținând un
covoraș yoga Exclusive Plus, o
roată de exerciții dublă și o
coardă de sărituri Speed), 8
locuri în Tabăra Națională de
Istorie și Civilizație Dacică și
Romană de la Costești (Pre-
miul juriului), vouchere a câte
o băutură răcoritoare, 200 de
pachete cu cărți, trofee,
diplome, precum și premii
surpriză care vor fi atribuite
prin tragere la sorți chiar în
ziua marii finale. 

Primitoarea și eleganta
Salle dʼOr din incinta Com-
plexului Deva Mall a fost locul
unde s-a dat startul acestei
ediții și locul unde se vor
desfășura etapele până la
marea finală.  

Interesul pentru acest con-

curs este foarte mare, el va fi
transmis în direct pe pagina
de Facebook a instituției în-
cepând cu data de 14 febru-
arie 2022, când va avea loc
prima confruntare, până în
data de 19 mai 2022, data
marii finale.

Desigur, cei interesați vor
putea vedea și vor putea citi
informații despre acest con-
curs și cu ajutorul partenerilor
noștri media: Antena 3 Deva,
„Accent Media” Deva, „Avântul
liber”, Big FM, Click News Tv,
„Exclusiv în Hunedoara”,
„Glasul Hunedoarei”, Go Hune-
doara, Hunedoara 100%,
„Hunedoara Liberă”, „Hune-
doaraMea.ro”, Kapital TV,
„Mesagerul Hunedorean”,
Servus HD TV, „Servus Hune-
doara”, „Știrile Transilvaniei”,
„Vocea Hunedoarei”, „Vorba”,
„Ziarul Exclusiv”, „Ziarul
Hunedoreanului”, „Ziarul Văii
Jiului”.

Juriul concursului este asig-
urat de Biblioteca Județeană,
el fiind format din: Ioan Sebas-
tian Bara, manager, Luminița
Mioara Vulcan, șef Serviciu
Relații cu Publicul, Diana Fer-
encz, bibliotecar, Camelia
Mestecănean, bibliotecar, So -
rin Pascu, bibliotecar, Diana
Trif, bibliotecar, Mihaela Țoța,
bibliotecar, Daniel Oprean,
analist programator.

Sperăm că interesul pentru
concurs, pentru toate con -
frun tările ce vor avea loc va fi
la fel de viu ca și la edițiile din
anii precedenți.  

Cu deosebită
considerație,

Manager,
Ioan Sebastian Bara

Concursul judeţean de cultură generală
„Citeşti şi câştigi!” la a VIII-a ediţie
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În Serbia, la Zdrenianin
s-au desfășurat  între-
cerile Campionatelor

Mondiale de karate pentru
cadeți  cu participarea
unui număr record de
sportivi, circa 850 din 29
de țări, printre care Rusia,
Bulgaria, Ucraina, Azerba-
jan și  România, care a par-
ticipat cu un număr limitat
de sportivi (doar câte doi
la fiecare categorie).

Mihai Mărtinesc, compo-
nent al lotului național al
României de karate SKDUN
coordonat de shihan Aurel
Pătru a participat la această
competiție, pentru prima dată
la  categoria 18 ani și a reușit
o nouă performanță.

Reprezentantul CS Cham-
pions Club Karate din Deva ,
deși are doar 16 ani a câștigat
titlul de campion mondial în
proba de kumite sambon  + 73
kg. Tânărul campion mondial,
de altfel multiplu campion
mondial  la această disciplină

sportivă  a dedicat această
nouă performanță, celui care
a fost Ioviță Mărtinesc (buni -
cul lui  unul dintre susținătorii
sportivului devean), plecat
prematur dintre noi. Un gest

deosebit, de apreciat, pe care
tânărul karatist îl face în
memoria celui care a fost
mereau alături de el la perfor -
manțele pe care le-a obținut în
acești ani.

Karate  

Deveanul Mihai
Mărtinesc este din nou

campion mondial

Jaqueline Cristian a
pierdut finala turneu-
lui feminin de tenis de

la Linz, după ce a cedat cu
6-2, 2-6, 5-7 în fața ameri-
cancei Alison Riske.

Turneul „Upper Austria
Ladies Linz” s-a desfășurat
pe o suprafață dură și a
bene ficiat de premii totale

de 189.708 euro. 
În urma  acestui nou

rezultat  sportiva noastră
urcă în clasamentul mondial
26 de poziții fiind acum pe
locul 74. După acest turneu,
Simona Halep  râmâne pe
locul 20, Sorana Cîrstea este
pe locul  38, Irina Camelia
Begu  pe locul 60 iar Elena

Gabriela Ruse pe locul 85.
De remarcat că Ana Bog-

dan râmâne în afara Top 100,
ea fiind acum pe locul 112,
Mihaela Buzărnescu pe locul
121, Irina Bara a coborât pe
locul 132 iar tânăra  Irina
Fetecău urcă acum pe locul
195.

Tenis de câmp 

Jaqueline Cristian pierde 
la Linz, dar urcă în clasamentul WTA

În sala de gimnastică din
Complexul Sportiv de la
Izvorani s-au desfășurat

recent întrecerile  Campio -
natelor Nationale indivi -
duale de gimnastica pentru
junioare categoriile I,II şi
III, competiție la care au
fost prezente toate  ju-
nioarelor legitimate la
această disciplină sportivă.

Au participat 112 sportive,
care au reprezentat 14 cluburi
din țară, inclusiv componen-
tele loturilor naționale de ju-
nioare, de la Deva, București și
de la Constanța , evoluția aces-
tora fiind urmărită atât de
ministrul Tineretului şi Spor -
tu lui, Eduard Novak cât și de
președintele Comitetului
Olim pic şi Sportiv Român,
Mihai Covaliu, dar și de repu-
tatul tehnician, antrenorul
emerit Octavian Bellu.

Gimnastele de la LPS Cetate
Deva  au reușit o serie de
rezultate redutabile la această
ediție de campionat națio -
nal.În concursul de la indivi -
dual compus al junioarelor  III
nivlul 2 de competiție, Alessia
Volostciuc a reușit perfor -
manța de a se clasa pe primul
loc cucerind medalia de aur cu
un total de 68,151 puncte. În
finalele pe aparate de la
această  categorie, tânăra gim -
nastă, pregătită de Adela Popa
și Delia Olteanu, a cucerit
medalia de aur la paralele și
bârnă, o medalie de argint la
sărituri iar colega ei de club,
Alexandra Maria Drăgan-
Curcă  o medalie de bronz la
paralele.

Gabriela Ariana Coțu a câș -
tigat medalia de argint la indi-
vidual compus  în concursul de
la categoria a II-a nivelul 3 cu

69.333 puncte  iar Viviana
Gînju a adus la palmaresul
clubului devean o medalie de
bronz. Andreea a câștigat
medalia de aur la paralele iar
Viviana  o medalie de bronz la
acealași aparat iar Cristina
Maria  Popescu a câștigat o
medalie de argint  la paralele
în finala de la junioare II
nivelul 4 competițional.

Concursul ultimelor două
categorii din competiția de la
Izvorani a fost foarte specta -
culos disputa pentru medaliile
ediției fiind interesantă. De-
veanca Erica Elena Gogoașe,
singura reprezentantă a clubu-
lui de la poalele Cetății, com -
ponentă a lotului de junioare
aflat în pregătire la Deva, a
câștigat  medalia de aur și titlul
de campioană  a Româ niei la
individual compus, cu un total
de 49,650 puncte și o medalie
de argint la paralele.

În sfârșit, la junioare I
nivelul 6, Amalia Ghigoarță s-a
situat pe locul al treilea la indi-
vidual compus cucerind astfel
o medalie de bronz ca și la
paralele, bârnă și sol. Colega ei
de club, Adina Crișan s-a clasat
pe locul secund la paralele
unde a cucerit o medalie de
argint.

Menționez că noua campi -
oană națională a României  la
cel mai superior nivel compe -
tițional, cel al junioa relor I,
nivelul 6 este Amalia Puflea de
la CSS Bârlad, care a câștigat ti-
tlul național cu  un total de
54,600 puncte Ea este com -
ponentă a lotului de junioare
de la Deva, lot pregătit de
antrenorii Gina Gogean -Groza,
Monica Micu, Florin Ozun,
tehnicieni coordonați de Lu-
cian Sandu.

Gimnastică

Sportivele de la LPS Cetate
Deva, medaliate la Izvorani



Selecţionerul echipei
feminine de handbal
a României, Adrian

Vasile, a convocat 21 de
jucătoare pentru acţiunea
de pregătire centralizată
de la Bucureşti,
premergătoare
participării la 
Campionatul Mondial 
din Spania.

Tricolorele se vor pregăti la
București  între 23 noiembrie
şi 1 decembrie, după care vor
evolua la CM 2021, competiţie
care se va desfăşura în pe-
rioada 1-20 decembrie, în
Spania.

România face parte din

Grupa C, urmând să joace pe
rând cu Iran (3 decembrie),
Kazahstan (5 decembrie) şi
Norvegia (7 decembrie). Pri -
mele trei clasate se cali fică în
grupele principale. Mențio năm
că România s-a clasat pe locul
12 la precedenta ediţie a Cam-
pionatului Mondial, des fă şu -
rată în 2019, în Japonia.

Lotul României pentru sta -
giul de la finalul lunii:

portari: Diana Ciucă (CS
Rapid Bucureşti), Daciana
Hosu (SCM Râmnicu Vâlcea),
Yuliya Dumanska (Podravka
Koprivnica/Croaţia);

extreme stânga: Ana Maria
Tănasie (CS Minaur Baia

Mare), Nicoleta Dincă (Gloria
Bistriţa), Alexandra Dindiligan
(CSM Bucureşti);

interi stânga: Anca
Polocoşer (CS Minaur Baia
Mare), Bianca Bazaliu (Po-
dravka Koprivnica/Croaţia),
Bianca Harabagiu (Gloria
Buzău), Sorina Tîrcă (CS Rapid
Bucureşti);

centri: Cristina Laslo (CS
Minaur Baia Mare), Andreea
Popa (CS Minaur Baia Mare),
Andreea Rotaru (Gloria
Buzău), Mădălina Zamfirescu
(Gloria Buzău);

interi dreapta: Alina Ilie
(Gloria Buzău), Ana-Maria
Savu (Gloria Buzău);

extreme dreapta: Oana
Borş (CS Minaur Baia Mare),
Laura Moisă (Gloria Bistriţa);

pivoţi: Lorena Ostase (CSM
Slatina), Crina Pintea (Gyori
Audo ETO KC), Alexandra
Subţirică-Iovă nescu (Gloria
Buzău).

De remarcat că la Campio -
natul Mondial de handbal fe -
minin în Spania, va fi
obli gatorie vaccinarea îm-
potriva Covid-19 pentru toți
cei prezenți. Acesta este unul
dintre punctele majore ale
protocolului sanitar al com -
pe tiţiei, dezvăluit de Fede -
raţia interna ţională de
handbal (IHF).
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Handbal  

Pregătire centralizată pentru echipa
naţională înainte de mondiale

Lupte libere 
Luptătorii de la
CSS Petroșani,
pe podium la

naționale

În Sala sporturilor din
Tg. Mureș s-au
desfășurat la finalul

săptămânii trecute între-
cerile CN pentru juniori ,
competiție organizată de
către federația Română de
lupte libere și la care au
fost invitați să participe
sportivii calificați după
derularea etapei de zonă.

La ediția din acest an, doi
sportivi legitimați la CSS
Petroșani, unde se pregătesc
cu prof. Gheorghe Răducu
(Lele) au reușit să cucerească
medalii importante pentru
palmaresul clubului din Valea
Jiului. Astfel Claudiu Caldăraș
este noul campion național la
categoria 61 kg.  După ce
acesta a câștigat finala probei
și totodată me dalia de aur pen-
tru evoluția sa. O medalie de
bronz a cucerit Sebastian Bor-
bely  la categoria 70 kg, el fiind
învins în semifinala com -
petiției dar rezultatul obținut
este unul foarte bun pentru
sportivul din Petroșani.
Felicitări!

Într-o recentă declarație
șeful statului Klaus Io-
hannis a făcut afirmația

tranșantă că statul român
este un stat eșuat.

Consecvent modului de ex-
primare și întregului său com-
portament a ’’omis’’ să ne
pre  cizeze de unde a tras această
concluzie și mai ales care este
aportul său la situația pre zen -
tată.

În realitate șeful statului
Klaus Iohannis, care ar trebui să-
și păstreze statutul de neutrali-
tate, tratează chestiunea ca și

cum el nu ar avea niciun
amestec sau contribuție.

Contrar așteptărilor româ -
nilor, Klaus Iohannis a abordat
din prima clipă problemele stat-
ului și ale întregii societăți cu
indiferență și având în mod viz-
ibil un singur scop: menținerea
și prosperarea la putere a unui
grup restrâns legat de interesele
de partid ale ’’colaboratorilor’’ și
nicidecum abordarea cinstită și
fără părtinire a chestiunilor de
care statul român s-a izbit.

Sintagmele ’’partidul meu’’,
’’guvernul meu’’, ’’colaboratorii
mei’’ și altele de aceeași natură
sunt mai mult decât simple
scăpări de limbaj: ele exprimă
esența funcționării președinției
României la această oră: dez -
binare, ură, excluderea opiniilor
contrare și ignorare a nevoilor
reale ale națiunii române.

Încălcând o dispoziție esen -
țială a Constituției, a renunțat la
statutul de neutralitate impus și

din prima clipă a pus pe picioare
parteneriatul cu P.N.L., par-
ticipând și la Congresul acestui
partid și în prezența a 5000 de
persoane, a refuzat să respecte
cele mai elementare norme de
comportament în condiții de
pandemie (purtarea măștii și al-
tele).

Autorul acestui articol nu
împărtășește și nu sprijină
ieșirile politice ale principalului
partid de opoziție. Aceasta nu
înseamnă că primul om în stat
se poate manifesta zgomotos și
cinstit către eventuala dis-
trugere a P.S.D. –ului. Aceasta în
con dițiile în care ‘’statul eșuat’’
are nevoie de o politică coerentă
și de colaborare pentru men -
ținerea echilibrului, caracteristic
unui stat democratic. 

Ne reamintim că din prima
clipă, opinia publică a fost
interesată despre realitatea sau
irealitatea afirmațiilor, care
circulă despre averea preșe din -

telui. Acesta a tratat chestiunea
cu aroganță și s-a mulțumit ca în
locul adevărului să vehiculeze
aberații referitoare la izvorul
averii sale, în principal așa-
zisele meditații și alte surse
modeste, în afara oricărei
explicații verosimile.

Grav este faptul că preșe din -
tele Klaus Iohannis și apropiații
săi, continuă să susțină o politică
de încurajare a ocupării func -
țiilor publice pe singurul criteriu
al obedienței, eliminând treptat
evaluarea obiectivă, bazată pe
fapte și realizări care au folosit
societății. A devenit notoriu că
președintele ‘’patronează’’ ocu-
parea posturilor pe baza unor
criterii care exclud competența
și gândirea în folosul comu -
nității.

Așa cum am arătat sistemul
selecției după criterii subiective,
a devenit o povară pentru
funcționarea economică și so -
cială. 

Din păcate producția este
implicată în declanșarea și apoi
agravarea tuturor crizelor care
au dus România în situația
actuală. Ceea ce este grav,
reprezintă confuzia dintre insti -
tuții și amestecul președin te lui
în funcționarea adminis trației
publice și a sistemului legislativ

Românii și-au pierdut încre-
derea în președintele statului
care nu-i mai reprezintă și care
patronează un sistem economic
și social contrar intereselor celor
care mențin încă la un nivel ac-
ceptabil funcționarea statului. 

Considerăm deci, că una din
primele măsuri ar fi sus-
pendarea din funcție a preșe -
dintelui Klaus Iohannis și
alegerea provizorie deocamdată
a unei persoane interesate și fi-
dele națiunii române.

Președinte,
Cornel Mihăiescu Gavrilă

PARTIDUL DREPTĂȚII SOCIALE - Filiala Județeană Hunedoara

PREȘEDINTELE UNUI STAT EȘUAT…



Domină piețele prin
varietatea de forme
și mărimi, fiind gata

să-și ofere miezul dulce și
parfumat celor care-l
prețuiesc. Cu aroma-i
inconfundabilă și gustul
fin, dovleacul dulce este
un adevărat răsfăț culinar,
dar și un izvor de vitamine
și minerale, care aduc 
beneficii importante or-
ganismului, mai ales în pe-
rioada sezonului rece. 

Origine și soiuri
de dovleac

Dovleacul își are originea
în America de Sud, în Europa
a început să fie cultivat abia
din secolul al XVI-lea. La noi a
apărut puțin mai târziu, prin
secolul al XVIII-lea, fiind
foarte repede apreciat pentru
gustul lui minunat. Chiar dacă
în lume există zeci de soiuri
de dovleac, în țara noastră
doar două dintre ele sunt
folosite cel mai des:

Dovleacul plăcintar
Este cel mai popular soi

care se cultivă la noi. Are cu-
loarea portocalie, este rotund
și turtit, cu un gust dulce și
aromat, fiind folosit mai ales
la prepararea plăcintelor sau
supelor. Iar dacă dorim să fie
cât mai dulce, îl vom alege pe
cel mic și fraged. 

Dovleacul 
lunguieț

Are culoare gălbuie, este
mai puțin dulce, fiind folosit
pentru copt sau garnituri cu
legume. Cunoscătorii ne
sfătuiesc să-i alegem pe cei
care au coaja curată, fără pete
și tare, astfel încât să nu poată
fi străpunsă cu unghia. Doar
așa știm că dovleacul este
bine copt și bun pentru gătit.

Proprietăți 
terapeutice

Potrivit specialiștilor, din
punct de vedere nutriţional,
dovleacul este similar mor-
covului. Bogat în betacaroten,
are proprietăți antiinflama-
toare și antioxidante, este an-
ticancerigen și antidiabetic.
Are foarte puţine calorii, dar
este o sursă bogată de fibre,
minerale, vitamine, fiind re-
comandat de nutriționiști
pentru controlul colesterolu-
lui şi reducerea greutății cor-
porale. Nici cantitățile de fier
și magneziu din conținutul
său nu sunt de neglijat. Se
poate consuma în stare
crudă, fiind sărac în grăsimi şi
în calorii sau sub formă de
piure, budincă, salate și suc. 

Remedii naturiste cu
semințe de dovleac
Virtuțile vindecătoare ale

semințelor de dovleac au fost
cunoscute încă din timpuri
străvechi. Consumate în stare
crudă, semințele de dovleac
pot ajuta la tratarea afecțiu -
nilor intestinale și durerilor ar-
ticulare. 

De-a lungul timpului,
calitățile terapeutice ale
semințelor de dovleac au de-
venit tot mai cunoscute, medi-
cina naturistă folosindu-le
pentru tratarea mai multor
afecțiuni. Cu un conținut ridi-
cat de zinc, acestea ajută la
întărirea sistemului imunitar,
prevenind osteoporoza,
potrivit click.ro. Au valoare
antioxidantă, combat consti -
paţia, balonarea, protejează
muşchiul cardiac, rinichii, sunt
diuretice şi favorizează re-
generarea  părului.  De aseme-
nea, seminţele de dovleac sunt
un remediu în afecţiuni ale
vezicii urinare şi ale prostatei,
cu efecte benefice în tratarea
cistitelor.

Pentru tratarea
articulațiilor

În trecut era folosit așa nu-
mitul ”lapte de bostan”, care
se obținea din două linguri de
semințe descojite, cu pielița
verde păstrată, la care se
adăuga un pahar cu apă
caldă. Semințele erau lăsate
peste noapte pentru a se
umfla, apoi se treceau prin

mașina de tocat, peste ele
turnându-se apa în care au
fost puse. Se obține astfel un
amestec omogen care se con-
suma timp de 10-15 zile, ex-
cluzându-se din dieta zilnică
alcoolul, mâncărurile sărate
și condimentate.

Remediu în caz de
cistită

Infuzia din semințe de
dovleac este o variantă
benefică. Pentru obținerea ei
se zdrobesc 200 g semințe,
peste care se toarnă 500 ml.
de apă clocotită. Se lasă la in-
fuzat timp de 8-10 ore, se
consumă fierbinte, câte 100
ml, de patru ori pe zi, în inter-
valul dintre mese. Un astfel de
remediu ajută și la opti-
mizarea digestiei.

În caz de prostată
Ceaiul din semințe de

dovleac este un bun remediu.
Se prepară din două linguri
de semințe cu coajă, date prin
râșnița de cafea, apoi se pun
la fiert într-o cană cu apă.
Ceaiul se fierbe timp de 15
minute, se consumă două-trei

căni pe zi până la atenuarea
simptomelor.

În cazul 
insomniilor

Se folosește decoctul din
semințe de dovleac, care are
și efect sedativ. Pentru pre pa -
rarea lui se zdrobesc semin -
țele de dovleac, necurățate de
coajă, care se fierb în 250 ml
de apă. Se lasă la infuzat timp
de cinci minute apoi se
consumă îndulcit cu miere,
înainte de culcare. În astfel de
situații, este recomandată o
cură de două săptămâni. Și
cum toate soiurile de dovleac
au efect ușor sedativ,
nutriționiștii recomandă, mai
ales persoanelor astenice,
consumul a 50 de grame de
semințe prăjite pe zi. 

Pulpa de dovleac
Este, de asemenea, un

remediu de necontestat, fiind
utilă într-o multitudine de
afecțiuni. Cu un conținut ridi-
cat de betacaroten și vita -
mina E2, pulpa de dovleac are
proprietăţi uimitoare. Poate fi
consumată sub formă de
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piure sau coaptă, ajutând la re-
generarea celulelor pancrea -
tice deteriorate, ducând la
creşterea nivelului de insulină
din sânge scrie adev.ro. Este
indicată și persoanelor care
suferă de astm bronșic sau
anemie.

În cazul astmului
bronșic

Se pregătește un preparat
din 500 g dovleac crud, care
se amestecă cu 100 g petale
de trandafir, 5 frunze de
pătlagină tăiate mărunt, 2 lin-
guri de miere de albine și un
litru de vin roșu, sec.
Amestecul se pune la foc, se
aduce la punctul de fierbere,
dar nu se lasă să dea în clocot.
Se infuzează timp de 24 de
ore sub capac, apoi se
strecoară și se stoarce bine.
Se consumă câte o lingură, de
cinci ori pe zi, timp de două-
trei săptămâni.

Pentru detoxifierea
organismului

Feliile de dovleac curățate
și tăiate bucăți (aproximativ
500 g.) se fierb apoi se
pasează. Pentru omogenizare,
la pasta obținută se adaugă și
o parte din apa în care a fiert
dovleacul. Preparatul obținut
se împarte în două și se
consumă pe durata unei zile. 

Persoanele obeze
Vor consuma 1,5 kg. de

dovleac pe zi, fiert sau copt.
Cantitatea se împarte în cinci
doze și se poate stropi cu suc
de lămâie sau grepfruit. Pen-
tru arderea mai rapidă a
grăsimilor, se condimentează
cu ardei iute.

Terciul din dovleac
Are proprietăți diuretice,

purgative și sedative. Se
prepară din 2,5 kg de pulpă,
care se fierbe în lapte. În loc
de sare, se adaugă două
arome vegetale: frunze de
cimbru şi de tarhon, tăiate

mărunt. Cura se poate repeta
de două ori pe săptămână. 

Sucul de dovleac
Este util persoanelor cu

probleme renale, hiperten-
sive sau celor care suferă de
oboseală cronică. De aseme-
nea, pectina din sucul de
dovleac ajută organismul să
scape de excesul de coles-
terol, potrivit frunzăverde.ro.

Sucul se poate obține
dintr-o felie de dovleac,
curățată de semințe și coajă,
tăiată bucăți, din care se
stoarce sucul. Bucățile de
dovleac pot fi puse și într-un
blender, peste care se toarnă
puțină apă caldă. Sucul
obținut este turnat în căni și
se consumă într-un interval
de 20 de minute. În caz con-
trar, își pierde proprie tățile.

Uleiul 
de dovleac

Supranumit”farmacia
dintr-o coajă de nucă”, uleiul
din dovleac, obținut prin pre-
sarea la rece a semințelor de
dovleac are proprietăți vinde -

cătoare, dar și un gust de-
osebit, sintetizând toate ele-
mentele nutritive conți nute de
sămânță. Este eficient în
tratarea diabetului, pentru
sănătatea tractului urinar și,
fiind un ingredient antiinfla-
mataor, ajută inima. 

În caz de colită
Uleiul obținut din semințe

de dovleac s-a dovedit a fi
foarte util. De aceea, înaintea
meselor principale, este bine
să se consume o salată din
morcovi curățați de coajă, dați
pe răzătoare, asezonați cu
două lingurițe de ulei din
dovleac și suc de lămâie.
Tratamentul durează 14 zile,
timp în care nu se consumă
carne sau alte preparate bo-
gate în proteine.

În preparatele
culinare

Uleiul de dovleac are o largă
întrebuințare, fiind folosit în
salate din legume, paste, piure
de cartofi, sosuri, preparate cu
orez etc. Iar pentru ca
preparatele din carne sau
pește să aibă un gust unic, se

vor stropi, la final, cu puțin ulei
de dovleac.

În cosmetică
Este utilizat în cazul tenului

uscat, sensibil și aspru.
Întărește capilarele și previne
efectul pielii vinete, spun
specialiștii. Bogat în vitamina
A, uleiul din semințele de
dovleac accelerează regene -
rarea pielii. 

Știați că?
• Un singur dovleac poate

avea peste 500 de semințe. 
• Fiecare parte din planta

dovleacului poate fi consu -
mată, fie de oameni, fie de ani -
male, scrie unica.ro. 

• Florile, semințele și
fructele sunt recomandate
pentru consumul uman, iar
frunzele și lujerii pot fi folosiți
pentru furajele animalelor. 

• Americanii folosesc foarte
des la gătit dovleacul la
conservă. O ceașcă de cubulețe
de dovleac are mai puțin de
100 de calorii și numai
jumătate de gram de uleiuri
grase.

Cornelia Holinschi
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Veți avea una program de lucru
foarte aglomerat, din care nu
vor lipsi emoțiile sau situațiile
tensionate. Nu trebuie să vă
impacientați, pentru că efor-
turile voastre dau roade, iar lu-
crurile vor intra pe făgașul
normal. Până la urmă, per-
soanele conflictuale vor ceda.

Trebuie să profitați din plin de
zilele libere, pentru ca să
realizați un proiect deosebit de
important pentru voi. Nu este
exclus să plecați într-o călă -
torie. La serviciu trebuie să fiți
pe fază, să luați inițiative, pen-
tru a beneficia de recompensele
financiare dorite.

În perioada următoare veți rea -
liza lucruri frumoase, la care nici
n-ați visat. La serviciu trebuie să
dați dovadă de mai multă fermi-
tate și să aveți încredere în forțele
voastre. Doar așa veți reuși să
treceți cu bine peste toate impe -
dimentele. În dragoste, lucrurile
încep să se așeze.

Pentru a câștiga bani în plus,
este necesar să munciți mai
mult la serviciu sau să acceptați
o colaborare care vi se propune.
Gândiți-vă bine înainte de a face
acest pas, pentru că el poate
avea și capcane. Programul de
lucru va fi foarte aglomerat, iar
colegii încearcă să vă ajute.

În perioada următoare vor fi
unele schimbări la serviciu, mai
ales că o parte dintre colegi vor
pleca în altă parte. Schimbările
pot fi în favoarea voastră și vă
pot aduce bani în plus la sfârșit
de lună. Este posibil ca un pri-
eten să vă ceară sprijinul într-o
problemă delicată.

La serviciu veți avea un pro-
gram destul de încărcat în pe-
rioada următoare, mai ales că
se apropie sărbătorile de iarnă.
În tot acest timp, oboseala se
acumulează, așa că trebuie să
vă drămuiți cu atenție timpul
de lucru. Bugetul vostru va
crește treptat.

În această perioadă, veți face un
pas important în carieră sau vă
veți găsi un alt loc de muncă pe
care vi-l doriți de mulți ani. Totul
este să vă urmați intuiția și să
puneți în balanță avantajele sau
dezavantajele, fără să țineți cont
de nimeni. Concentrați-vă pe
ceea ce doriți să faceți.

La locul de muncă nu sunt
probleme deosebite, toate
activitățile se vor derula fără
incidente. Asta pentru că,
colegii se străduiesc, alături de
voi, să finalizați totul la timp. În
viața de familie se întrevăd
schimbări, mai ales pentru cei
care au copii.

Astrele vă favorizează și vă
ajută să faceți pași importanți
în privința carierei. Este posibil
să primiți oferte tentante de
muncă și nu știți ce hotărâre să
luați. Ar fi bine să cereți și
părerea familiei, mai ales dacă
va trebui să vă desfășurați ac-
tivitatea în altă localitate. 

Urmează să stabiliți detaliile
unui contract important la locul
de muncă. Este o perioadă pro -
pice negocierilor și trebuie să
profitați din plin de acest lucru.
Tot în această perioadă veți
achiziționa lucruri importante
pentru familia voastră, mai ales
că se apropie sărbătorile.

Este posibil să aibă loc o schim-
bare legată de serviciul vostru
și astfel, veți profita de anumite
conjuncturi favorabile. Toto -
dată, veți avea cheltuieli mari
dar reușiți să le faceți față. Fa-
milia este alături de voi și vă
sprijină necondiționat.

Sunt șanse mari să vă renegociați
salariul și să obțineți un bonus
consistent. Veți avea multe be -
neficii care vă vor răsplăti munca
depusă. Este posibil să faceți
investiții mari în această  peri -
oadă, iar acest lucru vă agită.
Păstrați-vă calmul, lucrurile vor
fi în favoarea voastră.

• Despre dragoste...
- Iubito, descrie dragostea ce o ai pentru mine.
- E ca și cum aș număra stelele...
- Oaaau!... adică infinită?
- Nu, pierdere de timp.

• Întâlnire între colegi
- Salut, Bulă! Vai, de când nu ne-am mai văzut!
- Am auzit că ai terminat Dreptul!
- Da, sunt licențiat.
- Și am auzit că ai făcut și Jurnalistica?
- Da, mă gândesc să fac și masteratul!
- Bravo, ține-o tot așa! Dă-mi și mie un meniu Big

Mac mare...

• Între prieteni
– Auzi, când îmi dai datoria?
– Măi, da’ curios mai ești!

• Amintiri…
– Iubire, îți aduci aminte ce bine era acum 10

ani?
– Dragule, dar noi nici nu ne cunoșteam pe vre-

mea aceea!
– Exact!

• Două blonde:
– Fată, ai auzit că pe hornarul nostru l-a călcat

mașina?
– Vai, tu, că nici pe acoperiș nu mai ești în

siguranță!

• Constatare...
La anumite persoane, inteligența este ca și

COVID-ul:  sunt purtători, dar nu au niciun simptom.

MINISERIAL:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Sâmbătă, 20 noiembrie, ora 22,10

Chip de înger 
Acțiunea filmului are loc într-un orăşel italian

de pe malul mării, unde un şir de crime miste-
rioase înfioară comunitatea. În astfel de condiții,
cazul îi este încredinţat inspectorului Roberto
Parisi, specialist în crimele în serie. Acesta
descoperă că toate victimele locuiseră o vreme
la centrul de recuperare Santa Teresa, condus de
sora Serafina. Ca să afle ce se întâmplă dincolo
de uşile închise, Parisi o trimite acolo pe colega
lui, Angela Garelli, ea însăşi fostă toxicomană. În
timp ce îşi urmează tratamentul, Angela se
trezeşte prizonieră a unui labirint de intrigi şi de
secrete pe care nimeni nu le-ar fi crezut posibile
în orăşelul lor aparent liniştit.

Sâmbătă, 20 noiembrie, ora 20,10

Dincolo de uși 
Filmul vorbește despre Helen, o englezoaică

sofisticată, directoare pentru relațiile cu publicul
într-o firma londoneză, care duce o viață normală
alături de Gerry, un romancier în ascensiune. Dar
viața ei se schimbă atunci când află că este dată
afară din serviciu. Întorcându-se acasă mai de-
vreme ca de obicei, ea  ratează metroul, ușile
glisante ale vagonului se închid, întrerupându-i
continuarea drumului. Pe drum, grăbită să-i
povestească lui Gerry ce zi proastă a avut, este
agresată, dusă la spital și, într-un târziu ajunge
acasă, unde Gerry tocmai face un duș. Ce s-ar fi în-
tâmplat dacă ea nu pierdea metroul și ajungea
acasă, unde ușuraticul Gerry era în pat cu Lydia,
este  greu de prevăzut.

TVR 2

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

B - A - H - S - C - RAUL RAPELOR - RN - ARAR - PO - RUSOR - RACAI - SEA - PA - AC - AO - SASUL - IN - RJ - CIL - BOA - V - G - V - CUIER -
RASAD - RAUL MARE - GLISOR - SA - LOIALE - PUF - TV - VAS - BE - ELE - TIR - RAITA - T - AH - IAPA - EVA - NALTI - SLAV - VULGAR - AE
- ERA - UMANE - CAS - CHITAI - AP - LARI - MACRE - GM - G - UDE - DROB - LAIC - AER - FLOARE - SALAS - RARAU - URSA - BC - ER - VITE
- I - II - ETA - AN - AIEVE - SS - N - IA - PAROS - ALA - BIO - SANCRAI - TORR - DRAPA - CEAUS - OALA - VIITOR - BEC - JIGUROSITA - ATA



Oțară nu poate fi
guvernată de oa-
meni care n-au con-

dus un SRL, de țepari și
bețivi prin SUA, de inculții
cu diplome luate din Occi-
dent și SUA, care n-au tre-
cut o zi pe la școală.
Numirea lui Orban și Cîțu a
fost cea mai slabă alegere a
Președintelui! Alegerile și
hotărârile nu se concep la
terenul de golf de la Pianu. 

Țara moare și fierbe, 
iar politicienii își împart

ciolanul! 

Domnule Președinte, vă
rog, optați între binele țarii și
ciolan! Cîțu aproape a distrus
țara, de ce tot insistă să o
distrugă de tot? Orban a făcut
la fel, el uită că a condus prost
această țară. Creditele mari s-
au făcut pe vremea lui. Vor
veni și,,slabii din PSD la ciolan.
Au sosit câinii la Măcelărie!
Carnea se numește PNRR!
Julien este paznic, nu stă dege-
aba, vrea sa prindă și el o
bucată, iar vulpile veghează!
De ce suntem aici? Pentru că
bugetarii și-au dat salarii
uriașe, pensii enorm de mari,
drepturi nesimțite, fără să
muncească nimeni nimic. Pen-
tru că plecăm cu prostia de la
educație și ajungem la
incultură. Prostia este cea mai
bine plătită. Justiția și alții
veghează. Nu a pățit nimeni
nimic, faptul este un fals. Eu
fac legea, favorabila mie, ca să
pot fura cu legea în mână.
Proștii și inculții nu au ce
căuta în politică. Educația este
temelia, școlile se dărâmă
peste elevi, nu există bani pen-
tru repararea acestora, pentru
asigurarea transportului
elevilor, pentru crearea de
condiții decente de studiu. 

Cu cât știi mai puțin, 
cu atât mai bine!

Pentru că, politicienii te vor
incult. Un om cult detectează
mai ușor politicienii, limbajul
de lemn, demagogia, manipu-
larea. Bolnavii, care sunt
săraci și nu au bani de medica-

mente, merg și se roagă în bis-
erici. Ei speră sa găsească la
preoți alinare. 

În fiecare duminică, preoții
care primesc bani mai mult
decât educația, sănătatea și
cultura la un loc, te vor pune în
genunchi să te rogi pentru
binecuvântarea conducă to -
rilor țării, a celor care te-au
prostit, vaccinat forțat, păcălit
și îmbolnăvit. Trebuie să stai
în genunchi și să le mulțu -
mești ca te-au lăsat în viață.
Dar politicienii și BOR te vor în
genunchi!

Trăim vremuri de o tristeţe
fără margini. Mitocănia a de-
venit politică de stat, analfa-
betismul e promovat ca
vir tu te a lipsei de conflictuali-
tate, iar educaţia o anexă bună
de oferit celor mai inculţi şi
mai lipsiţi de caracter dintre
profesorii ţării. 

Societatea românească 
se sufocă

Sub neruşinarea celor care
pretind că deţin adevărurile,
mai grav, adevărul unic.
Educaţia, ca sistem şi ca va -
loare, a început să piară în mo-
mentul în care marea
majo ritate a profesorilor din
universităţi au transformat-o
într-o afacere, renunţând pen-
tru un pumn de bani la orice
exigenţă profesională sau
morală. Toţi am văzut în jurul
nostru şi am ştiut că şcoala se
năruie în clipa în care profitul
a devenit valoare şi pentru
instituţie şi pentru profesor,
când facultăţile de stat cu
specializări la modă au de-
venit uzine monstruoase de
fabricat şomeri cu patalama,
dar buni de plată. Pentru că,
nu-i aşa, cu cât mai prost, cu
atât mai util, căci fiecare
restanţă se plăteşte... Când
profesorii cu trei norme din
facultăţi au început să formeze
profesori mediocri de liceu,
care, la rândul lor, fabricau
elevi submediocri şi aşa mai
departe.

Toată maşinăria infernală a
imposturii pedagogice a fost
încinsă politic ani la rând, pen-

tru că în joc erau bani mulţi,
pentru că existau interese eco-
nomice majore în jurul fabri-
cilor de diplome. Astfel încât,
după aproape trei decenii de
educaţie liberalizată, şcoala
românească, de la grădiniţe şi
şcoli speciale, până la univer-
sitate, este un câmp de bătălie,
pe care se înfruntă rectori
deveniţi senatori ai puterii
(mereu ai puterii), cu inspec-
tori şi directori numiţi şi
acţionând exclusiv politic, cu
profesori umiliţi şi resemnaţi,
cu studenţi visând doar să uite
şi să plece, cu elevi abuzaţi sau
dezabuzaţi, cu copii resimţind
şcoala ca un blestem, ca o mal-
tratare. Acest sistem educa -
ţional intoxicat a scos
pla  giatori și doctoranzi inculți.

Slugărnicia şi dispreţul se
deprind din copilărie

Sărac fiind, de mic copil
înveţi că doar pupând mâna
şefului sau a popii ai o şansă
să reuşeşti. Fiind bogat, tre-
buie să demonstrezi că eşti
tare, dacă ştii să-i scuipi în
creştet pe rataţii care te-au
făcut să fii bogat. În nicio
variantă nu e nevoie de
educaţie, de şlefuire de carac-
tere, de respect sau demnitate.
Alături de spectacolul obsce -
nităţii din mass media, şcoala
prăbuşită este celălalt vehicul
cu care ne întoarcem legaţi la
ochi, printr-un labirint în-
tunecat, înspre o lungă noapte
a minţii colective, a tăcerii şi a
supunerii voluntare.

Nicio societate nu a reuşit
având în fruntea ei oameni
slabi, fuduli şi intoleranţi; sau,
când a reuşit pentru o vreme
scurtă, s-a prăbuşit apoi în
sânge. Şi s-a ridicat cu
adevărat abia prin educaţie şi
cultură, nu prin ignoranţă şi
dogmatism. Putem să dăm
vina pe oricine, putem să ne
comparăm cu cine vrem şi să
arătăm cu degetul cât vrem în
afară. 

Până una-alta, nu avem un
singur ministru care să
vorbească şi să scrie corect
româneşte. Şi nici măcar unul

singur care să aibă o problemă
cu asta, să dorească să se
educe el însuşi ori măcar să se
ruşineze de handicapul lui. De
aceea, reconstrucţia şcolii,
adică a naţiunii înseşi, trebuie
începută simultan şi de jos, şi
de sus.

Deci: politicienii sunt slabi
si inculţi, ticăloşi, fuduli.
Mamă, ce fuduli sunt! De
parcă lumea a început şi o să
se sfârşească cu ei. Cei mai
mulţi sunt aşa. Adică, vreo
99%. Chiar dacă nu le au toţi
pe toate cele de mai sus.

Cei mai mulţi nu prea au
resurse intelectuale - stau
prost cu logica, cu raţiunea.
Asta înseamnă, la oricare mu-
ritor, prostie. Unii pot gândi,
dar sunt ticăloşi: tot prostie.
Alţii, chiar au mai şi citit, dar
ori nu gândesc, ori sunt lepre,
aşa că cititul nu le foloseşte şi
deci, tot slabi  sunt. Unii au
venit cu entuziasm, dar pe
drum au rămas fără el. Şi asta
e prostie.

Să fii slab ca om politic
înseamnă să ai o minte slabă,
să fi mincinos, hoţ, corupt,
ticălos, incult, egoist, lipsit de
responsabilitate, încrezut,
arogant, fudul. De aceea, şi po-
litica acestor politicieni este
de cea mai proastă calitate.
Recunoaşte-ţi ceva pe aici prin
jur?

Şi aşa sunt şi rezultatele
politicii lor. Cum să aibă ei
grijă de ţară dacă sunt slabi.
Cum să administreze corect
bugetul dacă sunt hoţi? Cum
să facă ei legi bune dacă sunt
inculţi? Cum să facă ei legi
bune dacă au minţi slabe şi de-
formate? Cum să se gândească
la interesul naţional când se
gândesc, că atât îi duce capul,
la cel personal?

Întrebaţi-i încotro se
îndreaptă România, sau, după
mintea lor, încotro ar trebui să
se îndrepte. Habar nu au! Nu
are niciunul o imagine despre
o Românie care să fie a tuturor
şi nu numai a lui şi a găştii lui
de tâlhari, travestiţi în
reprezentanţi ai poporului.
Urmariți-i pe Cîțutu,Turcan,

Orban, Voiculescu, Anisie, Pop
etc.

Întrebaţi partidele acelaşi
lucru, dacă au un proiect
naţional pentru România,
adică o proiecţie în viitor a
acestei ţări. Nu au! Vă vor
arăta programe, adică nişte
liste pe care înşiră de-a valma
obiective populiste, obiective
realiste, obiective fanteziste,
obiective europeniste (adică
dictate de la Uniune) şi pe
urmă măsuri. Ce dacă obiec-
tivele se anulează reciproc, ce
dacă măsurile se fugăresc una
pe alta. Nu contează, oricum
totul e la mişto. Pentru proşti,
după cum consideră ei. Că, în
mintea lor, proştii sunt ceilalţi.

Păi, măi oameni buni, dacă
nu ştii în ce casă vrei să stai
mâine, cum să te apuci să o
construieşti? Şi dacă te apuci
să arunci banii fără un plan,
fără un proiect, fără să ştii cât
te costă şi dacă ai banii nece-
sari, nu înseamnă că eşti
prost? Da’ prost de-a binelea?

Aşa că:   Politicienii sunt
slabi pentru că Dumnezeu le-
a dat o şansă extraordinară -
aceea de avea grijă de semenii
lor, de mii şi milioane de se-
meni - iar ei o ratează în
modul cel mai jalnic şi ordinar
cu putinţă. 

SCAPĂ CINE MAI POATE!!
VĂ AȘTEPT LA ”MĂCELARIA
LUI CÎȚU”, GAJATĂ DE ORBAN!
MĂ grăbesc, merg la o partidă
de golf la Pianu! AH!! AM
UITAT PALTONUL PE CAPOTA
MȘINII! AȘTEPT PE CIOLACU
, DÂNCU LA MĂCELĂRIE. Ba-
ronii și Primarii așteaptă
PRADA.

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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Mod de preparare:
Făina se cerne într-un vas

mai mare. Separat, se bate oul
întreg, se adaugă puțină sare,
oțetul, două linguri de ulei și
200 ml de apă rece. Ingredi-
entele lichide se toarnă peste
făină, se amestecă bine și în-
cepe frământarea. Când alua -
tul devine elastic și nelipicios,
se acoperă sau se înfoliază,
lăsându-se  să se odihnească
aproximativ 30 de minute.
Între timp, dovleacul se taie
în două, se descojește, se
curăță de semințe, se taie
bucăți și se rade prin răză toa -
rea mare. Separat, se topeşte
untul și se adaugă dovleacul

răzuit, împreună cu zahărul,
puțină sare, aromele și zeama
de lămâie. Dovleacul se că leş -
te până începe să se înmoaie,
apoi se lasă să se răcească.

Aluatul pentru plăcintă se
întinde cu sucitorul într-o
foaie foarte subțire, dreptun -
ghiulară, pe o față de masă
presărată cu făină. Se întinde
la început mijlocul aluatului,
iar după ce acesta s-a subțiat,
se trage ușor cu mâna de mar-
gini, în așa fel încât aluatul să
depășească dimensiunile
blatului. Marginile mai groase
de aluat se vor decupa. Alu-
atul subțire se unge pe toată
suprafața cu unt topit, dar nu

fierbinte, amestecat cu uleiul
rămas. 

Se păstrează 2-3 linguri de
ulei și unt, pentru ca să se
ungă plăcinta deasupra,
înainte de a se da la cuptor. 

Suprafața unsă  de aluat se
presară cu pesmet, apoi pe
aluatul de la una dintre la-
turile lungi ale mesei se pune

toată umplutura. Din această
parte se prinde fața de masă,
pe margine, se ridică ușor, ast-
fel încât plăcinta să se ruleze
cu umplutura înăun tru. Mar-
ginile se pliază către interior,
obținându-se astfel un cilin-
dru lung. 

În funcție de preferință, din
ruloul obținut se face o spirală

sau se răsucește sub formă de
U, în așa fel încât să intre toată
cantitatea într-o tavă mai
mare, tapetată cu hârtie de
copt. 

Deasupra plăcinta se unge
cu amestecul de unt și ulei,
apoi se dă la cuptor pentru
30-35 de minute, până când
se rumenește. 
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Mod de preparare:
Dovleacul se taie la un capăt,

în partea cu codiță, așa cum se
procedează cu pepenele. Se
curăță pe exterior, iar din inte-
rior se îndepărtează sâmburii
cu partea ațoasă. Usturoiul,
zdrobit fin, se amestecă bine cu
două linguri de ulei, iar cu muj -
deiul obținut se unge dovleacul
pe interior, dar și pe exterior. 

Separat, într-o tigaie se
călește ceapa în două linguri de
ulei, iar când devine sticloasă,

se adaugă ciupercile tocate și
ardeiul roșu tăiat cubulețe.
Când legumele și-au schimbat
culoarea, se adaugă și carnea
tocată, amestecându-se con-
tinuu, până ce carnea devine
albicioasă. Compoziția se ia
apoi de pe foc, se adaugă orezul,
sarea, piperul și pătrunjelul
verde. 

Dovleacul pe care l-am pre -
gătit se va umple cu amestecul
de carne și ciuperci, deasupra
se rade cașcaval, după care i se
va pune capacul. Dovleacul se
înfășoară apoi în mai multe
straturi cu folie de aluminiu și
se dă la cuptorul încins, pentru
90-100 de minute, până devine
fraged.

INGREDIENTE

un dovleac rotund, mediu, 150-120 g orez, în funcție
de mărimea dovleacului, 400 g carne tocată, 5 ciuperci
medii, un ardei roșu, o ceapă mare, 4 linguri de ulei,
2-3 căței de usturoi, pătrunjel verde, sare, piper.

DovlEac uMPluT, la cuPToR

PlăcINTă cu DovlEac

INGREDIENTE

450 de grame de faina albă, un ou, o linguriță de
oțet, sare, 150 g unt, 60 ml. de ulei, un dovleac
plăcintar de 1,2-1,5 kg, 120 g zahăr pentru umplutură,
2 lingurițe scorțișoară, nucșoară opțional,  vanilie,
pesmet, zahăr pudră.

INGREDIENTE

1 kg miez de dovleac, o ceapă mare, un ardei gras
roșu, un cățel de usturoi, 5 litri de apă, două linguri de
ulei de măsline, sare și piper alb, după gust.

Mod de preparare: 
Dovleacul se curăță, se

taie bucățele și se pune la
fiert în apă cu sare. Între
timp, se curăţă ceapa, us tu -
ro iul, ardeiul gras şi se pun
toate la fiert împreună cu
dovleacul, la foc mic. După ce
legumele au fiert, supa se
strecoară. Bucățile de
dovleac se pasează cu

mixerul, iar peste piureul
obținut se toarnă supa în
care au fiert legumele. Supa
cremă se condimentează cu
sare și piper după gust, se
adaugă și uleiul de măsline și
se mai lasă să dea un clocot.
Pentru un plus de savoare, se
mai pot adăuga câțiva sâm-
buri de nucă sau muguri de
pin.

Supă cremă de dovleac
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TALON DE ANUNŢ GRATUIT PENTRU PERSOANE FIZICE

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IMOBILIARe
l Vând apartament Deva, 60 mp.,

str. Al. Pescarilor, bl.A 10. sc.1, parter
față, colț, două intrări, băi, focuri,
beci, terasă, proiect balcon, posibilități
de extindere o cameră. Preț: 255.000
lei, telefon: 0753.671.752.

l Vând apartament 3 camere,
bucătărie, baie, fără îmbunătățiri.
Preț: 30.000 euro, telefon:
0737.148.544.90.

l Vând apartament 3 camere,
baie +bucătărie, cartier Dacia, Al,Ro-
manilor, bl.11, sc.I, et.4, ap.19. Preț:
50.000 lei, telefon: 0737.148.544.

l Vând garsonieră Brad, et.3,
vedere în ambele părți, ușă metalică,
termopan, complet mobilată și utilată.
Preț: 17.000 euro, telefon:
0737.192.061.

l Vând apartament Deva, str.
Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter, 60 mp,
2 intrări, focuri, beci, terasă, posibili-
tate extindere. Preț: 255.000 lei, 
telefon: 0753.671.752.

l Vând garsonieră, 38 mp, et.1,
gresie, faianță,termopan, ușă
metalică, CT. Preț: 14.500 euro, tele-
fon: 0736.175.735, 0762.754.969.

l Vând casă și grădină intravilan
10000 m şi alte parcele, Ilia sat Bacea
nr.31. Volieră păsări, pavilion remorcă,
grinzi pentru pod peste apă, 3 butoaie
de 1600 kg fiecare, 2 bazine fibră sticlă
50 t, țeavă neagră. Informaţii şi detalii
la tel.0730.903.368.

l Vând casă cu grădină, în
suprafață de 4700 mp, pretabilă 
pentru casă de vacanță sau cămin
pentru persoane vârstnice. 
Telefon: 0743.057.974.

l Vând casă cu grădină, 
livadă de pomi fructiferi, precum și
terenuri adiacente, pretabile pentru
APIA. Telefon: 0743.057.974.

l Vând apartament trei camere,
decomandat, et.2,  două băi, CT, gresie,
parchet, ușă metalică, zona piață
Deva. Preț: 72.000 euro, telefon:
0745.202.448.

l Vând casă de vacanță în
Săcărâmb, cu teren 1500 mp, P+1 din
lemn, 2 camere, bucătărie, baie cu duș,
hidrofor,boiler, sobe teracotă, pe
lemne. Preț: 25.000, tel. 0722.564.004.

l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona piață, parter, semideco-
mandat, contorizat, neamenajat, ușă
metalică. Preț: 45.000 euro, (fără
agenție), telefon: 0725.452.888.

l Vând apartament 2 camere, de-
comandat, mobilat, 54 mp, CT,  2 bal-
coane închise, et.7, zona gării, Deva.
Preț: 55.000 euro, tel: 0731.431.429.

l Vând apartament în Deva, 60
mp, str. Pescăruș, bl.A 10, sc.1, parter
față, 2 intrări, focuri, băi, beci, terasă,
este multifuncțional. Preț: 255.000 lei,
telefon: 0753.671.152.

l Vând casă cu grădină mare,
curent, apă, gaz, pomi fructiferi. 
Telefon: 0751.418.161, 0770.791.028.

l Vând foarte urgent casă  în
Rapoltu Mare, 2 camere, bucătărie,
baie, hol, pivniță, garaj, plus utilități.
Telefon: 0755.404.739, 0749.301.297,
0742.813.021.

l Vând casă, renovată, la 18 km
de Deva, 2 camere, baie, bucătărie,
beci, cămară și anexe, sobă de
teracotă, 2500 mp teren, curent, apă.
Preț: 36.000 euro, tel. 0254.215.212.

l Vând garsonieră, zona piață,
Deva, 32 mp, balcon închis, termopan,
ușă metalică, mobilată și utilată. Tele-
fon: 0721.055.313.

l Vând casă cu etaj, 2 garaje,
dependințe și grădină 1000 mp, în
Crișcior, pe DN 74, Brad-Abrud. Tele-
fon: 0741.110.550.

l Vând casă, în roșu, grădină
mare, pomi, curent, apă, str. Roci nr
42, Deva. Preț: 70.000 euro, telefon:
0770.791.028.

l Vând apartament 2 camere
Deva, piață, parter înalt, 60 mp, CT,
termopan, mobilat și utilat. Preț:
63.000 euro. Telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament două camere,
zona Piața Centrală, izolat, mobilat, 
2 focuri de gaz, 46 mp, etaj 4, 
preț 50.000 euro negociabil. 
Telefon 0721.205.895.

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 Închiriez garaj din cără -

midă, la curte, Deva, zonă centrală
(Spital), unei persoane serioase.
Chirie modică. Tel. 0724.451.762.

l Închiriez/vând casă cu 5
hectare pământ, fân și pomi, grajd,
întabulată CF, utilități, cale de acces,
la 300 m de comuna Blăjeni, telefon:
0728.846.517.

l Închiriez teren la DN 7, zona
Dedeman, front stradal, cu toate
utilitățile, 500-1000 mp. Preț: 1
euro/mp, 0723.350.905.

l Închiriem spații de depozitare,
DN7, diverse suprafețe, intrare tir,
zona Volvo, telefon: 0723.350.905.

l Închiriez spații și teren pentru
depozit de la 100 mp la 500 mp, pen-
tru diverse activități. Preț: de la 1 la 5
euro, telefon: 0723.320.965.

l Ofer pentru închiriere spațiu
comercial, 24 mp, cu baie, amenajat
schimb valutar, zona piață. Preț: 200
euro/lună. Telefon: 0745.202.448.

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.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, et.1, mobilat și utilat,
pentru persoane cu serviciu. 
Preț: 130 euro/lună, plus garanție,
telefon: 0745.202.448.

l Ofer pentru închiriere Deva,
piață, salon pedichiură-manichiură,
amenajat și dotat modern, 20 mp,
cameră, hol, baie cu apă caldă, chirie
120 euro/lună, plus garanție. Exclus
intermediarii. Telefon: 0725.452.888.

l Ofer pentru închiriere aparta-
ment 2 camere, zona piață, decoman-
dat, balcon, termopan, mobilat și
utilat complet. Preț: 150 euro/lună,
plus garanție. Telefon: 072.055.313.

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 2,62 ha teren în Lunca

Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 3
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

l Vând teren, 640 mp și 8000 mp,
la 5 km de Deva, cu toate facilitățile în
apropiere. Telefon: 0744.633.217.

l Vând teren extravilan, întabulat
dar neparcelat, 1ha și 13 ari. Hațeg,
Răstoaca, strada 1 Mai. Proprietarul
locuiește în  Subcetate, com.
Sântămăria Orlea, nr.136. Preț: 6
euro/mp, telefon: 0785.116.197,
0755.488.124.

l Vând teren în Vețel, la DN7, un
hectar, FS 30 m, apă, gaz, canal, de-
schidere la două străzi, proiect TOPO.
Preț: 65.000 euro. Tel. 0722.564.004.

l Vând teren de 2 ha și casă din
lemn, 2 camere, coridor și beci
bătrânesc, drum de mașină, pomi 
fructiferi, zona localității Abrud. 
Telefon: 0790.641.826. Preț: 30.000
euro, telefon: 0790.641.826.

l Vând teren intravilan, Deva,
zona Boromir, 4200 mp, FS 33 m,
anexe, toate utilitățile. Preț: 50
euro/mp, telefon: 0745.202.448.

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.

IMPORTANT! 
Talonul se poate depune şi în căsuţele

poştale ACCENT MEDIA din:

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,

Mioriţa, Dacia 

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

(din Parcul Industrial)

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR

***********

Răspunderea pentru conţinutul articolelor

revine exclusiv autorului.
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l Vând teren intravilan în Vețel,
5000 mp, FS 25 m, apă, gaz, curent
aproape. Preț: 9 euro/mp, negociabil.
Telefon: 0721.055.313.

l Vând teren intravilan, lângă
parcul Bejan, Deva. Preț: 45 euro/mp
și două hale de reparat auto, cu canal,
curent 380 V-220V, grup social. 
Telefon: 0742.187.459.

l Vând teren intravilan în satul
Popești, între șosea și pârâu,  acces la
curent și internet, ST 525 mp, FS.
5,25, la 10 km de Deva și 14 km de
Hunedoara. Preț: 10 euro/mp, tele-
fon: 0769.213.866.

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.

l Vând 0,38 ha teren arabil, înma-
triculat, situat în Lunca Crișului, com.
Baia de Criș. Preț negociabil, telefon:
0254.211.687, 0735.195.269.

AUTO

l Vând Opel Astra, AF 1998,
arată foarte bine,. ITP făcut, pornire
ușoară. Preț: 1100 euro, tel.
0721.312.310.

l Vând electromotor alternator,
radiator apă, tobă eșapament, spoiler,
stare foarte bună (motor Ford Tranzit
2496). Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând sau schimb Ford KA, AF
2012, 1246 cmc, înmatriculat, taxe la
zi, toate dotările tehnice, consum mic
(benzină), 4 jante rezervă. Preț: 3500
euro, telefon: 0721.528.350.

l Vând VW Tiguan, AF 2011,
96.000 km, 20 TDI Bluemotion,
4x2,Germania, întabulat, ITP 2023.
Preț: 12.500, informații tel.
0726.141.632.

l Vând parbriz pentru Dacia,

garnitură și alte piese. Tel. 0769.473.088.

l Vând VW Tiguan, AF 2011,
95.000 km. Înmatriculat RO iunie
2021, proveniență germană, cutie
manuală, 4x2, full amănunte. Preț:
13.000 euro, negociabil, telefon:
0723.757.434.

OFERTE SERVICII

l Îngrijesc doamne vârstnice sau
copii peste doi ani la domiciliul lor.

Rog și ofer seriozitate, telefon:
0731.129.646,  0736.175.735,
0762.754.969.

l Meseriaș, execut lucrări de
amenajări interioare, exterioare (ten-
cuieli, rigips, gresie, faianță) în Deva
și împrejurimi. Telefon: 0774.515.374

l Rebobinez motoare electrice, la
prețuri accesibile, cu garanție. Tele-
fon: 0744.398.487.

l Meseriaș autorizat execut
lucrări de reparații interioare, exte-
rioare, tencuieli, montaje uși, rigips,
gresie, faianță, parchet, instalații
electrice, în Hunedoara și împre-
jurimi. Preț negociabil, telefon: 
0724.302.866, 0254.719.709.

MATRIMONIALE

l Pensionar de boală pe cale

neuropsihică doresc să cunosc o

persoană de sex opus, de la cultul

baptist, penticostal din municipiul

Hunedoara sau Deva, vârsta 50-69 de

ani, serioasă, cu frică de Dumnezeu,

adică plătită. Telefon: 0774.042.022.

l Tânăr simpatic, 33/180/80 kg.

cu locuință și auto, serviciu stabil,

harnic și serios, doresc căsătorie cu o

doamnă/domnișoară compatibilă,

poate avea și un copil. Neserioasele să

se abțină! Telefon: 0731.003.834.

l Domn, 65/168/56, singur, sin-
cer, fără vicii, pensionar cu locuință,
doresc căsătorie cu o doamnă cu
aceleași calități, nematerialistă. Rog
seriozitate. Telefon: 0745.649.281.

l Pensionar, serios, bine situat,

fără obligații și vicii majore, doresc să

cunosc o doamnă între 52-56 de ani,

de condiție bună, frumoasă, gospodină,

pentru prietenie sinceră, de lungă

durată. Tel. 0790.641.826.

l Domn, 79/180/80, singur, sin-
cer, pensionar divorțat, sufletist,
doresc căsătorie cu o doamnă curată,
serioasă. Rog seriozitate. Telefon:
0740.918.868.

l Domn singur, cu pretenții de la
viață, de vârsta a treia, fără vicii,
doresc să cunosc o doamnă fără vicii
pentru o prietenie de durată. Telefon:
0254.211.731, după ora 16,00.

l Tânără, singură, serioasă,
ardeleancă, doresc să cunosc un tânăr
serios pentru prietenie-căsătorie. Rog
seriozitate! Telefon: 0747.789.077.

l Văduv, 79/170/70 doresc să
cunosc o doamnă de 60-68 de ani pen-
tru prietenie-căsătorie. Telefon:
0723.962.791.

l Domn, 64 de ani, 170/80, singur,

cu apartament în Deva, doresc să

cunosc o doamnă de 55-65 de ani, 

să-mi fie dragă și să-i cedez proprie -

tatea. Telefon: 0774.941.520.

l Tânăr, 40 de ani, cu serviciu și
casă, caut o relație stabilă cu o
doamnă sau domnișoară care dorește
o relație bazată pe încredere și serio -
zitate. Telefon: 0737.806.045.

l Tânăr, 34 de ani, 1,98 m, din

Brad, absolvent de electronică şi

informati că, doresc să cunosc o

tânără, pentru o relaţie serioasă,

eventual căsătorie. Rog seriozitate.

Tel. 0749.073.775.

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

l Domn singur, divorțat, 52 de ani,
190/92, fără vicii, obligații, doresc
cunoștință cu o doamnă din Deva sau
împrejurimi pentru o relație frumoasă
de prietenie, poate chiar mai mult.
Aștept doar SMS la nr. 0752.396.515,
0752.396.515.

DIVERSE

l Vând aparat de făcut cârnați.
Preț: 100 lei, telefon: 0726.184.994.

l Vând cizme de damă, nr.36 și
37, din piele, în stare bună, preț 100
lei, negociabil. Telefon: 0749.086.041.

l Vând goblenul ”Mesteceni aurii”,
înrămat, 36x19 cm. Preț:  550 lei, 
telefon: 0725.483.189.

l Vând pârlitor pentru porci, pe
lemne, acționat cu ventilator electric
220 V, nou şi  moară sfărâmat po-
rumb, acționată la motor 220V, 
nouă. Preț negociabil, telefon:
0732.052.844.

l Vând colecția de cărți din 
”Romanul de dragoste”, șemineu
marmură, bibliotecă cu masă
încorporată, pat pliant, tacâmuri inox
și de argint, tablouri goblen, alte
obiecte de cristal și uz casnic. Telefon:
0254.211.687, 0735.195.269.

l Vând celular Samsung Galaxi
Grunde Prime, stare bună, 
preț 250 lei. Tel.: 0745.750.705, 
între orele 8-12.

l Vând covoare de lână și preșuri
țesute în război manual, toate noi,
tablouri pictate pe pânză și sticle
vechi. Preț negociabil,
tel.0732.052.844.

l Vând țigle din demolări (Jimbo-
lia), 1600 buc. Deva, tel.0732.618.856.

l Ofer gratuit două scurte de
damă, din blană Karakul, mărimea
42, 44, cojoc pentru bărbați, mărimea
46 și o haină de piele, mărimea 50.
Telefon: 0745.341.510.

l Vând utilaje artizanale de tăiat
lemne: circular, abricht, mașină în-
dreptat, motoare electrice, pânze cir-
culare. Telefon: 0723.350.905.

l Cumpăr vederi vechi, cărți
poștale, insigne, ordine, medalii,
decorații, brevete, bancnote, monede,
timbre din China. Tel. 0724.576.218. 

l Vând cazan din inox (boiler 
termic) cu focar, capacitate cazan 
95 litri, focar pe lemne, utilizat pentru
produ cerea apei calde. Utilizat 2 ani.
Telefon: 0723.243.733.

l Vând țigle din demolări 
(Jimbolia), cu două ciocuri de
prindere), aproximativ 1800 bucăți,
din care 60% bune. Preț negociabil,
avantajos, Deva, Viile Noi, str. Râului
nr.4, telefon: 0732.618.856.

l Vând aragaz cu 3 ochiuri și
cuptor, Zanussi, plasmă TV. Rog și ofer
seriozitate. Telefon: 0731.129.646,
0762.754.969, între orele 8,00-20,00. 
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16 - ACTUALITATE

Editura Accent
Media Anunță fi-
nalizarea

implementării proiec-
tului editorial,
“Tradiții și Obiceiuri
de Nuntă de pe Valea
Mureșului, din Ținutul
Pădurenilor”, proiect
cofinanţat de
Administraţia Fondu-
lui Cultural Naţional,
în cadrul ediției de
poezie 2021.

Proiectul își propune
o abor dare stilistică,
concep tuală, de limbaj și
conținut, care vizează
conservarea tradițiilor și
obiceiurilor satului au -
tentic românesc, tradiții
și obiceiuri care până
acum au fost transmise
prin viu grai, din tata-n
fiu, fiind folosite cu di -
ferite ocazii, în pragul zilelor de sărbătoare sau
a evenimentelor importante din viața mem-
brilor comunității, adunate acum în cadrul unui
volum de poezie, cu  tiraj de 500 exemplare, pe
baza textelor culese de reprezentanții Aso -
ciației Culturale “Dubașii Lăsău”.

Prin implementarea pro iec tului ne pro -
punem promovarea satului transilvă nean
românesc, conservarea patrimoniului cultural
imaterial, păstrarea tradițiilor și obiceiurilor, în

cazul de față cuprinse într-un volum de poezie,
din dorința de a se păstra  pentru a fi transmise
generațiilor viitoare.

„Proiectul nu reprezintă în mod necesar
poziţia Admi nistrației Fondului Cultural
Național. AFCN nu este responsabilă de
conținutul proiectului sau de modul în care
rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea
sunt în întregime responsabilitatea beneficia-
rului finanțării.”

Finalizarea implementării proiectului -
“Tradiții și Obiceiuri de Nuntă de pe Valea

Mureșului, din Ținutul Pădurenilor”

Pe 17 noiembrie am
marcat Ziua
Internațională a Ele-

vului și Studentului. Cu
această ocazie, doresc să
îi felicit pe toți elevii și
studenții, care sunt vi-
itorul țării noastre, pen-
tru reziliența de care au
dat dovadă în această
perioadă tulbure. În
pofida tuturor greutăților,
au rezistat, s-au adaptat
și ne-au demonstrat tu-
turor că se poate.
Felicitări!

Cu prilejul acestei sărbă -
tori speciale, am avut de-
osebita plăcere să particip la
un eveniment organizat în
format online, alături de
organizațiile de elevi și
studenți. Alianța Națională a
Organizațiilor Studențești din
România (ANOSR) și Consi -
liul Național al Elevilor (CNE)
au lansat două rapoarte ex-
trem de utile cu privire la
experiența și percepția tineri -
lor asupra sistemului de
învățământ românesc. Con-
cluziile au scos la iveală mai
multe probleme structurale,
pe care și noi le-am sesizat în
activitatea noastră parla -
mentară. Pentru unele dintre
acestea deja am făcut demer-
suri și sperăm să fie
soluționate după cristalizarea

situației politice. Mă refer în
special la transportul gratuit
pentru elevi și studenți, la in-
frastructura școlară deficitară
din unele zone, la cuantumul
burselor, la nerespectarea
legislației cu privire la con-
silierii școlari, la nevoia unui
program național de vou -
chere culturale, precum și la
lipsa cabinetelor medicale din
unitățile de învățământ.

Rolul nostru, în calitate de
adulți, părinți și factori
decidenți, este să îi ajutăm pe
tinerii noștri să se dezvolte
într-un mediu sigur și con-
structiv. Când ajung la vârsta
majoratului, ei trebuie să aibă
uneltele necesare pentru a
reuși în viață, indiferent de
direcția profesională pe care
au ales-o. Nu putem lăsa pe
nimeni în urmă. Toți tinerii
din România trebuie să aibă
aceleași șanse și acces facil la
educație. Spre asta trebuie să
lucrăm. 

Concluzia este următoa -
rea: să ne bucurăm de cei
tineri și să învățăm cât mai
multe de la ei. Succes în tot ce
vă propuneți, dragi elevi și
studenți!

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara

Președintele Comisiei
pentru învățământ

ZIUA INTERNAȚIONALĂ
A ELEVULUI 

ȘI STUDENTULUI

Proiect editorial finanțat
de Administraţia Fondului

Cultural Naţional 

A murit Benone
Sinulescu

Buzău - Solistul de
muzică populară Benone
Sinulescu a murit la vârsta
de 84 de ani. Născut la 24
mai 1937, în localitatea Siriu
din judeţul Buzău, în
copilărie micul Benone se
urca în copac pentru a-l
vedea lumea şi începea să
cânte. În timp ce urma cursu -
rile Şcolii Medii Tehnice din
Buzău, mergea să cânte la
staţia de amplificare a
oraşului. În 1956, la vârsta
de 18 ani, a înregistrat la
radio primele piese, iar mai
apoi au urmat concerte în
ţară şi în străinătate, cele mai
mari succese înregistrându-
le cu ansamblul "Ciocârlia".
Împreună cu acesta, a sus -
ţinut turnee la Moscova, la
Kiev, precum şi pe muntele
Găina, în faţa a peste 150.000
de persoane. Ulterior, Beno -
ne a creat, împreună cu Irina
Loghin, dialogul muzical în
folclorul românesc. 


