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Hristos a Înviat!

Un Paşte binecuvântat, 

lumină şi bucurie în suflete!

Echipa Accent Media
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Judeţul Hunedoara se
situează pe locul doi 
în ţară din punct de vedere
al potenţialului turistic
oferit de monumentele
istorice.

Unică prin sfinţenie şi 
binecuvântare, Lumina Divină
din  Noaptea Învierii Domnului
Iisus să se reverse cu 
generozitate în casele voastre 
și să vă dăruiască zile 
frumoase alături de cei dragi.

Hristos a Înviat!
Ana Maria Gavrilă
Deputat independent 
Hunedoara

În ziua praznicului Învierii Domnului, îmbrăcăm
haina adevărului şi a bucuriei, spre slava 

Celui care a adus omenirii speranţa 
mântuirii şi a vieţii veşnice. 

Vă doresc să primiți cu inimile deschise Lumina
Învierii, să vă bucurați de tihna acestor zile și să

răsădiți speranța în sufletele Dumneavoastră.

Hristos  a Înviat!
Sărbători binecuvântate!

Costel Avram,
Administrator Public

al Judeţului Hunedoara

Sfântul praznic al Învierii Mântuitorului, 
cu ale sale zile încărcate de Bucurie și Lumină, 

să vă aducă liniște în inimi, împăcare, iertare și
încredere în grija pe care ne-o poartă Dumnezeu.

Vă doresc ca Sfintele Paști să vă găsească sănătoși
și fericiți, înconjurați de cei dragi, iar Lumina 

Învierii să vă călăuzească pașii pe căile drepte,
spre a împlini cu rod faptele bune.

Hristos a Înviat!
Laurențiu Nistor,

Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Noaptea Sfintei Învieri 
să vă inunde sufletul 

de pace și credință, să vă
împlinească visurile și
speranța de mai bine. 

Sărbători fericite!
Natalia Intotero

Deputat PSD Hunedoara

Hristos a Înviat!

Vă dorim un Paște
luminat, încărcat
de bucuria
credinței, gânduri
curate, zile senine
și împliniri alături
de cei dragi. 

Sărbători
fericite!

Hristos a Înviat!

Nicolae Stanca
Manager

Prin miracolul ei, Lumina
Pascală ne aduce bucurie în

suflete, linişte şi armonie.
Marea Sărbătoare a Învierii 
să vă călăuzească paşii spre

mai bine, fericire, 
sănătate şi zile frumoase.

Hristos a Înviat!
Viorel Sălan
Deputat PSD 

Hunedoara



Deva – Circa 1.007 hectare
de teren, dar și clădiri cu o
suprafață totală de 77.000
metri pătrați sunt disponibile
pentru investiții în orașele și
comunele județului Hune-
doara, relevă datele central-
izate de „Biroul pentru
inves titori”, structură înființată
în urmă cu trei săptămâni la
Instituția Prefectului, în urma
deciziei prefectului Călin Petru
Marian.

Biroul a primit și a centrali -
zat datele trimise de primăriile
din județ și le va pune la dispo -

ziția tuturor celor interesați cu
informații utile privind opor tu -
nitățile de investiții în județul
Hunedoara.

Terenurile și clădirile iden-
tificate de autoritățile locale
sunt disponibile pentru vân-
zare, închiriere sau concesion-
are către investitori și se află în
proprietatea publică sau
privată a statului, precum și în
proprietate privată. 

De asemenea, în baza de
date a „Biroului pentru investi-
tori” din cadrul Instituției Pre-
fectului imobilele și terenurile

sunt prezentate cu o descriere
detaliată a infrastructurii
existentă (apă, canalizare, en-
ergie electrică, gaz, etc),  dar și
cu  informații privind accesul la
rețeaua de drumuri și căi fer-
ate sau idei de proiecte care
pot fi dezvoltate din instru-
mente de finanțare guverna-
mentale sau europene. 

Toate aceste idei sau
proiecte pot fi puse în practică
sub forma unui parteneriat
între autorități ale admi -
nistrației publice sau cu spri-
jinul unor diverşi investitori. 
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Recent la Liceul Tehnologic
„Constantin Bursan” din mu-
nicipiul Hunedoara (director
prof. Daniel Ardelean - foto 1)
s-a desfășurat a douăsprezecea
ediție a Concursului Național
„ȘTIU ȘI APLIC” -Securitatea și
sănatatea în muncă se deprind

de pe băncile școlii! - faza
județeană. Organizat în scopul
promovării, în rândul tineretu-
lui, a disciplinei Securitate și
Sănătate în Muncă, în colabo-
rare cu specialiștii din cadrul
Inspecției Muncii, Inspec-
toratelor Teritoriale de Muncă,
Inspectoratelor Școlare Jude -
țene, a constat în desfășurarea
a două probe: proba teoretică
și cea practică, prin care elevii
au rezolvat probleme legate de
domeniul Securității și
Sănătății în Muncă. S-au format
echipe de 2 elevi din ciclul infe-
rior și cel superior al liceului și
din învățământul profesional,
înscrise pentru cele 3 secțiuni
(teoretică, tehnologică și
învățământ profesional).

Obiectivul principal al con-
cursului - după cum susținea
Adrian Florin Bozdog (meda -
lion), inspector şef, Inspec-

toratul Teritorial de
Muncă Hunedoara - a
fost încurajarea și
atragerea elevilor
în activități de
studiere a disci-
plinei Securitate
și sănătate în
muncă, de pro-
movare a securității
și sănătății în muncă și
pentru formarea unei culturi
de prevenire în rândul tinerilor
din licee și școli profesionale.
Concursul s-a de desfășurat în
doua etape, etapa teoretică –
„Ce ştim despre securitate şi
sănătate în muncă?”, unde au
fost abordate tematici privind
noțiuni generale de securitate
și sănătate, noțiuni de identifi-
care a riscurilor (fizice, chim-
ice, biologice), riscuri
psiho sociale, metode de elimi -
nare a riscurilor de acci-

dentare/îmbolnăvire, sem-
nalizare de securitate și

sănătate, noul sistem
de etichetare și sim-
bolizare a substan -
țelor chimice
peri cu loase (con-
form RICH) și etapa

practică - „Identifică
riscurile şi alege

Echipamentul Individual
de Protecţie necesar”, etape
unde au participat elevi din ci-
clul liceal din Deva, Hunedoara,
Orăștie, Călan, Petroșani,
Petrila, Uricani, Vulcan, Lupeni,
Crișcior. La faza națională s-au
calificat echipele din cadrul
fazei județene, ocupante ale
locului I de la cele 3 secțiuni
(teoretică, tehnologică şi
învățământ profesional), după
cum urmează: Secțiunea
teoretică - inferior și superior:
Turcu Gabriela și Rășcanu

Florin-Daniel, Liceul Tehno-
logic „Ovid Densușianu” Călan;
Secțiunea tehnologică - infe-
rior: Lihaciu David și Enache
Sebastian Ștefan - Liceul
Tehnologic „Transilvania”
Deva; Secțiunea Tehnologică -
superior: Furcă Ioan Daniel și
Muntean Ioan - Liceul Tehno-
logic „Transilvania” Deva;
Secțiunea învățământ profe-
sional: Bugesch Vlad Alexan-
dru și Merișor Laurențiu Danuț
- Liceul Tehnologic Lupeni.

Dorim să mulțumim și să
felicităm pe această cale toți
elevii și profesorii coordona-
tori, pentru implicarea de care
au dat dovadă pe toată pe-
rioada concursului și să urăm
mult succes participanților la
faza națională.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș

Prefectura sprijină 
dezvoltarea mediului 

de afaceri 

Securitatea și sănătatea în muncă se deprind de pe băncile școlii

Petroşani - Minerii care
lucrează la exploatările de
cărbune din Valea Jiului vor
beneficia de o primă în valoare
de 300 de lei, net, cu ocazia
Sărbătorii de Paşte, banii ur-
mând să fie viraţi pe carduri în
cursul zilei de joi, 21 aprilie. 

Preşedintele Sindicatului
„Muntele”, Darius Câmpeanu,
a spus că valoarea primei este
una mulţumitoare, având în
vedere situaţia cu care se
confruntă Complexul Ener-
getic Hunedoara (CEH). El a
menţionat că în con diţiile în
care funcţio nează Termocen-

trala Paroşeni, veniturile sunt
relativ mici, deoarece există
probleme legate de producţia
de cărbune şi de aprovi zio -
narea cu materiale. 

Veniturile CEH sunt asigu-
rate de Termocentrala Paro -
şeni, din vânzarea energiei
electrice, însă aceasta funcţio -
nează doar trei zile pe săptă -
mână pentru că nu are
su ficient cărbune. 

La minele de huilă din
cadrul CEH – Lupeni, Lonea,
Livezeni şi Vulcan, mai lu -
crează circa 2.300 de angajaţi.

Prime de Paşti pentru
angajaţii Complexului 
Energetic Hunedoara

Prime de Paşti pentru
angajaţii Complexului 
Energetic Hunedoara

Noutăți de la Poliția Rutieră Hunedoara
Potrivit șefului Serviciului Poliției

Rutiere a Județului Hunedoara, comisar
șef Alin Bârla, a fost creat un orar spe-
cial pentru restituirea permiselor de
conducere, certificatelor de înmatricu-
lare și a plăcuțelor cu numere de înre -
gistrare auto.

Orarul special vizează zilele de
sâmbătă și duminică, între orele 8,00 – 10,00, precum și
zilele libere, prevăzute de lege.Pe lângă această informație
de real interes pentru conducătorii auto, șeful Poliției Ru-
tiere Hunedoara ne-a rugat să transmitem un gând senin,
multă sănătate și bucurii conducătorilor auto din județ, cu
ocazia Sărbătorilor Pascale.
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Straja – Câteva mii de cre -
dincioşi sunt aşteptaţi vineri,
22 aprilie, la procesiunea
religioasă "Drumul Crucii",
care se desfăşoară în Valea Ji-
ului între oraşul Lupeni şi
bisericuţa de lemn din
staţiunea Straja, în Masivul
Vâlcan. 

Manifestarea religioasă va
începe la ora 11,00, cu slujba
din curtea Bisericii Ortodoxe
din Lupeni, la acest eveniment
fiind aşteptat episcopul Devei
şi Hunedoarei, Presfinţia Sa
Nestor, care va conduce, de
alt fel, întreaga procesiune. 

“Drumul Crucii” a fost
iniţiat de Emil Părău, un om de
afaceri din oraşul Lupeni, în
anul 2000, după ce a finalizat

construcţia schitului din ma-
sivul Straja. 

Pe traseul celor 10,4 kilo-
metri ai procesiunii oamenii
vor purta pe umeri, cu rândul,
o cruce din lemn de paltin,
grea de peste 100 de kilo-
grame, şi se vor opri la 14
troiţe ce simbolizează popa-
surile lui Isus Hristos pe dru-
mul spre Golgota. 

În cruce sunt cuprinse frag-
mente din moaştele a 14 sfinţi
şi o bucăţică din lemn despre
care se afirmă că provine din
Crucea Mântuitorului. Crucea
are o lungime de 4,4 metri, iar
braţul scurt măsoară 2,2
metri.

„Pe cruce se află moaştele
unor sfinţi care s-au jertfit

pentru Mântuitorul Nostru
Isus Hritos. Medităm la ceea
ce s-a întâmplat în urmă cu
2.000 de ani, la chinurile prin
care a trecut Mântuitorul pen-
tru iertarea păcatelor noas-
tre", a declarat iniţiatorul
procesiunii, Emil Părău.

După aproape patru ore de
urcuş, credincioşii ajung la
schitul din Straja, după ce vor
trece, mai întâi, printr-un
tunel pe pereţii căruia este
pictat calendarul creştin orto-
dox. 

Crucea de paltin va fi
aşezată în schitul din Straja şi
va rămâne acolo până la
Sărbătoarea Paştelui de anul
viitor.

Pelerinajul „Drumul
Crucii” – vineri, spre Straja

Deva - Judeţul Hunedoara
este unul privilegiat din
punct de vedere al siturilor şi
monumentelor istorice pre -
zente pe teritoriul acestuia,
autorităţile având datoria de
a le conserva, proteja şi pune
în valoare, a declarat pre -
şedintele Consiliului Judeţean
(CJ) Hunedoara, Laurenţiu
Nistor, cu prilejul Zilei In -
ternaţionale a Monumentelor
şi Siturilor Istorice. 

„Aproape că nu există lo-
calitate care să nu aibă pe ter-
itoriul ei un sit arheologic sau
un monument istoric ori
clădiri care să merite statutul
de monument istoric. Este o
mândrie pentru noi, hune-
dorenii, dar şi o mare respon-
sabilitate aceea de a avea în
grijă monumente valoroase
care ne definesc ca neam.
Avem datoria să le conser -
văm, să le protejăm, să le
punem în valoare aşa cum se
cuvine, pentru ca generaţiile
viitoare să nu-şi uite trecutul
şi rădăcinile”, a menţionat
preşedintele CJ Hunedoara.

În acest context, el a arătat
că instituţia pe care o con-
duce derulează două proiecte
de conservare şi punere în
valoare a celor două capitale
- Sarmizegetusa Regia şi
Ulpia Traiana Sarmizegetusa,
precum şi alte patru cetăţi
dacice aflate pe Lista UN-
ESCO, preluate recent în ad-

ministrare.
Totodată, autorităţile au

derulat proiecte de reabili -
tare pentru diferite castele şi
obiective de patrimoniu de pe
raza judeţului Hunedoara,
cum ar fi Castelul Nopcsa de
la Săcel, restaurat de CJ Hune-
doara pe fonduri guverna-
mentale, Panteonul Moţilor
de la Ţebea, dar şi Ansamblul
Mina Petrila, monument de
arhitectură industrială pe
care administraţia judeţului
intenţionează să-l aducă în
atenţia publicului larg. 

„Aş vrea să amintesc aici şi
de aşezările, castrele şi ter-
mele romane, de bisericile de
piatră din Ţara Haţegului şi
Ţara Moţilor, despre bisericile
de lemn care împânzesc
Valea Mureşului, Ţinutul
Pădurenilor sau Ţara Zaran-
dului, toate monumente de
arhitectură medievală. Lor li
se adaugă Castelul Corvinilor,
Cetatea Deva, Cetatea Colţ
sau Cetatea Mălăieşti, de-
venite deja puncte de atracţie
pentru vizitatori din toată
lumea. Grija faţă de această
zestre nepreţuită implică o
muncă uriaşă, dar am în-
credere că specialiştii pe care
îi am alături ştiu ce au de
făcut, ştiu cum să pună în va -
loare tot acest patrimoniu
excepţional pe care l-am moş -
tenit”, a completat preşe -
dintele CJ Hunedoara.

Hunedoara – un judeţ
cu monumente istorice

valoroase

Deva - Primăria și Centrul
Cultural ,,Drăgan Muntean”
din Deva vă invită duminică,
24 aprilie 2022, la ora 18:00,
în Parcul ,,Cetate” din mu-
nicipiu, la o călătorie în timp
prin muzica anilor ’60 – ’70,
susținută de trupa ,,Old
Band”.

Piese care au făcut istorie
pot fi ascultate, timp de trei
ore, într-un concert live, de
către toți localnicii și turiștii
care-și vor petrece serile de

duminică în parcul de la
poalele Cetăţii.

Proiectul ,,Old Band”
(Trupa Veche) se află anul
acesta la cea de-a X-a ediție și
se desfășoară în perioada 24
aprilie – 25 septembrie
2022. Concertele formației
vor avea loc în zilele de
duminică, între orele 18:00 –
21:00, în Parcul ,,Cetate”
Deva.

Actuala componență a tru-
pei ,,Old Band” este: Ioan

Lupea (liderul formației) –
chitară și voce; Mihai Bari –
orgă și acordeon; Alexandru
Bari – tobe și voce; Herțeg
Anton – saxofon; Francisc
Micola – chitară bass și Mihai
Olariu – solist.

Concertele trupei readuc
în prim-plan melodii care au
fascinat o lume întreagă. În
plus, spun o poveste –
povestea a milioane de oa-
meni care au crescut cu mu -
zica unor mari artiști.

Concerte live în Parcul ,,Cetate” din Deva

ŞTIRI LOCALE
Restricţii

Deva - Traficul rutier va fi restricționat pe E 79-DN 7-Calea Zarandului, pe sensul de
mers Deva-Arad, pentru lucrări care ocupă banda 1 de circulație, până pe 30 aprilie.
Circulația se va desfășura conform indicatoarelor de semnalizare montate temporar de
constructor. Măsura a fost luată la solicitarea constructorului care execută modernizarea
căii ferate Curtici-Simeria. În acest timp se va realiza accesul pe drumul tehnologic în
lungul căii fetare, precum și pe pasarela pietonală la prelungirea de pe strada Mureșului. 

Programări pentru permise auto

Deva - Prefectura Hunedoara a anunțat că, luna aceasta, se suplimentează numărul
locurilor disponibile la proba practică pentru obținerea permisului de conducere, cate-
goria B. Suplimentarea este prevăzută în toate cele trei locații în care se desfășoară
activități de examinare, respectiv Deva, Hunedoara și Petroșani. Programările se vor efec-
tua la ghișeele Serviciului de Permise și Înmatriculări din Deva, în ordinea solicitării și
în limita locurilor disponibile.
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Activitatea GOSCOM
Orăştie
Vă doresc să aveți parte de sărbători
binecuvântate, pline de lumina credinței,
bucurii și pace sufletească. 
Sfânta Noapte a Învierii 
să vă aducă fericire, sănătate 
și împliniri.

Hristos a Înviat !

Fabius Kiszely
Director general

AUDITOR FINANCIAR SARRA
HUNEDOARA

Sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus
îmi oferă prilejul de a transmite tuturor

salariaților noștri, colaboratorilor și
cunoștințelor cele mai sincere 

gânduri de sănătate, liniște și pace.

Sărbători fericite!
Hristos a Înviat!

Aurel Șendroni
Administrator

Binecuvântarea cerească din Noaptea
Sfântă a Învierii  să vă deschidă sufletul
spre credinţă, armonie, liniște
sufletească și speranţa de mai bine. 
Vă doresc, dragi deveni, să aveți parte
de sărbători fericite, alături de cei
dragi. 

Nicolae Florin Oancea
Primar

Conducerea Inspectoratului
Școlar Județean Hunedoara 

dorește tuturor elevilor, profesorilor și întregului
personal din unitățile de învățământ din județ,

precum și colaboratorilor noștri sărbători
fericite și binecuvântate! 

Sfânta sărbătoare a Învierii Domnului 
să vă aducă lumina în casă, sănătate, 

bucurie, pace și liniște sufletească!

Hristos a Înviat!
Maria Ştefănie

Inspector general

Lumina lină a Învierii lui Iisus Hristos să pătrundă în fiecare suflet și în
fiecare casă a salariaților noștri,  a clienților și cunoștințelor,  

dar și a tuturor hunedorenilor.

Sărbători fericite!                  Hristos a Înviat! 

Prof. Diana Varsanyi        Ing. Ioan Brustur
S.C. PALETAFLOR DEVA

EUROVENUS
Semn al Biruinței Vieţii asupra Morții, 

al Luminii asupra Întunericului, 
Învierea Domnului Iisus stă la temelia

credinței noastre. Lumina Pascală 
să vă aducă pace sufletească, 

sănătate și numai bucurii!

Sărbători fericite!
Hristos a Înviat !

Ionel Olteanu
Administrator

Sărbătoare a Luminii 
şi Credinţei, 

Învierea Domnului Iisus 
Hristos să vă înalţe 

sufletele şi să le umple de 
bucuria împlinirilor. 

Vă dorim să aveți parte de zile 
frumoase, împreună 

cu cei dragi.

Hristos a Înviat!

Primăria şi Consiliul Local Hunedoara

De Sfintele Paşti, binecuvântarea cerească să pătrundă în fiecare
casă, iar Lumina Divină să vă aducă linişte sufletească şi armonie.

Sărbători Fericite!
Dan Bobouțanu, Primar

Primăria şi Consiliul
Local Beriu

Minunea Învierii Domnului Iisus 
să vă aducă liniște și fericire, 

să vă inunde sufletul de pace și
credință, 

iar bucuria Sărbătorilor 
Pascale să o împărtășiți 

cu cei apropiați.

Sărbători fericite! 
Emil Moise Bîc

Primar

Primăria şi Consiliul
Local Băcia
Sărbători binecuvântate, încărcate 
de lumina credinței, bucurii și liniște
sufletească! Noaptea Sfintei Învieri 
să vă înalțe sufletul spre fericire.

Sărbători fericite!

Florin Alba
Primar

Primăria şi Consiliul Local Deva
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Primăria şi Consiliul
Local Băiţa 

Semn al Biruinței Vieţii asupra Morții, 
al Luminii asupra Întunericului, 

Învierea Domnului Iisus stă 
la temelia credinței noastre. 

Lumina Pascală să vă aducă pace sufletească,
sănătate și numai bucurii!

Hristos a înviat !
Damian Diniș

Primar 

Primăria şi Consiliul
Local Sălaşu de Sus

Lumina Sfântă, dătătoare de viață 
din Noaptea Învierii Domnului Iisus, 

să vă înalțe sufletul spre fericire, 
să vă împlinească gândurile, 

să vă aducă zile frumoase, 
sănătate și bucurii.

Hristos a înviat !
Ioan Vlad

Primar

Primăria şi Consiliul Local
Crişcior
Minunea Învierii să vă aducă în 
suflet împăcare, armonie şi iertare. 
Priviţi cu seninătate înainte şi  
bucuraţi-vă de un nou început, 
alături de tot ceea ce contează 
pentru dumneavoastră.

Hristos a Înviat!
Ovidiu Ilie Furdui
Primar

Primăria şi Consiliul
Local Vaţa de Jos

Prin miracolul ei, Lumina Pascală 
ne aduce bucurie în suflete, linişte 

şi armonie. Marea Sărbătoare a 
Învierii să vă călăuzească paşii 

spre mai bine, fericire, 
sănătate şi gânduri frumoase.

Sărbători Fericite!
Liviu Lință

Primar

Primăria şi Consiliul
Local Veţel

Sărbători binecuvântate, încărcate de
lumina credinței, bucurii și 

liniște sufletească! 
Noaptea Sfintei Învieri să vă îndrepte

paşii spre fericire, să aveți 
parte de sănătate şi belșug.

Hristos a înviat!
Ioan Hențiu

Primar

Cu prilejul Învierii Mântuitorului
Iisus, într-o dragoste
recunoscătoare să ne închinăm
Crucii și să ”înviem” cu Hristos
pentru înnoirea vieții. 
Le doresc sărbători fericite 
tuturor colaboratorilor, 
beneficiarilor și cunoștințelor!

Hristos a Înviat!

Ec.Veronica Topor
Director executiv
Centrul județean APIA Hunedoara

Primăria şi Consiliul
Local Bunila
Sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus
îmi oferă prilejul de a vă transmite cele
mai sincere gânduri de sănătate, liniște și
pace sufletească, alături de cei dragi. 

Hristos a Înviat!

Romulus Stroia
Primar

Alianţa pentru
Unirea Românilor
Filiala Hunedoara
Când Lumina Sfântă a Învierii coboară
în fiecare casă, speranțele voastre 
să se împlinească, iar bucuria
Sărbătorilor Pascale 
să o împărtășiți cu cei apropiați.

Hristos a înviat !
Tiberiu Bârstan
Președinte

Primăria şi Consiliul
Local Bucureşci

Noaptea Sfântă a Învierii 
să vă lumineze sufletele pentru 

a fi mai buni, mai curați 
și mai înțelegători!

Un Paște fericit, alături de cei dragi!

Al vostru primar,
Florin Mircea Ghilean

Primăria şi Consiliul
Local Brad
Învierea Domnului Iisus Hristos 
să vă înalţe sufletele spre fericire, 
iar visurile voastre să devină realitate. 
Vă doresc să aveți parte de zile 
senine și sănătate, alături de cei dragi. 

Sărbători binecuvântate!
Hristos a Înviat! 

Florin Cazacu
Primar 
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Recent la București,
pe un traseu stabilit
de către organizatori

chiar în centrul capitalei,
s-au desfășurat  în organi-
zarea Federației Române
de Atletism (FRA) întrece -
rile Campionatului
Național de alergare pe
șosea pentru seniori,
tineret și juniori 1, în para-
lel cu  ediția din acest an a
tradiționalului semimara-
ton  organizat de către
multipla noastră
campioană mondială Con-
stantina Diță.

Au luat startul   la întreceri-
ule de semimaraton 10 km  un
număr de 768 de concurenți,
la 21 de km au participat 287
iar la cursa populară 158 de
concureți. Finala campionatu-
lui de alergare pe șosea a ali -
niat la ștart  113 sportivi din
care 42 de alergătoare și 70 de
alergători.

La finalul  întrecerilor atle-
tul Eric Rus,  legitimat la LPS
Cetate Deva, unde este
pregătit de prof. Cornelia Jura-
toni a cucerit medalia de
argint, după ce s-a clasat pe
locul secund în proba junio -

rilor  de categoria 1.. El a
încheiat  proba cu timpul de
33.05  minute fiind întrecut
doar de Andrei Ihnatiuc- (CSS
Rădăuți) care a finalizat  proba
în 31.50 min.

În întrecerea senioarelor
Denisa Alexandra  Bota , cu
dublă legitimare LPS Cetate
Deva- Politehnica Timișoara a
încheiat proba de 5 km  pe

locul 10 cu timpul de 17.50
minute.

Atletul kenyan Gebrie Erki-
hun a câştigat cu timpul de 1
oră, 3 minute şi 17 secunde
ediţia a şasea a Semimara-
tonului Internaţional Bucu -
reşti by Constantina Diţă iar la
feminin a câștigat  Winfridah
Mopraa Moseti cu 1 oră, 11
minute şi 43 de secunde,

Atletism 

Juniorul Eric Rus, de la
LPS Cetate Deva, medalie

de argint la București

În partida programată
la Sala Sporturilor din
municipiul de sub

Cetate, formația Auto-
bergamo Deva, condusă
de antrenorul Cosmin
Gherman  a obținut o vic-
torie clară și totodată o
calificare în finala
Campio natului Ligii
naționale de futsal.

Autobergamo Deva s-a
cali ficat după ce a învins  în
cea de a doua întâlnire din
semifinale pe CFR Timișoara
cu scorul de 9-4, în seria
“două din trei”.

Formația deveană a con-

dus  încă din min.3 prin golul
înscris de Sasse cel care va
mai reuși să mai marcheze
alte  trei goluri în poarta
timișorenilor. Au mai marcat
pentru echipa gazdă Hino-
josa (3 goluri) și Iszlai (2
goluri) respectiv David, Ilaș,
Fernandes și  Grosu, pentru
CFR Timișoara.

În cealaltă semifinală care
va desemna  participanta în
finala competiției, Club
Sportiv United Galati joacă
cu echipa  FK Odorheiu Se-
cuiesc . Finala se va disputa
după formula 3 din 5  jocuri
si va debuta pe 2 sau 3 mai.

Futsal 

Autobergamo Deva s-a calificat
în finala campionatului

Federația Română de
gimnastică a organi-
zat,  timp de patru

zile un curs de perfec-
tionare/promovare pen-
tru arbitre la care au fost
prezente  candidate din
generații diferite, dar
care au un scop comun: 
să participe la competiții
pentru a arbitra
exercițiile din gimnastica
artistică feminină.

Un număr de 60 de foste
gimnaste au participat la 
cursul susținut de Anca
Mihăi lescu Grigoraș, Preșe -
dinta Comitetului Tehnic
Feminin din cadrul European
Gymnastics, pentru a deveni
arbitre, fie ca să-și înnoiască
brevetul național sau ca să

afle ultimele noutăți din
Codul de Punctaj (arbitrele
care au brevet FIG).

Printre cele care își doresc
să treacă de partea cealaltă a
baricadei, adică să fie per-
soanele care vor evalua  evo -
lu țiile gimnastelor s-au
nu mărat Claudia Presecan,
campioana olimpică din
2000, Olivia Cîmpian, Nica
Ivanuș, Ana Maria Ocolișan,
Daniela Trică și Dora Vulcan,
toate foste componente ale
lotului național de senioare a
României. Ele au acceptat
invitația FRG aflându-se în
fața unei noi provocări.

Cursul, structurat pe mai
multe secțiuni, se va încheia
cu un examen în luna mai.

Gimnastică 

Arbitre din noua generație, 
în fața unor noi provocări

LPS  Cetate Deva a or-
ganizat întrecerile
etapei de zonă  din

cadrul Campionatului
Național Școlar U18, la
judo, competiție  la care
au fost prezenți  circa 80
de sportivi reprezentând
cluburile   CSS Șoimii
Sibiu, CSS Gloria Arad,
CSS Huedin, CS Viitorul
Cluj-Napoca,  CSS Lugoj,

LPS Alba Iulia,  LPS- CSS
Bihoreanul Oradea, LPS
Cluj Napoca și LPS Cetate
Deva.

Așa cum ne-a informat
prof. Dan Gîrbovan, coordo-
natorul secției de judo de la
unitatea școlară deveană,
odată cu această etapă a fost
organizat și Memorialul Liviu
Cosmescu la finalul căruia

echipa  de la LPS Cetate Deva
a câștigat  trofeul pus în joc,
având un număr de  patru
sportivi clasati pe locul I,
patru clasați pe locul secund
și altii trei pe locul al treiela al
podiumului de premiere.   De
altfel toți acești sportivi de la
LPS Cetate Deva s-au calificat
la întrecerile finale ale cam -
pio natului național de judo
pentru sportivi U 18  de unde
prof. Dan Gîrbovan  a declarat
că vor să se întoarcă cu mai
multe medalii. Succes!

Clasamentul pe echipe la
Memorialul Liviu Cosmescu a
fost întregit de  echipa de la
CSS Șoimii Sibiu și de LPS-CSS
Bihorul Oradea.

Să mai notăm că sportivii
Tamas Diana și Ilie Alexandru
au cucerit medalii de bronz la
campionatele Naționale
desfă șurate la Sibiu în Sala
Transilvania, iar  Adrian
Grecu  s-a clasat pe locul  V,
toți cei trei sportivi fiind
pregătiți de prof. Dan

Judo 

Memorialul "Liviu Cozmescu"
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C
opiilor și juniorilor
de la secția de fotbal
CSM Deva li s-a

pregătit o plăcută surpriză,
fiind prezent la programul
de pregătire al grupelor de
U15 și U 17, preparatorul
fizic al echipei naționale de
fotbal  a României U20 și al
echipei FC Hermannstadt,
Sergiu Coc.

Sergiu Coc a răspuns invi -
tației  coordonatorului Cen-
trului de copii și juniori de la
CSM Deva, prof. Marius Sârbu
,a participat la sesiunile de
antrenament ale juniorilor din
Deva  și a promis că  va mai
reveni la clubul nostru pentru

a pune în aplicare  un proces
de perfecționare al pregătirii
sportivilor  la nivelul Școlii
Federale de Antrenori
(Licența UEFA A), totul sub în-
drumarea coordonatorului
centrului de copii și juniori al
CSM Deva.

Menționăm că acum Cen-

trul de Juniori al CSM DEVA

implementează în programul

de antrenamente și jocuri, dar

și în cel de formare al antreno-

rilor, un curriculum ale cărui

conținuturi sunt modelate

după programa Academiei

National și Şcoala Federală de

Antrenori.

P
este 120 de sportivi
legitimaţi la 8
cluburi sportive 

s-au întrecut, la finalul
săptămânii trecute, la
Oradea (15-17 aprilie a.c),
în cadrul turneului final al
Campionatului Naţional de
Karate Tradiţional – Fu-
dokan, dedicat copiilor. 

După mai bine de un an în
care activitatea sportivă a stat
sub semnul restricţiilor im-
puse de pandemie, micii
sportivi s-au întrecut în
cadrul competiţiei organizate
de Asociaţia Judeţeană de
Karate Tradiţional Bihor şi
Federaţia Română de Karate
Tradiţional, cu sprijinul
Direcţiei Judeţene pentru
Sport şi Tineret Bihor, sub

egida Ministerului Tineretu-
lui şi Sportului.

Competiţia a inclus probe
de kata şi kumite, judeţul
Hunedoara fiind reprezentat
de sportivii legitimaţi la
Asociaţia Club Sportiv Ronin
– Deva, antrenați de sensei
Mircea Cristian Popa (maes -
tru emerit al sportului, cen-
tura neagră 6 dan – karate
tradiţional). După două zile
de întreceri, clubul sportiv
din Deva a urcat pe cea mai
înaltă treaptă a podiumului,
datorită performanţelor
spor  ti vilor Mihai Roşu, care a
obţinut locul I la kumite (ca -
tegoria copii I) şi Marcos
Boican, care a obţinut locul I
la kumite (categoria copii II),

calificându-se, astfel, pentru
finala competiţiei naţionale,
ce va avea loc la Zalău, în luna
mai. Totodată, cei doi sportivi
din Deva au obtinut si un ono-
rant loc III, la proba de kata.

Chiar dacă măsurile anti-
covid au limitat activitatea
competiţională internă şi
internaţională, micii karateka
legitimaţi la Asociaţia C.S.
Ronin Deva au continuat să se
antreneze sub supravegherea
instructorului Mircea Popa,
iar prezenţa lor pe podiumul
prestigioasei competiţii de
karate, confirmă, încă odată,
valoarea şi dorinţa tinerilor
sportivi deveni de a se afirma
pe plan intern şi inter na -
ţional.

Tinerii karateka legitimaţi 
la ASC Ronin Deva – pe 

podiumul CN de Karate Tradiţional
pentru Copii, zona Ardeal

 Fotbal 

Juniorii de la CSM Deva se

pregătesc după o programă nouă

T
enismanul spaniol
Rafael Nadal a
anunţat marţi, pe

reţelele de socializare,
revenirea sa la antrena-
mente, la patru săptămâni
după ce a fost nevoit să
întrerupă orice activitate
fizică din cauza unei
accidentări la coaste.

"Astăzi, după 4 săptămâni
în care nu am călcat pe un
teren de tenis, a fost primul
antrenament uşor. Ce bucurie
să calci din nou pe pământ!', a
scris Nadal într-un mesaj
însoţit de imagini în care este
văzut făcând exerciţii pe un
teren pe zgură.

Câştigătorul a 21 de titluri

de Mare Şlem spaniolul nu a
mai jucat pe suprafaţa sa
favorită de la turneul de la
Roland Garros de anul trecut.

Nadal s-a accidentat luna
trecută în finala de la Indians
Wells, pierdută în faţa ameri-
canului Taylor Fritz. El a ratat
turneele de la Monte Carlo şi
Barcelona şi nu este clar dacă
va putea disputa Mutua
Madrid Open (26 aprilie - 8
mai).

Specialiștii declară că
Nadal va juca la Roma (9-15
mai) înainte de a participa la
Roland Garros (22 mai - 5
iunie), turneul său favorit, pe
care l-a câştigat de treis-
prezece ori.

Tenis de câmp

Revine pe teren Rafael Nadal



Semn al Biruinței Vieţii
asupra Morții, a 
Luminii asupra În-

tunericului, Învierea Dom-
nului Iisus stă la temelia
credinței, fiind cel mai de
seamă eveniment din
lumea creștină. Sacrificiul
suprem al Mântuitorului a
dat omenirii speranţa
mântuirii şi a vieţii
veşnice. ”Învierea este sin-
gura minune care se arată
tuturor, credincioşi şi
necredincioşilor”, spunea
părintele Arsenie Boca.

Lumina Divină
Din Noaptea Învierii, care

se revarsă peste noi la fiecare
Sărbătoare a Paștelui, are o
încărcătură spirituală cu totul
deosebită, arătând întregii
lumi că nimic nu poate dis-
truge sufletele încărcate de
credință. În această Noapte
Sfântă credincioșii se în -
dreaptă cu bucurie și sufletul
curat spre biserici pentru a
primi Lumina Divină. Iar
aprinderea focului ritual
înaintea Învierii este un obi-
cei păstrat cu sfințenie din
străbuni, în semn de preţuire
a Luminii aduse pe pământ
de Iisus. Lumânările se
aprind atunci când clopotele
încep să bată, lumina focului
simbolizând pacea dăruită
lumii prin moartea şi Învierea
Domnului. Se înconjoară cu
pioșenie biserica de trei ori, și
cu bucurie în suflet se
cântă"Hristos a Înviat din
morți, cu moartea pre moarte
călcând!” După săvârșirea
Slujbei de Înviere, se iau Sfin-
tele Paști, apoi, cu lumânările
aprinse, creștinii se îndreaptă
spre case, unde, potrivit
tradiției, este pregătită masa
de Paști. Într-o atmosferă de
sărbătoare, gândurile lor se
îndreaptă spre Iisus, care prin
patimile și jertfa Sa, ne-a adus

mântuirea. Iar dacă vre-
murile tulburi în care trăim
ne dau un sentimente de
neîncredere și chiar de frica
zilei de mâine, nu trebuie să
fim triști. Nădejdea noastră se
îndreaptă spre  Cel ce a Înviat
din Morți, Mântuitorul Iisus,
care împlinește suflete,
întărește credințe și ne dă
speranțe, oriunde ne-am afla. 

”Hristos a Înviat”
Este salutul rostit cu bu-

curie de credincioși în
Noaptea Învierii Domnului,
iar răspăunsul ”Adevărat a În-
viat”, care se va spune timp de
40 de zile, până la Înălțarea
Domnului la Cer, este o
mărturisire a credinței noas-
tre nestrămutate în Iisus.

Tradițiile și 
obiceiurile de Paști
Diferă de la o regiune la

alta și sunt păstrate cu
sfințenie din generație în
generație. Ele creează o punte

de legătură între Ieri și Azi,
aducând bucurie, echilibru și
armonie între semeni.

În prima zi de Paști
Masa de Paşti are o sem -

nificație deosebită la români.
Se obișnuiește ca mesenii să
poarte haine noi, simbol al
curățeniei sufletești și tru -
pești.

În duminica de Paști
Există obiceiul ca oamenii

să-și spele fața cu apă
neîncepută, în care să pună
un ou roșu, ca să fie sănătoși
și frumoși tot timpul anului.

Lumânarea 
de la Înviere

Se păstrează în casă tot
anul. În caz de boli, necazuri
sau calamități naturale vor fi
aprinse în fața icoanelor, 
existând credința potrivit
căreia ele sunt mai aproape
de lumina raiului. 

În Ardeal
Se obișnuiește ca a doua zi

de Paști, fetele tinere să fie
stropite cu parfum de către
feciori. Acestea oferă băieţilor
de băut şi mici daruri. În tre-
cut, obiceiul era ca fetele să
fie stropite cu apă de izvor.

În unele sate 
din Țara Moților

Toaca de la biserică este
dusă în cimitir în Noaptea În-
vierii, unde este păzită de fe-
ciorii din sat. Dacă este furată,
cei neatenţi vor oferi a doua
zi o masă bogată. Iar dacă cei
care au încercat să fure toaca
n-au reuşit, ei vor fi gazdele
ospăţului.

În Maramureș
Învierea Domnului este

anunțată prin glasuri de copii,
care merg la prieteni și vecini
să le anunțe Învierea Domnu-
lui. Atunci, gazdele oferă

fiecărui copil câte un ou roșu.
La plecare, pragul casei tre-
buie trecut mai întâi de un
băiat, pentru ca în acea
gospodărie să nu fie discordie
tot restul anului.

În multe zone 
din țară

Se pregătește coșul pascal,
care este dus la biserică pen-
tru binecuvântare. În el se
pun ouă roșii, cozonaci și
cocoși albi. Și conform datinei
străbune, cel mai norocos
este gospodarul al cărui
cocoş cântă primul. După
slujbă, cocoşii sunt dăruiţi oa-
menilor săraci.

În alte zone, sunt împo -
dobiți pomii din curte cu ouă,
ca semn al belșugului. Astfel
că, gospodinele iau ouăle
crude, le sparg cu grijă într-
un capăt folosind conţinutul,
iar apoi pun coaja în pom.
Numărul de ouă din pomi
arată hărnicia bucătăresei.

Cornelia Holinschi
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Primăria şi Consiliul Local
al Comunei Vălişoara
Binecuvântarea cerească din Noaptea
Sfântă a Învierii să vă deschidă sufletul
spre credinţă, armonie, pace sufletească
și speranţa de mai bine. 

Sărbători fericite, 
alături de cei dragi!

Bedea Camelia
Primar

Mântuitorul Iisus să pogoare fericirea asupra sufletelor
tuturor hunedorenilor, învăluindu-i în cântece de bucurie.

Sărbători fericite!
Hristos a Înviat! 

Viorel Răceanu
Hunedoara

Pentru toți tinerii și pentru iubitorii
sportului din județul Hunedoara, 
Învierea Domnului Iisus, piatra de
temelie a creștinătății, să vă inunde
sufletul de pace și credință şi 
să vă împlinească dorinţele.

Sărbători fericite!
Laurențiu Cristian Pinte
Director executiv
Direcția județeană pentru sport și
tineret Hunedoara

Lumina dătătoare de viață din Noaptea
Învierii să coboare fericirea asupra 

sufletelor tuturor partenerilor, 
colaboratorilor și beneficiarilor noștri.

Cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale, 
le urez sănătate și numai bucurii.

Hristos a Înviat!
Ioan Chitic

Vicepreședinte al Asociației județene a
crescătorilor de taurine ”Hunedoreana”

Spitalul Municipal 
”Al. Simionescu” Hunedoara

Lumina Pascală, dătătoare de viață 
și sănătate,  să pătrundă 

în fiecare casă, bucurându-vă de 
minunea Învierii Domnului Iisus Hristos! 

Sărbători fericite!
Ec. Radu Budae

Manager

RUSTICARM
Aşteptăm cu bucurie 
Sfintele Paşti, pentru a
primi în suflete Lumina 
Învierii. Fie ca ea să
coboare în fiecare casă, 
să aducă sănătate, liniște
sufletească și mult bine.

Hristos a Înviat! 
Cristian Indrieș
Administrator

Acum, când Lumina Sfântă coboară
în fiecare casă, vă doresc să aveți

parte de sărbători binecuvântate,
sănătate și cât mai multe bucurii,

alături de familiile voastre.

Hristos a Înviat!
Oprișa Ioan Florin

Viceprimarul Municipiului Brad

GRUPUL DE FIRME QUANTUM DEVA
Sărbători binecuvântate, pline de bucurii, 

sănătate și liniște sufletească! 
Noaptea Învierii Mântuitorului Iisus 

să vă inunde sufletul de fericire, 
pace și credință!

Hristos a Înviat!
Delia Alic

Administrator

Învierea lui Hristos, care aduce
atâta bucurie în sufletele noastre,
să fie pentru toți foștii și actualii
siderurgiști, pentru toți 
hunedorenii mei dragi, 
ziua învierii sufletești, să le
împlinească gândurile și 
speranța de mai bine.

Hristos a Înviat! 
Sărbători fericite!

Ing. Petru Vaidoș

Sărbătoarea Învierii lui Hristos, simbol
al primăverii și credinței în Dumnezeu,

să aducă tuturor cadrelor didactice și
elevilor din unitatea noastră școlară,

colaboratorilor și locuitorilor orașului
Geoagiu sănătate și bucurie

Sărbători fericite!
Octav Mihai Cismașiu

Director, Liceul agricol Geoagiu



10 - tImP LIbER 21 - 28 APRILIE 2022

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

H

O

R

O

S

C

O

P

Urmează o săptămână destul
de agitată la serviciu. Veți
câștiga bani în plus dintr-o
afacere deschisă de curând. Tre-
buie doar să luați decizii ur-
gente și să respectați termenele
limită. Veți avea cheltuieli di-
verse acum în preajma
sărbătorilor.

În perioada următoare, sunt fa-
vorizate investițiile, călătoriile și
activitățile profesionale. Pentru
a reuși, trebuie să vă folosiți
intuiția și să vă orientați
acțiunile spre lucruri concrete.
Sunteți destul de obosiți, așa că
luați în calcul și o minivacanță.

Aveți abilitatea de a găsi
oportunități în munca voastră,
iar acest lucru vă aduce multe
beneficii în plan social și mate-
rial. La serviciu este posibil să
reluați unele proiecte mai vechi.
Relațiile cu prietenii sunt la cote
înalte, mai ales cu cei pe care-i
întâlniți mai rar.

La locul de muncă sunteți foarte
solicitați atât de colegi, cât și de
șefi. Vă sunt recunoscute
meritele și contribuția la dez-
voltarea segmentelor profesion-
ale în care activați. Comunicați
bine cu cei din jur, iar acest lucru
este în avantajul vostru.

Vă preocupă situația financiară,
mai ales acum, în preajma
sărbătorilor, când doriți să
faceți surprize plăcute celor
dragi. Încercați să obțineți bani
în plus dintr-o colaborare mai
veche, iar dacă insistați, veți
reuși. Totul este să vă planificați
cu atenție timpul.

Investițiile făcute încep să dea
roade, iar acest lucru vă ajută să
realizați lucruri deosebite pen-
tru familia voastră. Socializarea
și activitățile recreative vă ajută
mult. Chiar dacă  relația
sentimentală nu este pe măsura
așteptărilor voastre, lucrurile se
remediază pe parcurs.

Primiți oaspeți dragi în preajma
sărbătorilor, iar acest lucru vă
bucură mult. Activitățile profe-
sionale, care se schimbă din
mers, vă aduc satisfacții și ceva
bani în plus. Vă veți afla în com-
pania unor persoane impor-
tante, de la care aveți mult de
învățat în plan profesional.

Reușiți, în perioada următoare,
să vă achitați toate datoriile și
să vă reechilibrați bugetul. Dacă
intenționați să faceți investiții
pe termen lung, nu este momen-
tul. Așteptați până ce lucrurile
se reașază atât la serviciu, cât și
în familie.

Ar fi de dorit să vă concentrați
pe problemele importante de la
serviciu și să finalizați cât mai
repede sarcinile profesionale.
Evitați exagerările de orice fel și
manifestați prudență, mai ales
dacă trebuie să semnați docu-
mente importante.

Participați la acțiuni intere-
sante, întâlniri sau dezbateri pe
teme profesionale, unde
inițiativele voastre sunt apreci-
ate. Se conturează activități
inedite în plan profesional, care
vă pot aduce multe satisfacții.
Este nevoie să acordați mai
mare atenție familiei.

La locul de muncă finalizați un
proiect foarte important, care
vă aduce beneficii materiale.
Trebuie să dați mai multă
atenție relațiilor familiale în-
trucât, se pare, există unele
animozități. În plan sentimen-
tal, pot apărea surprize la care
nu vă așteptați.

Avalanșa activităților din sfera
profesională vă copleșesc. Tre-
buie să vă organizați mai bine
timpul și să nu neglijați orele de
odihnă. Apar și fluctuații finan-
ciare cu cheltuieli neprevăzute.
Evitați să vorbiți despre pla-
nurile voastre persoanelor din
anturaj.

Simboluri pascale 
Lumina Sfântă sau focul harnic de la care oa-

menii îşi aprind lumânările în Noaptea de Înviere
este semnul biruinţei luminii asupra întunericu-
lui, al binelui, în faţa răului.

Lumânarea

Are semnificaţii simbolice, reprezentând legătura
dintre materie (ceară) şi spirit (flacără), iar prin ver-
ticalitatea ei este un semn al vieţii ascendente, scrie
destepti.ro. În unele ţări, pe lumânarea pascală sunt
inscripţionate literele greceşti alfa şi omega (În-
ceputul şi Sfârşitul) şi crucea.

Crucea

În tradiţia creştină, crucea îl simbolizează pe Iisus
Hristos Cel Răstignit, condensând în imaginea ei
mântuirea și patimile lui Iisus Hristos. Este şi un sim-
bol al pământului, al energiilor acestuia, dar şi al
Cerului. 

Ouăle de Paști

Atât în bisericile ortodoxe cât și catolice, ouăle
înroșite simbolizează sângele lui Isus. Celelalte culori
atrag atenţia asupra triumfului vieţii – galbenul, sim-
bol al luminii, albastrul, promisiunea unui nou în-
ceput, verdele, viaţa.

Mielul de Paști

Semnifică inocenta, puritatea, blândeţea, Iisus
însuşi fiind numit, în Evanghelia după Ioan, “Mielul
lui Dumnezeu”, iar Apocalipsa foloseşte de 28 de ori
cuvântul “Miel”, pentru a-l desemna pe Hristos. 

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 22 aprilie
NAȚIONAL TV, ora 21,00, Pompei
ANTENA 1, ora 23,30, Iisus din Nazaret (II)

Sâmbătă, 23 aprilie
NAȚIONAL TV, ora 20,00, Sfântul Petru
ANTENA 1, ora 0,30, Iisus din Nazaret (III)

Duminică, 24 aprilie
TVR 2, ora 20,10, Aur și circ
PRO CINEMA, ora 20,30, Misterul înălțării

Luni, 25 aprilie
TVR 1, ora 21,10, Între două lumi
Național tv, ora 21,00, Febra roșie

Marți, 26 aprilie
PRO CINEMA, ora 20,30, Ultraviolet
TVR 1, ora 22,10, Cocoșatul de la Notre

Dame

Miercuri, 27 aprilie
TVR 2, ora 21,00, Călătoria spre casă
PRO CINEMA, ora 20,30,  Acum ori niciodată

Joi,28 aprilie
TVR 23, ora 21,10, Misterele adevăratului

Sherlock
PRO CINEMA, ora 22,15, Scapă cine poate

Vineri, 22 aprilie, ora 22,10

Patimile lui Hristos 
Filmul prezintă ultimele douăsprezece ore din

viața  lui Iisus Hristos. Retras în Grădina Ghetsimani
pentru a se ruga după Cina cea de Taină, Iisus Hris-
tos rezistă ispitelor Satanei, dar este trădat de Iuda
Iscarioteanul. Este arestat și dus în cetatea Ierusa -
limului, unde preoții farisei îl învinuiesc de blas-
femie. Iisus ajunge în fața guvernatorului roman al
Palestinei, Pilat din Pont, care, după ce ascultă
acuzațiile fariseilor, pune soarta Mântuitorului în
mâinile mulțimii. Condamnat la moarte, Hristos își
va duce singur crucea, până pe muntele Golgota,
unde este crucificat. Aici înfruntă și ultima ispită,
teama că a fost părăsit de Tatăl Său. O depășește
atunci când o privește pe Maria, Mama Sa și-i spune
ceea ce doar Ea poate înțelege: ”Săvârși-tu-sa”. Și tot
atunci, natura se  dezlănțuie...

TVR 1

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

D - N - B - A - LUPOAICE - CRUCEA - TEORETIC - C - IOC - NR - ODE - AA - P - A - I - M - CM - REAVANA - FAS - NEANT - ETC - RI -
CARUT - ARAT - RAM - RG - RASOL - ARO - BE - AULA - N - VI - N - ARIPA - TE - E - BD - ALO - RITOS - R - II - ALTI - ORT - CEA - OZON
- BM - AMA - SERA - RANG - C - OSPATA - MODA - MIAMI - IAC - DAUNA - ERA - CLAR - RUSA - RAMA - ALIAT - E - STRTI - RAID - BA
- ADN - ESCADRA - AZVARLIRE



Sunt creștin ortodox și
copilul este botezat
ortodox. Provin dintr-

o familie în care au fost
mai mulți preoți ortodocși,
am felul meu de a-L iubi pe
Dumnezeu și de a dialoga
cu El și știu că au fost mo-
mente, unele critice, în
care a fost singurul care
mă putea ajuta. Și m-a aju-
tat.

Spun toate astea pentru că
simt tot mai des în spațiul
public un fel de a interpreta și
de a tranzacționa creștinis -
mul, ortodoxia, care mă
înspăimântă. Un fel brutal,
urât, necioplit, jignitor, vio-
lent. Am ajuns să ni se spună
că mârlănia și ura față de cei
care nu cred sau nu sunt la fel
ca noi reprezintă, de fapt,
luptă pentru credința noastră.
Am ajuns să ni se spună că
mi¬zeria umană e voia lui
Dumnezeu și că trebuie să o
acceptăm.

Nu cred că e așa. Mârlănia,
ura, violența, minciuna sunt
doar mârlănie și ură și
violență și minciună. Atât.

Citesc că un distins preot
de Teologie Ortodoxă din
București, ne spune că în
situații când ,,violul se
soldează cu graviditate, sunt
mai multe cauze: fie că este
vorba de un viol la care ai
consimțit și care ți-a plăcut să
se repete sau unul întâm plă -
tor”.

Citind cuvintele acestui
preot, care formează, la rân-
dul lui, teologi, preoți, care le
vorbește la slujbe, credin -
cioșilor, care transmite astfel
de mesaje la radio, la TV, mai
înțeleg puțin de unde apar
ignoranța, violența, ura, toate
în numele lui Dumnezeu,
după cum ni se spune. Înțeleg
și de ce prăpastia între unii
dintre noi și Biserică este tot
mai adâncă. Între noi și
Biserică, nu între noi și Dum-
nezeu. Pentru că preoții  ar
trebui să comunice cu
enoriașii altfel de cum  comu-
nicam noi între noi, să fie
apropiați de ei, să le explice
tainele bisericii, puterea lui

Dumnezeu, să le asculte SU-
FLETUL. 

Am văzut la ceremonii reli-
gioase cum în dreapta și
stânga soborului de preoți
stau politicienii, care au dus
această țară de râpă, luând ul-
timul ban de pe spinarea aces-
tui popor. La unii preoți există
mari ”carente”. Dar în aceste
zile de sărbătoare se discută
mai mult despre patimile
Mântuitorului.

Înainte de 
Patimile Sale

Mântuitorul se adresează
ucenicilor, spunând:”Iată, vine
ceasul și a și venit ca să va
risipiți fiecare la ale sale și pe
Mine să Mă lăsați singur”.Ioan
16;32.

Acest lucru s-a și întâmplat.
La picioarele Crucii se aflau
doar Sfânta Fecioară, Maica
Sa, ucenicul iubit, Sfântul Ioan
Teologul, Maria lui Cleopa și
Maria Magdalena. Toți ceilalți
fugiseră, se ascunseseră, din
teamă sau copleșiți de durere.
Sub Cruce, la vremea Patim-
ilor, nu se mai aflau dintre cei
care Îl urmaseră și îi auziseră
Cuvântul și văzuseră min-
unile, decât cei pomeniți.
Icoanele ortodoxe, cele care
înfățișează cu exactitate
evenimentele scripturistice,
reproduc această “singură -
tate” amenințătoare, sinistră,
copleșitoare. Dar totuși,
atunci și acolo, în perma -
nență, de la începutul Patim-
ilor și până la moartea pe
Cruce a Mântuitorului, a mai
fost “cineva”. Un “cineva” atât
de evident și vizibil, încât a
ajuns să  fie nebăgat în seama.
Acel “cineva”  a fost Centuri-
onul, soldatul care a asistat la
răstignire.

În realitate, rostul acelui
Centurion pe toată durata
răstignirii și de fapt după Ea,
a fost esențial și mărturia lui
a rămas fundamentală.

În sistemul penal  
al romanilor

Crucificarea era pedeapsa
supremă, iar executarea ei

avea un proces lung, elaborat
și strict.

În primul rând, ducerea la
îndeplinire a unei răstigniri
era încredințată unui detaliu
militar, cel mai adesea o “con-
tubernium”, unitate compusă
din opt soldați legionari dar
având în frunte, de această
dată, un Centurion (sutaș).
Centurionii erau gradul cel
mai mare care putea fi atins
dintre militarii,”fără comisie”.
Se înălțau din rândurile tru-
pei, din rang în rang și după
mulți ani de serviciu merito-
riu, ajungeau “centurioni”.
Centurionii erau cei care
păstrau  unitatea pe câmpul
de lupta și lor li se datora
uluitoarea disciplină de
comandă a armatei romane.
Centurionii erau oamenii pen-
tru care ordinele superiorilor
și regulamentul militar aveau
valoare de poruncă divină,
absolută.

Deci, o asemenea unitate
militară, sub comandă unui
centurion, primea misiunea
să execute o răstignire. Acea
misiune era considerata ca
misiune de luptă și pe durata
ei regulile de disciplină ale
luptei se aplicau. Concret, asta
însemna că  încălcarea or-
dinului atrăgea pentru cel vi-
novat propria lui crucificare.

Misiunea dura de la prim-
irea ordinului și până la con-
statarea morții celui osândit.
Pe durata acelei misiuni, cât
va fi durat, niciun soldat nu
putea fi schimbat din “contu-
bernium”.

Pe durata misiunii soldații
erau în echipament de luptă.
Purtau coif  și zale (“lorica
fragmentata”)” pugio”(pum-
nal),”gladius”(sabie) și scut.
Dat fiind faptul că misiunea
era în interiorul unei stăpâniri
romane, deci era serviciu de
gardă, sulița era înlocuită cu
“lance”. Diferența era că
“lancea” avea parte activă
(vârful) lung de circa 40 de
cm. și lată de aproape 30 de
cm. și având ambele laturi
ascuțite perfect, la gradul că

soldații se puteau bărbieri cu
“lancea”.

Procesul de execuție 

Era și el cu exactitate sta-
bilit și cu strictețe îndeplinit.
Cel condamnat era întâi bi-
ciuit. Era biciuit cu un “flagel-
lum”, bici având mai multe
coarde terminate cu bile de
plumb, primind “patruzeci de
lovituri minus una”. Această
biciuire crudă lăsa trupul
celui condamnat sfâșiat și
pierzând mult sânge, într-o
stare de șoc. Apoi, cel con-
damnat trebuia să își ducă
partea superioară a
crucii,’”patibulum” având
circa 40 de kilograme, până la
locul execuției. Acolo el era
pironit pe “patibullum”, ridicat
orizontal cu violenta și fixat
pe stâlpul vertical. Mâinile și
picioarele erau străpunse, la
încheieturi, cu piroane. Șocul
și pierderea de sânge debili-
tau iremediabil pe cel con-
damnat dar, finalmente, el
murea asfixiat. În caz că se
dorea ca moartea să fie mai
rapidă, celor condamnați li se
fărâmau fluierele picioarelor,
o practică numită,”crurifrag-
ium”. Repet, tot acest proces al
răstignirii era supravegheat,
de la început până la sfârșit,
de către centurionul coman-
dant. În cazul răstignirii Mân-
tuitorului, în chip limpede ni
se spune acest lucru: ”Iar Pilat
s-a mirat că a și murit și
chemând pe sutaș (i.e. centu-
rionul) l-a întrebat dacă  a
murit de mult”(Marcu 15;44).

Dar mărturia centurionului
nu se termină aici. Din nou,
lămurit, ni se spune:”Iar
sutașul (i.e.centurionul) și cei
ce împreună cu el păzeau pe
Iisus, văzând cutremurul și
cele întâmplate, s-au înfrico -
șat foarte, zicând: Cu adevărat,
Fiul lui Dumnezeu era Acela”.
Mărturie mai limpede și mai
răspicată nu este cu  putință.

Centurionul roman, acest
om pentru care “legea” era
regulamentul soldățesc și în-

deplinirea ordinelor, a văzut și
a înțeles mai devreme decât
Apostolii, că acolo era Fiul lui
Dumnezeu! Inima de fier a
acelui soldat a fost atinsă de
focul divin și ea s-a topit în
dragoste vitejească și credință
fără hotar.

Texte istorice, Evanghelii
“apocrife” și Tradiția au păs -
trat numele acelui centurion,
Longinus, spunea dl Nemo ia -
nu din America, un cunoscut
istoric.

Cu acea mărturie: ”Cu
adevărat Fiul lui Dumnezeu
era Acela” Longinus a stat în
fața lui Pilat. Cu acea
mărturie,”Cu adevărat Fiul lui
Dumnezeu era Acela”, Longi-
nus a propovăduit Dreapta
Credință. Cu acea mărturie,”Cu
adevărat Fiul lui Dumnezeu
era Acela”, a primit Longinus
moarte de martir. Și cu acea
mărturie,”Cu adevărat Fiul lui
Dumnezeu era Acela”, Longi-
nus a intrat în Împărăția
Cerurilor!”

Nu există rău pe care
dragostea lui Dumnezeu să nu
îl poată schimba în bine, iar
mărturia lui Longinus este
dovada acestui fapt fără
putință de tăgadă.

Dragi prelați,
Acum, de sărbători, fiți mai

aproape de acest popor atât
de încercat și derutat, care nu
mai înțelege nimic. Altfel,
credința va fi pe cale de
dispariție.

Cristos a Înviat!

Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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De ce se adâncește ,,prăpastia”
dintre Biserică și Enoriași ?!



Mod de preparare: Pen-

tru început, se fac două bla-

turi din câte 3 ouă fiecare

(vezi caseta dreapta).

crema caramel: se cara -

melizează 4 linguri de zahăr,

care se sting cu o căniță mică

de apă. Se adaugă apoi 6 lin-

guri de zahăr, 2 linguri de

cacao și 2 linguri de făină,  se

lasă să fiarbă puțin,  apoi se

dă la rece. 

Se bat pe abur 4-5 ouă cu

10 linguri de zahăr și 2 lin-

guri de lapte. Când se răcește

se amestecă bine cu crema

caramelizată.

Separat, se mixează 250

unt până devine ca o spună,

apoi la compoziție se adaugă,

treptat, câte o lingură din

crema caramel.

Crema obținută se pune

între blaturile însiropate cu

sirop de cafea, iar deasupra

prăjitura se ornează cu frișcă

și ciocolată rasă.
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Mod de preparare:
Cașcavalul și parmezanul

se rad pe răzătoarea fină. Se

pregătește apoi un castron în

care se pune cașcavalul,

parmezanul, crema mascar-

pone, busuiocul și condi-

mentele. Ingredientele se

amestecă bine până la omo -

genizare. 

Din compoziția obținută,

cu mâinile umezite în apă, se

vor face bile de mărimea

unei nuci. Acestea se așează

pe un platou, pe pat de salată

sau rucola iar deasupra se

presară piper mozaic

proaspăt măcinat.

aPERITIv cu cașcaval șI MaScaRPoNE

FRIPTuRă DE MIEl
Marinata: 2 linguri cu vârf

de muștar cu semințe, 3 căței

de usturoi, 3 fire cimbru, 1 fir

rozmarin, coaja de la o lămâie,

2 linguri suc lămâie, 2 linguri

sos de soia, 2 linguri ulei de

măsline, piper. Toate aceste in-

grediente se mixează în

blender până se obține o

pastă, iar de la verdețuri se

rup frunzulițele de pe tulpină.

Sare se pune cu atenție, pen-

tru că sosul de soia conține

sare. 

Mod de preparare:
Pulpa de miel se spală, se

usucă bine cu șervețele, apoi

în ea se fac mici incizii cu un

cuțit ascuțit, unde se introduc

bucățile de usturoi. 

Pulpa de miel astfel

pregătită se freacă pe ambele

părți cu pasta obținută în așa

fel încât să aibă deasupra un

strat generos de marinată. Se

așază apoi într-un bol și se

acoperă cu o folie alimentară.

Folia nu trebuie să atingă

suprafața cărnii, ca să nu se

distrugă crusta. 

Friptura se dă la frigider

pentru cel puțin patru ore. Se

scoate apoi de la frigider

ținându-se o jumătate de oră

la temperatura camerei, apoi

se așază într-o tavă unsă cu

grăsime și se dă la cuptor pen-

tru aproximativ două ore. Din

când în când, friptura se

stropește cu sucul care s-a for-

mat în tavă. După ce se scoate

din cuptor, friptura se acoperă

și se lasă așa

aproximativ 15 minute,

înainte de a fi porțio nată.

INGREDIENTE

pulpa de miel cu os
(1.6 kg), 3 căței usturoi.

INGREDIENTE

250 g mascarpone, 2-
3 linguri parmezan
răzuit, 200g cașcaval
afumat, usturoi granulat
după gust,10 frunze
busuioc proaspăt tăiat
sau busuioc uscat, sare,
piper mozaic proaspăt
măcinat.

PRăjITuRă MIchaEl jackSoN

INGREDIENTE

Pentru primul blat: 2 linguri de nuci măcinate, o
lingură de făină, 3 linguri de zahăr și puțin praf de
copt.

Pentru  al doilea blat: 2 linguri de nuci măcinate, o
lingură de cacao, o lingură de făină, 3 linguri de zahăr
și puțin praf de copt.

Sos tzatziki 
pentru friptură
Ingrediente: un castra -

vete mai mare sau 3 castrave-

ciori, 200g. iaurt grecesc sau

smântână fermentată, usturoi

după gust, 2-3 linguri ulei de

măsline, câteva fire de mărar,

sare.

Mod de preparare:
Castraveții se rad

pe răză toare, se

scurg foarte bine

într-un tifon,

apoi se ames -

tecă cu iaurtul,

usturoiul strivit,

uleiul și mărarul

tocat. La final se

condimentează cu sare

și piper.

Salată de ouă
Ingrediente: 8 ouă, o ceapă, 3 linguri de maioneză

făcută în casă,  2 linguri de muștar, sare, boia, praf de
usturoi și piper după gust.

Mod de preparare:
Ouăle se pun la fiert, se curăță de coajă și se taie

mărunt. Se pun apoi într-un bol și se amestecă ușor cu

maioneza și muștarul. La compoziție se adaugă apoi

ceapa tăiată mărunt (poate fi ceapă verde sau ceapă

roșie) și condimentele, după gust. Compoziția obținută se

acoperă și se lasă câteva ore la rece, ca să se pătrundă

aromele.
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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 2 camere,

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

l Vând casă în Deva, zona spi-
talului, cu 3 camere plus dependințe,
inclusiv beci spațios, pretabil pentru
bucătărie, în curte încă o casă cu o
cameră, baie, bucătărie, 2 garaje și
grădină. Informații mai multe la tele-
fon: 0724.451.762.

l Vând apartament în Deva, 60
mp., Al. Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter,
2 intrări, băi, focuri, beci, terasă,
proiect balcon, posibilități extindere
o cameră, lateral. Tel. 0753.671.752.

l Vând apartament Deva, str.
Cuza Vodă,  4 camere plus garaj și
boxă, et.1, 2 băi, CT, termopan, reno-
vat și complet mobilat. Preț: 150.000
euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând apartament 3 camere,
Gojdu, parter cu balcon și beci, deco-
mandat, 67 mp, CT, pe mijloc. Preț:
65.000 euro. Telefon: 0725.452.888.

l Vând vilă cu un etaj, lângă
Judecătoria Brad, încălzire centrală,
apă, canalizare, garaj, grădină 
840 mp, unic proprietar. 
Telefon: 0728.232.750.

l Vând apartament 3 camere
Simeria, et, 2, mobilat parțial, mod-
ern, termopan, CT, parchet, uși noi,
bucătărie dotată cu aragaz, frigider.
Direct proprietar. Preț: 45.000 euro,
negociabil, telefon: 0730.932.798.

l Vând apartament Deva, str.
Aleea Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter,
60 mp, 2 intrări, focuri, băi,terasă,
proiect balcon, posibilitate extindere.
Preț: 260.000 lei, tel. 0753.671.752.

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

l Vând apartament trei camere,
Deva, parter înalt, 80 mp, decoman-
dat, CT, termopan, 2 băi, renovat și
mobilat modern, izolat exterior. Preț:
87.000 euro. Fără intermediari. Tele-
fon: 0721.055.313. 

l Vând casă, Deva, D+P+1, 2
apartamente a 3 camere, baie,
bucătărie, 2 garaje, CT, termopan,
teren: 400 mp, zona Micul Dallas
(Oituz), construcție 2002. Preț:
225.000 euro, telefon: 0745.202.448.

l Vând garsonieră confort 1
sporit, 38 mp, et.1, pe mijloc, ușă
metalică, termopan, gresie, faianță, 2
cămări, baie, bucătărie, hol, parchet
laminat, CT, dotată cu aragaz, frigider,
mașină de spălat. Preț: 14.500 euro,
Telefon: 0731.129.646, 0762.754.969.

l Vând apartament, Deva, 60 mp,
str. Al. Pescarilor, bl.A10, sc.1, parter, 2
intrări, 2 focuri, băi, balcon, terasă,
este multifuncțional. Preț: 255.000 lei,
telefon: 0753.671.752.

l Vând, la sat, 2 case, teren in-
travilan pentru casă, cabană, teren
pentru APIA, grădină cu pruni și ara-
bil, telefon: 0753.671.752.

l Vând garsonieră Deva, zona
piață, et.2, cu balcon, 32 mp, CT, ter-
mopan, semimobilată. Fără bancă și
fără agenți! Preț: 31.000 euro, telefon:
0722.564.004.

l Vând apartament, Deva, Al.
Pescarilor, bl.A10, sc 1, parter, beci,
terasă, balcon, 60 mp, 2 băi. Preț:
250.000 lei. Telefon: 0753.671.751.

l Vând garsonieră Deva, zona
piață, CT, termopan, renovată și
mobilată. Preț: 32.000 euro, telefon:
0721.055.313.

l Vând apartament două camere,
Deva, str. Zamfirescu, bl.A6, et.4. Preț:
40.000 euro, negociabil, telefon:
0787.889.781. 

l Vând casă cu un etaj, apă,
canalizare, încălzire centrală, 7
camere, dependințe, garaj, grădină,
unic proprietar, la 30 m de
Judecătoria Brad, str. Zorilor nr.4.
Telefon: 0728.232.750.

l Vând apartament 3 camere,
cartier Dacia, AL. Romanilor, bl 11, sc.
I, et. IV, ap.19, fără balcon,  2 focuri la
gaz, fără îmbunătățiri. Preț: 30.000
euro, telefon: 0724.410.916.

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

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

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

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

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

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

ÎNCHIRIeRI
l Ofer pentru închiriat aparta-

ment 2 camere, et.3, cu balcon, CT, ter-
mopan, AC, mobilat și utilat modern.
Telefon:0721.055.313.

l Ofer pentru închiriere
garsonieră în Deva, zona piață, CT,
termopan, mobilată și utilată. Preț:
150 euro/lună, plus garanție. Telefon:
0722.564.004.

l Ofer pentru închiriere spațiu-
hală pentru 3 auto sau prestări ser-
vicii. Spațiul se află în cartierul Oituz,
vizavi de școală, Deva. Telefon:
0722.634.

l Închiriez spațiu comercial în
municipiul Brad, str. Cuza Vodă,
suprafață 48 mp. Preț negociabil, tele-
fon: 0726.319.204.

l Ofer pentru închiriere
apartament 3 camere, CT, ter-
mopan, 65 mp, mobilat și utilat,
chirie 250 euro, plus garanție, pen-
tru o familie serioasă.Telefon:
0254.215.212.

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

l Ofer pentru închiriere
garsonieră, Deva, piață, CT, termopan,
mobilată și utilată. Preț: 500 lei/lună
plus 2 garanții, la persoană cu 
serviciu. Telefon: 0254.215.212.

TeReNURI

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

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

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

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

l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de mașină,
pomi fructiferi, în zona localității
Abrud, ideal pentru orice tip de afac-
eri cu animale sau păsări. Telefon:
0720.855.002

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

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

l Vând teren intravilan, cu
proiect topo, Deva, zona Cetate, loc
drept, 100 mp, FS 25 m, utilități la 150
m. Preț: 25 euro/mp, telefon:
0721.055.313.

l Vând 2 ha teren și casă din
lemn, 2 camere, beci, drum de
mașină, pomi fructiferi în zona
localității Abrud. Preț: 20.000 euro,
telefon, 0720.855.002.

l Vând teren în localitatea
Bejan, comuna Șoimuș, 2880 mp, FS
33 m, apă, gaz, curent, proiect TOPO.
Preț: 39.000 euro. Tel. 0725.452.888.

l Vând 2,62 ha teren în Lunca
Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 3
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

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

l Vând teren 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 2,62 ha teren în Lunca
Mureșului, zona Simeria Veche, între
autostradă și calea ferată. Preț: 4
euro/mp, telefon: 0721.732.638.

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

l Vând teren în Bejan-Șoimuș,
2880 mp, FS 33 m, apă, gaz, curent
între case, loc drept, cu proiect Topo.
Preț: 39.000 euro, tel. 0725.425.888.

AUTO

l Vând planetare Dacia 1300, 2
bucăți, electromotor Dacia 1300, al-
ternator, disc ambreiaj  Dacia 1310,
radiator mare Dacia 1410. Prețuri ne-
gociabile, telefon: 0720.731.280.

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

l Vând VW Jetta, AF 2013, 1,6
TDI,105 CP, 67.000 km, ful option.
Preț: 9500 euro, negociabil. Telefon:
0722.733.844.

l Vând Opel Astra, AF 1998,
actele la zi, inclus RCA, stare foarte
bună. Preț: 1.100, negociabil, 
telefon: 0721.312.310.

l Vând Opel Astra Caravan, AD
1994, 2000 cmc, stare bună de
funcționare, taxe la zi, până în
17.11.2022. Preț: 1000 euro, 
telefon: 0720.528.350.

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.

CERERI/OFERTE SERVICII

l Doresc să lucrez cu carte de
muncă la o firmă de curățenie, la
birouri, firme, pot face curat la
doamne în vârstă. Sunt serioasă și vă
rog să mă contactați la telefon:
0755.989.171, 0727.502.894.

l Caut loc de muncă (orice), în
Deva. Rog seriozitate. Tel. 0755.989.171.

l Domn serios, cinstit și corect,
cu credință și frică de Dumnezeu,
doresc să mă angajez, cu carte de
muncă, ca paznic la un post fix. Rog și
ofer seriozitate! Tel. 0731.129.646,
0762.754.969. 

l Supraveghez doamne vârstnice
și îngrijesc copii peste doi ani. Rog și
ofer seriozitate. Tel. 0731.129.646.

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.

MATRIMONIALE

l Pensionar, serios, stare
materială foarte bună, doresc să
cunosc o doamnă serioasă și fără
obligații, până la 65 de ani, pentru o
relație serioasă. Tel. 0770.373.453.

l Domn 67 de ani, 80/1,68, bun
creștin ortodox, sincer, serios, cu
locuință și 2 pensii, caut o doamnă
compatibilă, serioasă și fără vicii,
credincioasă. Rog seriozitate! Telefon:
0736.103.144, 0762.754.969,
0763.974.108.

l Domn pensionar, 66 de ani, cu
situație materială bună, experiență de
viață, echilibrat, caut o doamnă
singură,  de 50-60 ani, fără obligații,
gospodină, pentru un început sincer,
de viitor. Aștept SMS la telefon:
0720.407.430.

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

l Tânăr, 40 de ani, 170/95, singur,
cu situație materială bună, doresc să
cunosc o tânără de vârstă apropiată,
fără obligații, care dorește o relație
serioasă. Telefon: 0720.441.592.

l Domn, pensionar, bine situat, cu
vastă experiență de viață, echilibrat și
onest, caut o doamnă frumoasă și
gospodină,  în vârstă de 50 și 65 de
ani, pentru un început sincer pentru
viitor. Aștept SMS și poză pe What-
sapp, la telefon: 0720.407.430.

l Domn, 55 ani, situație materială
foarte bună, doresc să cunosc o femeie
serioasă pentru prietenie sau căsătorie.
Tel. 0748.665.338.

l Văduv, 63 de ani, doresc să
cunosc o doamnă de vârstă apropiată
pentru prietenie, eventual căsătorie.
Telefon: 0746.817.937.

l Domn, 62 de ani, serios și sincer,
pensionar cu locuință, nealcoolic,
nefumător, fără obligații, doresc să
cunosc o doamnă pentru căsătorie.
Rog seriozitate! Tel.0737.192.061.

l Tânăr, 34 de ani, 1,98 m, din
Brad, absolvent de electronică şi
informati că, doresc să cunosc o
tânără, pentru o relaţie serioasă,
eventual căsătorie. Rog seriozitate.
Tel. 0749.073.775.

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

DIVERSE

l Vând mașină de spălat rufe
semiautomată, cu storcător ALBA-
TROS, folosită puțin, în garanție. Preț
negociabil, telefon: 0732.052.844.

l Vând un car complet,
plug+rotițe, grapă, roți și car, jug pen-
tru ornamentații, curți, cabane, case.
Preț negociabil, telefon: 0732.052.844.

Vând preșuri și covoare de lână
țesute manual, în război, de preferință
pentru cabane de lemn sau case
bătrânești, toate noi. Preț negociabil,
telefon: 0732.052.844.

Vând 2 fotolii noi, foarte frumoase,
la preț convenabil. Telefon:
0729.942.745.

l Vând țuică întoarsă, cantitate
mare, la preț avantajos. Telefon:
0774.578.808.

l Vând cazan pentru țuică, din
tablă de cupru, 65 l, inclusiv toată
instalația necesară, la preț mic. Tele-
fon: 0724.451.762.

l Vând oi și miei, berbec de rasă
montană, Băița, Brad. Tel. 0733.216.539.

l Vând vin roşu, din producție
proprie, fără  zahăr şi alte chimicale.
Preţ 8 lei/litru, minim 5 litri, în vasul
cumpărătorului. Tel. 0724.451.762.

l Vând foarte avantajos mașină
de făcut pâine, nouă, marca Zass.
Telefon: 0745.344.510.

l Vând costum de femei,
mărimea 48, nou, culoare oranj. Preț:
120 lei, telefon: 0725.483.189.

l Vând 4 scaune tapisate din
lemn, cu 300 lei, chiuvetă ceramică,
150 lei, geam termopan pentru baie,
150 lei, toate în stare bună, aragaz
cu 3 ochiuri, 300 lei. Tel.
0720.855.002.

l Vând magnetofon Kastan și 2
boxe, ofertă boxe înregistrate cu
toată gama de muzică, canapea
extensibilă cu ladă, scule de mână
electrice pentru tâmplărie. Telefon:
0720.855.002.

l Vând aragaz cu 3 ochiuri și 
cuptor, marca Zanussi, în bună stare
de funcționare, preț 250 lei, negocia-
bil. Rog și ofer seriozitate. Sunați
între orele 8-20, la telefon:
0731.129.646, 0762.754.969.

l Vând loc de veci în Hunedoara.
Relații la telefon: 0720.676.990.

l Vând goblenul ”Mesteceni
aurii”, dimensiunea: 36/19, preț: 550
lei, telefon: 0725.483.189.

l Vând covoare de lână și
preșuri țesute în război. Preț nego-
ciabil, telefon: 0732.052.844.

l Vând trotinetă Oxelo, folosită,
preț: 70 lei, telefon: 0743.137.888.

Trimiteţi anunţul dumneavoastră de mică publicitate, gratuit, şi la adresa publicitate@accentmedia.ro
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Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de  MICĂ PUBLICITATE, în con-

formitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
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completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
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BRAI CATA
Marele Praznic al Învierii 

Mântuitorului Iisus ne oferă prilejul 
de a vă transmite cele mai sincere 

gânduri de sănătate, prosperitate şi
fericire, alături de cei dragi.

Sărbători fericite!
Hristos a Înviat! 

21 - 28 APRILIE 202216 - FELICITĂRI

Primăria şi Consiliul
Local Toteşti

Prin miracolul ei, Lumina Pascală 
ne aduce bucurie în suflete, linişte şi

armonie. Marea Sărbătoare a 
Învierii să vă călăuzească paşii 

spre mai bine, fericire, sănătate şi
gânduri frumoase.

Sărbători Fericite!
Tiberiu Pasconi

Primar

Cu ocazia Sfintelor Sărbători
de Paști, vă transmit cele mai
calde urări de sănătate, 
fericire și bucurii. Minunea 
Învierii Domnului Iisus 
să va umple sufletul de
lumină, liniște și pace. 
Hristos a Înviat! 

Hristos a Înviat! 

Radu Barb
Director general DGAMPT

ASOCIAţIA CADRELOR MILITARE ÎN REZERVĂ
şi RETRAGERE din MAI, Filiala ţebea

Lumina dătătoare de viață din Noaptea Învierii 

să se reverse cu generozitate în casele voastre, 

să vă aducă sănătate, pace sufletească și bucurii.

Sărbători fericite!

Alexandru Negoiţă             Cornel Poenar

Preşedinte                     Vicepreşedinte

MARMOSIM
Unică prin sfinţenie şi binecuvântare, Lumina Divină din  

Noaptea Învierii Domnului Iisus să se reverse cu generozitate în
casele voastre și să vă dăruiască zile frumoase alături de cei dragi.

Hristos a Înviat! 
Ovidiu Pârvu

Manager general

Primăria şi Consiliul Local
Lelese

Binecuvântarea cerească din Noaptea Sfântă 
a Învierii să vă deschidă sufletul spre credinţă, 

armonie, liniște sufletească și speranţa de mai bine. 
Vă doresc, dragi locuitori ai comunei noastre, 

să aveți parte de sărbători fericite, 
alături de cei dragi. 

Ciprian Gheorghe Achim
Primar

Primăria şi Consiliul 
Local BUCEŞ 
Când Lumina Sfântă a Învierii coboară 
în fiecare casă, speranțele voastre 
să se împlinească, iar bucuria 
Sărbătorilor Pascale să o împărtășiți 
cu cei apropiați.

Hristos a înviat !

Primar
Traian Achim Mărcuș

Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului să vă aducă 

în suflet Lumină și cele 3 virtuți divine: 

Credință, Dragoste și Nădejde!

Clipe de neuitat alături de 

cei dragi şi numai realizări!

Hristos a Înviat!

Cosmin Roncioiu

Decanul Baroului 
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