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Festivalul Narciselor se reia,
la acest sfârşit de
săptămână, în comuna
Sălaşu de Sus. Programul
este unul divers, pentru a
mulţumi pe toată lumea. 
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Spitalul Judeţean de
Urgenţă Deva va primi 
un angiograf, aparat 
extrem de util pentru
tratamentul 
bolnavilor de inimă.
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Trei sute de copii 
au mame sub 18 ani 
Trei sute de copii 
au mame sub 18 ani 
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Sunt pomeniți de către Bise -
rica Ortodoxă, în fiecare an, la
data de 21 mai. Sărbătoarea
este strâns legată de taina și
puterea Sfintei Cruci – semnul
central al religiei creștine
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Recensământul în judeţul Hunedoara:
peste 45% din formulare au fost 
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Week-end GRATUIT la centrul SPA
Pensiunea Ponor - Vaţa de Jos

Completează talonul din pagina 8 şi câştigă un week-end

GRATUIT la centrul SPA - Pensiunea Ponor din Vaţa de Jos.



Ș
i la structura Hațeg
din cadrul Palatului
Copiilor Deva - după

cum ne-a declarat prof.
Rodica Pleșa (foto), în cali-
tate de director al acestuia
- se pune accent pe apro-
fundarea și extinderea
cunoștințelor obținute în
procesul de predare-
învățare, potrivit vocației
fiecărui copil, prin
activități complementare
celor din școală. 

Iată ce ne-au spus con du -
cătorii de cercuri de la struc-
tura Hațeg:

Prof. Ionică-Dan Alim -
pescu - Cercul de Cultură și
Civilizație Engleză: „Personal,
privesc cercul pe care îl coor-
donez, asemenea unui pom
sădit în vremea toamnei. Un
pomișor, care la început avea
un colectiv de aproximativ 30
de elevi. Când a fost plantat, am
avut grijă ca să aibă cel mai bun
pământ, minerale și apă din
belșug. 

Astfel, pe timp de iarnă,
rădăcinile pomului s-au extins.
Iată-ne acum, în mijlocul
primă verii, crescând și în-
florind, cu un colectiv de 70+
elevi. 

Drept este, în primii ani de
viață, pomii dau prea puțin rod
sau chiar deloc, fiind preocu -
pați să-și crească coroana și să
își consolideze rădăcinile pen-
tru a putea absorbi cât mai
multe resurse. Tocmai aici mă
situez și eu, împreună cu elevii
pe care îi coordonez. Acum în-
cepem să ne formăm, împreu -
nă: eu îi îndrum spre învățarea
limbii engleze, în timp ce ei mă
îndrumă spre a fi un profesor
mai bun. 

Lăsând metaforele la o
parte, cursurile se adresează
elevilor din învățământul pri-
mar, gimnazial și liceal,
desfășurându-se pe grupe, în

funcție de vârstă și nivelul de
cunoaștere a limbii engleze. 

În ceea ce privește conținu -
tu rile trecute în revistă, con -
solidăm cele parcurse la școală,
dar ne și însușim cunoștințe
noi, pe care le explorăm într-o
manieră non-formală. Cu alte
cuvinte, încercăm să îmbinăm
utilul cu plăcutul, pentru a fa-
cilita apropierea elevilor de tot
ceea ce înseamnă Cultură și
Civilizație Engleză și nu numai.
Pe lângă acestea, dorim să ne
îmbunătățim inteligența
emoțională, învățăm cum să
învățăm, ne însușim valorile
etice și morale ale societății
noastre și multe altele. 

Mai mult, abordăm un stil
de predare bazat pe jocuri cog-
nitive, materiale audio-video
interactive și conținuturi de ac-
tualitate, pentru a fi cât mai pe
placul elevilor. 

În concluzie, reiterez ase -
mă narea cercului de Cultură și
Civilizație Engleză, din cadrul
Structurii Hațeg a Palatului
Copiilor Deva, cu un pom sădit
lângă apă și am certitudinea că
va da roade bune, la vremea
sa”.

Prof. Mariana Timișan -
Cercul de Dans clasic: „Dan-
sul face parte din viața mea.
Spun asta pentru că la vârsta
de 9 ani am intrat la Liceul de
Coregrafie din Cluj. După ab-
solvire am fost balerină la
Operă, iar din 2001 sunt profe-
sor la structura Hațeg a Palat-
ului Copiilor Deva.

Pentru mine, dansul este
arta de a forma cu graţie, pre-
cizie şi uşurinţă, paşi pe timpii
şi măsurile date de muzică,
legând într-o singură verigă
gesturile şi expresia corpului
cu sentimentele şi pasiunile pe
care vrea să le reprezinte. Când
există pasiunea pentru dans,
un pas, un gest, o mişcare sau o

atitudine spun ceea ce nimic
nu poate exprima. Acest lucru
am încercat să îl transmit și
elevilor mei, dragostea și pasi-
unea pentru dans și se pare că
am reușit.

La Cercul de Dans clasic
sunt înscriși peste 100 de copii,
mulți dintre ei s-au înscris la
cercul de dans când erau la
grădiniță, iar acum sunt elevi la
liceu.

Am participat cu elevii la
diferite concursuri unde am
obținut premii importante. La
nivel de oraș am participat la
evenimente culturale, având
un parteneriat cu Casa de
Cultură Hațeg. De asemenea,
am organizat serbările Cercu-
lui de Dans clasic la care au
participat toți elevii înscriși la
cerc.

Ce îmi doresc pe viitor? Câți
mai mulți copii înscriși la cer-
cul de dans, iar pentru cei deja
înscriși continuitate și pentru
toți rezultate din ce în ce mai
bune”.   

Prof. Sebastian Trifina -
Cercul de Desen-Pictură: „Se
spune că frumusețea stă în
ochii privitorului, însă, con-
sider că și acest aspect al vieții,
ca și altele, trebuie lucrat. Iu-
birea de artă și frumos e
asemenea unei semințe pe care
trebuie să o plantezi, iar mai
apoi să o îngrijești pentru a
crește mare și frumoasă! Și
când e mai prielnic momentul
de a planta, dacă nu primă -
vara? De aceea, consider că, e
foarte important să le fie
insuflată, copiilor, aprecierea
de artă, încă din primăvara
vieții lor! În plus, arta înno -
bilează sufletul și transformă
perspective, adică raportarea
omului la ceea ce îl înconjoară,
ajutându-l să se bucure până și
de roua de pe frunze. Arta are
multe forme de manifestare:

pictura, muzica, dans, multe...
Ce însă e frumos la ea, e că
fiecare se regăsește într-o ra-
mura a ei! 

Am speranța și nădejdea că
așa cum eu m-am regăsit în
pictură, să îi pot ajuta și pe cei
mici să facă la fel!”

Prof. Dumitru Horia
Todoran - Cercul de Informa -
tică: „Oferta educaţională a
cercului de Informatică pe care
îl conduc se adresează copiilor
şi de aceea mă voi adresa în
continuare fiecăruia dintre
aceștia.

Prin toate activităţile din
cadrul cercului de informatică,
veți pune bazele pregătirii într-
o meserie care foloseşte prelu-
crarea informaţiei. Astfel, după
parcurgerea mai multor etape,
puteți fi pregătiți într-o
meserie căutată cum este cea
de analist-programator, dar şi
altele din domeniul infor-
maticii cum ar fi proiectant cu
ajutorul calculatorului în
aproape orice ramură a
economiei sau, de ce nu, profe-
sor de informatică.

În cadrul cercului de infor -
matică puteți parcurge primele

etape de pregătire care să vă
conducă spre meseriile
menţionate mai sus şi toate
acestea pot fi realizate într-o
manieră plăcută și relaxată.
Astfel: poţi să-ţi petreci timpul
liber participând la activităţile
cercului de informatică unde îţi
poţi dezvolta aptitudinile nece-
sare lucrului cu ajutorul calcu-
latorului; îţi vei dezvolta
abilităţi pentru utilizarea şi
crearea aplicaţiilor în diferite
ramuri de interes: Word, Pow-
erPoint, Pascal, C/C++, Internet
sau altceva ce îți doreşti tu; vei
îmbunătăţi gândirea logică şi
capacitatea de a scrie tu însuţi
programe folosind un limbaj
de programare uzual; poți par-
ticipa, dacă doreşti, la con -
cursuri între elevi la nivel local,
judeţean, interjudeţean şi
naţional.

Să păşim deci împreună pe
acele cărări pe care suntem
conduși de acea „luptă” con -
tinuă cu timpul şi cu spaţiul vir-
tual. Vom fi, cu siguranţă,
învingători”.

Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș
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Deva – Fenomenul „copi-
ilor cu copii” este prezent şi în
judeţul Hunedoara. Datele
autorităţilor arată că 300 de
copii au ca mamă o tânără
care nu a ajuns încă la vârsta
majoratului. Mai mult, 10 la
sută dintre taţii acestor copii
sunt şi ei...copii, adică tineri
până în 18 ani. 

Conform Direcţiei de
AsistenţăSocială (DAS) Deva,
fenomenul „copiilor cu copii”
tinde să ia amploare în ultimii
ani, iar mediul de prove -
niență, lipsa educației sexuale
și sărăcia reprezintă factori
determinanți ai acestuia.

În acest context, DAS Deva
a început derularea unui pro-
gram social împreună cu
Asociația „PreciousLittleFeet
– Viață și Speranță”. Prima

etapă a acestui proiect se
desfăşoară în aceste zile şi
constă în vizite în teren care
au ca scop identificarea
mamelor minore și a adoles-

centelor cu risc de a se con-
frunta cu sarcini neplanificate
și nedorite. 

Tinerele vor participa
apoi, joi, 26 mai, la o întâlnire

cu reprezentanți ai Asociației
„Precious Little Feet – Viață și
Speranță”, care va avea loc la
sediul Adăpostului de noapte
Deva, unde adolescentele vor

primi informaţii despre cum
pot beneficia de servicii so-
ciale şi medicale, în conformi-
tate cu legea. 

Totodată, proiectul urmă -
rește conștientizarea mino-
rilor din categoriile sociale
vulnerabile asupra riscurilor
pe care le implică materni-
tatea precoce, începând cu
modificările fizice și emoțio -
nale, până la dificultățile so-
ciale care se reflectă atât
asupra mamei, cât și a copilu-
lui. 

În încercarea de a reduce
numărul adolescentelor care
nasc,  specialiștii atrag atenția
asupra comunităților în care
astfel de cazuri se repetă de la
o generație la alta, în cadrul
aceleiași familii.

Fenomen îngrijorător: 

300 de adolescente au devenit mame

Hunedoara - O firmă din
municipiul Hunedoara a fost
amendată de Poliţia Locală
cu suma de 45.000 de lei,
pentru că a depozitat ilegal
deşeurile provenite din reno -
vare a unui apartament din
oraş. 

Potrivit Primăriei Hune-
doara, resturile provenite din
reamenajarea locuinţei -
moloz, uşi şi geamuri vechi,
obiecte de mobilier, au fost
depozitate lângă intrarea în
blocul în care se află aparta-
mentul, pe zona verde, în
urmă cu câteva săptămâni. 

„Deşi, în repetate rânduri,
respectiva firmă a fost so -
mată să urmeze procedurile
legale pentru ridicarea lor,
aceasta nu s-a conformat.
Aşa se face că Poliţia Locală
Hunedoara a sancţionat soci-
etatea comercială în cauză cu
o amendă în valoare de
45.000 de lei”, a  informat

administraţia locală.
Primăria Hunedoara rea -

min teşte că deşeurile genera -
te de activităţile de rea bili tare
a locuinţelor pot fi ridicate şi
transportate, contra cost, de
către firma de salubritate a
municipalităţii. 

Deşeurile voluminoase, de
la obiecte sanitare până la
resturi de mobilier, sunt
colectate gratuit în cadrul
unor campanii ce au loc o
dată la trei luni de zile sau
contra cost, la cererea soli -
citanţilor. 

Depozitarea ilegală sau în
afara perioadelor stabilite de
colectare a deşeurilor este
sancţionată cu amenzi cu -
prinse între 10.000 şi 20.000
de lei pentru persoanele fi -
zice, respectiv între 50.000 şi
70.000 de lei pentru per-
soanele juridice, a precizat
Primăria Hunedoara. 

D e v a – A d m i n i s t r a ţ i a
judeţului Hunedoara îşi
menţine promisiunea po -
trivit căreia sănătatea
publică reprezintă una din-
tre priorităţile de pe agenda
publică. Iată că acum a venit
momentul să fie pusă în
practică una dintre măsurile
care vizează deschiderea
unui compartiment de cardi-
ologie intervenţională la Spi-
talul Judeţean de Urgenţă
Deva (SJU), în contextul în
care intervenţia rapidă în
cazul unui infarct miocardic
este vitală pentru salvarea şi
recuperarea ulterioară a bol-
navului. 

Consiliul Judeţean Hune-
doara a aprobat ca SJU Deva
să fie dotat cu un angiograf
performant, echipament
ceva fi folosit de medicii car-
diologi pentru a efectuapro-
ceduri minim invazive de
diagnostic şi tratament. 

Suma necesară achiziţiei,
învaloare de 5,77 milioane
lei, a fost aprobată miercuri
într-o şedinţă extraordinară
a Consiliului Judeţean (CJ)
Hunedoara.

„Statisticile arată că
aproape 100.000 de locuitori
ai judeţului Hunedoara se
confruntă cu afecţiuni car-
diovasculare, de aceea cred
că este necesar ca adminis -

traţiile locale şi autorităţile
sanitare să se implice atât în
acţiuni de prevenire a apa -
riţiei acestor boli, cât şi în
asigurarea celor necesare
pentru tratament. Cardiolo-
gia intervenţională, cea mai
modernă soluţie atât în diag-
nosticarea afecţiunilor car-
diace, cât şi în tratarea lor
minim-invaziv, îmbină car -
dio  logia şi chirurgia cardiacă,
şi are numeroase beneficii
pentru pacienţi”, a declarat
preşedintele CJ Hunedoara,

Laurenţiu Nistor.
Pe lângă angiograf, SJU

Deva va mai beneficia de o
staţie de monitorizare a
funcţiilor vitale, un monitor
portabil, un ventilator me -
canic, un stimulator extern,
un electrocardiograf, un de-
fibrilator şi un ecocardiograf
portabil. 

Fondurile pentru această
investiţie sunt asigurate din
bugetul Ministerului Sănă -
tăţii şi din bugetul CJ Hune-
doara. 

Amendă record pentru
depozitarea ilegală 

a deşeurilor

Consiliul Judeţean cumpără 
un angiograf pentru Spitalul

Judeţean de Urgenţă
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B
iblioteca Județeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara - Deva,

cu sprijinul Consiliului
Județean Hunedoara și în
parteneriat cu Asociația
Națională a Biblioteca -
rilor și Bibliotecilor 
Pu blice din România și
Biblioteca Națională a
României, organizează
Conferința Națională cu
tema „Biblioteca publică,
promotor al educației
adulților și partener
strategic în dezvoltarea
durabilă, cu impact deci-
siv în comunitate”, care
are loc în perioada 17-19
mai 2022, în stațiunea
Parâng, municipiul
Petroșani, Hotel Rusu. 

Este prezent alături de noi
Costel Avram, administratorul
public al județului, în calitatea sa
de reprezentant al Consiliului
Județean Hunedoara, instituție
care, de fiecare dată, este alături
de activitățile bibliotecii și de al
cărei sprijin ne bucurăm în
permanență. 

În discursul său de la des -
chiderea lucrărilor Conferinței,
domnul Costel Avram, a avut cu-
vinte de apreciere la adresa
instituției noastre, exprimându-
și „bucuria pentru faptul că o re-
uniune științifică de un
ase menea nivel este acum
organizată și găzduită de Biblio -
teca Județeană „Ovid Densu-
sianu” Hunedoara - Deva,
eveni ment care onorează județul
nostru și ne oferă pe drept cu-
vânt un real motiv de mândrie”. 

Ne onorează cu prezența
cunoscutul istoric Adrian
Cioroianu, directorul Bibliotecii
Naționale a României, și Dragoș
Adrian Neagu, președintele
Asociației Naționale a Bibliote-
carilor și Bibliotecilor Publice
din România, partenerii noștri în
organizarea acestei minunate
conferințe. De asemenea,
participă invitați din Polonia,
Bulgaria și Slovenia, partenerii
noștri dintr-un amplu și
ambițios proiect de educație
financiară a adulților în cadrul
bibliotecilor.

Tema actualei ediții a confe -

rinței se circumscrie preocu -
părilor constante ale ANBPR și
ale bibliotecilor membre de a
proiecta și livra cursuri pentru
comunitate, care să acopere cele
mai variate nevoi de informare,
documentare, pregătire pro -
fesio nală și petrecere creativă a
timpului liber. De asemenea,
cuprinde o secțiune distinctă cu
titlul „Contabilitatea și utilizarea
resurselor bugetare în cadrul
bibliotecilor publice”, dedicată
reprezentanților compartimen -
telor financiar-contabile, la care
ne bucurăm să avem alături di-
rectori ai Camerei de Conturi
Hunedoara, Administrației
Județene a Finanțelor  Publice
Hunedoara.

Biblioteca Județeană „Ovid
Densusianu” Hunedoara - Deva
organizează pentru prima oară
un eveniment de o asemenea
anvergură și importanță. Pentru
noi, cei care am făcut din profe-
siunea de bibliotecar o ade vă -
rată chemare, această conferință
va fi un excelent prilej de a face
un bogat schimb de experiență
și de opinii despre rolul pe care
bibliotecile publice trebuie să-l
joace în condițiile actuale. 

La lucrările conferinței iau
parte reprezentanți din 32 de
biblioteci județene din România,
precum și de la Biblioteca
Națională a României și Bi -
blioteca Metropolitană Bucu -
rești, fiind susținute peste 30 de
comunicări la lucrările în plen și
pe secțiuni. 

Comunicările aflate pe agen -
da conferinței reflectă, sub as-
pect tematic, echilibrul care
există între abordarea tradițio -
nală a activității de bibliotecă,
care pune în centrul atenției
cartea, și comunicări care pun în
lumină noul rol pe care îl joacă
bibliotecile publice în societatea
informațională. 

Așa cum se afirmă în titlul
unei comunicări, bibliotecarul se
află astăzi în ipostaza de creator
de resurse educaționale. Bi -
blioteca a devenit și devine tot
mai puternic un centru de edu-
care, o sursă de informații, un
furnizor de modalități de adap -
tare a comunității la provocările
vremurilor pe care le trăim. Iar

educația financiară devine tot
mai mult o necesitate pe care
utilizatori de diferite vârste o
resimt în fiecare zi. 

Toate aceste aspecte sunt
dezbătute pe larg între partici -
panții la această conferință, care
aduce laolaltă bibliotecari și
experți financiari din județul
Hunedoara, din țară și din țările
cu care, cum aminteam,
colaborăm în proiectul legat de
educația financiară a adulților. 

Am traversat împreună o
perioadă extrem de dificilă care
a bulversat și bibliotecile pu -
blice, în fața cărora au apărut
provocări noi, situații inedite și
complicate. Cu toate acestea, am
reușit să ne dovedim utilitatea și
eficiența în comunitate chiar și
în condițiile grele din ultimii doi
ani. De aceea, conferința noastră
este și un excelent prilej de a sta-
bili legături directe între bi -
bliotecari, de a socializa, de a ne
împărtăși experiențele. 

Întâlnirea profesională de la
Parâng asigură, de asemenea,
cadrul pentru organizarea
evenimentului de diseminare a
rezultatelor inovatoare create în
contextul proiectului „PREDĂ
PENTRU VIITOR – transfor-
marea educațională a adulților
prin inovație, tehnologie și
antreprenoriat” (TEACH FOR
FUTURE). 

Inițiativă Erasmus+ în dome-
niul educației adulților, TEACH
FOR FUTURE are la bază
parteneriatul dintre Asociația
Națională a Bibliotecarilor și
Bibliotecilor Publice din Româ-
nia (ANBPR), în calitate de lider
de consorțiu, Global Libraries
Bulgaria Foundation, Bulgaria, și
Initiative for Heritage Conserva-
tion, Grecia. Evenimentul de dis-
eminare a pus accentul pe
produsele intelectuale aflate în
coordonarea ANBPR, și anume
Metodologia inovativă de for-
marea formatorilor TIC pentru
adulți și respectiv Manualul for-
matorului pentru derularea
campusurilor de mentorat.

Metodologia inovativă de for-
marea formatorilor TIC pentru

adulți reprezintă un instrument
educațional complex, menit să
sprijine și să impulsioneze in-
struirea adulților în utilizarea
beneficiilor tehnologiei. Pro iec -
tată în așa fel încât să faciliteze
formatorilor utilizarea unei serii
de metode și tehnici de predare
TIC moderne, această Meto do -
logie a vizat patru zone de
expertiză, și anume: modelare şi
imprimare 3D, editare de imag-
ini, marketing digital și instru-
mente de colaborare online.
Scopul principal al acestui pro-
dus intelectual constă în oferirea
de soluții inovative dedicate pro-
cesului de predare-învățare în
vederea asimilării și consolidării
cunoștințelor TIC de către
cursanții adulți. 

Un alt produs intelectual ex-
trem de util creat în cadrul
proiectului TEACH FOR FU-
TURE a constat în Manualul for-
matorului pentru derularea
campusurilor de mentorat.
Acest manual sintetizează
metodele și tehnicile care,
aplicând metoda mentoratului,
au capacitatea  de a stimula dez-
voltarea de noi produse și ser-
vicii bazate pe tehnologie.
ANBPR și partenerii au con-
ceput un îndrumar în scop di-
dactic pentru formatorii care
intenționează să aplice metoda
campusurilor de mentorat ca
activitate inovativă de educația
adulților. 

„Tematicile abordate sunt
foarte ofertante, experții care au
contribuit la realizarea celor
două produse intelectuale
provin din țări cu perspective
educaționale complementare,
iar metodele și resursele pro-
puse sunt creative, bazate pe
identificarea nevoilor concrete
ale beneficiarilor adulți și vali-
date din punct de vedere peda-
gogic în cadrul activităților de
instruire din cadrul proiectului”,
a declarat Ioana Crihană, direc-
tor executiv ANBPR și manager
de proiect TEACH FOR FUTURE. 

În contextul proiectului
TEACH FOR FUTURE au mai
fost create și urmează a fi disem-

inate pe scară largă: o Curriculă
privind predarea Managemen-
tului inovației & Colaborării în
rețea în formarea adulților, o
Curriculă privind predarea
Antreprenoriatului & Leader-
shipului în formarea adulților,
un Ghid e-Inovator și un Ghid e-
Antreprenor.

Consorțiul de parteneri
TEACH FOR FUTURE și-a pro-
pus să contribuie la îmbună -
tăţirea şi extinderea ofertei de
oportunităţi de învăţare de cali-
tate ridicată privind tematici
educaționale inovative, cu
potenţial de creştere economică,
dobândirea și recunoașterea de
noi competenţe, aptitudini,
cunoștințe și comportamente, în
vederea adaptării la mediul de
lucru actual, guvernat de
tehnologie, interdisciplinaritate
și cooperare transnațională,
care să facă posibilă o schimbare
favorabilă a cadrului educa țio -
nal și a portofoliului de com -
petențe ale adulților din cele trei
țări. 

Nu în ultimul rând, partici -
panții la conferință vor cunoaște
un minunat colț din județul
Hunedoara, dat fiind că lucrările
se desfășoară în elegantul Hotel
Rusu din Parâng, oaspeții bu-
curându-se și de vizitarea unor
obiective culturale din patrimo-
niul național situate pe teritoriul
județului Hunedoara. 

Un moment important al
acestei reuniuni științifice este
prezența îndrăgitului actor
Horațiu Mălăele, care va oferi
participanților un regal ac-
toricesc, un fragment din spec-
tacolul său de succes intitulat
„Sunt un orb”.  

Organizarea acestei confe -
rințe este posibilă cu sprijinul
generos și prompt al Consiliului
Județean Hunedoara care, de
fiecare dată, a fost alături de noi
și ne-a apreciat inițiativa de a
găzdui această importantă întâl-
nire a bibliotecarilor, a oame-
nilor cărții. 

Cu deosebită considerație,
Manager,

Ioan Sebastian Bara

Conferinţa naţională a bibliotecarilor 



aCTUaLiTaTe - 520 - 26 mai 2022

Sălaşu de Sus – O nouă
ediţie a Festivalului Nar-
ciselor revine, la acest sfârşit
de săptămână, în comuna
Sălaşu de Sus, după o
perioadă de doi ani în care
manifestarea a fost oprită din
cauza regulilor sanitare im-
puse de pandemia de COVID-
19. 

Festivalul Narciselor va
avea loc sâmbătă, 21 mai, şi
duminică, 22 mai, programul
evenimentului- ajuns, în mod
fericit, la ediţia cu numărul
XX, fiind unul extrem de
bogat. 

Dincolo de tradiţionala
plimbare în Poiana Nar-
ciselor, unde vizitatorii vor
putea admira aceste flori mi-
nunate în condiţiile lor natu-
rale, autorităţile locale au
pregătit, pentru sâmbătă, mai
multe ateliere de lucru, jocuri
şi competiţii sportive. Acestea
vor avea loc sub genericul
„Zâmbete de copil în mi -
reasma narciselor” la sediul
şcolii gimnaziale. De la ora
19,00, la cetatea medie vală
Mălăieşti, este programat un
spectacol de muzică şi cu-
loare susţinut de mai mulţi
DJ.

Polul de interes al festiva -
lu lui va fi duminică, atunci
când în Sălaşu de Sus va avea
loc un spectacol folcloric
maraton, în care vor evolua
19 solişti de muzică populară,
acompaniaţi de Ansamblul
profesionist „Drăgan Mun -
tean”, condus de prof. George
Cîlţea. 

Pentru început, scena va fi
deschisă tinerilor interpreţi
din Sălaşu de Sus: Georgiana

Socaci, Melisa Ciora, Paul
Ciora, Cristina Rebeca Avă -
tavului, Dorin Părău, Denisa
Maria Hăşdăţan, Alexandra
Giurgiu şi Ciprian Vîrvoniu.
Alături de ei se vor afla
consacraţii genului, dintre
care îi amintim doar pe
Adrian Stanca, Ciprian
Roman, Cornelia Lupulescu,
Ovidiu Olari sau Nelu Ban
Fântână. 

„Festivalul Narciselor este
deja o tradiţie în comuna
Sălaşu de Sus. Ne bucurăm că
am putut relua această mani-
festare ce a fost aşteptată atât
de locuitorii comunei, cât şi
de turişti. Echipa noastră a
muncit foarte mult la organi-
zarea acestui festival şi cred
că rezultatul va fi unul extrem
de frumos. Vă aşteptăm să ne
vizitaţi!”, a transmis primarul
comunei, Ioan Vlad.

Secretul narciselor
Poiana Narciselor din

Sălaşu de Sus are statutul de
monument al naturii şi se

întinde pe aproximativ 20 de
hectare, accesul spre acest loc
fiind posibil pe un drum as-
faltat care pleacă din DN 68
Simeria-Petroşani spre Cen-
trul de vizitare al Parcului
Naţional Retezat, din satul
Nucşoara. 

Specialiştii afirmă că nar-
cisele de pe fâneţele de la
Sălaşu de Sus rezistă în zonă
încă din perioada glaciară. La
început, zona era acoperită
de taiga, o pădure alcătuită în
special din stejar şi conifere,
asemănătoare cu celebra
taiga siberiană din Rusia. 

Florile au rezistat de-a lun-
gul timpului datorită unui
fenomen deosebit, pentru că
în subsol se află mai multe
straturi de granit printre care
curg apele reci ce se scurg din
Retezat. Acestea răcesc
pământul şi creează un efect
de „frigider”. În acest fel, bul-
bii narciselor se bucură de
răcoare şi umezeală, rezistă
peste an şi pot înflori în
fiecare primăvară. 

G
uvernul condus de
Nicolae Ciucă a alo-
cat fonduri impor-

tante pentru dezvoltarea
județului Hunedoara, prin
Programul Național de
Investiții ”Anghel Saligny”.

Sunt sume care provin ex-
clusiv de la bugetul de stat,
acordate unităților adminis-
trativ teritoriale pentru
investiții în rețelele de gaze,
apă și canalizare, respectiv
drumuri și poduri.

Fondurile importante care
ajung în județul Hunedoara
dovedesc, încă o dată, că, așa
cum am promis, PNL a făcut
toate demersurile și a depus
toate diligențele pentru ca
județul Hunedoara să își
îmbunătă țească și să își dez-
volte infrastructura, fie că vor-
bim despre drumuri, poduri,
apă și canalizare sau rețelele
de gaze naturale

Astfel,  pentru dezvoltarea
rețelelor de gaze naturale,
județul Hunedoara bene -
ficiază de suma de
162.547.911 lei în cadrul PNI
”Anghel Saligny”, program
derulat prin intermediul Mi -
nisterului Dezvoltării, Lucră -

rilor Publice și Administrației.
De asemenea, peste 1,123

miliarde de lei au fost alocate
pentru componenta care
vizează rețelele de apă și
canalizare - 481.600.496 lei,
respectiv drumuri și poduri -
642.133.995 lei.În ciuda pro-
gramelor implementate în ul-
timii ani, comunitățile se
confruntă în continuare cu o
serie de provocări, una dintre
acestea fiind chiar infrastruc-
tura deficitară. 

Așa cum am precizat în
repetate rânduri, dezvoltarea
sustenabilă a unei comunități
nu se poate realiza în lipsa
acestei componente extrem
de importante.Partidul Națio -
nal Liberal și-a propus încă de
la preluarea guvernării să re-
zolve aceste deficiențe, atât cu
fonduri europene, cât și cu
ajutorul sumelor alocate de la
bugetul de stat, prin inter-
mediul programelor naționale
de inves tiții în care fondurile
sunt repartizate în baza ne -
cesită ților reale ale unită ților
administrativ – teritoriale.

Deputat Vetuța Stănescu
Președinte PNL Hunedoara

Dezvoltăm județul Hunedoara cu

fonduri prin Programul Național

de Investiții ”Anghel Saligny”

Festivalul Narciselor
revine la Sălaşu de Sus-
secretul narciselor din Retezat

Deva - Dacă doriţi să vedeţi
cum arată o brăţară dacică,
puteţi face acest lucru vizi -
tând expoziţia „Sarmizege-
tusa Regia, trecutul la timpul
prezent”, deschisă în cel mai
mare centru comercial din
Deva. În perimetrul dedicat
expoziției se pot vedea replici
ale brățărilor de aur de-
scoperite în Munții Orăștiei,
reproduceri ale monedei ko -
son, și pot fi aflate infor mații
istorice legate de civilizația
dacică. 

Cetatea Sarmizegetusa Re -
gia, monument de patrimoniu
UNESCO, este înscrisă în Lista
Monumentelor Istorice din
Romania. Aici a fost capitala
regatului dac începând din a

doua jumătate a secolului I a
înainte de Cristos. 

Vreme de aproape un secol
și jumătate, Grădiștea de
Munte – Sarmizegetusa Regia
a fost principalul centru po -
litic, religios, economic și mili -
tar al lumii dacice.

Expoziţia este organizată
de către Direcţia Generală de
Administrare Monumente şi
Promovare Turistică Hune-
doara. 

Brăţările dacice, expuse la

mall-ul din Deva
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PROGRAMUL COMPETIŢIEI
Vineri, 20 mai 2022

10:00 – 12:00 Concurs pe echipe și individual, Juniori III-
Nivel 1
12.00 Festivitate de premiere Juniori III- Nivel 1 - echipe și
individual compus
14:30-14:45 Festivitate de deschidere 
14:45 – 16:45 Concurs pe echipe și individual, Juniori III-
Nivel 2
16:45 Festivitate de premiere Juniori III- Nivel 2

Sâmbătă, 21 mai 2022
10:00 – 13:00 Finale pe aparate Juniori III- Nivel 1 și 2
13:00 Festivitate de premiere finale pe aparate, Juniori III-
Nivel 1 și 2

A
tleta Florentina
Marincu Iușco,
legitimată la 

CSM Deva și pregătită 
de prof. Nicolae Alexe 
a fost invitată la finalul
săptămânii trecute la o
reuniune atletică
organizată  în Grecia, la
Atena, mai precis în Ke-
falonia unde a participant
în mitingul organizat de
către federația
internațională  ,în proba
de săritura în lungime.

A fost o bună posibilitate
pentru sportiva din Deva de
a-și verifica potențialul îna -
inte de  apropiatele  întreceri
naționale și internaționale,
care vor culmina cu  compe -
tiția mondială din luna august
de la St. Eugene (Portland,
SUA).

Fără a fi însoțită de an -
trenorul Nicolae Alexe,  Flo -
ren tina Marincu Iușco a
încheiat concursul din Grecia
pe locul I cu o săritură care a
măsurat  6,37 m, ceea ce con -
firmă că sunt șanse de rezul-
tate  măsurabile mult mai
bune, în actualul sezon. Alte
două medalii  de aur au fost
aduse la palmaresul Româ -
niei de alți doi componenți ai
lotului naţional de seniori.

Astfel, Rareş Toader (legi -
timate la CS Dinamo Bucu -

rești) a câştigat proba de
aruncare a greutăţii, cu 20,71
metri, stabilind și record al
competiţiei din Grecia, dar și
cea mai bună performanţă a
sa în acest sezon. Imediat
după  câștigarea competiției
din Kefalonia el a decla rat:
“Sunt mulţumit, este un rezul-
tat bun pentru primul con-
curs în aer liber''.

Andrei Niculiţă (CSM Bu -

cureşti), s-a impus în proba
de la 400 m  cu timpul de 48
sec și 44 de sutimi

Sunt primele participări
ale atleților români la compe -
tițiile în aer liber, care au des -
chis  actualul sezon foarte
important pentru calificările
la Campionatele Mondiale și
Europene din acest an.

Felicitări și succes la vi-
itoarele competiții!

Atletism 

Florentina Marincu-

Iușco locul I în Grecia

M
unicipiul Botoșani
a fost gazda etapei
finale din cadrul

Campionatului național de
cros, competiție
organizată în cadrul

Olimpiadei naționale a
Sportului Școlar  
de către Ministerul
Educației.

Tânărul atlet hunedorean,
Adelian Pop, elev în clasa a

XI-a la Colegiul Economic
Emanuil Gojdu din Hune-
doara și totodată, component
sportiv  în cadrul grupei de
performanță  de la CSS Hune-
doara a reușit  să cucerească
o binemeritată medalie de
argint la această ediție la
cate goria băieți- liceu.

Maria Larisa Gîdei, elevă la
aceeași instituție școlară, în
clasa a VII-a a terminat
competiția de la categoria
fete gimnaziu pe locul 8 iar
Răzvan Toth, elev la Școala
Gimnazială nr. 3 din Hune-
doara  a finalizat concursul de
la categoria băieților-gim-
naziu pe locul 4.

Sunt rezultate  pe care
merită să le salutăm  deoa -
rece iată că  cei trei sportivi
reușesc să obțină rezultate
deosebite atât în activitatea
școlară cât și în cea de
performanță.

Campionatele Naționale de cros 
cu medalii pentru atleții hunedoreni

C
irca 60 de gimnaști
de la 13 cluburi își
vor desemna

medaliații la individual și
în întrecerea pe echipe
la Campionatul Național

al Juniorilor III, 
Nivel 1 și 2.

Competiția va avea loc pe
20 și 21 mai la sala spor-
turilor “Ioan Kunst Ghermă -
nescu” din Lugoj.

La competiția organizată
de Federația Română de
Gimnastică și de Primăria
Municipiului Lugoj s-au în-
scris gimnaști de la CSȘ
Sibiu, CSȘ Brasov, CSȘ Resita,
CSȘ 1 Timișoara, CSȘ Steaua,
CSȘ Gloria Arad, CSȘ Lugoj,
CSȘ Dinamo, CSM Cluj

Napoca, CSȘ Buzău, CSA
Steaua, LPS Bistrița, LPS Tg.
Mureș.

Înaintea gimnaștilor vor
intra în “competiție” absol -
venții cursului de arbitraj
care vor susține joi, 19 mai,
examenul pentru obținerea
sau reînnoirea brevetului.

Gimnastică 

Lugojul va găzdui întrecerile
naționale ale juniorilor

A N U N Ţ

Primăria comunei Bucureşci, judeţul Hunedoara, cu sediul în
Bucureşci, nr.25, judeţul Hunedoara,  organizează concurs pen-
tru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiei contrac-
tuale de execuţie, vacantă, de: 

Referent, treaptă profesională DEBUTANT, studii medii
din cadrul Compartimentului Asistenţă Socială, din aparatul
de specialitate al Primarului comunei Bucureşci, judeţul Hune-
doara. 

Condiţii specifice de participare la concurs:
- nivelul studiilor – studii medii absolvite cu diplomă de ba-

calaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului

– nu este cazul;
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Concursul se desfaşoară la sediul Primăriei comunei

Bucureşci din com.Bucureşci, nr.25,  judeţul Hunedoara după
cum urmează:

- proba scrisă are loc în data de 23.06.2022,ora 10.00
- data pentru interviu va fi stabilită de către preşedintele

comisiei de concurs
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul

Primăriei Bucureşci, la SECRETARIAT, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afişării anunțului de concurs şi anume în
perioada: 24.05.2022 – 07.06.2022, inclusiv, între orele: 8,00
– 14,00.

În data de 08.06.2022 – selectarea dosarelor de înscriere.
Condiţiile de participare la concurs, bibliografia şi actele so-

licitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere sunt afişate la
sediul şi pe site-ul Primăriei comunei Bucureşci.

Date de contact:
Persoana de contact:  Paul Codruţa-Sabina- secretar general
Tel: 0254.684178; Tel mobil: 0728116497, Fax:

0254.684010
E-mail: andreilupas84@gmail.com
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C
ampionul național
en-titre de la super
rally, Jerome France,

a debutat în noul sezon al
de Super Rally cu o victo-
rie, câștigând etapa de la
Mangalia, acolo unde au
luat startul un total de 24
de piloți. Podiumul din
acest an a fost similar cu
cel din 2021, francezul
fiind urmat de Mihai Leu
și Costel Cășuneanu.

Important este  faptul că
din acest sezon competițiile
de Super Rally au adus și  mai
multe schimbări din punct de
vedere organizatoric, cu pre-

cizarea că nu vor mai avea loc
finale, toți concurenții ur-
mând să intre în manșa
decisivă de concurs. După ce
a stabilit timpul de referință
din antrenamente, 02:24,403,
care a devenit și noul record
al circuitului urban de la
Mangalia, France a dominat și
cele două manșe de concurs.

Mihai Leu a concurat  pe o
nouă mașină, un Radical SR8,
iar  cel mai bun timp  înregis-
trat de pilotul hunedorean a
fost de 02:31,670, în prima
manșă, în timp ce Costel
Cășuneanu, cu Skoda Fabia
R5, a fost la numai 30 de su-

timi de acesta.
În premieră, la această

ediție de Super Rally, a fost
creat şi un sistem pe echipe,
fiecare dintre acestea fiind
compusă din doi piloți. Victo-
ria la runda inaugurală a
revenit echipei Racing for Fun
(Costel Cășuneanu/Aurelian
Andronache), urmată de Real
Racing (Jerome France/Di-
dier Balcaen) și Unicredit
Leasing Super Rally Team
(Mihai Leu, Andrei Duna).

Următoarea etapă din
Cam pionatul Național de
Super Rally va avea loc pe 2
iulie la Târgu Mureș.

Automobilism

Mihai Leu cu noua sa
maşină a sosit pe locul 

secund la Mangalia

U
mar Kremlev
(Rusia)  a fost reales
sâmbătă, pentru un

mandat de patru ani, ca
preşedinte ale Asociaţiei
Internaţionale a Boxului
(IBA), în cadrul Congresu-
lui extraordinar de la Is-
tanbul, după ce singurul
său contracandidat a fost
declarat ineligibil de o
comisie de integritate,
transmite DPA.

Încă din anul 2020 rusul
era preşedintele IBA, orga -
nizaţie criticată pentru nu-
meroase nereguli (mai ales în
ceea ce priveşte arbitrajul,
fiind suspendată din cadrul
Jocurilor Olimpice ) dar sub
conducerea lui Kremlev, IBA
a reuşit să îşi achite datoriile
de peste 15 milioane de
dolari, după ce a adus compa-
nia rusă Gazprom ca princi-
pal sponsor. 

Federaţiile naţionale speră
ca aceste măsuri, împreună

cu alte reforme, să aducă din
nou IBA la Jocurile Olimpice.

Olandezul Boris van der
Vorst intenţiona să candideze
împotriva lui Kremlev, dar joi
a fost declarat ineligibil de
către o comisie de integritate,
o decizie la care a făcut apel
la Tribunalul de Arbitraj
Sportiv de la Lausanne.

La aceste alegeri au parti -
cipat reprezentanţii a 145 de
federaţii naţionale, cărora li
s-au alăturat alte zece online.
Consiliul Director al IBA a
fost ales din zece persoane:
Elise Seignolle (SUA), Pearl
Dlamini (Eswatini), Belhaj
Abdeljaouad (Maroc), Kristy
Harris (Australia), Zsuzsanna
Toth (Ungaria), Marta Forcen
Celaya (Spania), Volodimir
Prodivus (Ucraina), Yousuf
Al-Kazim (Qatar), Jinquiang
Zhou (China) şi Dian Gomez
(Sri Lanka).

Box 

Chiar suspendați, rușii sunt
aleși în funcții de conducere

M
unicipiul Deva va
fi gazda celei de-a
doua ediţii a Cupei

Cetăţii Deva la Taekwon-
do.

Competiţia va reuni la
Deva 18 cluburi de taekwon-
do din România şi un club din
Republica Moldova.

Maratonul de taekwon-do
se va desfăşura sâmbătă, 21
mai 2022, la Sala Sporturilor
din Deva, între orele 8:00-
20:00.

Aproape 400 de sportivi,
cu vârste între 6-14 ani se vor
întrece pentru a ocupa un loc

pe podium.
Competiţia are cinci probe:
• Tull (lupta cu unul sau

mai mulţi adversari imagi-
nari)

• Luptă
• Tehnici speciale (sărituri

cu piciorul la înălţime)
• Spargeri forţă (măsu -

rarea forţei la dinamometru)
• Speed kick (probă de

viteză a loviturii de picior)
Câştigătorii primelor trei

locuri vor primi diplome şi
medalii. 

Locurile I, II şi III pe clu -
buri vor fi premiate cu

diplome şi cupe.
Organizatorii acestui eve -

ni ment de talie naţională
sunt: ACS Taekwon-do Lupii
Deva, Federaţia Română de
Taekwon-do ITF, Primăria
Municipiului Deva și Serviciul
Public de Întreţinere şi Gos -
po dărire Municipală Deva.

Intrarea la eveniment este
liberă!

Vă aşteptăm alături de noi
să ne bucurăm împreună de
un spectacol de arte marţiale
pus în scenă de cei mai buni
luptători!

Cupa Cetăţii Deva la Taekwon-do – 20-21 mai 2022!



Sunt pomeniți de către
Biserica Ortodoxă, în
fiecare an, la data de

21 mai. Sărbătoarea este
strâns legată de taina și
puterea Sfintei Cruci –
semnul central al religiei
creștine. Sunt comemoraţi
împreună, de ziua morţii
lui Constantin, care s-a
săvârşit din viaţă la 21
mai, anul 337. Datorită
lor, creştinismul a devenit
religie permisă, jertfele
sângeroase au fost in-
terzise, iar duminica a fost
stabilită zi de odihnă în
Imperiul Roman.

Constantin cel Mare
Fiul lui Constantinus Chlo -

rus și al Elenei, Constantin cel
Mare s-a născut în jurul anilor
280 după Hristos Domnul în
orașul Naissus (Nis, Serbia). A
îmbrățișat aceeași carieră ca
și tatăl său care era general. A
crescut, cum era rânduiala în
vremea aceea, la curtea
împăratului Dioclețian. A
primit o educație aleasă pe
lângă curtea imperială,
ajungând Tribun. La săvâr -
șirea din viață a tatălui său, îi
continuă slujirea ca Cezar, în
Apus, peste Franța de azi și In-
sulele Britanice, scrie cresti-
nortodox.ro. 

După învingrea lui Maxen-
tiu şi a lui Liciniu, a devenit
suveran al întregului Imperiu
Roman. Se spune că, în ajunul
luptei, Constantin a văzut pe
cer ziua, în amiaza mare, o
cruce luminoasă deasupra
soarelui cu inscriptia: ”In hoc
signo vinces–“Întru acest
semn vei învinge”. Noaptea, în
timpul somnului, i se
descoperă Hristos, cerându-i
să pună semnul sfintei cruci
pe steagurile soldaţilor. Dând

ascultare poruncii primite în
vis, iese biruitor în lupta cu
Maxențiu, la Podul Vulturului
peste Tigru, unde Maxenţiu
cade şi se îneacă. Intră birui -
tor în Roma și poruncește să
se înalțe un monument, în
vârful căruia să fie Crucea.
Sfântul Constantin cel Mare a
fost botezat pe patul de
moarte de către episcopul
Eusebiu de Nicomidia. A
murit la scurt timp, în anul
337, în Nicomidia şi a fost în-
mormântat în biserica Sfinţii
Apostoli din Constantinopol,
ctitorită de el. 

Edictul de la Milano 
• A fost proclamat de

Împăratul Constantin în oc-
tombrie 312, prin care
creştinismul ajunge să fie re-
cunoscut de stat. 

• Devenind un adevărat
protector al creștinilor, în
timpul domniei sale, Împă -
ratul scuteşte Biserica de im-
pozite, îi acordă dreptul de a
primi donaţii şi le dă epis-
copilor dreptul să judece pe
cei ce nu doreau să fie
judecaţi după legile statului.
Înlătură din legile penale
pedepse precum: răstignirea,
zdrobirea picioarelor, stig ma -
ti zarea (arderea cu fierul
roşu).

• De asemenea, de numele
Sfântului Împărat Constantin
se leagă și Consiliul de la
Niceea, în care s-a hotărât ca
Sfânta Sărbătoare a Paștelui
să fie celebrată în prima
duminică de după luna plină
a echinocțiului de primăvară,
potrivit traditiisiobiceiuri.ro

• Deciziile împăratului
Constantin în favoarea
creştinismului s-au datorat
mai ales mamei sale, Elena,

spun cercetătorii,  care s-a
aflat în permanenţă în umbra
unicului sau fiu.

Împărăteasa Elena
Născută în provincia Bi-

tinia, Flavia Iulia Helena a fost
fiica unui hangiu. La 16 ani s-
a căsătorit cu generalul
roman Constantius Chlorus,
iar în  anul 272 l-a născut pe
Constantin. Din porunca
împăratului Diocletian, gene -
ralul divorțează de împără -
teasa Elena și se căsătorește
cu Teodora, fiica vitregă a
împăratului Maximian, cu
care a avut șase copii. 

Împărăteasa  Elena nu se
mai căsătorește și trăiește de-
parte de atenția publică, dar
aproape de fiul său. După ce
fiul ei ajunge Cezar în Apus, în
locul tatălui, o va lua pe
mama sa la curtea de la Trier,
din Germania. 

În anul 312, când Constan-
tin îl învinge pe Maxentiu, îi
acorda mamei sale primul
titlu, de "Nobilissima Fe -
mina".

Sfânta Elena pleacă într-o
călătorie la Ierusalim, pentru
a găsi Sfânta Cruce pe care
fusese răstignit Iisus Hristos.
A reuşit să o descopere, pe
dealul Golgotei. Acolo, în
urma săpăturilor, s-au găsit
trei cruci, dar nu putea fi
identificată cea pe care fusese
răstignit Iisus, de aceea le-au
atins de un mort. Se spune că
acesta ar fi înviat în momen-
tul în care a fost atins de
Crucea Domnului. 

Crucea a fost arătată mulţi -
milor adunate  şi, de atunci,
se prăznuieşte Înălţarea Sfin-
tei Cruci, la 14 septembrie.
După ce şi-a petrecut ultima
etapă a vieţii la locurile sfinte,

Elena a murit în anul 330. A
fost îngropată la Roma, în
mausoleul de lângă biserica
Sfinților Marcelin și Petru de
la Via Labicana. Sarcofagul
care conține rămășițele sale
se afla acum depus în muzeul
din Vatican, potrivit crestin -
ortodox.ro.

***
• Creștină evlavioasă, Îm -

părăteasa Elena a ridicat nu-
meroase lăcașuri sfinte,
prin tre care amintim: Biseri -
ca Învierii Domnului zidită
lângă Sfântul Mormânt, Bise -
rica din Bethleem şi pe cea
din Nazaret, precum și alte 18
lăcașuri de cult. 

• Despre Împărăteasa
Elena se mai spune că a fost
prima femeie care și-a elibe -
rat sclavii și a ajutat creștinii
persecutați.

Tradiții și superstiții
• Conform tradiției 

populare,  în această zi
păsările din pădure își învață
puii să zboare.

• De aceea, pentru a se
evita pagubele aduse holdelor
de păsările cerului, agricul-
torii nu lucrează.

• Podgorenii respectă
această zi în ideea că, dacă vor
munci, graurii le vor distruge
strugurii;

• Pentru a fi alungate
duhurile rele, femeile tămâ -
iază şi stropesc cu aghiazmă
prin casă. 

• Tot de ziua Sfinților Con-
stantin și Elena, păstorii
hotărăsc cine le va fi baci,
unde își vor amplasa stânele
și cine le va păzi pe timpul
pășunatului.

Cornelia Holinschi
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Sfinţii Constantin şi Elena -
"cei întocmai cu Apostolii"

Week-end GRATUIT la Centrul SPA
Pensiunea Ponor - Vaţa de Jos

Completează talonul de mai jos şi poţi beneficia, prin tragere la sorţi,
săptămânal, împreună cu familia ta (maxim 4 persoane) de un week-end
GRATUIT la Centrul SPA Pensiunea Ponor din Vaţa de Jos.
Taloanele se depun la sediul redacţiei Accent Media din Deva, str. 22 Decem-
brie, nr. 37A, cam. 16, iar extragerile se fac în fiecare zi de joi a săptămânii.
Câştigătorii vor fi publicaţi în ziarul de vineri din săptămâna respectivă.
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Preparatele din
muguri de brad se
numără printre  cele

mai utilizate remedii 
naturiste cu puteri
vindecătoare folosite 
în scop medicinal.
Fragezi, cu un gust acrișor
și o aromă extraordinară,
mugurii de brad sunt
considerați a fi adevărate
izvoare dătătoare de
sănătate. 

Recoltarea mugurilor
de brad

Începe în luna mai și se
poate continua până în luna
iunie, dacă se culeg din zonele
înalte. Se aleg doar locurile
nepoluate, iar  atunci când
sunt culeșii, mugurii trebuie
să aibă o dimensiune de  trei
până la șapte centimetri. 

Proprietăți 
terapeutice 

Cu un conținut ridicat de
vitamine  și minerale, mugurii
de brad au proprietăți antimi-
crobiene, ajutând la vinde-
carea rapidă a unor afecțiuni
respiratorii, dar și la stimula-
rea sistemului imunitar, scrie
farmacia.ro. De asemenea,
sunt recomandați de către
fitoterapeuți pentru tratarea
asteniilor și a stărilor de stres. 

Pentru stimularea poftei
de mâncare sau pentru
împros pătarea respirației, ei
pot fi consumați în stare
crudă. 

Sunt folosiți sub formă de
infuzii, ceaiuri, decocturi,
tinctură sau sirop. Sunt reco-
mandate de fitoterapeuți băi -
le cu muguri de brad, în cazul
unor infecții, a circulației
deficitare, paralizie sau acci-

dente vasculare.

Remedii naturiste 

În cazul problemelor
respiratorii

Se poate prepara o infuzie
din muguri verzi de brad, cu
care se fac apoi inhalații. In-
fuzia se obține din două lin-
guri de muguri de brad, care
se pun în 250 g apă clocotită.
După 10-15 minute se
strecoară și se poate îndulci
cu miere. Se consumă 2-3 căni
pe zi, după mesele principale,
cura durează 3-4 săptămâni.

Inhalațiile cu infuzie
din muguri de brad
Sunt foarte eficiente, mai

ales că pot vindeca răcelile în
stadii incipiente, activând
totodată circulația sângelui.
După inhalaţie se ţine capul
acoperit încă 30 de minute şi
se evită frigul sau curentul
timp de trei ore.

Tinctura din muguri
de brad

Se obține din muguri
proaspeți de brad. Pentru
prepararea ei se folosesc 40 g
muguri și 100 ml alcool dublu
rafinat, de 90 de grade. Dacă
sunt mari, mugurii pot fi
zdrobiți înainte, pentru a se
macera mai bine. Ingredien-
tele se pun într-un borcan din
sticlă, închis etanș. După 10
zile tinctura se filtrează și se
toarnă în sticle mici, închise la
culoare. Se administrează
câte o linguriță de tinctură,
diluată în apă, de trei ori pe zi,
timp de 10-12 zile. Are efecte
antiinfecțioase și antiinflama-
toare, scrie planteea.ro.

Siropul din muguri 
de brad

Este benefic pentru orga -
nism, reușind să înlăture aste-
nia, să trateze afecțiunile
res piratorii, fitoterapeuții
con siderându-l un  adevărat
miracol pentru sănătate. Cu o
aromă. deosebită, siropul din
muguri de brad are multiple
puteri tămăduitoare, ajutând
la combaterea tusei și a
bronșitei, fiind folosit și ca în-
dulcitor pentru ceaiuri. Diluat
cu apă minerală, devine o
băutură tonică și răcoritoare,
recomandată atât în caz de
febră, dar mai ales în zilele
călduroase de vară. 

Siropul din muguri de brad
poate fi obținut prin fierbere,
sau preparat la rece.

Pentru prepararea
prin fierbere

Se folosesc mugurii
proaspeți de brad, la un kilo-
gram de muguri fiind nece-

sari 2,5 litri de apă. Mugurii se
fierb în apă timp de 20-25 de
minute, se lasă la răcit, apoi se
strecoară printr-un tifon.
Lichidul se lasă câteva ore la
decantare, după care se stre -
coară din nou și se amestecă
apoi cu zahăr în proporție de
unu la unu. Siropul se pune la
fiert lă sându-se până capătă
consistență și se leagă, nefiind
nici prea lichid, nici prea dens.
Se toarnă apoi în sticle de cu-
loare închisă, la care se adau -
gă un deget de alcool. Sticlele
se închid ermetic și se de -
pozitează într-un loc răcoros. 

Prepararea 
la rece

Pentru obținerea siropului
prin prepararea la rece este
nevoie de un recipient de
sticlă, 1 kg muguri de brad, un
kilogram de zahăr sau de
miere. Ingredientele se așază
în borcan, în straturi alterna-
tive, de aproximativ un deget

grosime, ultimul strat fiind de
zahăr sau miere. Borcanul se
ține închis, într-un loc aerisit,
timp de o lună. Din când în
când se agită, pentru a se
grăbi topirea zahărului.
Siropul obținut se filtrează și
se toarnă apoi în sticle, care se
închid ermetic și se țin la rece.
Se administrează zilnic, câte
6-10 lingurițe, având efecte
calmante, dezinfectante, aju -
tând totodată la regenerarea
țesuturilor lezate.

***
• Consumat în exces,

siropul de brad poate da stări
de greață, vomă, somnolență,
oboseală și reacții alergice,
potrivit doftoria.ro. 

• Siropul de brad este con-
traindicat persoanelor bolna -
ve de diabet, din cauza
con ținutului mare de zahăr.
În astfel de situații, pot fi
folosite doar preparatele
neîndulcite.

Cornelia Holinschi
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Firma QUANTUM EVALUĂRI, membru 
corporativ ANEVAR vă oferă servicii profesionale de
evaluare imobilizări de orice natură, active, acţiuni,
etc., pentru scopuri diverse:

• Constituire de garanţii – reeşalonare debite
• Informare acţionari
• Evaluare construcţii pentru impozitare - persoane fizice şi juridice
• Evaluare imobilizări si stocuri pentru raportare financiară
• Evaluari bunuri de orice natură pentru insolvenţă (reorganizare

şi/sau faliment)
• Evaluare pentru fuziuni, divizări, vânzare
• Evaluare bunuri de orice natură ca suport la tranzacţionare

Pentru informaţii suplimentare, 
vă stam la dispoziţie la telefoanele:

0254 -231680, 0730- 009907, 0722- 288135
sau la e-mail: quantum_ro@yahoo.com.

QUANTUM EVALUĂRI

Mugurii de brad –
izvoare dătătoare de sănătate



10 - timp liber 20 - 26 mai 2022

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢĂ SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

H

O

R

O

S

C

O

P

Ar fi de dorit să evitați per-
soanele conflictuale de la locul
de muncă și să vă axați doar pe
ceea ce vă privește în mod di-
rect. Chiar și colegii pot com-
plica lucrurile, dar cu răbdare și
argumente bine construite le
puteți demonstra că aveți drep-
tate în ceea ce susțineți.

La serviciu veți începe o activi-
tate mai solicitantă, cu un pro-
gram de lucru mult mai
încărcat. Tocmai de aceea tre-
buie să vă organizați mai bine
timpul și să evitați discuțiile in-
utile. Sunteți tentați să acceptați
o ofertă de muncă mai
avantajoasă.

Urmează zile frumoase pentru
voi, în care distracția o puneți pe
primul loc. Vă doriți o schim-
bare în viața voastră, vă faceți
planuri, dar toate vor veni la
timpul lor. Relația de dragoste
pe care o aveți pare să se în-
drepte spre oficializare.

Munciți foarte mult și vă străduiți
să câștigați cât mai mulți bani,
pentru a vă realiza un vis mai
vechi. La serviciu vor fi zile bune
și veți reuși să vă consolidația
poziția, în ciuda unor colegi care
încearcă să vă pună bețe-n roate.
Vor fi schimbări și în relațiile per-
sonale.

Chiar dacă persistă unele
situații neplăcute la serviciu,
care vă împiedică să vă atingeți
scopul propus, până la urmă
veți reuși. Totul este să nu dați
înapoi și, mai ales, să procedați
după cum vă dictează conștiin -
ța. Spre sfârșitul intervalului vă
bucurați de liniște și relaxare.

La serviciu vă înțelegeți bine cu
toți colegii și împreună veți avea
realizări de excepție. Munciți
mult în toată această perioadă,
dar satisfacțiile vor fi pe
măsură. Nu vă lăsați influențați
de nimeni și de nimic atunci
când luați o hotărâre care vă
privește personal.

Planurile voastre de viitor vor
avea sorți de izbândă, dar tre-
buie să fiți foarte atenți atunci
când vine vorba de bani. Nu-i
risipiți pe lucruri inutile și
căutați să faceți economii.
Încercați să  fiți mai aproape de
prieteni și să țineți seama și de
prioritățile lor.

La serviciu nu trebuie să vă
neglijați îndatoririle, mai ales că
vor fi unele schimbări impor-
tante. Fiți pe fază la tot ce se
întâmplă și, dacă este posibil,
acceptați proiectele mai dificile
care vi se propun. Aveți în-
credere în forțele voastre, pen-
tru că veți reuși.

Este posibil să primiți o sumă de
bani dintr-o moștenire, poate
chiar mai mulți decât vă
așteptați. În familie va avea loc
un eveniment deosebit, unde vă
veți întâlni cu prietenii
apropiați. Persoana iubită are
nevoie de sprijinul vostru.

Dacă doriți să începeți o activi-
tate nouă, acum este momentul,
chiar dacă este vorba de o co-
laborare. Nu stați pe gânduri,
pentru că alții încearcă să
obțină și ei același lucru. În fam-
ilie sunt posibile unele discuții și
sunteți nevoiți să interveniți.

Vă bucurați de câteva zile libere
și primiți  vești bune de la pri-
eteni. S-ar putea să călătoriți în
afara țării, unde veți întâlni per-
soane interesante. Tot în
această perioadă veți finaliza
un proiect important pentru voi,
care vă poate aduce multe
avantaje la serviciu.

Vă implicați în activități diverse,
care vă solicită în mod deosebit.
Drămuiți-vă cu atenție timpul de
lucru, pentru că altfel nu veți fi-
naliza la termen proiectele im-
portante la care lucrați în
prezent. La serviciu, lipsa de in-
teres a colegilor vă poate afecta
imaginea.

• Pe o șosea
Un polițist oprește un șofer și-l întreabă:
- Ați consumat băuturi alcoolice?
- O ladă de bere, 2 litri de vin și o sticlă de vodkă.
- Suflați aici, vă rog.
- De ce? Nu mă credeți?

• Discuție între doi vecini
- Gheorghe, da nevastă-ta unde-i ?
- În spate, taie lemne !
- Și ție nu ți-e rușine, bărbat în toată firea, ea taie

lemne, iar tu stai și cânți la acordeon ?!
- Na, ce să-i fac, dacă ea nu știe să cânte!

• La o licitație
Tatăl îl ia pe junior la o licitație de cai pur-sânge.
Alege un cal, și, ca un bun cunoscător, începe să-

i palpeze grumajii, pulpele, pieptul...
- Tati, ce faci?    
- Fiule, vreau să-l cumpăr, și așa îi simt valoarea.                
- Ala mic începe să plângă
- Păi, ce te-a apucat?
- Acum știu!.. Poștașul vrea s-o cumpere pe

mami!

• Pe un șantier
Ajunge un reporter și-l întreabă pe unul dintre

muncitori:
– Câţi oameni lucrează aici?
– Cu şeful, 10.
– Dar fără şef?
– Fără şef, în general, nu lucrează nimeni.

ALTE  RECOMANDĂRI:TV - FILMUL  SĂPTĂMÂNII

Vineri, 20 mai
ANTENA 1, ora 20,00, Hercules
TVR 1, ora 21,10, Complicele

Sâmbătă, 21 mai
ACASA, ora 21,00, Lecția iubirii
TVR 1, ora 21,10, Brațele Afroditei

Duminică, 22 mai
TVR 2, ora 20,19, 100 de lei
ACASA, ORA 21,00, Zbor în doi

Luni, 23 mai
PRO CINEMA, ora 20,30, Țintă primară
DIVA, ora 21,00, Legea misterelor: Cuvintele

ucid

Marți, 24 mai
PRO CINEMA, ora 20,30, Casa de sticlă
TVR 1, ora 21,10, Frânghia și pistolarul

Miercuri, 25 mai
PRO CINEMA, ora 20,30, Indiana Jones și

Regatul
TVR 1, ora 21,10, Taxi 3

Joi, 28 mai
TVR 2, ORA 21,10, Prietena imaginară 
ANTENA 1, ora 23,30, Identitate dublă 

Sâmbătă, 21 mai, ora 20,10

Bărbierul din Siberia 
Acțiunea filmului are loc în Rusia anilor 1885,

unde un american, însoțit de fiica sa, Jane Callahan
sosește împreună cu un inventator, care a creat
mașina de tăiat pomi numită ”Bărbierul din Siberia”.
Pe drum, Jane  îl cunoaște pe Andrei Tolstoi, un
tânăr cadet de la Academia Militară de Muzică, de
care se îndrăgostește. Dar dragostea lor va fi pusă
la grea încercare pentru că tatăl lui Jane și-l dorea
ca ginere pe șeful Academiei, generalul Radlov, și el
îndrăgostit de Jane. Și cum între cei doi rivali
izbucnește un conflict, Radlov îl exilează pe Tolstoi
în îndepărtata Siberie. Iar pentru că Jane se gândea
mereu la Tolstoi, după zece ani, ea merge în Siberia
să-l caute.

TVR 2

Minutul de umor

Dezlegarea integramei 
din numărul trecut:

S - LS - C - B - B - A - LEI - STREISANGEORGIU - MS - OO - MARO - BIO - SPINI - NINSE - NIT - TAP - IA - B - ETIRA - TAS - TOS - RAI - AN - SIL-
VASU DE JOS - RS - EA - ABA - ATE - ACRITE - MAIA - UMOR - DARE - GAL - SALASU DE SUS - TAUR - AA - IL - IO - ISTM - RA - L - R - PNEU -
RAM - RAS - NAI - SALISTE - STREI OHABA - MIA - AVUTIE - ELE - IN - SANTUHALM - NEUZITAT



O
lume ireală, o lume
pe ”invers”, o lume
care dorește

războiul, o lume care
calcă pe cadavre 
să-i fie ei bine. 
Scapă cine poate!

Pe lângă Ucraina, cei de la
Davos au mai găsit doi
nemintoși,    Finlanda și Sue-
dia. Niciodată Rusia nu a
amenințat aceste țări. Fin-
landa, care are o graniță de
peste 1.400 km cu Rusia, a
fost dată tot timpul ca exem-
plu de neutralitate. Nici cu
Rusia, nici cu NATO, adică
acel tampon care previne o
așezare față în față a celor
două puteri nucleare.

Cei doi premieri, finlan-
dez și suedez, două ”fâțe”
dirijate de Ursula și Biden,
sunt școliți la Young Global
Leaders al lui Schwab, anti-
camera WEF. Schwab se
lăuda acum trei ani că e
mândru, deoarece absol -
venții lui au penetrat guver-
nele lumii. S-a dat ordinul pe
unitate că trebuie să intre în
NATO. Rusia trebuie pro -
vocată. 

Se dorește un război
mondial. Alături de pan-
demie, (au introdus virusul
și în Coreea de Nord), unde
conduce un alt ,,diliu” etapa
finală pentru instaurarea
guvernului mondial. Când
toate țările sunt îndatorate
peste cap, economia lumii se
va prăbuși, cine vrea să mai
trăiască, trebuie să se
supună. 

Trebuie redusă 
populația planetei

Altă explicație nu există.
Pentru orice om ai cărui
neuroni mai funcționează,
soluția era una singură: un
tratat NATO-Rusia, sub aus-
piciile ONU, că Rusia nu va
atenta la suveranitatea
Ucrainei, Finlandei, Suediei
și a celorlalte state non-
NATO din Europa, iar NATO
nu va integra țările vecine
cu Rusia. Era greu? Da,
fiindcă SUA au desființat
ONU de facto. Dobitocii
înțeleg asta? Nu? Or să
sufere. Cumplit. Se dorește
război cu Rusia prin acest
actor-manipulator, Zelenski.
Sărăcia bate la ușă, africanii
vin spre noi de foame, (Siri
Lanka).

Din cauza lor vom suferi
noi și copii/nepoții noștri.
Dacă au creier bolnav...
Uitați-vă la câtă ură au în ei!
Cum le-a desfigurat
chipurile! Mai au un pic și
suntem vânduți gratis cu
totul, noi prin conducătorii
noștri cedăm totul. Insula
Șerpilor, gratuit ucraine-
nilor. PNRR făcut de Ghinea
să câștige cine trebuie. 

Cea mai mare corupție și
care spală bani legal sunt
firmele de consultanță și
insolvență. Licență gratuită,
răscumpărată cu un miliard
de dolari. Pensii speciale,
criza energiei a dus la sabo-
taj împotriva statului. În
timp ce sărăcim, statul
angajează bugetari. Hoții și
îmbuibații aleși parlamen-
tari, iar șefii lor  europarla-
mentari. 

S-au furat miliarde! 

Și toată lumea tace, iar cei
în drept îi fac scăpați. Știați
că inflația este făcuta de
stat, ca să ajute statul?!
Ciucă și Ciolacu a înnebunit
poporul că le dă 250 lei, de
parcă ar da 2500 de lei.
Trăim o comedie a unor
politicieni depășiți, una
dureroasă.

În această lume se întâm -
plă lucruri groaznice, pe
care nici nu vi le puteți
imagina!? Omenirea a fost
luată ostatică, nu de guver-
nele noastre, care sunt doar
marionete, ci de un grup de
oameni foarte puternici,
numiți „elite”, sau „cabali”,
sau „illuminati”, care, în sine,
sunt manipulate de un grup
de entități foarte, foarte neg-
ative. Oamenii au fost
vânduți ca și vitele, în
schimbul anumitor tehnolo -
gii, din care, evident, nu am
avaut niciodată profit sau
beneficiu.

Multe din aceste  „elite”
sunt pedofili, sataniști, care
încearcă să ne bage pe gat
toate mizeriile umane. 

Au dispărut milioane 
de oameni 

Și mai ales copii, vânduți
ca sclavi sexuali sau pentru
anumite experimente. Acest
trafic de sclavi este organi-
zat tot de ,,elite”. Dacă v-aș
spune că războaie, atacuri,

foamete și chiar anumite
dezastre naturale „sunt or-
ganizate de ei”, pentru a-i
ține pe oameni în frică și
pentru a-i controla mai bine.

Aproximativ 80% din
credințele voastre, din tot
ceea ce ați fost învățați în
copilărie, de către părinți,
sau la școală sau chiar în
cărți, este greșit... fie că este
știință, istorie etc. Chiar și
religia este coruptă. Că este
dorit de ei și face parte din
programarea pe care oa-
menii o primesc pentru a fi
împiedicați să evolueze.

,, Ei sunt în fruntea tu-
turor băncilor din lume, au
,,marionete”în industria
farmaceu tică, alimentară,
media și în politică. Multe
din știri sunt false, manipu-
latoare. Că toate filmele,
seriile de violență, viol, vio-
luri ale copiilor sunt făcute
pentru a ne face să accep -
tăm inacceptabilul (ca pedo -
filia), să ne păstreze frica, să
genereze violență. Și că
multe filme de serie, ficțiune
sunt de fapt rapoarte și
dezvăluiri mascate despre
lumea reală, ca oamenii să
știe adevărul dar să îl ig-
nore, considerându-l min -
ciu nă, ficțiune, "elita"
scăpând astfel parțial de
legea karmei. Că televizorul
este doar un instrument de
hipnotizare a oamenilor, de
stupefiere și manipulare
mentală și emo țio nală.

Legea atracției este o lege
universală, care ne face gân-
durile creative. Ne creăm
propria lume prin gândurile
noastre, ne atragem către
noi înșine, ceea ce gândim
despre cei mai mulți, pe ce
ne concentrează "ei" atenția. 

Vor să piară oamenii,
pentru a-i putea controla
mai bine (proiectul Blue
Beam), că ne-au otrăvit apa
(pesticid, fluor), hrana
(OMG, pesticide), pământul,
aerul (chemtrails).

Că inventează boli, să ne
vândă medicamente care ne
omoară, lent, astfel încât să
avem timp să le oferim
puținii bani care ne-au mai
rămas. Că ne înțeapă copiii
cu produse neurotoxice,
care să-i omoare sau să-i
reducă mintal, astfel încât să
devină sclavi buni, incapa-
bili să se gândească. TV, lap-

topuri, jocuri video sunt, de
asemenea, utilizate în acest
scop.

Banii nu există, pentru că
nu mai sunt indexați la aur,
pentru că aurul a "dispărut";
banii noștri sunt doar un
număr de pe un computer
bancar care le aparține, ei
pot tipări cât mai multe
bilete doresc, biletele sunt
de fapt doar prețul hârtiei
sau plasticului din care sunt
făcute. Banii produc înșe lă -
torii de proporții.

Se ascund tehnologii
avansate, care ar permite tu-
turor să trăiască fără bani,
având de toate și fără nicio
boală. Sunt capabili să re-
pare orice țesut uman și
chiar să ne reconstruiască
corpul în întregime așa cum
eram în urmă cu 20 de ani
(vezi Corey Goode și Emery
Smith). Pentru că da, se
întâmplă ceva extraordinar.
Planeta Pământ este în As-
censiune, ceea ce înseamnă
că va merge la un nivel supe-
rior de conștiință. Și da,
pământul ca celelalte plan-
ete și universul au con -
știință. Ceea ce înseamnă că
și noi, oamenii, vom reuși să
ascedem. 

Este timpul 
să ne trezim!

Din punct de vedere spir-
itual, și să conștientizăm
realitățile acestei lumi.
Această ascensiune implică
un flux de energie, lumină
divină din sursa creatoare,
care crește în valuri, ceea ce
duce la numeroase afecțiuni
minore, cum ar fi oboseala,
hipersomnia sau insomnia,
energie reînnoită sau
pierderea de energie, vise
ciudate etc. Uneori ești
obosit și alteori plin de en-
ergie, activându-se totodată
și ADN-ul "rezidual", ce
reprezintă 98% și a fost blo-
cat prin inginerie genetică
cu multe zeci de mii, chiar
sute de mii de ani în urmă,
în proiecte genetice coordo-
nate de mai multe rase ex-
traterestre. „Elitele” acestei
lumi au făcut totul pentru a
ne menține în involuție.
Deoarece odată treji, oa-
menii devin conștienți de
sistemul din jurul lor 

Dar sistemul este astfel
făcut încât oamenii să fie

prea ocupați să își câștige
hrana și lucruri nefolosi-
toare, să supraviețuiască și
nu au timp să studieze totul!
Și uneori, celor care încep să
se trezească le este atât de
frică de ceea ce descoperă,
încât preferă să fie în ne-
gare, preferă să stea în mica
lor închisoare mentală și
fizică (apartamente înghe-
suite la grămadă în blocuri
de locuințe), închisori men-
tale cu care sunt obișnuiți și
le preferă, de frica schim -
bării. Din această cauză, oa-
menii au fost înrobiți și
manipulați și nu pot să-și
ridice conștiința și să scape
de entitățile negative paraz-
itare (vampiri energetici) pe
cont propriu. Va avea loc o
,,explozie solară”.

Cei din vârful 
piramidei 

Au avut grijă să "uite" să
ne spună, că sufletele noas-
tre sunt făcute să trăiască cu
familia sufletului lor, deoa -
rece această energie a iubirii
ne va face să evoluăm spre
ascensiune și de asemenea,
au avut grijă să facă totul
pentru a le separa... Pentru
că ei și-au pus Sufletul (en-
ergia primor dială Divină) în
tehnologia inteligenței arti-
ficiale, s-au rupt de univer-
sul spiritual și nu mai pot
intra înapoi în circuitul
Eternității.. Deci sunt limi -
tați și de acea lumea lor
veche moare… pentru că nu
pot trece în lumina Lumii
noi, preferând ,,ura și
războiul”. 

Politica este un recital de
nervozitate, pentru o mulți -
me de căscați”. 

Al dumneavoastră,
același,

Prof. Ing.Ioan Romeo
Mânzală
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Trăim într-o lume a neisprăviților

și a marionetelor 



Face parte din categoria plantelor aromatice, care se folo -
sesc în bucătărie, dar și în scopuri medicinale. Este un
remediu naturist eficient, cu o puternică acțiune terapeutică
asupra aparatului respirator, urinar, sistemului endocrin și
celui imunitar. De asemenea, este cunoscut și pentru efectul
lui în tulburări stomacale, răceli, guturai sau gripe, diferite
intoxicații sau stări alergice, potrivit pestre.ro . Uleiul obținut
din semințele de leuștean ajută la scăderea tensiunii arteriale
și stimulează diureza. În bucătărie este foarte des
întrebuințat pentru aromarea preparatelor culinare.

12 - ce gătim în week-end 20 - 26 mai 2022

Mod de preparare:
Pulpele de pui se spală, se

șterg cu hârtie absorbantă și
se taie în bucăți mai mici.
Ceapa se toacă mărunt, iar
morcovul se taie în cubulețe.
Se pregătește oala de ciorbă,
în care se pun 1-2 linguri de
ulei, în care se prăjesc ușor,

bucățile de pui. Când carnea
și-a schimbat culoarea, se
adaugă ceapa tocată și
bucățile de morcov. Totul se
amestecă bine și se mai lasă
la călit încă 2-3 minute, după
care se adaugă apa caldă.
Oala se acoperă cu un capac
și ciorba se lasă la fiert până

când carnea de pui este com-
plet pătrunsă. Carnea fiartă
se taie în bucăți potrivite și
se adaugă din nou la ciorbă.
Ciorba se acrește cu puțin
oțet, se mai dau câteva clo-
cote, apoi se drege cu ou și
smântână. 

Se presară leușteanul tăiat
mărunt deasupra, iar oala cu
ciorbă se acoperă cu un
capac pentru 10-15 minute,
după care ciorba se poate
servi. 

Mod de preparare:
Untul se mixează cu  zahă -

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

Pentru obținerea cremei,
frișca se bate până se întă -

rește, apoi se încorporează
ciocolata tartinabilă. 

Crema se împarte în două.
O parte se amestecă cu 200 g
de cireșe și se întinde peste
primul blat de pandișpan.
Peste blat se pune cea de-a
doua foaie, întin zân du-se uni-

form crema rămasă. Prăjitura
se decorează cu miez de nucă
și cireșe, după care, se acoperă
cu gelatina roșie, preparată
după instrucțiunile de pe am-
balaj. Prăjitura se dă la rece
pentru două ore și se taie doar
în timpul servirii. 

leușteanul

InGredIente

Pentru blat: 300 g unt, 250 g zahăr pudră, 4 ouă, un
pliculeţ zahăr vanilat, zeama de la o lămâie, 350 g făină,
un praf de copt, 2 linguri cacao, o linguriţă scorţişoară.

Pentru cremă: 600 ml frişcă lichidă 2 linguri
ciocolată cu alune tartinabilă, 200 g cireşe fără sâm-
buri.

Pentru decor: 200 g cireşe fără sâmburi, 2 pliculeţe
gelatină roşie, 200 g nucă

InGredIente

500-600 g pui (pulpe sau piept), 1-2 linguri de ulei,
o ceapă, un morcov, 1-2 linguri de oțet, 2 gălbenușuri,
3-4 linguri smântână/iaurt,  1-2 ouă, o legătură de
leuștean, sare, 2-3 l apă caldă.

cIorbă de PuI cu leuștean

PrăjItură cu cIreşe şI nucI 

Paste cu sos 
de leuștean

Ingrediente: 250 g spagheti, 12-15 roșii cherry tăiate
pe jumătate, sare, piper, oregano, 3 linguri de ulei.

Ingrediente pentru sos pesto de leuștean: 60 g frunze
de leuștean, un cățel mare de usturoi, sare, 2 linguri suc
de lămâie, 80 ml ulei de măsline, 20 g semințe de pin, 20
g parmezan, miez de nucă.

Mod de preparare:
Pastele se fierb după indicațiile de pe ambalaj, iar între

timp, se pregătește sosul pesto. Frunzele spălate și uscate,
împreună cu celelalte ingrediente pentru sos se pun într-un
mixer vertical. Totul se mixează până se obține o compoziție
omogenă. Roșiile, tăiate pe jumătate, peste care se toarnă ulei
de măsline, se condimentează cu sare, piper și oregano, între
ele se așează căței de usturoi și se dau la cuptor pentru
aproximativ 10 minute.

Pastele fierte se strecoară, se amestecă ușor cu sosul, la
care se adaugă un polonic din apa în care au fiert pastele.
După omogenizare, pastele astfel pregătite se pun în boluri,
se ornează cu roșiile coapte iar deasupra se rade parmezan.
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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 VW Sharan, AF 1999 TDI,
1,9, volan pe dreapta, înmatriculat cu
numere de Hunedoara, stare perfectă,
acte la zi (azi IPT pe un an). Preț:
1000 euro, telefon: 0736.029.836.

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

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

l Vând VW 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 Firmă de construcții caută
muncitori necalificați. Salariu 
atractiv! Informații la numărul 
de telefon: 0783.072.326.

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

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

l 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. 

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, sin-
gur, cu situație materială bună,
doresc să cunosc o tânără de vârstă
apropiată, fără obligații, care dorește
o relație serioasă. Tel. 0720.441.592.

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

l Domn, 55 ani, situație
materială foarte bună, doresc să
cunosc o femeie serioasă pentru pri-
etenie 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 sin-
cer, 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.

PIERDERI

l Pierdut Autorizație de înregis-
trare sanitară veterinară și pentru
siguranța alimentelor pentru
activitățile din unitățile de vânzare 
cu amănuntul Număr VA 4795/
21.12.2012, al SC MEGAFOX
DISTRIBUȚIE SRL, CUI RO27336950,
cu sediul în Deva, Str. Vasile Alecsandri,
Nr. 13, camera nr. 2, jud. Hunedoara. 
Se declară nul.

DIVERSE

l Vând șapte familii de albine, co-
muna Cârjiți, sat Popești. Preț pe fami-
lie 350 lei, lichidare stoc. Telefon:
0785.369.247.

l Vând telefon mobil cu clapetă,
Nokia (nou), la preț de jumătate, 2 fo-
tolii noi, la preț convenabil. Telefon:
0254.216.491, 0729.942.745

l Pentru colecționari! Vând, la
prețuri mici, ladă de zestre din secolul
17, în stare bună, proveniență Ucraina,
dimensiuni: 85/47/85, macheta
Castelului Huniazilor, Hunedoara.
Telefon: 0724.451.762.

l Vând goblenul ”Mesteceni
aurii”, înrămat, 36x20 cm, preț: 550
lei, negociabil, telefon: 0725.483.189.

l Vând celular Samsung Grande,
în stare bună de funcționare. Preț:
200 lei, telefon: 0721.474.843.

l Vând telefon nou, cu tastatură
și încărcător. Preț: 50 lei, telefon:
0745.750.705.

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.

l 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.

l Vând 2 fotolii noi, foarte fru-
moase, 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. 
Telefon: 0724.451.762.
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Deva -Peste 165.000 de
persoane din judeţul Hune-
doara au completat online
chestionarele pentru recen -
sământ, ceea ce reprezintă
45,2% din numărul total al
locuitorilor din zona noastră. 

Conform datelor oficiale
ale Instituţiei Prefectului, din
totalul chestionarelor com-
pletate până acum, 83,4%

aparţin locuitorilor din
mediul urban şi 16,6% celor
din rural. Totodată, peste
jumătate dintre persoanele
care au răspuns online la
întrebări au folosit posibili-
tatea de autorecenzarea
asistată. 

Prefectul judeţului Hune-
doara, Călin Marian, a convo-
cat Comisia Judeţeană pentru

Recensământul Populaţiei şi
Locuinţelor pentru a discuta
situaţia în ceea ce priveşte
modul în care s-a desfăşurat
etapa de autorecenzare. El a
solicitat membrilor comisiei
să stabilească unele măsuri
de informare a populaţiei
pentru a creşte ritmul
derulării autorecenzării, în
următoarele două săptămâni. 
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Sărbătoare  în
Ținutul Pădurenilor - ,,

Măsuratul oilor”

O
bicei străvechi,
,,Măsuratul Oilor,,
din Zona

Pădurenilor este eveni-
mentul de căpătâi pentru
crescătorii de oi de aici.
Astfel, la sfârșitul
săptămânii trecute, în Co-
muna Lelese, pe Dealul
Purcăretelui, într-o
atmosferă de mare
sărbătoare pentru oa-
menii locului, a avut loc
măsuratul laptelui, s-a sta-
bilit rânduiala la ciobănit,
la stână și la brânză, s-au
sfințit oile de către preoții
satului.  Oaspeții au fost
serviți cu plăcinte
tradiționale, cu friptură 
de miel și vinars. 

Potrivit primarului Comu -
nei Lelese, Ciprian Achim,
”Măsuratul oilor” este eveni-
mentul economic cel mai im-
portant al locului, întrucât
principala activitate al localni-
cilor era creșterea oilor, urmat
de minerit sau alte activități. 

De ce este important
acest moment?  

Pentru că, în funcție de
cantitatea de lapte obținută în
această zi, cel care mulge cel
mai mult lapte de la oile lui va
deveni băcioni, adică va fi
conducătorul stânii.  Tot după
cantitatea de lapte mulsă azi
se creează un algoritm după

care se împarte laptele tot
anul, până la căderea zăpezii.
Toate înțelegerile care se fac
aici la noi în Pădureni sunt
consfințite la un pahar de
vinars și o masă întinsă.  Aici
totul se termină cu cântec si
joc, ceea ce înseamnă că
înțelegerile s-au făcut bine și
toată lumea este mulțumită.
La noi în Pădureni, toate mo-
mentele importante din  viața
comunității încep și se ter mi -
nă cu cântec ritual, de la
naștere pană la moarte, subli -
nia primarul.

Ținutul Pădurenilor
rămâne unic prin tradiție

Aici, oamenii duc mai de-
parte obiceiurile și portul
popular de odinioară , ceea ce
dă farmec şi valoare inesti -
mabilă acestor locuri.

,,Măsuratul oilor’’de sâm -
bătă a continuat seara cu mo-
mente artistice cu cântece joc
și voie bună. 

Evenimentul de sâmbătă a
fost onorat de oaspeți veniți din
multe zone ale țării, inclusiv de
personalități ale ju de țului
Hunedoara, prin per  soa na
Președintelui  Consiliului Jude -
țean, Laurențiu Nistor, a ad-
ministratorului public Costel
Avram, Radu Barb , director al
DGAMPT și de soliști îndrăgiți
ai folclorului românesc din
aceste locuri.

Peste 45% dintre locuitorii
judeţului s-au recenzat

Ziua 
Copilului la 
Aerodromul

Deva
Deva - Aeroclubul Teri-

torial „Constantin Mano -
lache” Deva își va deschide
larg porțile pentru copii, de
1 Iunie. Micuții pasionați
de avioane sunt așteptați la
aeroclub începând cu ora
10:00, unde vor putea
urmări o zi normală de
zbor și flota de aeronave. În
prezent, Aeroclubul Deva
organi zează cursuri pentru
ti nerii care doresc să învețe
să zboare cu planorul sau
să sară cu parașuta. Din
acest an, s-a dat startul și la
cursurile de pilot aeronave
ultraușoare.

Deva - Aproximativ 150
de motocicliști sunt așteptați
sâmbătă, la Deva, cu prilejul
unui eveniment prin care
aceştia vor să tragă un sem-
nal de alarmă asupra pre -
zenței lor în trafic. Pe străzile
orașului va avea loc o paradă
-moto. 

Turul motocicliștilor va in-

clude Piața Cetății –Bulevar-
dul Decebal – Bulevardul Iuliu
Maniu – Bulevardul 1 Decem-
brie 1918 – Bulevardul 22 De-
cembrie – Calea Zarandului –
Parcarea Shopping City Deva,
cu res pectarea regulilor de
cir cu lație. Cei care doresc să
admire motocicletele, o pot
face în Piața Cetății din Deva.

Parada motocicliştilor


