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Polisportivul Avram Iancu
se alătură proiectelor
de mediu de pe Dunăre.
Împreună cu un profesor
german, el atrage
atenţia asupra poluării
fluviului.

Cunoscuta realizatoare
de televiziune,
Marina Almăşan,
invitata Bibliotecii
Judeţene la o lansare
de carte.

dUmInICA RUSALIILOR
Este prăznuită la zece zile
după Înălţarea Domnului
Iisus Hristos şi la 50 de zile
de la Învierea Sa, fiind una
dintre cele mai vechi
sărbători creștine,
împreună cu cea a Paștilor.

Fondat de Cornel POENAR

Învăţământul de calitate are suficiente
repere şi elevi cu care ne putem mândri
în judeţul nostru. /pag2 şi 4
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Colegiul Naţional „Iancu de Hunedoara” performanţă, tradiţie şi perseverenţă

Î

ncepând cu luna ianuarie 2022 echipa
managerială a acestui
Colegiu a suferit unele
modificări, în urma
desfășurării concursului
pentru obținerea funcției
de director/director adjunct. Funcția de director
a Colegiului este ocupată
acum de doamna prof. dr.
Adela-Ioana Mateș, alături
de doamna prof. Maria
Cristea și domnul
prof. dr. Lucian Maier
(aprilie 2022), aceștia din
urmă ocupând funcția de
director adjunct.
Recent, am purtat un dialog cu doamna prof. dr.
Adela-Ioana Mateș (foto),
în calitatea sa de director.
- De ce director la Colegiul
Național „Iancu de Hunedoara” și nu la o altă unitate
școlară?
- Da, am fost întrebată în
aceste patru luni de ce acest
colegiu, mai ales că sunt
deveancă și titulară la Liceul
de Arte „Sigismund Toduță”
unde am ocupat în perioada
2017-2021 funcția de director adjunct. Sunt momente în
viață când simți că nu te mai
regăsești într-un anumit loc,
când îți dorești mai mult de la
tine și eu sunt genul de om
căruia nu îi place să se plafoneze, iar pentru mine acest
post a fost și este o provocare... deși în momentul în
care m-am înscris la concurs
nu luasem în calcul și această
variantă. Mă gândisem la ea,
dar nu eram hotărâtă 100%.
Sunt conștientă că funcția
vine la pachet cu multe
responsabilități, cu lucruri

bune și mai puțin bune, dar
am pornit la drum și vorba
unui filosof chinez... „nu
contează cât de încet mergi,
important este să nu te
oprești”.
- Cum ați fost primită de
colectivul cadrelor didactice de la Colegiul Național
„Iancu de Hunedoara”?
- La început reticenți unii
dintre ei, alții mi-au fost
alături de la început, alții încă
analizează, dar este normal...
atât eu, cât și colega mea,
Maria Cristea, venim din alte
școli și până ne obișnuim unii
cu alții... dar am încercat să
ne sprijinim reciproc, să ne
facem această perioadă mai
ușoară una alteia. Este un om
de echipă, cu care pot colabora, avem multe în comun.
Oricum au fost colegi care
mi-au fost alături chiar de la
început și cărora le mulțumesc, care m-au încurajat în
zilele mai grele, care și-au
oferit ajutorul. Este un colectiv de oameni frumoși atât
sufletește, cât și fizic, iar datoria mea este să găsesc calea
de a ajunge la inima lor, de ai cunoaște și de a încerca să
valorific ceea ce are mai bun
fiecare, ceea ce poate oferi
fiecare pentru această școală.
- Cum apreciați activitatea colectivului de la
Colegiul Național „Iancu de
Hunedoara”?
- Sunt niște profesioniști
în ceea ce fac, dovadă fiind
numeroasele rezultate la
concursurile și competițiile
școlare. Avem foarte multe
premii obținute în acest an

atât la fazele județene - 24
premii I, 18 premii II, 18 premii III, 46 de mențiuni, dar și
la faza națională (la disciplinele matematică, limba
română, limba engleză, geografie, sport etc). La etapa
națională am obținut 5 premii I, 1 premiu II, 2 premii III,
3 mențiuni, 2 premii speciale,
Premiul I și Marele premiu al
Societății de Geografie din
România, Medalia de Argint
la Olimpiada de matematică
și calificarea în lotul restrâns
al Olimpiadei Internaționale
de Matematică, 1 calificare la
Olimpiada Europeană de Geografie. Sunt rezultate frumoase, în spatele cărora sunt
multe ore de muncă, dar bucuria pe care o vezi pe fețele
lor atunci când sunt premiați
e unică.
Și nu doar cadrele didactice, ci și personalul didactic
auxiliar și nedidactic sunt oameni de echipă. Mi-aș dori să
pot vorbi la finalul celor
patru ani de mandat, despre
„familia de la Iancu”.
- Punctați-ne un moment
plăcut în aceste 4 luni care
v-a oferit momente de
satisfacție.
- Au fost câteva... îmi voi
aminti cu drag de telefonul
primit de la elevii și colega
mea, plecați la Olimpiada
națională de geografie, la
București, care m-au sunat să
îmi spună că ne-am calificat
la Balcaniadă și am obținut
locul 1, Marele premiu.... sunt
o fire emotivă și recunosc că
mi-au dat lacrimile, mi-aș fi
dorit să fiu cu ei să îi pot
îmbrățisa, felicita în acel mo-

ment. Sunt omul care trăiește
alături de ei toate aceste
emoții, mă bucură să îi văd
fericiți... Sau la pensionarea
domnului director prof. dr.
Dan - Ștefan Marinescu. A
fost un director foarte iubit
de colectiv.
- Care vă sunt planurile
de viitor?
- Avem multe, avem 4 ani
în față și noi, echipa managerială ne dorim să lăsăm
ceva în urmă, vorba aceea
„Facta, non verba” și sunt
recunoscătoare faptului că
Primăria Hunedoara sprijină
și se implică foarte mult în
educație, mai ales că este im-

portant să existe o bună colaborare între noi și
administrația locală. Și nu
numai... chiar și părinții acestui Colegiu sunt foarte
implicați, sunt oameni care
au înțeles că beneficiarul direct al educației, elevul, respectiv copilul lor este cel
care se va bucura de tot ceea
ce noi dorim să întreprindem.
Ne dorim să le oferim
elevilor noștri cât mai multe
oportunități, mai multe
proiecte internaționale, Erasmus, activități extrașcolare
variate în cadrul liceului, în
care să se poată regăsi fiecare
dintre ei. Avem deja un club
de teatru, unul de arhitectură, colectivul de redacție al
revistei, din toamnă vom
înființa și altele, pe care ei și
le doresc. Este o școală cu oameni valoroși - copii, profesori, părinți - și așa trebuie să
rămână, sus pe podium.
Oferta educațională este
variată, învățământ primar step by step, învățământ gimnazial - clase cu regim de
predare intensiv engleză, dar
și clase în regim tradițional,
învățământ liceal profil real
și umanist și învățământ
postliceal - asistent medical
generalist și asistent medical
farmacist.
Au consemnat
Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș
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Arsenalul din maşină- poliţiştii
au prevenit o posibilă crimă

Deva – Cu un adevărat arsenal ascuns în maşină, un
bărbat a fost prins în timp ce
circula pe autostrada A1, între
Ilia şi Deva. S-a întâmplat
săptămâna aceasta, iar dacă
informaţiile poliţiştilor au fost
corecte, atunci se poate spune
că intervenţia lor a prevenit
comiterea unei crime.
Suspectul, în vârstă de 40
de ani, avea în portbagajul
maşinii sale patru arme – o
puşcă, un pistol, un revolver
cu aer comprimat şi un pistol
de semnalizare. Despre acest
bărbat, poliţiştii aveau
informaţii că şi-ar fi
ameninţat cu moartea fosta
soţie şi pe mama acesteia.
Ameninţările au fost transmise fostei soţii şi familiei
acesteia prin intermediul

unor reţele de comunicare,
victimele locuind într-o
comună de lângă municipiul
Hunedoara.
Potrivit poliţiştilor, bărbatul şi-a procurat, fără drept,
dintr-un stat european, o
armă cu ţevi lise şi trei arme
neletale - un pistol, un revolver cu aer comprimat, un
pistol de semnalizare, dar şi o
pereche de cătuşe metalice,
precum şi muniţia aferentă.
Bărbatul ar fi introdus
armele şi muniţia, ilegal, pe
teritoriul României, fără să le
declare organelor vamale,
obiectele fiind ascunse în
bagajele autoturismului pe
care-l conducea.
Suspectul a fost oprit în
trafic, pe 4 iunie, pe autostrada A1, între localităţile

Ilia şi Deva. După efectuarea
controlului corporal şi al autoturismului, bărbatul a fost
condus la sediul IPJ Hunedoara, pentru audieri. Armele
şi muniţia aferentă ce au fost
descoperite de poliţişti au

fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.
„În urma administrării
probatoriului, bărbatul a fost
reţinut pentru comiterea
infracţiunilor de contrabandă
calificată, ameninţare şi ne-

respectarea regimului armelor şi muniţiilor”, a precizat
IPJ Hunedoara.
Ulterior, magistraţii de la
Judecătoria Hunedoara au
dispus arestarea preventivă a
suspectului pentru 30 de zile.

Alte cinci comune primesc bani
Bucureşci: Toţi copiii noştri sunt
pentru reţele de gaz metan
merituoşi, spune primarul Mircea Ghilean
Deva - Cinci comune din
judeţul Hunedoara şi una din
judeţul Arad au obţinut
finanţare pentru realizarea şi
modernizarea reţelelor de gaz
metan, proiectele, în valoare
totală de 179 milioane lei, fiind
depuse prin Programul
Naţional de Investiţii „Anghel
Saligny”.
Potrivit Prefecturii Hunedoara, acestea sunt primele
trei proiecte de extindere a
gazului metan aprobate prin
Programul „Anghel Saligny” în
judeţul Hunedoara, beneficiare fiind primăriile din comunele Certeju de Sus - cu o
finanţare de 47,7 milioane lei,
Bretea Română - 34,39 milioane lei şi asocierea dintre

Bucureşci – Luna iunie a
adus pe agenda administraţiei locale din comuna
Bucureşci o serie de acţiuni
care ţin de bunăstarea
comunităţii. Autorităţile au
pregătit, aşa cum se cuvine,
mai multe activităţi, începând
cu cinstirea Zilei Eroilor, până
la cele care au avut legătură
cu încheierea anului şcolar
curent.
A fost mare bucurie în rândurile copiilor care învaţă la
şcoala generală din comuna
Bucureşci, deoarece, şi în
acest an, eforturile lor de
peste an au fost răsplătite.
“Copiii merituoşi au primit
câte un premiu pentru munca
pe care au desfăşurat-o în

anul şcolar 2021-2022. Dar,
aş vrea să precizez că toţi elevii de la şcoala noastră sunt
nişte copii merituoşi, aşa că
ţin să le mulţumesc, în mod
public – atât lor, cât şi
părinţilor şi dascălilor, pentru
rezultatele obţinute. O să
facem tot ceea ce este posibil
pentru a sprijini şcoala,
educaţia, în general”, a spus
primarul comunei Bucureşci,
Mircea Ghilean.
Pe aceeaşi linie, a respectului faţă de comunitate,
merită adus în atenţie şi
evenimentul organizat pe 2
iunie, cu prilejul Zilei Eroilor.
Oamenii care s-au jertfit pentru ţară au fost omagiaţi şi li
s-a oficiat o slujbă religioasă

la troiţele din satele Curechiu
şi Bucureşci, prilej cu care au
fost depuse şi coroane de
flori.
Pe de altă parte, continuă
eforturile pentru ca oamenii
să aibă o infrastructură de
drumuri de calitate. Un exemplu este chiar din zilele trecute, când s-a lucrat la
drumul vicinal Niculeşti, pe
care au fost executate lucrări
de reparaţii şi întreţinere.
În final, să amintim că pe
12 iunie va fi organizată
tradiţionala nedee din satul
Şesuri. Spectacolul de muzică
populară va începe la ora
16,00, iar invitaţi sunt
Cosminuţ Ardelianu şi Daliana Haneş.

administraţiile locale din Gurasada, Burjuc, Zam (judeţul
Hunedoara) şi Petriş (judeţul
Arad) - cu o finanţare comună
de 96,94 milioane lei.
Alte zece localităţi din
judeţul Hunedoara au câştigat
anul acesta finanţări nerambursabile pentru a beneficia
de reţele de distribuţie a
gazelor naturale, realizate cu
fonduri europene, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.
Aceste localităţi sunt grupate în patru proiecte mari:
Crişcior, Ilia şi Dobra, Baru,
Sântămăria Orlea şi Sălaşu de
Sus, Baia de Criş, Vaţa de Jos şi
Ribiţa, la care se adaugă municipiul Brad.
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Lansare de carte

Marina Almăşan „Ceasul iubirii”

B

iblioteca Județeană
„Ovid Densusianu”
Hunedoara – Deva,
cu sprijinul CJ Hunedoara,
organizează vineri, 10
iunie 2022, ora 17:00, în
curtea interioară a
instituției, un eveniment
cultural deosebit.

Prezentă la Deva, cunoscuta
realizatoare de televiziune Marina ALMĂȘAN își va lansa cartea
ce poartă titlul „Ceasul iubirii... Cei
16 ani ai mei alături de Victor Socaciu”, apărută la Editura Corint
Books. Prefața cărții este
semnată de patru personalități
ale culturii române: scriitorul și
criticul literar Alex. Ștefănescu,
jurnalistul, director editorial al
Trustului de presă „Gândul”,
Adrian Artene, scriitoarea Alice
Năstase Buciuta și actorul Eugen
Cristea.
Lansarea de carte va fi
însoțită, la final, de un concert
susținut de Mircea Baniciu.
Marina Almășan este o
binecunoscută jurnalistă, realizatoare de emisiuni de mare succes
la Televiziunea Română, precum
„Veniţi cu noi pe programul 2”,
„Ceaiul de la ora 5”, „Arca
Marinei”, „Mulţumesc!”, „Planeta
în jeanşi”, „Femei de 10, bărbați
de 10”.
De-a lungul anilor, a publicat
numeroase cărți, majoritatea
acestora fiind evocări ale unor
călătorii pe alte meridiane: „10
zile la Beijing”, „Insomniile
Marinei Almășan”, „Bombănelile
Marinei”, „Eu... japoneza”, „Cu
ricșa prin orașul viitorului”, „Marile surprize ale micului Luxemburg”, „Și eu am descoperit
America”, „Nici eu nu mai știu
cine sunt”, „Zgârie-norii din
Shanghai”, „China cea de taină”
(aceasta din urmă fiind lansată și
la Deva, în 2019).
Noua carte a Marinei Almășan care se va lansa acum la Deva
este o carte-confesiune, scrisă cu
durere și totală sinceritate, o
aducere aminte a unei frumoase
și profunde povești de iubire.
Dedicată fiului ei, Victor Socaciu

junior, cartea este o rememorare
plină de căldură a celor 16 ani
petrecuți de autoare alături de
îndrăgitul artist Victor Socaciu.
Aproape fiecare capitol al cărții
poartă numele și este povestea
unui cântec compus de soțul ei,
ceea ce îl aduce pe regretatul
artist mai aproape de publicul
care l-a iubit și i-a fredonat cântecele, cele mai multe dintre ele
devenite emblematice.
Marina Almășan mărturisește cu sufletul deschis ce
înseamnă această carte pentru
ea și de ce a ținut neapărat s-o
dăruiască celor care l-au îndrăgit
pe Victor Socaciu: „Țineți în
mână nu doar o simplă carte.
Țineți în mână 16 ani din viața
mea. 16 ani pe care i-am respirat
în preajma unui mare artist, care
mi-a cerut cândva, parcă într-o
altă existență, să-i fiu alături până
la moarte. Dar îi voi fi chiar și dincolo de ea, prin această carte.
Cartea este despre iubire, despre
greșeală și despre neiertare. Dar,
mai ales, despre iubire...”.
Titlul cărții – „Ceasul iubirii” –
nu este ales întâmplător, el
amintește momentul emoționant în care a început această
poveste de iubire atât de cald
imortalizată de către Marina
Almășan.
La sfârșitul cărții aflăm cuvinte calde, amintiri, aprecieri exprimate de „adevărații prieteni ai
lui Victor”, precum cântăreții
Mircea Vintilă, Dida Drăgan,
Adrian Ordean, Andrei Păunescu, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu, Horia Moculescu, poetul
Dan Verona, cosmonautul Dumitru Prunariu, senatorul Doru
Gaita, ambasadorul Lilian Zamfiroiu.
Nu va lipsi sesiunea de autografe oferite de Marina Almășan
pe cartea scrisă cu har și cu o
totală deschidere a sufletului în
fața celor care l-au iubit pe Victor
Socaciu și îi poartă o vie amintire.
Cu deosebită considerație,
Manager,
Ioan Sebastian Bara

La Colegiul Naţional „Decebal”
Deva - clipe îngemănate
cu zâmbete şi lacrimi

S

fârșit de an școlar
pentru elevii
claselor a XII-a din
cadrul Colegiului
Național „Decebal” Deva
(director, prof. dr. Florin
Ilieș, foto 1).

Despre desfășurarea momentului bine organizat,
plăcut, atractiv și încărcat de
emoțiile firești, am rugat-o să
ne vorbească prof. dr. Oana
Fodor (foto 2).
– Încă un final de an școlar
în care o altă promoție își ia
zborul. Ne-am bucurat
împreună – elevi, profesori și
părinți – de festivitatea care a
încheiat ciclul liceal și în
cadrul căreia au fost premiați
absolvenții claselor a XII-a.
Curtea Colegiului Național
„Decebal” a răsunat în aplauze acompaniate de emoționantul Gaudeamus igitur, iar
absolvenții, însoțiți de doamnele diriginte, precum și de
domnul director prof. dr.
Florin Ilieș, au înaintat spre
momentul ce le încununează
reușitele și marchează un
sfârșit care deschide în sine
un nou început. În fața
dascălilor și în mijlocul tuturor celor dragi, elevii și-au
trăit clipa îngemănată cu
zâmbete și lacrimi, au fost actorii principali care, ancorați
în tot ce au învățat, se avântă
spre ceea ce îi așteaptă.
Rezultatele deosebite au
fost remarcate de domnul director care a oferit diplome
tuturor elevilor și distincții
celor mai merituoși dintre ei.
S-au avut în vedere rezultatele
la concursurile și olimpiadele
școlare, dar și mediile
obținute în cei patru ani
frecventați într-o instituție de
prestigiu, a cărei existență, dea lungul multor generații, s-a
evidențiat prin valoare,

exigență și profesionalism, devenind un etalon al actului
educațional în complexitatea
lui.
Dintr-o bogată listă a
performanței, în care 60%
dintre elevi au obținut media
generală peste 9, cu nenumărate premii la concursuri și
olimpiade școlare în toate
domeniile, îi amintim doar pe
câțiva: Ardelean Alexia și Benteu Alexandru – Magna Cum
Laude, însemn onorific primit
de cei doi elevi în urma rezultatelor deosebite la clasă și la
Olimpiadele Naționale de
Limba engleză și Informatică.
Summa Cum Laude este
distincția acordată elevului
Țop Andrei, care a fost desemnat șef de promoție. Activitatea sa, în toți anii de liceu,
s-a remarcat prin rezultate
excepționale precum: Medalie
de argint la Olimpiada
Internațională de „Științe pentru Juniori”, Mențiune specială
la Olimpiada Națională de
Chimie, Diplomă de onoare la
Olimpiada Națională de Fizică,
BRD First Tech Challenge
România – Regionala de la
Timișoara – Control Award
Premiul I – parte din echipa
Decebal Tech, Premiul I la
fazele județene ale Olimpiadelor de Biologie, Chimie și
Fizică și multe altele.

Privind în urmă cu nostalgie, dar și cu bucuria împlinirii, cu strângere de suflet
în fața necunoscutului care îi
așteaptă, dar și cu elanul specific vârstei, tinerii aceștia
minunați își continuă drumul,
și-l clădesc cu încredere și determinare, având aspirații frumoase, demne și senine.
Constantin Brâncuși spunea despre o parte a capodoperelor sale că el nu sculptează
păsări, ci zboruri. Să vă aflați
și voi, dragi elevi, zborul, să îl
sculptați frumos, să vă înălțați
privind spre culmi, dar, în
același timp, și spre temelia
formării voastre – cu oameni,
experiențe și învățăminte!
Oricum și oriunde vă va purta
viața, să vă fie totul spre
creștere și îndemn întru devenire!
Așa cum a amintit și domnul director, prof. dr. Florin
Ilieș, porțile Colegiului Național „Decebal” rămân mereu
deschise pentru toți absolvenții, profesorii bucurânduse de fiecare revedere, ca și de
reușitele pe care avem certitudinea că le veți înfăptui.
Vivat Academia! Vivant
Professores! Vivat Promoția
2022!
Au consemnat Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș
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Avram Iancu – prezent
într-un proiect de reducere
a poluării pe Dunăre

Poştăriţă jefuită în Lupeni

Lupeni - O femeie care
lucrează ca factor poştal în
Lupeni a fost tâlhărită de un
bărbat, în timp ce se afla în
scara unui bloc de locuinţe
din oraş, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean
(IPJ) Hunedoara.
Bărbatul purta o mască
chirurgicală şi a folosit un
spray lacrimogen pentru a-i
lua poştăriţei geanta în care
aceasta avea bani, plicuri şi
documentele poştale.
„În urma activităţilor
derulate în teren, în scurt

timp, poliţiştii de ordine
publică şi investigaţii criminale l-au identificat pe cel
bănuit de comiterea tâlhăriei. Acesta este un bărbat
în vârstă de 37 de ani, din
municipiul Hunedoara, care
avea asupra lui şi geanta cu
conţinutul aferent, sustrasă
de la persoana vătămată”, a
precizat poliţia.
Bărbatul a fost condus la
sediul Poliţiei Lupeni pentru
audieri şi luarea măsurilor
impuse de lege pentru o
asemenea faptă.

Brad: O femeie în vârstă a fost
înşelată de patru timişoreni
Deva – Polisportivul Avram
Iancu, cunoscut pentru
performanţele sale la înot în
ape libere, susţine proiectele
de reducere a poluării pe
Dunăre. El se va alătura astăzi,
vineri, 10 iunie, profesorului
german Andreas Fath, care a
înotat pe Dunăre până în
România pentru a atrage
atenţia asupra impactului negativ pe care îl are poluarea
asupra mediului.
Iancu îl va însoţi pe
înotătorul german pe un
traseu de şase kilometri, de la
Cernavodă la Şeimeni, după
care cei doi vor participa la o
acţiune organizată de o
asociaţie de mediu pentru
conştientizarea efectelor poluării apelor.
“În acest moment se desfășoară proiectul CleanDanube, în cadrul căruia Andreas
Fath (om de știință, profesor și
atlet) a părăsit "confortul" laboratorului și înoată pe toată
lungimea Dunării pentru a
atrage atenția asupra gradului
de poluare a fluviului și a impactului negativ asupra biodiversității. Vă aduceți aminte că
în 2017 am înotat toată
Dunărea fără costum de neo-

pren, în 89 de zile, fiind primul
om din lume care a înotat un
fluviu fără costum de protecție. În această calitate am
primit o invitație specială de a
înota alături de el. Așadar,
vineri îl voi însoți înot pe Andreas, de la Portul din
Cernavodă și până în localitatea Şeimeni. Va fi o onoare
pentru mine să înot alături de
al patrulea om care s-a încumetat să înoate toată
Dunărea”, a declarant Avram
Iancu.
Obiectivul comun al celor
doi înotători este acela de a
avea ape mai curate şi fără
deşeuri din plastic. „Sperăm să
conştientizăm oamenii asupra
importanţei unui mediu
curat”, a menţionat Avram
Iancu.
Potrivit acestuia, proiectul
CleanDanube este susţinut de
organizaţiile „Mai Mult Verde”
şi „Cu apele curate”, care susţin
evenimente publice pentru a
conştientiza oamenii şi autorităţile asupra păstrării unui
nivel de poluare cât mai redus
pe Dunăre.
Avram Iancu revine la înot
în ape deschise după o
perioadă de câteva săptămâni

în care a fost nevoit să stea în
repaus deoarece a avut piciorul stâng în gips.
„Luni am dat jos gipsul.
Sunt în recuperare și am
interdicție pentru activități
terestre. Azi am încercat să
înot la bazin și ma bucur că în
timpul înotului nu am dureri.
Așadar, înotul alături de Andreas va constitui și întoarcerea mea în ape deschise.
Am în față un sezon plin de
provocări”, a completat bibliotecarul din Petroşani.
Avram Iancu a înotat, în
anul 2017, tot fluviul Dunărea,
fără costum de neopren, în 89
de zile. El a reuşit astfel
performanţa de a fi primul om
din lume care a înotat tot parcursul Dunării fără mijloace de
protecţie individuală.
Anul acesta, Avram Iancu a
obţinut titlul de "Performance
of the Year" din partea Organizaţiei Mondiale de Înot în
Ape Deschise - World Open
Water Swimming Association
(WOWSA), pentru că în anul
2021 a reuşit să parcurgă 26
de kilometri împotriva curentului pe Dunăre într-un timp
de 18 ore şi 30 de minute, o
premieră mondială.

Brad – O femeie din municipiul Brad a fost înşelată de
patru timişoreni care s-au
oferit să-i execute o lucrare la
casă, mai precis la jgheaburile
de la acoperiş.
După terminarea „lucrărilor”, unul dintre „executanţi”
a solicitat 15.000 de lei pentru lucrările efectuate, însă
partea vătămată a spus ca nu
are suma respecitvă, oferind,
în schimb 9.000 de lei, sumă
cu care cei patru au fost de
acord.
Ulterior, soţul femeii a
depus o reclamaţie la Poliţie
le-a spus poliţiştilor faptul că
doi dintre bărbaţi au indus-o
în eroare pe tot parcursul
efectuării lucrării de schimbare a jgheaburilor, astfel determinând-o să plătească
9.000 de lei pentru o lucrare
care nu ar fi costat mai mult
1.500 de lei. Totodată, doi dintre bărbaţi, profitând de
neatenția persoanei vătămate,
i-au sustras un ciocan și o secure.

Suspecţii au fost prinşi de
polițiștii Secției de Poliţie
Rurală Crișcior şi au fost
reținuţi pe o perioadă de 24
de ore pentru săvârșirea
infracțiunilor de înșelăciune și
furt în vederea luării măsurilor legale. Cei patru şi-au recunoscut fapta şi au restituit
banii luaţi.
Pentru a evita să deveniţi
victime ale unor infracţiuni
comise prin acest mod de operare, poliţiştii vă recomandă
să vă adresaţi, pentru lucrări
de acest gen, doar unor
societăţi comerciale autorizate, cu care să încheiaţi un
contract de prestări servicii în
care să fie stipulate în mod
clar drepturile şi obligaţiile
părţilor, precum şi termenul
de finalizare şi preţul lucrării.
Persoanele care au fost
prejudiciate prin acest mod de
operare, se pot adresa unităţii
de poliţie competente teritorial, pentru efecturea activităţilor investigative şi de
cercetare penală
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Atletism

E

Campionatele
Internaţionale
ale României

diția din acest an a
Campionatelor
Internaționale de
atletism ale României,
competiție de top, s-a
desfășurat pe stadionul
din Craiova, dar nu s-a bucurat de prezența unor
atleți de top din România
sau din străinătate.
La aceste întreceri au fost
admiși și atleții U 20 care au
evoluat și în etapă din
Campionatul Naţional pentru
tineret și juniori.
Petrinia Pivniceru legitimată la CSS Hunedoara, a ocupat
locul II în finala probei de 200
m câștigată de Andreea Baboi
(Gloria Bistrița) și locul IV în
proba de 100 m iar juniorul
Adelin Pop , și el legitimat la
CSS Hunedoara, s-a clasat pe
locul VI în finala probei de 800
(care a reunit la start atât seniorii cât și juniorii). Tânărul
atlet din Hunedoara este
foarte aproape de realizarea
baremului de calificare la
Campionatele Mondiale de juniori din acest an.
În proba de 1500 m Raul
Manuel Dan (legitimat la CSM
Deva) a încheiat proba pe
locul V în finala probei fiind și
el în căutarea baremului de
calificare la mondiale. Același
loc l-a ocupat și la 3000 m
unde Eric Rus (LPS Cetate
Deva) s-a clasat pe locul VII.
Juniorul de la LPS Cetate Deva
a încheiat cursa de 3000 m ob-

stacole pe locul V, cu rezultate
personale notabile.
Elisa Enache (LPS Cetate
Deva) a încheiat proba de
săritura în înălțime pe locul IV
cu o săritură care a măsurat
1.65 m, fiind urmată în clasament de Eva Alzner, de la
același club devean, cu 1.60 m
, proba fiind câștigată de Frederica Apostol(CSM Bacău).
Veteranul Andrei Razvan
Deliu(SCM Deva) s-a clasat pe
locul secund la săritura cu
prăjina, cu 4.70 m, mult sub

Gimnastică

Etapă de Cupa Mondială
la Osijek - Croația

C

onform decizie FR
Gimnastică,
sportivele Ana
Maria Bărbosu, Andreea
Preda și Silviana Sfiringu
vor participa în acest
final de săptămână la întrecerile din Cupa
Mondială. Ele vor concura
la World Challenge Cup de
la Osijek, competiție la
care vor fi prezenți, în
competiția masculină,
Răzvan Marc și Emilian
Neagu.
În calificările competiției
Ana Maria Bărbosu va evolua
la individual compus (deci la
toate cele 4 aparate), Andreea Preda (la sărituri și
sol), Silviana Sfiringu (la
paralele și la bârnă), Răzvan
Marc (la cal, inele și bară
fixă) și Emilian Neagu (la sol,

inele și paralele).
Gimnaștii sunt însoțiți în
Croația de antrenorii Lucian
Sandu și Gerard Speestra, de
arbitrii Adela Popa și Dragoș
Bîrzu și de maseurul Răzvan
Spirescu.
La Osijek se desfășoară a
doua dintre cele șase etape
de Cupă Mondială organizate
de Federația Internațională
de Gimnastică, la finalul
cărora se vor decide câștigătorii din seria 2022 FIG
World Challenge Cup.
După concursul din Croația, etapele de Cupă Mondială Challenge continuă la
Koper (Slovenia, 16-19
iunie), Paris (Franța, 24-25
septembrie), Szombathely
(Ungaria, 30 septembrie-2
octombrie) și Mersin (Turcia, 7-9 octombrie).

posibilitățile sale, proba fiind
dominată de Dacian Costea
(CSM Craiova) care a sărit...
4.80 m.
Florentina Marincu- Iușco
(CSM Deva) s-a impus la
săritura în lungime, cu 6.39 m,
performanță reușită din a
treia încercare și reconfirmată
la a cincea săritură, probă în
care junioara Dalia Telean, de
la LPS Cetate Deva s-a situat
pe locul al treilea la tineret- cu
4.78 m.

Lupte libere

Andreea Vraci, medalie de bronz la Pitești

L

a întrecerile din
cadrul Cupei
României la lupte
libere pentru sportivi U20
desfășurate la Piteşti, în
organizarea Federației
Române de Lupte Libere,
au fost prezenți 200 de
sportivi care au au luat
startul la această
competiție națională.
Sportiva Andreea Vraci,
care a evoluat la categoria 50
kg, legitimată la LPS Cetate
Deva, unde este pregătită de
prof. Ioan Ailincăi a reușit o
frumoasă performanță după
ce s-a clasat pe locul al
treilea și a câștigat medalia

de bronz la categoria ei de
greutate.
Andrei Mikloș (pregătit de
Gheorghe Văcărașu) a ocupat în final locul IV la categoria 125 kg și Andreea
Bocănici (pregătită de prof.
Suraj Moravan) s-a clasat pe
locul V în finala de la categoria 55 kg.
Alte rezultate ale sportivilor deveni: Nicolae Olari loc VII la categoria 92 kg
(antrenor Suraj Moravan) ,
Andrada Văcărașu, loc VII la
categoria 53 kg și Mirabela
Văcărașu -loc VII la categoria
59 kg., ambele pregătite de
Gheorghe Văcărașu.
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Fotbal Liga a III-a

CS Hunedoara a ratat promovarea
în Liga secundă de fotbal

C

S Hunedoara a pierdut cel de al doilea
meci din finala pentru promovarea în liga
secundă de fotbal, joc disputant pe terenul celor de
la Minaur Baia
Mare.Scorul fina a fost
4-1 pentru gazdele din
Maramureș, după 2-1 înregistrat la Hunedoara.
Echipa pregătită de Florin
Maxim a pornit mai bine cu
două ocazii ratate de Arnăutu, în min. 5 și min.7. Au
fost primele speranțe de victorie, iar suporterii hunedoreni au fost în extaz.
Încă de la jocul disputat la
Hunedoara, formația Minaur
Baia Mare a arătat că este o
echipă puternică și nu va ceda
foarte ușor avantajul terenu-

lui propriu. În min. 24 se va
deschide scorul: Sergiu Ciocan a reluat cu capul din 10
metri și a înscris pe lângă
portarul Lefter, spre bucuria
spectatorilor din tribune.
Jucătorii echipei hunedorene au făcut greșeli în
apărare și în min. 30 gazdele
își vor majora avantajul de pe
tabelă la 2-0: același Sergiu
Ciocan nemarcat, șutează cu
stângul plasat, pe lângă
Lefter, în colțul lung al porții
hunedorene.
CS Hunedoara a reușit o
revenire de orgoliu și va reduce din diferența de pe
tabelă în min. 37 prin Jairo,
care nemarcat în careul de 6
m advers, a reluat cu capul pe
lângă portarul Băilă.
Oaspeții au permis echipei

locale să construiască acțiuni
spre poarta lui Lefter și în
prelungirile primei reprize,
formația din Baia Mare înscrie din nou prin Mondragon, cel care trimite cu
capul și înscrie.
Golul victoriei a venit ca
urmare a unui penalty acordat de centralul partidei ca
urmare a unui fault asupra lui
Patrick Petre . Lovitura de
pedeapsă a fost transformată
de Ciprian Stanciu, care a
trimis de pe punctul cu var, în
stânga portarului Lefter.
Minaur Baia Mare s-a
impus cu 4-1 și promovează
în liga secundă la cea de a
treia încercare, în timp ce
echipa CS Hunedoara, neînvinsă în toate etapele disputate în acest sezon, va relua
tentativa de promovare în sezonul următor, cu ceva mai
mult noroc.
CS Hunedoara a evoluat la
Baia- Mare în formula : Lefter –
Fl. Iacob, G. Garutti, Rodrigues
Jairo (min. 65 Vlad ), Trășcan
(min. 39 Buș) – Hergheligiu
(min. 65 Simon), Bradu, Bedea
(min. 39 Mogoș), I. Neacșa –
Andr. Roșu, Arnăutu Antrenor:
Florin Maxim.

Handbal feminin

Final de sezon în Liga Florilor

F

ormația CSM Slatina
a câştigat turneul de
baraj pentru Liga
Naţională de handbal
feminin, după ce a
remizat cu CS Dacia
Mioveni, scor 27-27
(14-14), duminică, în Sala
Sporturilor ''Traian'' din
Râmnicu Vâlcea.
În alt meci, CSU ClujNapoca a dispus de CSM
Unirea Slobozia cu 33-31
(18-14) astfel că CSM Slatina
a încheiat pe primul loc, cu 5

puncte (+19), urmată de CS
Dacia Mioveni 2012, 5
puncte (+11), CSU ClujNapoca, 2 puncte, CSM
Unirea Slobozia, 0 puncte.
CSM Slatina şi Dacia
Mioveni vor evolua în Liga
Naţională şi în sezonul viitor eşalonul de elită în
vreme ce CSU Ştiinţa
Bucureşti şi CSM Deva au
retrogradat, în locul lor promovând în prima ligă CSM
Târgu Jiu şi CSM Galaţi.

Fotbal Liga a IV-a

Retezatul Haţeg este campioana
județului Hunedoara

Î

n ultima partidă din
actualul sezon
competițional,
formația Retezatul Hațeg
a terminat la egalitate 11(0-1), meciul disputat pe
teren propriu în compania formației CS Gloria
Orașului Geoagiu, ocupanta locului III la finalul
de sezon.
La finalul acestei întâlniri
Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara a acordat
medaliile și tricourile de
campioni pentru toți componenții echipei din Hațeg și
pentru staff-ul tehnic, și ar
clubului i-a fost oferită Cupa
Campionilor din județul Hunedoara și o diplomă de
onoare.
Au evoluat la echipa campioană: Tonca, Lupulescu,
Matei, Ardelean, Pițigoi, Pau,
Buzduce, Pușcă, Popesc,
Tuligă, Gavriluși, Pașca, Popa,
Demian, Arcuși, Casian,
Marcu, Păștilă și Pescra,
antrenori fiind Daniel Bona,
iar director tehnic Romulus
Bobu.
De menționat că formația
din Haţeg a fost susținută financiar în această ediție de
campionat de către Primăria

Orașului Hațeg - primar
Adrian Emilian Pușcaș și de
SC Roben, prin dl. Solomon
Buzducea.
Noua campioană a județului Hunedoara va întâlni în
dublă manșă pentru promovarea în eşalonul trei al
județului Hunedoara, campioana județului Caras- Severin. Partener de întrecere
pentru promovare este A.C.S
Magica Balta Caransebeș,
echipă care a câștigat titlul de
campioană județeană după o
victorie cu 4-2 pe teren propriu în ultimul joc de campionat, disputat împotriva
echipei Banatul Ocna de Fier.
Partidele pentru desemnarea
echipei care va promova în
liga a treia sunt programate
pe 18 și 25 iunie, prima
partidă fiind la Hateg.

Fotbal pe plajă

West Deva calificată în optimi la Euro Winners Cup

E

chipa de fotbal pe
plajă, campioana
României, West Deva
, aflată la ediția din acest
an a Euro Winners Cup,
s-a calificat în optimile de
finală ale acestei
competiții internaționale
care se desfășoară la
Nazzare-Portugalia.
În primul joc, devenii nu
au reușit să treacă de formația la Falfala Kafr Qassem
(Israel), fiind învinși cu scorul
de 3-1.
În cel de al doilea joc, West
Deva a întâlnit formația campioană a Germaniei, Beach
Royals Dusseldorf. După un
joc excelent, West Deva s-a
impus cu scorul de 5-1 în fața
nemților antrenați de Oliver
Romrig, fost jucător al ACS
West Deva la precedentele
ediții.
Portarul devean, brazilianul Valle, a deschis scorul
încă din primul minut, dar cei
de la Dusseldorf au reușit să
egaleze un minut mai târziu.
Echipa deveană a reușit să
mai înscrie de 4 ori până la
fluierul final.

Miercuri seară, în ultimul
meci din grupă, West Deva a
câștigat cu 6-3 jocul disputat
în compania celor de la
Slavia Praha și s-a calificat în
optimile de finală, care sunt
programate vineri și unde va
întâlni formața turcă, Alanya.
Lotul echipei ACS West
Deva: Portari: Valentin Dumitrică, Andras Kelemen, Jose
Fabricio Dos Santos Vale

(Brazilia); Jucători de câmp:
Almeida Gomes Paixao Luiz
Antonio – Toni (Brazilia),
Enis Bolat, Ionuț Florea, Francisco Antonio Da Silva Neto –
Netinho (Brazilia), Iulian
Răvoiu, Fabricio Soares E
Silva (Brazilia), Toma Vincene, Mihai Voica, Daniel Zaharia. Antrenor: Ionuț Florea
Team
manager-Eduard
Daniel Kovacs

8 - magazin

10 - 16 iUniE 2022

Inteligența
albinelor,
demonstrată
de cercetători

C

reaturi mici,
răspândite pe
aproape toată
suprafața globului, albinele
au surprins și continuă să
surprindă cercetătorii.
Înzestrate cu o inteligență
superioară față de alte insecte, pe lângă produsele
apicole pe care le
furnizează, albinele
contribuie semnificativ la
dezvoltarea naturii, fiind
responsabile de
polenizarea majorității
plantelor cultivate.

Creierul unei albine
Este de mărimea unei
semințe de susan, această
insectă fiind capabilă să învețe
lucruri noi și să-și amintească
informații precum: ce distanță
a străbătut, dar și cât polen a
adunat. Albinele lucrătoare
comunică între ele prin
dansuri, iar în acest fel își
semnalează una alteia cum
este poziționată hrana, dar și
care sunt potențialele pericole,
scrie libertatea.ro. În timpul
zborului, albinele își pot crește
temperatura până la 54 de
grade Celsius, iar temperatura
medie dintr-un stup este de 37
de grade Celsius. De asemenea, albinele pot recunoaște
chipurile oamenilor, distingând în anumite fotografii

fețele umane alb-negru, susțin
cercetătorii. De asemenea, biologii susțin că albinele pot
învăța din greșelile lor, comunicând cu restul roiului într-un
mod uimitor.

Într-un stup de albine
Locuiește un singur roi,
care este alcătuit din regină
sau matcă, albine lucrătoare și
trântori. Dintre acestea, aproximativ nouăzeci la sută sunt
albine lucrătoare, zece la sută
fiind trântori. Atunci când
afară scade temperatura, în
stup încetează orice activitate.
Pe timpul iernii albinele stau în
stup și se hrănesc cu mierea
culeasă în sezonul cald.

Regina sau matca
Este singura femelă dezvoltată sexual din stup, iar trântorii servesc exclusiv procreării. Regina trăieşte între
trei și cinci ani, iar la o
săptămână de la naștere, ea începe să depună ouă, aproximativ 1.500 – 2.000 pe zi. Din
ouăle fecundate vor ieşi albinele lucrătoarele, iar din cele
nefecundate, trântorii. Regina
din stup se hrănește exclusiv
cu lăptișor de matcă, produs
de albinele doici și are proprietatea de a prelungi durata de
viață a ființei care se hrănește

cu el, dar și de a stimula funcția
reproducătoare, susțin cercetătorii. Doar pentru că se
hrănește cu lăptișor de matcă,
regina trăiește de cincizeci de
ori mai mult decât o albină
lucrătoare.

Albinele lucrătoare
Pot zbura cu 70 km/oră și
polenizează între 50 și 100 de
flori într-o singură expediție,
spun cercetătorii. Într-o
colonie există între 30.000 –
50.000 de albine lucrătoare,
acestea fiind foarte bine organizate. O parte dintre ele se
ocupă de întreținerea stupului,
hrănirea reginei și îngrijirea
larvelor, celelalte fiind responsabile de recoltarea nectarului.
Atunci când este încărcată cu
polen și nectar, albina are o
viteză medie de doar 20 km/h.
Dar, se pare, aripile și mușchii
unei albine suportă doar un
anumit tip de zbor. Pe toată
durata vieții, o albină parcurge
aproximativ 800 de km, ea
zburând în jurul stupului pe o
rază de trei kilometri. De cele
mai multe ori, cauza principală
de deces a unei albine este
epuizarea.

Trântorii
Trăiesc doar pentru împerecherea cu regina, care se

face în timpul zborului. Trântorii mor după ce se împerechează. Atunci când hrana
din stup se împuținează, albinele îi vor da afară pe trântori.

Mierea de albine
Se obține din nectarul florilor, depozitat în fagure şi
deshidratat. Mierea este singurul aliment care nu se
alterează niciodată, proprietate datorată conservanţilor
naturali, care împiedică dezvoltarea bacteriilor. În mormintele faraonilor au fost
descoperite recipiente vechi
de mii de ani cu miere, care șia păstrat calitățile, nefiind
alterată. Pentru un kilogram
de miere produsă, o albină ar
trebui să viziteze între două și
cinci milioane de flori, acest
lucru însemnând să parcurgă
o distanță egală cu circumferința pământului, respectiv
40.000 de km.

Nectarul florilor
Este strâns într-un buzunar
stomacal, iar polenul pe picioarele posterioare. Și, pentru a strânge un gram de
nectar, o albină face aproximativ 60 de umpleri și goliri ale
buzunarului stomacal, pol-

enizând aproximativ 1.000 de
flori. Într-o singură zi, munca
asumată a mai multor albine
din stup poate însemna aproximativ 7 kg de nectar. Ceara e
produsă de nişte glande speciale aflate în abdomenul albinelor, iar propolisul este
obținut din răşina copacilor.

Veninul albinelor
Este benefic pentru sănătate, în anumite țări el fiind
folosit injectabil, după ce a fost
purificat.

Culorile percepute
de albine
Sunt galben, verde albăstrui,
albastru și ultraviolet (invizibile
pentru noi, oamenii). Singura
culoare pe care albinele nu o
pot vedea este roșul, scrie apicolturalaterza.com. De aceea,
atunci când stupii sunt aranjați
unul lângă altul, apicultorii îi
vopsesc diferit. Și, se pare, dacă
o albină greșește stupul, sunt
probleme, exceptând situația în
care ea se întoarce încărcată de
nectar și polen. În cazul unei
măști care se întoarce din
zborul nupțial și greșește
stupul, aceasta este în mare
pericol.
Cornelia Holinschi

$

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 o intrare

GRATUITĂ la Centrul SPA Pensiunea Ponor din Vaţa de Jos.
Taloanele se depun la sediul redacţiei Accent Media din Deva, str. 22 Decembrie, 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.

Nume...................................................................................................................
Prenume ........................................................................................................
CI seria.......... nr................................. Localitatea .................................
............................................................. Tel. ....................................................

SPIRITUALITATE - 9

10 - 16 IUNIE 2022

Duminica Rusaliilor - Sărbătoarea
Pogorârii Sfântului Duh
E

şi capătă puteri miraculoase
pentru vindecarea celor care
suferă de surzenie. De asemenea, ramurile de tei sfințite la
Rusalii sunt păstrate peste vară,
pentru a putea fi folosite în
practicile de alungare a furtunilor şi a grindinii.

ste prăznuită la zece
zile după Înălţarea
Domnului Iisus Hristos
şi la 50 de zile de la Învierea
Sa, fiind una din cele mai
vechi sărbători creștine,
împreună cu cea a Paștilor.
În această zi, Duhul Sfânt s-a
coborât asupra apostolilor,
dându-le darurile necesare
pentru propovăduirea
Evangheliei. Anul acesta
Duminica Cincizecimii sau
a Rusaliilor o sărbătorim
în data de 12 iunie.

A doua zi de Rusalii

Înainte de a Se Înălța
la Cer
Mântuitorul Iisus le spusese
Sfinților Apostoli: “Multe am să
vă grăiesc vouă, dar acum nu
puteți să le purtați; iar când va
veni Acela, Duhul Adevărului,
vă va învăța pe voi tot adevărul”
(Ioan 16,12-13). Făgăduința
aceasta s-a împlinit precum se
spune în Fapte: “Iar sosind ziua
Cincizecimii, erau toți Apostolii
cu un cuget la un loc (adică întro casă din Ierusalim).

În ziua de Rusalii
Făgăduința s-a împlinit,
Duhul Sfânt s-a pogorât peste
Apostoli, sub forma unor limbi
de foc, şi le-a oferit acestora
puteri nebănuite. ”Și fără veste
s-a făcut sunet din cer, ca de un
vânt ce vine cu vifor și a umplut
casa unde ședeau Apostolii. Și
li s-au arătat împărțite limbi ca
de foc, și a șezut pe fiecare din
ei. Și s-au umplut toți Apostolii
de Duhul Sfânt, și au început a
grăi în alte limbi, precum le da
lor Duhul a grăi” (Fapte 2,1-5).
Cei 12 au început să vorbească în limbi străine, necunoscute până atunci. Iar pentru
că unii dintre pelerini nu-și
puteau explica acest lucru și

RUGĂCIUNE CĂTRE
DUHUL SFÂNT

erau neîncrezători, Sfântul
Petru a luat cuvântul pentru ai apăra pe Apostoli de învinuiri,
dar și pentru a vorbi mulțimilor
de Hristos, scrie crestinortodox.ro. El le-a descoperit că se
împlinise profeția lui Ioil: "Iar în
zilele din urma, zice Domnul,
voi turna din Duhul Meu peste
tot trupul" (F.A. 2, 17, Ioil 3, 1).
Apostolii au împărtășit astfel
învăţăturile lui Iisus Hristos în
întreaga lume, creştinând mii
de păgâni.

Sărbătoarea
întemeierii Bisericii
Creștine
Duminica Rusaliilor marchează întemeierea Sfintei Biserici Creștine, prin trimiterea
de către Dumnezeu a Sfântului
Duh în lume, ca să împuternicească pe Sfinţii Apostoli
să vestească Evanghelia, scrie
crestinortodox.ro. În urma
predicii însuflețite a Sfântului
Apostol Petru s-au convertit la
creștinism circa 3.000 de su-

”Împărate ceresc, Mângâietorule,
Duhul adevărului, Care pretutindenea
flete, care au
alcătuit cea
eşti şi toate le plineşti, Vistierul
dintâi comubunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi
nitate creșTe salăşluiește întru noi şi ne curăţeşte
tină din Ierusade toată întinarea şi mântuieşte,
lim (Fapte II, 41),
Bunule, sufletele noastre”.
nucleul Bisericii de mai
târziu. Prin pogorârea Duhului
mormintele
Sfânt, Biserica devine o realitate iar a fi creştin înseamnă a în Joia Mare şi au zburat timp
de 50 de zile, se întorc în lumea
avea pe Duhul Sfânt.
de dincolo. Pentru ca trecerea
Tradițiile, obiceiurile și lor să fie liniştită, oamenii
săvârşeau ritualuri de înduplesuperstițiile de Rusalii care şi de îmbunare a spiritelor
Sunt moștenite din timpuri morţilor, împodobeau gospostrăvechi, când strămoșii noștri dăriile şi mormintele cu ramuri
obișnuiau să practice o seamă de tei şi făceau pomeni bogate.
de ritualuri pentru stabilirea
comuniunii cu natura sau diÎn ziua de Rusalii
vinitatea. Unele dintre ele,
Creștinii duc la biserică,
păstrate și astăzi, au rolul lor
pentru sfințire, frunze de nuc
benefic în evoluția societății.
sau de tei - simbol al limbilor de
foc și semne ale coborârii SfânÎn sâmbăta Rusaliilor tului Duh. Crenguțele sfințite
Potrivit tradiției populare, în sunt împărțite credincioșilor,
această zi se comemorează care le agaţă apoi la straşina
morții. Se credea că sufletele caselor sau la icoane. Se spune
morţilor, după ce au părăsit că acestea te apără de cele rele

Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfântul Duh, a treia
persoană a Sfintei Treimi. În
această zi, preoții împreună cu
sătenii ies pe câmp unde se
roagă și stropesc ogoarele cu
apă sfințită, pentru a le păzi de
furia naturii.

Superstiții de
Rusalii
• În credinţa
populară, Rusaliile
întruchipează sufletele
fetelor moarte de tinere
ale lui Rusalim Împărat.
Asemenea ielelor, ele dansează
prin văzduh ori în locuri mai
puţin umblate de pământeni,
iar dacă le vede cineva dansul
ori calcă în locul în care ele au
jucat, acela îşi pierde minţile.
• De asemenea, se crede că,
dacă în Noaptea de Rusalii se
doarme sub cerul liber sau se
privește într-o fântână, persoana care face acest lucru va
cădea sub puterea vrăjilor.
• Se spune că, cine lucrează
de Rusalii, va fi pedepsit.
• Ca să scape de puterea
Rusaliilor, oamenii obișnuiau
să-și prindă la brâu sau să pună
la ușa caselor fire de pelin sau
usturoi.
Cornelia Holinschi

QUANTUM EVALUĂRI
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.
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TV - FILMUL SĂPTĂMÂNII

Vineri, 10 iunie

TVR 2

DIVA, ora 21,00, Cu lumea-n cap
PRO CINEMA, ora 23,00, Casa de păpuși

Sâmbătă, 11 iunie
PRO TV, ora 22,15, Lumea nu e de ajuns
TVR 1, ora 23,10, Dincolo de iluzie

Duminică, 12 iunie
TVR 2, ora 20,10, Dincolo de nisipuri
PRO CINEMA, ora 23,15, Când vorbele ucid

Luni, 13 iunie
Sâmbătă, 11 iunie, ora 21,10

PHILOMENA
Filmul spune povestea unei irlandeze pe nume
Philomena Lee, care a rămas însărcinată fără să fie
căsătorită. În astfel de condiții, părinții ei, catolici
înfocați, o trimit să nască la o mănăstire. Timp de
patru ani fata muncește la spălătoria mănăstirii,
văzându-și foarte rar băiețelul pe care l-a botezat
Anthony. În cele din urmă, copilul este dat spre
adopție unei familii americane, iar Philomena e
obligată să semneze un act prin care i se interzice
să-și mai vadă vreodată copilul. După 50 de ani,
ajutată de Martin Sixsmith, un ziarist de
investigație, Philomena ajunge în SUA, unde
încearcă să-și regăsească băiatul.

Dezlegarea integramei
din numărul trecut:

PRO TV, ora 21,30, Grănicerul
PRO CINEMA, ora 22,30, Băieții din cartier

Marți, 14 iunie
FILM NOW, ora 20,00, Sub aceeași stea
PRO CINEMA, ora 20,30, Spioni de elită

Miercuri, 15 iunie
TVR 2, ora 20,10, Afacerea diamantelor
PRO CINEMA, ora 20,30, Duplex

Joi, 16 iunie
TVR 2, ora 20,10, Capcana timpului
PRO CINEMA, ora 21,30, La limita extremă

• În cabinetul unui notar
- Cât costă un divorț?
- 1000 de euro toate cheltuielile!
- Dar când m-am căsătorit am plătit la primărie
doar 100 de lei.
- Din păcate, libertatea este scumpă!
• La tribunal
Judecătorul o întreabă reclamantă:
– Care este motivul divorțului?
– Acum ceva timp i-am făcut soțului meu cadou
un inel și ieri l-am văzut la mâna lui dreaptă,
răspunde aceasta.
Zâmbind, judecătorul îi spune:
– Dragă doamnă, acesta nu este un motiv de
divorț.
Dar femeia supărată îi răspunde:
– Serios? Mâna lui dreaptă este secretara de la
birou!
• Discuție telefonică între mamă și fiică
- Mamă, am dat puiul prin ou și prin făină, așa
cum mi-ai spus. Dar prin pesmet nu pot, că mă
ciupește!
• Într-un muzeu
Un agent de asigurări sparge o statuie, iar administratorul îi spune:
- Statuia pe care ați spart-o are peste 600 ani
vechime.
- Slavă Domnului, răspunde agentul! Credeam că
este una nouă.
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Ştiaţi că...?

ALTE RECOMANDĂRI:

La locul de muncă sunteți foarte
solicitați și aveți nevoie de
odihnă. Trebuie să țineți cont și
de nevoile organismului și să vă
îngrijiți mai mult. În plan financiar se deschide o nouă etapă, în
care pot apărea câștiguri suplimentare, neprevăzute.

LEU

TAUR
Energia de care dispuneți vă
ajută să rezolvați multe probleme. În plan profesional, lucrați
la un proiect important,
aducător de beneficii, pe care vă
străduiți să-l finalizați. Asta
pentru că bugetul vostru nu este
așa cum vi-l doriți și aveți nevoie
de bani.

FECIOARĂ

GEMENI

RAC

La serviciu sunteți foarte
solicitați, atât de șefi, cât și de
către instituțiile cu care
colaborați. În perioada imediat
următoare, reușiți să vă achitați
o mare parte din datorii și să
mai faceți și niște economii.
Discuțiile cu prietenii vă readuc
cu picioarele pe pământ.

Ar fi de dorit ca în perioada
următoare să evitați deciziile
majore sau semnarea unor documente importante. Analizați
cu atenție fiecare situație în
parte, ca să nu aveți surprize
neplăcute. Este necesar să vă
selectați cu mai multă atenție
prietenii.

BALANŢĂ

SCORPION
Primiți sarcini noi la serviciu,
care vă oferă posibilitatea să vă
detașați de problemele sentimentale pe care le-ați avut în ultima vreme. Pe parcursul
intervalului, lucrurile se vor
regla și totul va reintra în normal. Colegii sunt de partea
voastră și vă sprijină la nevoie.

În prima parte a intervalului ar
trebui să vă faceți ordine în
actele importante și să vă
stabiliți prioritățile. Este necesar să manifestați mai multă
diplomație în relațiile cu
partenerii de afaceri. Vi se
propun noi colaborări, aducătoare de venituri.

Vor apărea schimbări majore în
plan socio-profesional, iar
discuțiile cu partenerii vor fi de
interes. Apar noi oportunități de
colaborare și nu este exclusă o
călătorie în afara țării. Relațiile
colegiale pot avea de suferit dacă
nu sunteți mai atenți atunci când
încercați să vă impuneți.

V-ați planificat o mulțime de
activități domestice, chiar dacă
la serviciu aveți foarte mult de
lucru. În astfel de situații, vă
gândiți să renunțați la
proiectele de anvergură și să
mergeți mai departe, fără să
complicați prea mult lucrurile.

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

Calculați-vă cu atenție timpul
de lucru la serviciu, pentru că
lucrările se aglomerează și concediul este tot mai aproape. În
plus, vor apărea noutăți în sectorul profesional și sunteți
nevoiți să vă faceți planuri pe
termen lung. În relația de cuplu
nu sunt probleme.

Urmează o săptămână foarte
solicitantă, în care reușiți să
finalizați proiecte importante.
Pe tot parcursul intervalului,
relațiile parteneriale sunt la
cote înalte, dar oboseala începe
să-și spună cuvântul. În familie
veți primi oaspeți dragi, de departe.

Apar cheltuieli neprevăzute
încă de la începutul intervalului
și trebuie să vă stabiliți cu
atenție bugetul. Este posibil să
primiți o ofertă de muncă pe
care nu o puteți refuza.
Comunicați bine cu cei din jur,
iar acest lucru vă favorizează.

PEŞTI
La începutul intervalului va trebui să faceți față unor situații
stresante, care vă pot da peste
cap toate planurile. Dar, dacă vă
selectați cu atenție prioritățile,
nu vor fi probleme deosebite. Ca
să aveți mai multă liniște, ar trebui să eliminați persoanele toxice din viața voastră.
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România, scoasă pe ,,tarabă”,
la vânzare

M

ulți spun că societatea este de
vină, dar noi
compunem societatea. EA
exprimă ,,produsul” nostru pe care l-am livrat de
mântuială.
Cred că unul dintre cuvintele care descriu cel mai
bine tot ce se petrece în
jurul nostru zi de zi, faptele
și interacțiunile oamenilor
în societate, educația,
sănătatea, infrastructura,
guvernarea din România
este mântuială. Nu știu care
este etimologia acestui cuvânt în limba română și nu
vreau să speculez nicidecum în privința sonorei sale
învecinării lui cu „mântuirea”. Poate niște filologi
pricepuți să ne explice cum
a evoluat limba de la mântuire la mântuială și de a
încerca să nu mântuim azi
făcând totul, dar absolut
totul de mântuială. Acest cuvânt, pe care îl vedem mai
desfășurat pe teritoriul patriei decât toate panourile
publicitare la un loc, adună
în multe înțelesuri: mântuiala descrie și treaba făcută
de cel nepriceput, dar și pe
aceea, făcută pe fugă sau în
bătaie de joc, a celui priceput însă lipsit de
motivație, de recunoaștere
sau care nu este controlat de
superiori.
Mântuiala e ca
un fir roșu

Care trece pe verticală de
la vârful statului spre ultima
administrație locală, dar și
pe orizontală, prin toate
birourile, pe toate șantierele, prin toate școlile, prin
spitale, prin legi, prin
norme, prin licitații, prin
ghișee, pe șosele, prin sate și
orașe, pretutindeni unde
improvizația, mereu de
proastă calitate, ține loc de
serviciu în slujba comunității.
Poate sună dur, dar toată
construcția României postcomuniste este o treabă
făcută de mântuială. O
treabă făcută prost de oameni deștepți și proști,

cinstiți și hoți, care au lucrat
împreună ca să iasă așa. Iar
la fiecare improvizație, la
fiecare lege proastă sau asfaltare ratată s-a răspuns cu
o altă făcătură, astfel încât
toată construcția asta
socială arată azi ca un panou
electric legat cu sârme de
toate culorile, care face
scurtcircuit de fiecare dată
când se ating. Învățământul,
Sănătatea sunt o bătaie de
joc. Justiția e disfuncțională,
pădurile și râurile sunt distruse, multe asociații au fost
făcute să distrugă intenționat această țară.
Vom rămâne săraci și
frustrați, dând vina unii pe
alții, atâta vreme cât vom
continua să nu facem treaba
de mântuială. Câtă vreme
vom considera că nu avem
niciun fel de responsabilitate față de domeniul și de
serviciul public, mințim,
păcălim și fentăm legea.
Omul occidental a renunțat
la speranța mântuirii în
favoarea hotărârii de a-și
face o viață bună pentru el și
pentru semenii lui aici, pe
pământ. Noi nu știm ce
vrem.
Aș vrea să fiu bine înțeles:
sunt foarte mulți oameni
pricepuți și responsabilitatea în țara asta, care
sfințesc locuri unde pun
mâna și construiesc ceva.
Nu totul e motiv de deznădejde, chiar dimpotrivă.
Sunt școli cu profesori dedicați, sunt spitale cu medici
gata să-și dea viața, sunt
centre pentru copii săraci,
abandonați sau abuzați,
sunt ferme și firme care fac
lucruri extraordinare.
Treptat, România va fi tot
mai izolată și destinată unor
jocuri minore și în UE și în
NATO”. Totuși, Occidentul
are ipocrizia lui.
Dar ne-a ajuns ipocrizia
până în gât. Ne e greață de
fățărnicie și de dublă
măsură. Ne-am săturat să
fim sclavii unei puteri care
taie și spânzură la noi în țară
de parcă ar fi ”la mă-sa pe
plantație”. Vrem dreptate
pentru victime, dar vrem
dreptate pentru TOATE vic-

timele. Ale tuturor războaielor.
Vrem adăpost și alinare
pentru toți refugiații siliți
să-și părăsească pământul și
locuințele
din
cauza
ambițiilor unor îmbuibați
care nu se mai sătură de
putere și averi.
Și noi suntem
invadați!

De Occidentul care ne
corupe moral, încercând să
ne îndese pe gât metehnele
și obiceiurile sale depravate.
Să ne lase să fim români șiatât. Să ne lase cu tradițiile
și valorile noastre. Aceste
valori sunt mai ortodoxe.
Ideologiile nocive nu fac
parte din spațiul românesc.
A ajuns UE să ne comande și
prostituția după modelul lor
(ce se întâmplă la Bruxelles).
Ne-am săturat, să nu ne
impună! Ne este scârbă de
felul în care vă creșteți voi
copiii, învățându-i despre
sex înainte de a-i învăța
literele alfabetului. Încurajați pedofilia, consumul de
droguri, depravarea și vreți
să vă urmăm așa cum un
masochist este dus în lesă
de sadicul pervers, la marșurile voastre ce încununează libertatea sexuală.
Ne-au luat tot ce am avut
valori din punct de vedere
material. Faceți bani pe
cârca noastră și nouă ne
aruncați firimituri. Ne-ați
adus în asemenea prag de
disperare. Dar sufletul nu
ni-l veți lua. Și cu cât
încercați să faceți Rusia să
pară un monstru, cu atât nu
veți face
decât să ne
împingeți spre ei. Pentru că
reversul medaliei sunteți
voi, vesticii, americanii. Prea
mult ne-ați fraierit, exploatat.
Veteranul de război general maior (rtg) aviator
Radu Theodoru (98 de ani)
a adresat o scrisoare
deschisă către Ursula von
der Leyen ”cu o funcție
pasageră la întreprinderea
”Uniunea Europeană”, în
opinia mea, casă de tole-

ranță a umanoidului contemporan întors în epoca
troglodiilor”, după cum se
arată în textul mesajului
rostit de veteran într-o înregistrare făcută publică în
mediul online. Pentru Radu
Theodoru nu există dubii:
economic, UE este un tripou
de escrocat estul european,
iar politic este instrument al
plutocrației bancare ajunsă
în faza de imperialism paranoic de a anula istoriei
națiunilor, complexului lor
de identitate.
Apoi, mai arată generalul
în scrisoarea sa, ”UE este,
demografic, mașinăria folosită să împuțineze radical
populațiile creștine de pe
mapamond”.
Veteranul observă că
doamna Ursula von der
Leyen nu-și vede de treburile ei și se amestecă în
treburile românilor, motiv
pentru care generalul se
vede îndreptățit să îi comunice „sus-numitei cucoane”
în continuare, în scrisoarea
citată:
„Afacerile dumneavoastră cu vaccinurile, plus mita,
sau avantajele oferite slugilor regionale funcție de
cantități achiziționate pe
seama bugetelor locale, vă
privesc. Treabă de poliție
economică”.
„Interzicerea sărbătorii
Crăciunului, a pomenirii numelui Maicii Domnului, a
modestului Iosif, este un
amestec brutal și obraznic
în conștiința identitară a
românilor. Noi, nestimată și
impertinentă cucoană, suntem purtătorii unei istorii
bimilenare. Strămoșii noștri
au scris cu o mie de ani
înaintea celor de pe Eufrat și
Nil. Ne-am creștinat de la
emanația hristică directă
prin apostolul Andrei, cel
întâi chemat la apostolat. Și
conform moralei creștine,
nu ne amestecăm în bordelul sodomist, dezgustător,
pe care-l adăpostește întreprinderea dumneavoastră”.
”Vă dau nota zero tăiată în
patru la materia Psihologia
poporului român.”
Cum României i se zice și

”Grădina Maicii Domnului”,
cum noi știm ce este biserica administrativă, cea jertfelnic rugătoare și cea
poporan ortodoxă, cum
avem o superbă tradiție în a
ne-o apăra, cum noi zicem
mamă și tată, nu părinte 1 și
2 cum ne-ați poruncit, îndesând în aceste substantive o seamă de imponderabile, cum ar fi: dorul,
duioșia, dragostea, smerenia (apropo, astea sunt
excluse la clubul vostru bruxellez, deci reiau), recunoștința, grija; imponderabile
care din substantive le
catapultează în componente
dinamice ale românității, ca
și pe substantivele: Maria,
Iosif și pe obiceiul Crăciun;
ca pe tainele sacre: botez,
împărtășanie și pe multe altele, de care voi, gangsterii
sodomiști vreți să ne
tâlhăriți. Vă dau nota zero
tăiată în patru la materia
Psihologia poporului român”.
Scrisoarea se încheie cu
semnătura lui Radu Theodoru, care se recomandă
general maior aviator, veteran de război.
Scrisoarea deschisă a fost
publicată în mediul online
cu înregistrarea vocii veteranului Radu Theodoru. Am
reprodus exact ce există în
spațiul public și în media. Se
vede că lumea s-a împărțit
între înțelepți și dobitoci,
care culmea, ne și plac. ,,Dobitocii sunt aleși de alții mai
dobitoci decât ei cei aleși.
’’Mihai Eminescu ziarul ,,
Timpul”.’
Al dumneavoastră, același,
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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suPă DE cuRcaN
INGREDIENTE
o bucată de pulpă de curcan, o rădăcină de țelină,
o gulie, 5 morcovi, o ceapă, sare, tăiței, boabe de piper,
pătrunjel verde.
Mod de preparare:
Pulpa de curcan se
crestează și se pune la fiert
în apă rece cu sare. După ce
se spumează se adaugă boabele de piper, iar când carnea
este fiartă pe jumătate, se
adaugă și legumele curățate,
spălate și tăiate pe jumătate.
Dacă este cazul, se mai pune
apă.

Când legumele și carnea
sunt fierte, supa se strecoară,
se îndepărtează carnea de pe
os, iar o parte din ea, după ce
a fost tăiată bucăți, se adaugă
la supă. Pastele, fierte în apă
cu sare, se pun în supă, iar
după 2-3 clocote, se stinge
focul.
Deasupra se presară pătrunjel verde.

MuşchIulEţ uMPluT cu câRNaţ, casTRavEcIoRI şI MoRcovI
INGREDIENTE
două bucăţi de muşchiuleţ de porc, doi cârnaţi
proaspeţi, 2-3 morcovi fierţi, castraveciori, 4-cinci
căţei de usturoi, o cană de supă, sare, piper, foi de
dafin.
Mod de preparare:
Muşchiuleţul se curăţă de
pieliţă şi grăsime se taie pe
mijloc și se bate cu bătătorul
de șnițele. Morcovii, castraveciorii şi usturoiul se taie
feliuţe, pe lungime și se pun
pe suprafața mușchiulețului.
Deasupra se pune cârnațul,
totul se condimentează cu
sare și piper, apoi mușchiulețul se rulează și se fixează
cu scobitori sau se coase. Ru-

INGREDIENTE
8 ouă, 8 linguri de zahăr, 8 linguri făină, 8 linguri de
ulei, praf de copt, 10 mg unt topit, 150 ml apă caldă, 3
pliculețe de zahăr vanilat, 250 ml lapte, 200 g ciocolată
albă, 8 linguri fulgi de cocos, 7 linguri frișcă bătută, 3
linguri lichior de cocos.
Mod de preparare:
Albușurile se vor separa de
gălbenușuri, apoi se mixează
până se obține o spumă
densă, adăugându-se pe rând,
și cele 8 linguri de zahăr. Tot
pe rând se vor pune gălbenușurile, mixându-se în continuare.
Treptat, se adaugă uleiul,
făina și praful de copt. Aluatul

obținut se toarnă într-o formă
de copt (diametru 30 cm),
care a fost unsă cu unt topit,
apoi se dă la cuptorul
preîncălzit, pentru 20-25 de
minute.
După ce se răcește, pandișpanul se taie în două,
partea de sus mai îngustă, iar
cea de jos mai lată. Se
pregătește un sirop din 100

loul obținut se pune într-o
tavă unsă cu grăsime, peste
care se toarnă supa de carne,
se adaugă piper boabe, sare
şi foi de dafin și se dă la cuptor. Se întoarce, din când în
când, pe ambele părţi până
scade apa, apoi se lasă să se
rumenească.
Când este gata, mușchiulețul se taie rondele, se așază
pe un platou şi se ornează
după preferință.

PRăjITuRă RafaEllo
ml de apă și trei pliculețe de
zahăr vanilat, cu care se va însiropa partea de jos a blatului.
Ciocolata se topește în
lapte, la foc mic, iar după topire, se adaugă fulgii de cocos
și cea de-a doua bucată de
blat, mărunțită.
Compoziția se fierbe 2-3
minute, până se omogenizează, apoi se adaugă lichiorul
de cocos. Crema obținută se
dă la rece. După ce s-a răcit, se
toarnă peste blatul însiropat,
peste ea se întinde frișca
bătută, iar deasupra se
presară fulgi de cocos.
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IMOBILIARe
l Vând apartament Deva, 60 mp,
Aleea Pescarilor, bl A10, scara 1,
parter, două intrări, 2 focuri, 2 băi,
balcon, terasă. Telefon: 0753.671.752.
l Vând casă cu trei corpuri, P+1,
2 garaje, hală, atelier auto, CT, utilată,
2003 teren, 100 mp ieșire la stradă.
Deva, Gojdu. Preț: 200.000 euro, telefon: 0722.564.004.

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

l Vând casă în Deva, zona spitalului, 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 telefon: 0724.451.762.

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

l Vând apartament Deva, str.
Cuza Vodă, 4 camere plus garaj și
boxă, et.1, 2 băi, CT, termopan, renovat și complet mobilat. Preț: 150.000
euro, telefon: 0745.202.448.
l Vând apartament 3 camere,
Gojdu, parter cu balcon și beci, decomandat, 67 mp, CT, pe mijloc. Preț:
65.000 euro. Telefon: 0725.452.888.

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

l Vând apartament 3 camere
Simeria, et, 2, mobilat parțial, modern, termopan, CT, parchet, uși noi,
bucătărie dotată cu aragaz, frigider.
Direct proprietar. Preț: 45.000 euro,
negociabil, telefon: 0730.932.798.
l Vând apartament trei camere,
Deva, parter înalt, 80 mp, decomandat, CT, termopan, 2 băi, renovat și
mobilat modern, izolat exterior. Preț:
87.000 euro. Fără intermediari. Telefon: 0721.055.313.
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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 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 intravilan pentru casă, cabană, teren
pentru APIA, grădină cu pruni și arabil, telefon: 0753.671.752.
l Vând garsonieră Deva, zona
piață, et.2, cu balcon, 32 mp, CT, termopan, 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.

TALOn De AnunŢ GRATuiT PenTRu

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, tel. 0737.148.544.90.
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, telefon: 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. Telefon: 0741.110.550.

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

l Vând casă în comuna Zam,
renovată, 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
Închiriez apartament central,
două camere, etaj 1. Tel: 0745.750.705.
l

l Ofer pentru închiriat apartament 2 camere, et.3, cu balcon, CT, termopan, 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 spațiuhală pentru 3 auto sau prestări servicii. Spațiul se află în cartierul Oituz,
vizavi de școală, Deva. Telefon:
0722.634.

PeRSOAne FiZiCe

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

l Închiriez spațiu comercial în
municipiul Brad, str. Cuza Vodă,
suprafață 48 mp. Preț negociabil,
telefon: 0726.319.204.
l Ofer pentru închiriere
apartament 3 camere, CT, termopan, 65 mp, mobilat și utilat,
chirie 250 euro, plus garanție, pentru 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 2,65 ha teren arabil în
Lunca Mureșului. Preț: 4 euro/mp.
Telefon: 0721.732.638.
l Vând teren DN7 Vețel, 1 ha, FS
30 mp, cu utilități și proiect topo intravilan. 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, telefon: 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 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.
l Vând 0,38 ha teren în Lunca
Crișului, comuna Baia de Criș, întabulat. Telefon: 0254.211.687,
0735.195.269.

IMPORTANT!
Talonul se poate depune şi în căsuţele
poştale ACCENT MEDIA din:

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

DevA: Clădirea Cepromin, Comtim, Spital,
Mioriţa, Dacia

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

HUNeDOARA: Târgul auto EUROVENUS

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

(din Parcul Industrial)

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

AUTO • IMOBILIAR • MATRIMONIAL • DIVERSE

PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
***********
Răspunderea pentru conţinutul articolelor
revine exclusiv autorului.
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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 planetare Dacia 1300, 2
bucăți, electromotor Dacia 1300, alternator, disc ambreiaj Dacia 1310,
radiator mare Dacia 1410. Prețuri negociabile, telefon: 0720.731.280.

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

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.

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

l Vând teren extravilan, întabulat dar neparcelat, 1ha și 13 ari.
Hațeg, Răstoaca, strada 1 Mai. Proprietarul locuiește în Subcetate, com.
Sântămăria Orlea, nr.136.
Preț: 6 euro/mp, telefon:
0785.116.197, 0755.488.124.
l Vând teren în Vețel, la DN7, un
hectar, FS 30 m, apă, gaz, canal, deschidere 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 social. 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.

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

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.
l

CERERI/OFERTE SERVICII
l Caut persoană pentru îngrijirea
unei femei în vârstă, care locuiește în
comuna Criscior. Ofer cazare, masă și
salariu. Pentru detalii sunați la telefon: 0738.066.795 sau 0767.881.296.
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). Tel. 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.

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

AUTO
l A sosit perioada vacanțelor! Ai
dorit propria mașină? Acum o poți
avea. Sună la 0721.312.310 și mașina
Opel Astra, consum redus, poate fi a
ta. Așteptăm telefonul tu. Insistă!

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

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.

Nota redacţiei:
Publicaţia Accent Media preia conţinutul anunţurilor de MICĂ PUBLICITATE, în conformitate cu textul menţionat pe taloanele de anunţuri gratuite pentru persoane
fizice. Prin urmare, răspunderea pentru conţinutul anunţurilor revine celor care le-au
completat pe taloanele originale. Acestea sunt păstrate timp de 30 de zile la sediul
redacţiei. Ne rezervăm dreptul de a refuza publicarea acelor anunţuri care încalcă,
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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.

Vând țuică de mere, curată,
dublu rafinată, de 60 grade. Preț: 35
lei/litru, Vața de Jos, telefon:
0744.398.487.

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 Vând cărți și cursuri de stomatologie, la prețuri modice. Telefon:
0721.732.638.

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. Tel. 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 Whatsapp, la tel.
0720.407.430.

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

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
informatică, 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

l Rebobinez motoare electrice, la
prețuri accesibile, cu garanție, Vața de
jos, 0744.398.487.

l Vând foarte ieftin aspirator
fără sac, fără fir, cu rezervor pentru
praf. Telefon: 0745.344.510.
l Vând cahle teracotă (culoare:
bej luminos, lucioasă) rezultate din
demontarea unei sobe, configurație
sobă: stâlp - 28 buc; placă - 25 buc.;
colț cornișă - 8 buc.; lateral cornișa 8 buc.; racord cos ( burlan din argilă)
- 1 buc.; capace - 3 buc.; ușă fontă 1 buc. Telefon: 0723.243.733.
l Vând 10 familii de albine, 6-8
rame puiet, magazii ¾, 10 rame pe
familie, Orăștie. Preț: 50 lei/R, telefon:
0742.688.998, 0740.183.864.
l Vând costum de femei, talia 48,
nou, din stofă subțire, de culoare
oranje, preț:120 lei. Telefon:
0725.483.189.
l Vând cârjă nouă, reglabilă,
sprijin sub umăr (în axilă). Preț: 75 lei,
telefon: 0745.750.705.
l Vând ceas de masă pe postament, model deosebit, cu un design
din cristal în jurul cadranului.
Stare perfectă de funcţionare.
Preţ negociabil. Tel. 0724.451.762.
l Vând șapte familii de albine, comuna Cârjiți, sat Popești. Preț pe familie 350 lei, lichidare stoc. Telefon:
0785.369.247.
l Vând telefon mobil cu clapetă,
Nokia (nou), la preț de jumătate, 2 fotolii 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.
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Guvernanții pe contrasens

N

u ne vom opri să
atragem atenția.
Președintele
Agenției Internaționale
de Energie atrage atenția
că suntem într-o criză
fără precedent. Mult mai
mare decât cea din anii
’70 - de ce? Pentru că
atunci criza a fost doar o
criză a petrolului, acum
este o criză a petrolului, a
gazului, a energiei și va
dura deci mult mai mult.
Președintele Joe Biden a
declarat stare de urgență în
SUA pentru că se confruntă cu
un deficit al capacităților de
producție a energiei electrice.
În tot acest timp, ce fac
liberalii? - domnul Ciucă se
ocupă cu ordonanțe de
urgență care să ne închidă
toate minele și termocentralele, iar domnul Ministru al
Energiei Virgil Popescu a scos
la vânzare Termocentrala
Mintia.
Este inacceptabil că doar
doi oameni pot crea această
vulnerabilitate maximă pen-

Î

tru România - dependența de
importuri și în special dependența Transilvaniei și Banatului de importurile care vin
prin Ungaria, iar Parlamentul
nu are niciun cuvânt de spus?!
Termocentrala Mintia este
scoasă la vânzare cu termen
de licitație pe 15 iulie 2022.
Rog parlamentarii să se
alăture demersului de a iniția
o lege prin care bunurile din
patrimoniul național nu se
pot înstrăina decât prin lege,
decât atunci când există o
dezbatere a reprezentanților
poporului.
Sistemul Energetic Național nu este a lui Ciucă, Termocentrala Mintia nu este a lui
Popescu. Sunt ale poporului
român. Iar în special în momentele acestea de criză,
poporul trebuie întrebat, iar
deciziile trebuie făcute transparente.

Invitaţie la Ştrandul Băile
Daco – Romane, Geoagiu Băi
Evenimentul de căpătâi al
anului pentru toţi operatorii de
turism din frumoasa localitate
hunedoreană a fost, fără
îndoială, deschiderea sezonului
turistic, moment care a reunit la
finalul săptămânii trecute, pe
platoul din faţa Ştrandului Băile
Daco- Romane, un mare număr
de participanţi - autorităţi
judeţene şi locale, turişti,
numeroşi invitaţi care au ţinut
să fie prezenţi la deschiderea sezonului turistic 2022.
Deschiderea sezonului turistic vine după o perioadă de lungi
restricţii, în care oamenii au fost
lipsiţi de posibilitatea de a-şi petrece timpul liber într-un mod
plăcut. Au fost prezenti Lucian
Rus, Secretar de stat în Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, Alin Ţambă vicepreşedinte al CJ Hunedoara, Costel
Avram, administrator public al
judeţului Hunedoara, primarul
Oraşului Geoagiu-Vasile Cărăguţ, Radu Barb, directorul general al celei mai importante

instituţii din judeţ, care sprijină
dezvoltarea turismului hunedorean, preoţi din comunitate, care
au oficiat şi o slujbă religioasă.
În cuvântul lor, vorbitorii au
subliniat necesitatea modernizării infrastructurii rutiere şi
de utilităţi în zonă, ca o condiţie
esenţială a realizării unui turism
de calitate întrucât Staţiunea
Geoagiu-Băi are un istoric care
vine din urmă de 2000 de ani,
timp în care şi strămoşii noştri
s-au bucurat de efectul deosebit
al apei termale.
Din Geoagiu-Băi pleacă o
serie de trasee montane care
oferă turiştilor şansa de a vizita

Deputat
Anamaria Gavrilă
Circumscripția
electorală 22 HUNEDOARA

locuri unice prin frumuseţe şi
valoare istorică, capul de afiş
fiind Termele Romane.
Atracţia principală a staţiunii
o reprezintă Ştrandul Băile
Daco- Romane care îşi aşteaptă
oaspeţii într-o haina nouă,
dovada fiind cele patru bazine,
locul de joacă pentru copii, precum şi o ofertă culinară deosebită, în care maestrul bucătar
Iliuţă Florea, alături de o echipă
dedicată gastronomiei tradiţionale româneşti îşi spune cuvântul.
De remarcat că apa termală
de aici este singura din România
recomandată şi pentru baie şi
pentru înot, având o temperatură între 26-32 de grade.
Aşadar, s-a dat start noului
sezon turistic, prilej de relaxare
şi petrecere a timpului liber întrun cadru primitor şi prietenos!
Nu uitaţi, staţiunea şi Ştrandul Baile Daco- Romane, din
Geoagiu-Băi vă aşteaptă să îi fiţi
oaspeţi!

Proiectul Districtual educaţional APA ȘI IGIENIZAREA

n data de 09.06.2022,
ora 12, a avut loc la Centrul Cultural „Drăgan
Muntean”, din Deva,
vernisajul expoziţiei şi premierea câstigătorilor
proiectului- concurs “APA
şi IGIENIZAREA”.
Proiectul actual este la a IVa ediţie şi este rezultatul
parteneriatului între Rotary
Club Castrum Deva şi Lions
Club Deva Sarmizegetusa.
Proiectul este organizat pe
trei secţiuni:
- Pictură (înv. primar);
- Eseu (înv. gimnazial);
- Fotografie (înv. liceal).
Expozitia cuprinde 50 de
lucrări, lucrări care atrag
atenţia asupra importanţei
apei pe pământ, grija pentru
igiena, frumuseţea apei şi

nevoia responsabilităţii omului faţă de natura înconjurătoare, faţă de rispirea apei ca
resursă limitată.
Cele mai apreciate lucrări
au fost premiate:
secţiunea Pictură:
Premiul I - CĂSĂLEAN ANDREI, cl. a IV a, Lic. Tehnologic
Transilvania; Premiul II MIHĂESCU DUȚĂ TUDOR
MIHAI, cl. a IV a CN Decebal;

Premiul III - SICOE VLAD, cl a
III a, Liceul de Arte Sigismund
Toduță; Mențiuni: TOCAR
MARIA cl. a IV a, Liceul Tehnologic Transilvania, MARFICI
MELANIA MELISA , cl a III a,
CN Decebal, DAVIDONI LEA, cl
a II a, CN Pedagogic Regina
Maria.
secţiune Eseu:
Premiul I SABADAC MIRUNA, cl a VII a, CN Pedagogic
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Regina Maria, Premiul II CRĂCIUN ALINA, cl a VII a, CN
Pedagogic Regina Maria, Premiul III - MIHĂESCU DUȚĂ
VLAD ȘTEFAN, cl a VII a, CN
Decebal, Mențiuni: PĂTRAȘCU
ANDREEA cl a VII a, CN Pedagogic Regina Maria, HATFALUDI COSMINA IOANA, cl a
VII a, Colegiul Național Decebal.
secţiunea Fotografie:
Premiul I - DRĂGOI MIHAI,
cl a X a, Liceul Tehnologic
Grigore Moisil, Premiul II DOMOKOS HUNOR, cl a X a,
Liceul Teoretic Teglas Gabor;
Premiul III - POPA RALUCA
PAULA, cl a XII a, CN Decebal;
Mențiuni: NIȚĂ DORIN , cl a
XII a, Liceul Tehnologic Energetic Dragomir Hurmuzescu;
BOJAN IOANA, cl. a IX a,

Colegiul Național Pedagogic
Regina Maria, MOGA MĂDĂLINA, cl a X a, CN Pedagogic
Regina Maria.
Coordonatori proiect:
Olivia Elena Nițescu, Rotary
Club Deva Castrum; Marin
Florin Ilieș, Lions Club Deva
Sarmizegetusa; din partea
Districtului 2241, România şi
Republica Moldova a participat DGE 2023-2024, OVIDIU
CONSTANTIN BUNGET.
Mulţumim sponsorilor:
SALUBRITATE S.A, INTERCONSULTING S.A, EXPERT
INSOLVENȚA SPRL, DRUPO
SRL, C.I.I HOLHOȘ GRIGORE,
TVG TAX AUDIT.
ROTARY CLUB CASTRUM
DEVA
PREŞEDINTE
ALIC DELI MARIA

Echipa redacţională: Cornel Poenar, Mihai Stan, Mihaela Poenar, Cornelia Holinschi,
Ioan Romeo Mânzală, Ioan Vlad, Alexandra Tarod - reporter junior
Tehnoredactare: Codruţa Goţa
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