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Un centru de radioterapie
şi o nouă secţie de
oncologie se vor construi
la Spitalul Judeţean de
Urgenţă Deva.

Alpinistul Adrian
Ahriţculesei se află în faţa
unei noi provocări pentru
a-şi duce la bun sfârşit
ideea de a cuceri cei mai
cunoscuţi şapte vulcani
din lume.

SâNzIENElE
Sărbătoarea vine odată cu
vara, fiind celebrată în
fiecare an la 24 iunie, când
Biserica Ortodoxă
prăznuiește Nașterea
Sfântului Ioan Botezătorul.

Fondat de Cornel POENAR

Clubul copiilor din Haţeg desfăşoară o serie
de activităţi dedicate tinerilor. /pag.4
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Agentă de poliţie
de la Înmatriculări Auto condamnată la închisoare
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GRATUIT la centrul SPA
Pensiunea Ponor - Vaţa de Jos
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Completează talonul din pagina 8 şi câştigă o intrare
GRATUITĂ la centrul SPA - Pensiunea Ponor din Vaţa de Jos.
Câştigătorii din această săptămână sunt:

• HOREA PETRU din Deva
• PÎS GABRIEL-AUREL din Deva
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Sălaşu de Sus: Masivul Retezat,
un punct forte în dezvoltarea zonei
Sălaşu de Sus – Retezatul
este una dintre destinaţiile
turistice importante ale
judeţului Hunedoara, iar
zona de la poalele sale are un
potenţial imens de a produce
beneficii pentru comunitatea
locală. Este nevoie însă de o
structură care să gestioneze
agenda publică pentru
această zonă minunată, astfel
încât dezvoltarea ei să se facă
într-un mod echilibrat şi
durabil.
În acest sens, zilele trecute,
în comuna Sălașu de Sus, a
avut loc ședința de constituire a „Comitetului de Masiv
pentru grupa de munți
Retezat”, întâlnire organizată
de Ministerul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale și Agenția
Națională a Zonei Montane,
cu sprijinul autorităților locale și județene.
Comitetul de Masiv al
munților Retezat are o serie
de atribuții și responsabilități
în ceea ce privește formularea de propuneri a politicilor
publice și strategiilor la

nivelul grupei de munți, iar
comitetul nou constituit va
avea proiecte concrete pentru punerea în valoare
economică și turistică a întregului areal al Retezatului.
Preşedintele Comitetului a
fost propus Ovidiu Bodean,
un om al muntelui, şeful Serviciului Județean Salvamont
Hunedoara, el fiind cunoscut
pentru implicarea sa activă în

diverse proiecte ce ţin de
Retezat.
La reuniunea de la Sălașu
de Sus au participat Aurel
Simion - secretar de stat în
cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
Veronica Țaran Baciu, director general al Agenției
Naționale a Zonei Montane,
Alin Țambă, vicepreședinte al
consiliului Județean Hune-

Crişcior: Microbuze electrice pentru elevi
Crişcior – Peste 240 de
copii au nevoie de transport
pentru a ajunge la şcolile sau
liceul aflat pe raza comunei
Crişcior, iar una dintre variantele fezabile pentru asigurarea acestui serviciu public ar
fi dotarea primăriei locale cu
microbuze electrice.
Dincolo de faptul că sunt
nepoluante şi moderne, microbuzele ar înlocui vechile
maşini care circulă acum şi au
nevoie de reparaţii din cauza
vechimii şi a kilometrilor
parcurşi.
În acest sens, autorităţile locale au solicitat Inspectoratului Şcolar Judeţean înscrirea pe
lista unităţilor administrativteritoriale care au nevoie de
microbuze electrice pentru
transportul elevilor.

„Pentru transportul elevilor
sunt organizate nouă trasee
distincte pentru a putea
acoperi întreg teritoriul comunei. Sunt 241 de copii care
au nevoie de transport, iar microbuzele actuale parcurg zilnic câte 160 de kilometri. De

aceea, este nevoie de mai
multe maşini: un microbuz de
8+1 locuri, unul de 16+1 locuri
şi unul de 28+1 locuri. Este
momentul ca actualul parc
auto să fie înlocuit pentru că
este învechit şi uzat moral şi
fizic. Cred că siguranţa copiilor
trebuie să fie prioritară”, a
apreciat primarul comunei
Crişcior, Ovidiu Furdui.
În opinia sa, noile maşini
electrice ar asigura atât confortul necesar, autorităţile locale fiind pregătite pentru
acoperirea costurilor legate de
încărcarea electrică, eventuale
reparaţii şi oamenii necesari.
Achiziția
microbuzelor
electrice se va face la nivel central de către Ministerul
Educației, accesându-se fondul
de mediu din cadrul Programului Național de Redresare și
Reziliență (PNRR).
Statele membre ale UE pot
beneficia de un instrument financiar temporar, în valoare
de 750 de miliarde euro, pentru a face față provocărilor
generate de criza Covid-19 și
consecințele sale economice.
România ar putea primi 29,2
miliarde euro de la UE. În acest
context, Ministerul Educației
şi-a propus să cumpere 1.860
de microbuze școlare electrice
și 2.500 de microbuze hibrid.

doara, Ioan Vlad, primarul comunei Sălașu de Sus, dar și
reprezentanți ai instituțiilor,
organizațiilor și asociaților a
căror activitate este strâns
legată de zona montană.
„Dezvoltarea durabilă a
zonei Retezatului este un
deziderat pentru administraţia locală şi cred că avem
destule exemple de bună
practică în acest sens pe raza

comunei Sălaşu de Sus.
Turiştii care ne vizitează
constată, de la an la an, că au
făcut o alegere înţeleaptă
atunci când au decis să ne
viziteze. Vom continua să
acţionăm pe linia turismului,
o activitate care poate duce la
dezvoltarea economică a comunei noastre, dar şi a întregii zone. Vă aşteptăm la
Sălaşu de Sus!”, a fost îndemnul primarului comunei, Ioan
Vlad (foto mic).

Băiţa: E vremea nedeilor

Băiţa – Ce poate fi mai
plăcut ca într-o zi de
sărbătoare, vara, să te poţi întâlni cu rudele şi prietenii la o
sărbătoare a satului de care te
simţi apropiat? Acesta pare să
fie principiul după care s-au
ghidat autorităţile locale din
comuna Băiţa, atunci când au
decis reluarea obiceiului
nedeilor în satele de pe raza
acesteia, spre bucuria oamenilor.
Deja au fost organizate
nedei la căminele culturale
din Lunca, Crăciuneşti şi
Căinelu de Sus, iar la acest
sfârşit de săptămână a venit
rândul satului Peştera. Aici, la
căminul cultural, duminică,
de la ora 18,00, participanţii
la nedee se vor putea distra
alături de Letiţia Mihuţiu şi
Formaţia Balea. Intrarea este
liberă.

„Din păcate, pe timpul pandemiei am fost obligaţi să
oprim toate manifestările cu
public numeros, pentru că
sănătatea oamenilor este mai
importantă. Acum, condiţiile
ne permit să reluăm acest
obicei al nedeilor. Cred că
facem un lucru bun, deoarece
oamenii au nevoie şi de relaxare, de distracţie. De aceea,
vă aşteptăm pe toţi să ne fiţi
alături şi să ne simţim bine
împreună, la această sărbătoare”, a transmis primarul
comunei Băiţa, Damian Diniş.
Seria sărbătorilor populare
va continua în perioada 2-3
iulie, când administraţia
locală va organiza Zilele comunei Băiţa, o altă manifestare care a fost întreruptă,
timp de doi ani, din cauza
pandemiei.
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Agentă de la Înmatriculări Auto,
condamnată la închisoare

Deva – O agentă de poliţie
de la Serviciul de Înmatriculări Auto Hunedoara a fost
condamnată la trei ani de închisoare, cu suspendare, şi o
perioadă de supraveghere de
patru ani, într-un dosar în care
a fost acuzată că primea bani
pentru urgentarea actelor de
înmatriculare a maşinilor.
Potrivit Direcţiei Generale
Anticorupţie (DGA) - Serviciul
Judeţean Anticorupţie Hunedoara, faptele s-au petrecut în
perioada decembrie 2018martie 2019. Dosarul penal în
cauză a fost iniţiat ca urmare a
unui denunţ înregistrat la DGA
- Serviciul Judeţean Anticorupţie Hunedoara.
„În fapt, agentul de poliţie a
primit, în perioada decembrie
2018 - martie 2019, în legătură cu exercitarea atribuţiilor
de serviciu, diferite sume de
bani pentru a facilita urgentarea înmatriculării autoturismelor dezvoltând o
veritabilă afacere la locul de
muncă, de unde pleca frecvent
cu bani acasă, obţinuţi ilegal
prin prestarea în mod
preferenţial de servicii de înmatriculare şi de eliberare numere de înmatriculare”, a

informat DGA.
De asemenea, agenta de
poliţie a fost acuzată că a făcut
declaraţii în fals cu privire la
localitatea în care trăieşte, în
trei rapoarte scrise succesiv,
pentru a obţine compensări
ilegale ale chiriei din partea
angajatorului.
Ofiţerii de poliţie judiciară
din cadrul DGA - Serviciul
Judeţean Anticorupţie Hunedoara, în baza ordonanţelor
de delegare emise de Parchetul de pe lângă Tribunalul
Hunedoara, au efectuat acte
procedurale care au stat la
baza probării faptelor.
„Precizăm că, în primă
instanţă la data de 28 iulie
2021, Tribunalul Hunedoara a
hotărât condamnarea, fără
acord de recunoaştere, a unui
agent de poliţie din cadrul Serviciului Public Comunitar
Regim Permise de Conducere
şi Înmatriculare a Vehiculelor
Hunedoara la pedeapsa de 2
ani şi 9 luni închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de luare
de mită în formă continuată
(24 de acte materiale), 1 lună
închisoare pentru săvârşirea
infracţiunii de fals în declaraţii
în formă continuată (3 acte

materiale), 8 luni închisoare
pentru săvârşirea infracţiunii
de înşelăciune în formă continuată, corespunzător drepturilor salariale lunare din
perioada de referinţă ianuarie
2017- februarie 2019”, arată
DGA Hunedoara.
În urma contopirii pedepselor şi a aplicării unui spor,

inculpata va executa pedeapsa
principală rezultantă de 3 ani
închisoare, sub supraveghere
pe un termen de supraveghere de 4 ani şi timp de 3 ani
interzicerea unor drepturi
Sentinţa definitivă în
acest dosar a fost dată de
magistraţii Curţii de Apel
Alba Iulia, pe 17 iunie, care

Centru de radioterapie şi o nouă secţie
de oncologie, la spitalul judeţean

Deva - Un centru de radioterapie şi o nouă secţie de oncologie se vor construi la
Spitalul Judeţean de Urgenţă
(SJU) Deva, după ce Consiliul
Judeţean a aprobat, în această
săptămână, mai multe investiţii
în cadrul unităţii medicale.
Potrivit CJ Hunedoara, valoarea investiţiei pentru Centrul de radioterapie şi secţia de
oncologie se ridică la 42,5 milioane lei.
„Potrivit studiului de fezabilitate, ne propunem construirea unui corp de clădire cu

demisol, parter şi două etaje. În
clădire, centrul de radioterapie
va fi amenajat la demisol, iar la
parter vor fi centrul de chimioterapie şi saloanele pentru
spitalizarea de zi. La cele două
etaje va funcţiona noua Secţie
Oncologie, dotată cu 45 de paturi. În prezent, secţia se află
într-un spaţiu pavilionar, fiind
dotată cu un număr insuficient
de paturi. În lipsa unui centru
de radioterapie, pacienţii de la
Deva sunt nevoiţi să meargă
pentru tratament în alte unităţi
din ţară”, a declarat preşe-

dintele CJ Hunedoara, Laurenţiu Nistor.
Consilierii judeţeni au mai
avizat favorabil documentaţia
şi indicatorii tehnico-economici pentru montarea unui ascensor pentru persoane la
secţia de Boli Infecţioase a spitalului, valoarea investiţiei
ridicându-se la 720.000 de lei.
„Secţia Boli Infecţioase
funcţionează într-un spaţiu independent, un pavilion aflat în
curtea spitalului, şi este compusă din parter şi etaj. Este
ştiut faptul că situaţia epide-

au stabilit pedeapsa de trei
ani de închisoare pentru
săvârşirea infracţiunii de
luare de mită în formă
continuată, cu suspendare,
sub supraveghere pe un termen de patru ani şi timp de
trei ani interzicerea unor
drepturi.

Mai mult de
jumătate din
populaţie a
fost recenzată
miologică
din ultimii doi ani a crescut
presiunea pe această secţie şi,
în continuare, adresabilitatea
pacienţilor rămâne una
ridicată. Din acest motiv, dar şi
pentru siguranţa transportului
cu targa la etajul clădirii, a
pacienţilor aflaţi în stare gravă,
am decis construirea unui lift
cu o sarcină nominală de 1600
kg. Ascensorul se va realiza pe
o structură independentă,
legată articulat de clădirea
secţiei. Durata de realizare va fi
de patru luni”, a explicat
preşedintele CJ Hunedoara.
În cadrul şedinţei CJ Hunedoara a mai fost aprobată recompartimentarea unui spaţiu
în care să poată fi amenajată o
farmacie cu circuit închis
necesară pentru activitatea
Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

Deva - Recensământul a
fost efectuat pentru 56% din
populaţia judeţului Hunedoara, relevă datele statistice
contralizate până la data de
20 iunie de autorităţi.
„Referitor la recensământ,
datele statistice arată că în
judeţul Hunedoara au fost recenzate, până la data de 20
iunie, 204.900 persoane,
reprezentând 56% din
numărul total al locuitorilor,
365.891, înregistraţi la data
de 1 decembrie 2021”, se
arată într-un comunicat al
Prefecturii Hunedoara.
Cifrele au fost prezentate
de prefectul Călin Marian în
cadrul unei videoconferinţe
organizate la nivel naţional
de Ministerul Afacerilor Interne pe temele stadiului
derulării recensământului şi
gestionarea efectelor provocate de fenomenele meteorologice din ultima perioadă.
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“Am reuşit să sădesc în sufletul copiilor dragostea
pentru muzică, îndeplinindu-mi misiunea de profesor”

L

a toate structurile
Palatului Copiilor din
Deva, din spusele prof.
Rodica Pleșa (foto 1), în calitatea sa de director, se pune
accent pe aprofundarea și
extinderea cunoștințelor
obținute în procesul de
predare-învățare, potrivit
vocației fiecăruia dintre
elevi, prin activități complementare celor din școală.
Nu lipsește stimularea spiritului de investigație a creativității.
Pentru exemplificare am
cerut amănunte de la prof.
Adriana Trif Vințan (foto
mare sus), coordonatorul
structurii Hațeg și care ne-a relatat:
– Clubul Copiilor Hațeg
funcționează cu 5 cercuri: desen/ pictură, cultură și civilizație
engleză, muzică vocal-instrumentală, informatică și dans
clasic.
Copiii care frecventează
aceste cercuri sunt atât din
orașul Hațeg, cât și din satele și
comunele aparținătoare.
Activitatea din cercurile
palatelor și cluburilor copiilor
este proiectată astfel încât să
evite paralelismul și/sau suprapunerile cu conținutul tematic
al programelor specifice edu-

cației formale.
Am să prezint pe scurt cercul
de muzică vocal-instrumentală
de la Palatul Copiilor Deva - filiala Clubul Copiilor Hațeg, locul
unde îmi desfășor activitatea ca
profesor de muzică din anul
2014, iar din septembrie 2021
sunt și coordonatorul Structurii
Hațeg. Ca și activitate didactică
la catedră însumez aproximativ
25 de ani.
Lucrez cu aproximativ 100
de elevi împărțiți în 9 grupe:
canto muzică populară, canto
muzică ușoară, flaut dulce,
vioară.
Elevii nu dau test de aptitudini pentru a face parte dintr-un
cerc de muzică, vin din plăcere.
Rolul meu ca profesor de
muzică este de a lucra cu elevii
și de a-i face să perceapă corect
muzica, să iubească toate
genurile de muzică și să
descopăr noi talente pentru a le
finisa și pentru a le îndruma înspre școlile vocaționale.
Nu se lucrează la nivel de
școală vocațională pentru că
numărul elevilor este mare și ar
fi preferabil a se lucra individual
pentru
o
mai
bună
performanță.
Am participat cu elevii de la
canto la diferite concursuri și
mare mi-a fost bucuria în mo-

mentul în care am obținut premii importante, chiar și marele
premiu.
Și grupa de vioară și flaut
dulce (blokflote) a început așa
timid să participe la diferite
concursuri obținând premii.
Avem un parteneriat cu Casa
de Cultură a orașului Hațeg și
suntem invitați la diferite evenimente culturale din oraș cu grupele de canto: populară și
ușoară, producând astfel bucurie în rândul familiilor elevilor
și prietenilor acestora.
Ca planuri de viitor am
împreună cu elevi mei să
muncim mai mult pentru a avea
rezultate meritorii, iar dacă vremurile bune vor reveni întru
totul să putem arăta și părinților
munca noastră prin serbările
cercului la care participăm cu
atâta drag.
Mie personal îmi place mu-

zica și ascult cu drag orice gen
muzical, considerând că în orice
melodie poți găsi ceva drăguț.
Îmi iubesc munca cu copiii și
aceasta îmi aduce satisfacție și
bucurie sufletească, iar dacă văd
că am reușit să sădesc în
suflețelul lor pur un strop de

dragoste pentru muzică, simt că
mi-am îndeplinit misiunea de
profesor.
În momentul de față dacă aș
putea să dau timpul înapoi pentru a-mi alege o profesie, cred că
aș dori din start același lucru:
,,profesor de educație muzicală”.

Festivitate sub deviza
„Pe căi aspre către stele!”

C

astelul Corvinilor din
orașul de pe Cerna a
fost recent gazdă
ospitalieră a unei inedite
festivități dedicate absolvirii
elevilor din clasele a XII-a,
din cadrul Colegiului
Național „Iancu de Hunedoara”, (director, prof. dr.
Adela-Ioana Mateș- foto mic).
Amănunte în acest sens, am
obținut de la prof. dr. Valeria
Lazăr.
– Absolvenții claselor a XII-a,
Filiera teoretică, profil Real specializările
MatematicăInformatică și Științe ale naturii,
și profil Uman - specializarea
Filologie bilingv, Limba engleză,
ai Colegiului Național „Iancu de
Hunedoara”, promoția 20182022, au participat, la Festivitatea de Absolvire, care a avut

loc în curtea Castelului Corvinilor, în prezența reprezentanților locali, a cadrelor
didactice, a părinților, a bunicilor și a prietenilor.
Au luat cuvântul în ordine:
doamna director, prof. dr. AdelaIoana Mateș, domnul primar al
municipiului Hunedoara, Dan
Bobouțanu, diriginții claselor a
XII-a și șefii de promoție.
Orientare profesională, clădirea încrederii, decizie, realizare, performanță, înnoire,
tradiție - excelență - toate acestea au vibrat în cadrul Festivității de Absolvire, sub deviza
Per aspera ad astra! („Pe căi
aspre către stele!”).
Festivitatea de Absolvire reprezintă o trecere prin timp,
când se încheie o etapă din sufletul vieții noastre, pentru a

face loc alteia.
Trecut… Prezent… Viitor…
Profesori și absolvenți!
De-a lungul celor patru ani
petrecuți împreună, ne-am
asumat rolul și responsabilitățile pentru a ne autodepăși,
întrucât, pe baza experienței și
a expertizei, am intuit potențialul viitorilor absolvenți și
am dorit să împărtășim din
dedicarea noastră, astfel încât
să clădim o relație dintre mentori și discipoli bazată pe încredere, să evoluăm împreună.
Am avut același ideal: interacțiunea eficientă, în vederea atingerii performanțelor. Am fost
determinați, dat fiind contextul

pe care l-am traversat cu toții, să
ne adaptăm trăirilor acestor
vremuri!
Acum, absolvenții vor avea
din nou de înfruntat necunoscutul, cu scopul de a-și urma
drumul, de a explora și mai mult
lumea, de a fi liberi, de a-și
autodepăși limitele, motivați să

își continue viața, păstrând în
suflet și în gând amintirea
clipelor în care s-au format pentru a deveni, în primul rând, OAMENI!
Parafrazându-l pe Lucian
Blaga, avem și noi convingerea
că cei care cred în zbor vor deveni stăpâni peste zare. Le
dorim absolvenților să aibă un
zbor nu întotdeauna lin, dar cât
mai înalt, pentru a cuceri cele
mai îndepărtate zări. Cu cât se
vor înălța mai sus, cu atât vor
vedea mai departe, fiindu-le
călăuză dorința de a-și urma
chemarea, pentru a găsi drumul
către sine.
Iată și un îndemn: absolvenți
ai Colegiului Național „Iancu de
Hunedoara”, din familia Hunedoarei, îndrăzniți să fiți voi
înșivă, furișați-vă, tiptil, în savoarea leagănului anilor de
liceu, rezonați cu cromatica
curcubeului vieții voastre, după
fiecare ploaie și trăiți clipa, fie
ce-o fi!
Pagină realizată
de Ioan Vlad,
Georgeta-Ileana Cizmaș
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Alpinistul Adrian Ahriţculesei,
în faţa celei de-a şasea
provocări din
"Circuitul celor şapte vulcani"

Investițiile și mediul de afaceri
sunt priorități pentru PNL

F

Petroşani - Alpinistul
Adrian Ahriţculesei, din
Petroşani, se află în faţa unei
noi provocări pentru a-şi
duce la bun sfârşit ideea de a
cuceri cei mai cunoscuţi
şapte vulcani din lume. Este
vorba despre „Circuitul celor
şapte vulcani”, tânărul din
Petroşani reuşind, până
acum, să ajungă pe vârful a
cinci dintre ei. Zilele acestea,
tânărul de 37 de ani şi-a propus ca, împreună cu doi
alpinişti prieteni, să ajungă
pe cel mai înalt vulcan din
Asia - Damavand, cu o înălţime de 5.609 metri.
Prima etapă a expediţiei
se va derula chiar astăzi,
vineri, când echipa de români
ajunge la Teheran, după un
zbor cu escală prin Istanbul.
Pe aeroportul din capitala

Iranului, Adrian Ahriţculesei,
Ştefan Adrian Jurcă şi Csaba
Ilie Silveşan sunt aşteptaţi de
un ghid local.
„O să discut la Teheran detalii despre traseu împreună
cu un ghid local şi cu cei doi
membri ai echipei mele, cu
care voi urca pe vulcanul
Damavand. Din ceea ce am
vorbit cu alţi prieteni
alpinişti, care au cucerit acest
vârf, nu este unul foarte
tehnic. Trebuie doar ca organismul să se adapteze la altitudine şi să ai noroc să te
ajute şi vremea. O să avem
patru nopţi pe munte, în care
o să se doarmă la cort. În ultima noapte o să atacăm vârful. Acesta ar fi planul
nostru”, a spus Adrian
Ahriţculesei.
Expediţia pe vulcanul

Damavand este programată
până pe 1 iulie.
Până acum, tânărul de 37
de ani a reuşit să cucerească
cinci dintre cei mai înalţi vulcani ai lumii: Mont Giluwe
(4.367 m) - Oceania şi Australia, Pico de Orizaba (5.636
m) - America de Nord, Elbrus
(5.642 m) - Europa, Ojos del
Salado (6.893 m) - America
de Sud, Kilimanjaro (5.895
m) - Africa.
Vulcanul Mont Giluwe
(4.367 m) din Papua Noua
Guinee a fost cel de-al cincilea obiectiv atins din circuitul "Seven Vulcanoes" pe
care bărbatul din Petroşani a
reuşit să-l ducă la bun sfârşit.
Ultimul vulcan din acest
circuit este Mount Sidley, din
Antarctica, cu o altitudine de
4.285 metri.

Reapar incendiile de vegetaţie uscată
Deva – Pompierii militari
atrag atenţia asupra pericolului pe care îl reprezintă incendiile de vegetaţie uscată,
în condiţiile în care acestea au
drept cauză folosirea focului
în spaţii deschise. Pompierii
militari din Brad şi cei la
secţia Ilia au fost solicitaţi să
intervină la cinci astfel de incendii, în urma cărora au ars
2,5 ha de vegetaţie uscată, 1,5
ha de păşune împădurită şi
aproape un hectar de litieră.
„Majoritatea incendiilor de
vegetaţie au drept cauză utilizarea focului deschis în spaţii

deschise. Este nevoie ca cetăţenii să conştientizeze faptul
că arderile necontrolate au întotdeauna consecinţe grave
asupra mediului înconjurător
şi chiar a populaţiei”, a precizat
ISU Hunedoara.
Pompierii militari arată că
în multe situaţii salvatorii se
luptă cu flăcările ore întregi, de
multe ori în locuri greu accesibile sau impracticabile pentru
autospeciale, în condiţii de
temperaturi ridicate sau pe
timpul nopţii, pentru a evita
extinderea focului la locuinţe,
adăposturi pentru animale sau

zone împădurite.
ISU Hunedoara reaminteşte
faptul că arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale
este strict interzisă dacă nu se
impune ca o măsură de
carantină fitosanitară, iar în
cazul realizării igienizării
terenurilor prin ardere, este
obligatorie obţinerea acceptului de la Agenţia pentru
Protecţia Mediului şi a permisului de lucru cu focul, impunându-se totodată, respectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor.

aptul că mediul de
afaceri a suportat cele
mai dure lovituri în
ultimii doi ani de zile nu
mai este o veste nouă pentru nimeni.
Crizele ce s-au succedat
până acum au pus o presiune
enormă pe economia românească și mediul de afaceri din
România, iar această situație
nefericită nu s-a terminat încă.
Tocmai pentru a atenua impactul resimțit de agenții economici din România, în special
întreprinderile mici și mijlocii,
statul român trebuie să ia
măsuri rapide și adecvate.
Sprijinirea mediului de afaceri
este vitală pentru funcționarea
în bune condiții a economiei
noastre, lucru care garantează
armonia socială și dezvoltarea
noastră, per ansamblu, ca țară.
Guvernul României, condus
de președintele PNL Nicolae
Ciucă, a adoptat ordonanța de
urgență pentru acordarea de
granturi pentru întreprinderile
mici şi mijlocii, în valoare de
400 milioane euro. Această
schemă de finanțare cuprinde
două măsuri: Măsura nr. 1, cu
un număr estimat de 1.200 de
beneficiari, prevede o alocare
de 60 milioane de euro cu
granturi între 50.000 şi
200.000 euro, destinată refacerii capacităţilor de prestări
servicii pentru domenii precum învăţământ, sănătate,
asistenţă socială şi servicii
prestate către populaţie. A
doua măsură are o alocare de

360 milioane euro, cu granturi
între 50.000 şi 500.000 euro,
pentru IMM-urile afectate de
criză. Sunt vizate un număr de
4.000 de companii, iar domeniile pentru care se vor aloca
aceste granturi sunt cele care
privesc activitatea de producţie, construcţii, transport şi
depozitare, hoteluri, restaurante pe componenta de dotări
specifice pentru serviciile de
cazare, în principal pentru decontarea costului cu echipamente, utilaje, dotări specifice
şi tot ce înseamnă partea de
investiţii ce ţine de capitalizarea IMM-urilor şi refacerea capacităţilor de rezilienţă.
Firmele care activează în
România sunt cele care aduc
valoarea adăugată imperioasă
pentru recuperarea decalajelor
dintre noi și țările dezvoltate
către a căror prosperitate tindem. Aceste ajutoare vor contribui substanțial la consolidarea capacității mediului de
afaceri de a face față crizei în
care ne aflăm și vor asigura un
cadru predictibil pentru investitori.
Partidul Național Liberal va
fi întotdeauna un susținător
ferm al economiei de piață și al
celor care o alcătuiesc, iar, în
considerarea acestora, PNL va
promova întotdeauna măsuri
pentru susținerea antreprenorului român!
Vetuța Stănescu
Deputat PNL de Hunedoara
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Natație

David Popovici felicitat de
către președintele COSR

P

reşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv
Român (COSR) i-a
transmis, joi, un mesaj lui
David Popovici, câştigător a
două medalii de aur la Campionatele Mondiale de
nataţie de la Budapesta, în
care l-a numit "model pentru orice sportiv român".
"Felicitări David! Felicitări
echipei şi familiei tale pentru
tot ce aţi realizat împreună şi
pentru că aţi arătat că atunci
când te pregăteşti, te dăruieşti,
succesul nu ţine cont de vârstă!
Eşti un model pentru orice
sportiv român", a fost mesajul
lui Mihai Covaliu, publicat pe
contul oficial de Facebook al
COSR.
Pe acelaşi site de socializare,
COSR notează că David Popovici a scris istorie pentru
sportul românesc, fiind primul
înotător din ţara noastră care
devine dublu campion mondial.
"Copilul minune al înotului
mondial a recidivat la Mondia-

lele de la Budapesta. La 17 ani,
David a devenit pentru a doua
oară campion mondial, acum în
proba probelor din înot, 100 m
liber. David a intrat la start cu
dezinvoltura pe care a afişat-o
în fiecare cursă de la Budapesta, una care vine din
pregătirea constantă şi talent. A
avut o primă lungime de bazin
bună, a întors al doilea iar finalul a fost din nou spectaculos.
David a atins primul plăcuţa şi
a oprit cronometrul la 47.58.
David Popovici a scris istorie
pentru sportul românesc, e
primul înotător bărbat din ţara
noastră care devine dublu campion mondial. David este al
doilea înotător din toate timpurile care reuşeşte să câştige
aur la probele 100 şi 200 m
liber la aceeaşi ediţie după
americanul Jim Montgomery,
care a reuşit acest lucru în
1973, la prima ediţie a Campionatelor Mondiale de la Belgrad. Ziua Olimpică e mai
frumoasă graţie lui David

Popovici! Visurile împlinite şi
puterea exemplului, atitudinea
şi pasiunea, bucuria de a concura şi modul în care a împărţito, l-au transformat în idol
pentru copiii care îşi doresc să
devină campioni", se arată pe
contul de Facebook al COSR.
David Popovici , debutant la
Mondialele de seniori, a adus
primele două titluri mondiale
în bazin olimpic pentru înotul
masculin românesc. România
mai are două medalii de aur,
cucerite de Tamara Costache
(50 m liber, 1986) şi Diana Mocanu (200 m spate, 2001).
Bilanţul României la Mondiale
este acum de patru medalii de
aur, una de argint şi şase de
bronz.
Popovici este al doilea înotător din toate timpurile care
reuşeşte să câştige aur în probele 100 şi 200 m liber la
aceeaşi ediţie a Campionatelor
Mondiale, după americanul Jim
Montgomery, care a reuşit acest
lucru în 1973, la Belgrad.

Kaiac-canoe

România participă la
Campionatele Europene
de juniori și tineret

R

omânia participă cu
o delegaţie de 20
sportivi la Campionatele Europene de kaiaccanoe pentru juniori şi
tineret (U23) din Belgrad
(Serbia), prevăzute între
23 şi 26 iunie, care are ca
obiectivo clasare pe
locurile 1-3- şi cinci
clasări pe locurile 4-6.
Lotul de juniori, coordonat
de antrenorul principal Andrei Ştefan Frusinoiu, cuprinde 15 sportivi: Alexandru
Hanceriuc, Laurenţiu Nagy
Robert, Mihail Furdui, Alfio
Roland Kupas, Andrei Bogdan
Pînzaru, Vlad Olteanu - kaiac
băieţi; Nadia Haidar (LPS
Cetate Deva), Cristiana Mihaela Giui, Andreea Botnariuc, Andreea Alina Popa kaiac fete; Georgel Bărăgău,

Adrian Stepan, Andrei Ştefan
Costache - canoe băieţi; Rodica Pavelonesc, Andreea Bianca Alexandrov - canoe fete.
Lotul Under 23, condus de
Gheorghe Lungu, are în
componenţă cinci sportivi:
Mihăiţă George Ţenţa, Florentin Darius Zaharia - kaiac
băieţi; Maria Camelia Mincă kaiac fete; Victor Stepan canoe băieţi; Valeria Tania
Vîrîjac - canoe fete.
La ultima ediție a Campionatelor Europene din 2021
de la Poznan, România a
cucerit medalii doar la juniori, prin Florin Drîngă şi
Cosmin Niţu, argint la C2
1000 m şi respectiv bronz la
C2 500 m, care apoi din diverse motive s-au retras din
activitatea competiţională.

Futsal

Vicecampioana Autobergamo Deva pierde doi internaționali

P

e site-ul oficial al
federației de specialitate sunt prezentate câteva modificări în
loturile formațiilor care
vor activa în Liga națională
în viitorul sezon.
Astfel, echipa FK Odorheiu
Secuiesc,care s-a clasat pe
locul trei la finalul sezonului
trecut al Ligii I la futsal se
află, ca și restul competitoarelor în vacanță, dar oficialii grupării harghitene nu
își permit însă clipe de
respiro și creionează lotul
pentru sezonul viitor.
Site-ul federației precizează că echipa din Harghita
a reușit transferul a doi
internaționali. „După lungi

negocieri, am reușit să ajungem la un acord cu jucătorii
de futsal Iszlai Richárd și Küsmödi Tamás”, au anunțat cei
de la Odorheiu Secuiesc.
Cei doi internaționali
români, originari din Tîrgu
Mureș, care în sezonul trecut
au evoluat pentru Autobergamo Deva, vicecampioana
României, au semnat contracte valabile pe doi ani.
Crescuți la Târgu Mureș,
Küsmödi Tamás, 26 de ani, și
Iszlai Richárd, 22 de ani, au în
palmares titlurile de campioni naționali și de câștigători
ai Cupei României cu Imperial WET Miercurea Ciuc în
sezonul 2020-2021.
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Fotbal

Haltere

Nicu Vlad suspendat pe viaţă
din activitatea sportivă

F

ostul șef al Federației
Române de Haltere,
Nicu Vlad (58 de ani),
fost campion olimpic, a
fost suspendat pe viață din
această funcție de TAS,
pentru încălcarea regulilor anti-doping.
Într-un comnunicat oficial
emis de TAS, se precizează că
Nicu Vlad a facilitat încălcarea
regulilor anti-doping de către
sportivi.
„În legătură cu fostul
președinte al Federației Internaționale de Haltere, fostul șef

Fotbal:
1,2 milioane
de bilete
pentru CM
din Quatar
Comitetul de Organizare al Cupei Mondiale din
Qatar a anunţat, miercuri,
că a vândut 1,2 milioane
de bilete pentru partidele
de la competiţia din acest
an. Informaţia a fost
prezentată de secretarul
general al comitetului,
Hassan Al-Thawadi, la
Qatar Economic Forum.
În total, s-au înregistrat 40
de milioane de solicitări
pentru evenimentul din
perioada 21 noiembrie –
18
decembrie.
Sunt
disponibile trei milioane
de locuri. “Cred că este
vorba despre un record în
ceea ce priveşte cererile.
Oamenii cumpără şi vor să
vină, fără îndoială. Vrem
să creăm un mediu în care
să existe beneficii pentru
economie, dar şi care să
fie accesibil pentru fani”, a
precizat Al-Thawadi.

al Federației Române de Haltere, fostul vicepreședinte al
comisiei anti-doping din
cadrul Federației Internaționale de Haltere fostul conducător al consiliului tehnic al
FIH, domnul Nicu Vlad:
Domnul Vlad a fost găsit vinovat pentru încălcarea Articolului 2.8 din legile antidoping la haltere (complicitate la încălcarea regulilor
anti-doping) și îi este impusă
suspendarea pe viață începând cu 16 iunie 2022.
Având în vedere cât de se-

rios s-au încălat regulile antidoping, dar și perioada
îndelungată în care acest lucru
s-a petrecut, TAS consideră că
suspendarea pe viață este
pedeapsa cea mai potrivită”, se
arată în comunicatul Camerei
Anti-Doping a Tribunalului de
Arbitraj Sportiv
De asemenea, a fost suspendat și Tamas Ajan, fost oficial al Federației Internaționale
de Haltere. Acesta a fost implicat în alterarea rezulatelor
unor probe și în complicitate la
încălcarea regulilor antidoping.
În decembrie 2021, Agenția
Internațională de Testare
(AIT), la solicitarea Federației
Internaționale de Haltere
(FIH), a înaintat plângeri la
Camera anti-doping Tribunalul de Arbitraj Sportiv cu
privire la încălcarea regulilor
anti-doping, pentru cei doi oficiali (n.r. - Nicu Vlad și Tamas
Ajan) cu privire la implicarea
aceastora în alterarea controalelor anti-doping și complicitate la încălcarea regulilor
de către mai mulți sportivi, începând cu anul 2012.

Atletism

Campionatul Naţional seniori, U23
şi Probe Combinate Seniori, U23

Retezatul Hațeg luptă pentru
promovarea în Liga a III-a

S

âmbătă echipa
Retezatul Hațeg va
evolua pe stadionul
formației Măgura Balta
din Caransebeș, în cel de
al doilea joc pentru promovarea în Liga a III-a de
fotbal.
Formația din Hateg pregătită de Dan Bona este la a
treia tentativă de a accede în
liga terță a fotbalului românesc și are cele mai marei
șanse să revină în esalonul
trei al fotbalului românesc.
Vă reamintim că în primul
joc, disputat pe terenul de la
Hațeg și la care au asistat
circa 1200 de spectatori,
gazdele din urmă cu o
săptămână au câștigat, după
un adevărat spectacol, cu
scorul final de 4-1 (2-1).
Antrenorul echipei din
Hațeg, Dan Bona,a spus la fi-

nalul partidei câștigate pe
teren propriu că: "O să pregătim foarte bine și jocul de
acolo, pentru că la fotbal se
poate întâmpla orice. Noi
suntem o echipă care trebuie
să pasăm, să ducem mingea
din aproape în aproape.
Jucătorii (nota red. de la
Hațeg) nu au experiență
foarte mare la nivel mai ridicat, dar eu spun că s-a făcut
un grup unit, avem condiții
bune, suntem susținuți bine
și spun că anul acesta chiar
merităm să promovăm. Le
mulțumim spectatorilor care
au fost la meci și ne-au încurajat. De asta m-am întors
acasă, ca să umplem stadionul la Hațeg”.
Partida de la Caransebeș
se va disputa începând cu
ora 17.30.

ANUNŢ

E

tapa finală a acestor
competiții naționale
este programată
sâmbătă și duminică pe
cocheta și moderna arenă
„Nicolae Mărășescu”
din Craiova.Federația
Română de Atletism
a comunicat lista de
validări pentru sportivii
care vor participa la
această etapă.
Pentru CSM Deva a fost
validat Raul Manuel Dan
care va concura în proba de
1500 m și Florentina Marincu -Iușco pentru proba de
săritură în lungime.
Pentru CSS Hunedoara

vor fi prezenți la competiție
Petrinia Pivniceru și Andrei
Marian care vor alerga în
probele de 100 m și 200 m
dar și Daniel Adelin Petrișor
care va alerga în proba de
800 m.
L.P.S. Cetate Deva îi va
avea în competiție pe Eliza
Enache în proba de săritura
în înălțime și pe Eric Daniel
Rus, care va participa la
proba de 3000 m obstacole
iar de la SCM Deva a fost validat săritorul cu prăjina Andrei Răzvan Deliu și
alergătoarea de semifond,
Maria Claudia Florea, pentru
probele de 800 m și 1500 m.

Rezultatele sesiunii privind depunerea cererilor de
acordare de finanţare nerambursabilă de la Bugetul
Local al comunei Vaţa de Jos pentru anul 2022
În urma depunerii cererilor privind acordarea de
finanţare nerambursabilă de la Bugetul Local al comunei
Vaţa de Jos, conform Legii 350/2005, şi în urma analizei
acestora de către Comisia numită prin Dispoziția
nr.1184/2022, au fost aprobate spre finanţare
următoarele proiecte pentru anul 2022:
-Asociaţia Sportivă Ponorul Vaţa de Jos- 40.000 lei;
- Asociaţia Club Sportiv KYO Vaţa - 10.000 lei;
- Parohia Ortodoxă Română Vaţa de Jos- 20.000 lei;
- Parohia Ortodoxa Română Basarabasa – 35.000 lei;
- Parohia Ortodoxa Română Târnava de Criş – 45.000
lei;
- Parohia Ortodoxă Română Birtin- 20.000 lei;
- Parohia Ortodoxă Română Prăvăleni- 20.000 lei;
- Parohia Ortodoxă Română Ociu- 25.200 lei.
- Parohia Ortodoxă Română Căzăneşti- 15.000 lei.
- Schitul Sf. Ioan Iacob de la Neamţ Vaţa de Sus-Bujoara - 15.000 lei.
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Sărbătoarea
Sânzienelor

V

ine odată cu vara,
fiind celebrată în
fiecare an la data de
24 iunie, când Biserica
Ortodoxă prăznuiește
Nașterea Sfântului Ioan
Botezătorul. Născută dintrun străvechi cult al soarelui, sărbătoarea este
cunoscută în popor și sub
numele de Drăgaica. Tot în
această zi, începând cu
anul 2013 este sărbătorită
și Ziua Universală a Iei,
bluza tradițională
românească, marcată de
comunitățile românești
din toată lumea.

Botezătorul a avut loc după ce
Zaharia, tatăl său, a tămâiat în
sfântul altar - loc în care
numai arhiereul intra o
singură dată pe an, în luna a
șaptea, ziua a 10 a (cf. Levitic
16, 29). Această lună din calendarul iudaic cuprindea o
parte din septembrie și alta
din octombrie. Având în
vedere cele descoperite în
Sfânta Scriptură, Sfinții Părinți
au rânduit ca ziua zămislirii
Sfântului Ioan să fie pe 23
septembrie, iar ziua de 24
iunie ca zi de naștere.

Nașterea Sfântului
Ioan Botezătorul

Sânziene – florile
Sfântului Ioan
Botezătorul

A fost vestită de Îngerul
Gavriil preotului Zaharia, în
timp ce acesta slujea la templu. Pentru că nu va da crezare celor vestite de îngerul
Gavriil, Zaharia va rămâne
mut până la punerea numelui
fiului său, scrie crestinortodox.ro.
Potrivit Sfintei Scripturi,
zămislirea Sfântului Ioan

Învăluie cu parfumul lor
unic Cerul și Pământul, aducând poate un prinos de
recunoștință Creatorului, care
le-a înzestrat cu frumusețe și
puteri tămăduitoare nebănuite. Și pentru că aceste flori
minunate înfloresc în preajma zilei de 24 iunie, când este
prăznuită Nașterea Sfântului
Ioan Botezătorul, Sânzienele

sunt numite și Florile Sfântului Ioan Botezătorul.

Vraja Sânzienelor
Ajunge la apogeu în
Noaptea de 23 spre 24 iunie,
când, potrivit credinței populare, porțile Cerului se deschid, iar lumea de dincolo
vine în contact cu lumea reală.
Sărbătoare cu origini străbune, Sânzienele sunt percepute în popor ca ființe de o
frumusețe răpitoare, înzestrate cu puteri magice, care,
spre deosebire de Iele sau
Rusalii sunt binevoitoare
omului. Adevărate preotese
ale soarelui, care plutesc în
aer sau umblă pe pământ și se
dezlănțuie în hore uimitoare,
Sânzienele împart rod bogat
holdelor, tămăduiesc bolile şi
suferinţele oamenilor.

În această noapte
magică
Există obiceiul de a se
aprinde focuri pe dealuri
unde oamenii, încinși cu
brâuri de pelin, se rotesc în

Sfântul Ioan Botezătorul a venit pe
lume cu șase luni înainte de Nașterea
Domnului Iisus Hristos, căruia i se
celebrează atât zămislirea, cât şi
naşterea şi moartea, scrie crestinortodox.ro. Sărbătoarea apare atestată docujurul
mentar din secolele IV-V, când se fixează
l o r .
definitiv şi data Crăciunului.
credința
Brâurile
potrivit căreia
sunt
aruncate
apoi în foc, ca să ardă odată cu cel care o culege va avea parte
posibilele necazuri, potrivit de noroc și fericire. Cine o
traditiisiobiceiuri.ro.
Roți culege, înfruntând curajos
aprinse de foc, simboluri ale duhurile care o păzesc, va
Soarelui, care se îndreaptă putea citi gândurile oameodată cu vara spre toamnă, se nilor și va descoperi comori
rostogolesc apoi la vale, pen- ascunse.
tru a îndepărta spiritele rele.
De asemenea, oamenii își
Tradiții și obiceiuri
înconjoară casele și câmpurile
de Sânziene
cu făclii aprinse, pentru ca
Sânzienele sunt prezente
Sânzienele să le dea rod bogat în folclorul românesc prin diși anul viitor. Iar ca să alunge verse tradiții și obiceiuri,
spiritele rele, fac zgomote specifice fiecărei zone geputernice.
ografice în parte.
După miezul nopții focurile
În unele părți din Ardeal,
se sting, oamenii pleacă spre
florile de Sânziene, albe şi galcasele lor, lăsând spiritele să
ben aurii, se fac bucheţele sau
se întoarcă în lumea de dincununi
împletite, care se
colo.
aşează pe la porți, uşi, ferestre
şi chiar în grădini printre
Floarea Albă
pomi, pentru a proteja casa şi
de Ferigă
gospodăria şi a aduce belşug.
Se spune că răsare doar în
Cununile bărbaților sunt
această noapte, existând împletite sub formă de cruce,

$

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. ....................................................
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iar a femeilor sub formă de
cerc, după care se aruncă pe
acoperișul casei. Dacă acestea
se opresc pe acoperiş, este
semn că va avea loc o nuntă
curând, iar dacă vor cădea pe
pământ, ursitul sau ursita vor
mai trebui aşteptaţi.
Sărbătoarea Sânzienelor
este considerată a fi şi momentul cel mai bun pentru
culegerea plantelor de leac,
dar şi pentru descântece. Florile și ierburile culese în
această zi se duc la biserică
pentru a fi sfințite, existând
credința că în felul acesta vor
avea o putere mai mare.

Puterea tămăduitoare
a Sânzienelor
Este unică, aceste flori minunate având în compoziția lor
o substanță deosebit de
valoroasă, susțin cercetătorii,
care ajută la vindecarea unui
număr mare de afecțiuni. În
perioada înfloririi – din iunie
până în septembrie, se
recoltează vârfurile tulpinilor,
care se usucă apoi la umbră, în
straturi subțiri.
Florile albe de Sânziene
sunt diuretice, antispastice, antireumatice, având eficacitate
și în afecțiuni ca: tulburări circulatorii, gută, icter, pleurezie,
poliartroze și reumatisme
cronice, potrivit libertatea.ro.
Florile galbene de Sânziene
au un conținut chimic mult mai
divers și fac parte din plantele
cu multiple proprietăți vindecătoare. Pot fi folosite sub
formă de infuzie, ceai, sirop,
pulbere, macerat la rece sau
tinctură.

Ceaiul
de Sânziene
Și-a dovedit eficiența, fiind
recomandat în afecțiunile
tiroidiene, în bolile sistemului
nervos, curăță ficatul și pancreasul de toxine, ajută la eliminarea nisipului de la rinichi
și vezica urinară. Este util și în
edeme renale, cistite, nefrite.

Se obține dintr-o lingură de
flori, la care se adaugă 250 ml
de apă clocotită. Infuzia se ține
timp de 15 minute la temperatura camerei, după care se
strecoară și se consumă pe
stomacul gol, cu 30 de minute
înainte de masă.
Poate fi folosit și sub formă
de macerat la rece, utilizânduse o lingură de flori de
Sânziene, peste care se toarnă
250 mililitri de apă. Se ține
6-8 ore la temperatura
camerei, apoi se strecoară și
se bea pe stomacul gol.

Infuzia concentrată
de Sânziene
Se folosește în caz de
laringită, faringită, în afecțiunile
corzilor vocale și ale glandei
tiroide. Se prepară din trei
lingurițe de Sânziene uscate și
250 ml de apă clocotită. Cu infuzia obținută se va face gargară
zilnic.

În afecțiunile glandei
tiroide
Se folosește infuzia concentrată din flori de sânziene galbene. În astfel de situație este
nevoie de câteva lingurițe de
flori uscate și mărunțite, amestecate cu 250 ml de apă clocotită.
După răcire, se face gargară, de
preferat seara, timp de două
săptămâni.

Pentru liniștirea
sistemului nervos
Se infuzează 2 lingurițe de
flori albe în 250 ml de apă
clocotită, timp de două minute și
se bea când preparatul ajunge la
o temperatură potrivită, scrie
doc.ro. Sunt recomandate 2-3
căni pe zi.

Pulberea
de Sânziene
Pentru obținerea ei se folosesc florile bine uscate și măcinate fin. Pulberea se ţine sub

limbă, timp de 10-15 minute,
apoi se înghite cu puţină apă. La
copii, doza se înjumătăţeşte, iar
adulții vor lua o linguriță, de trei
ori pe zi, scrie al.ro.

în 100 ml de apă, de trei ori pe
zi. În caz de hernie, se administrează o lingură de tinctură,
diluată într-un pahar cu apă, de
trei ori pe zi.

Tinctura
de Sânziene

Unguentul
de Sânziene

Se obține din pulberea
uscată a florilor de Sânziene,
galbene sau albe. Se poate
prepara din 20 de linguri de
pulbere, peste care se toarnă
un litru de alcool de 50 de
grade. Se lasă la macerat 14
zile, timp în care se amestecă,
în fiecare zi conținutul sticlei,
prin agitare. După macerare,
lichidul se strecoară. Se
consumă, de trei ori pe zi, timp
de 2 săptămâni, câte 1-2
lingurițe de tinctură, care se
diluează într-un pahar cu apă.
Un astfel de preparat este calmant, antiseptic, fiind recomandat a se consuma în caz de
infecții urinare, litiază renală,
calculi renali. Pentru tratamentul adjuvant al cistitei şi al bolilor renale se iau 1-2 linguriţe
de tinctură de Sânziene, diluate

Este util în caz de răni, furuncule, pentru tratarea hemoroizilor, bolilor de piele,
gutei, afecțiunilor glandei
tiroide, ulcerațiilor și tumorilor canceroase de pe laringe,
pete de bătrânețe. Se prepară
dintr-un kilogram de untură
de porc, fără sare. La untura
topită se adaugă doi pumni de
Sânziene proaspăt culese și 50
g ceară de albine. Compoziția
se amestecă ușor, cu o lingură
de lemn, până devine maronie.
Se ia de pe foc și se lasă la macerat până a doua zi, când se
încălzește din nou. După ce
amestecul se lichefiază, se
strecoară printr-un tifon, iar
preparatul obținut se păstrează la frigider. Se aplică pe locul
afectat, procedura repetânduse zilnic, până la vindecare.

Siropul de Sânziene
Gustos și parfumat, siropul
de Sânziene se prepară dintr-o
infuzie concentrată de Sânziene
(patru linguri de flori la un litru
de apă clocotită). Florile se
infuzează 15 minute, apoi
lichidul se strecoară şi se pune la
fiert cu un kilogram de zahăr,
scrie click.ro. Când siropul se
îngroaşă, se adaugă sucul unei
lămâi. După alte trei-patru clocote se stinge focul şi, când s-a
mai răcit, se toarnă în sticle.
***
• Chiar dacă remediile naturiste pe bază de Sânziene sunt eficiente și, în general, nu au efecte
secundare, specialiștii recomandă ca acestea să fie urmate cu
prudență de persoanele diagnosticate cu hipocalcemie.
• Terapeuții recomandă culegerea florilor de Sânziene în timpul prânzului, când proprietățile
lor vindecătoare sunt la nivel
maxim.
Pagini realizate de
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, 24 iunie

DIVA, ora 22,00 Adu-l urgent pe scenă!
PRO TV, ora 23,15, Imunitate

Sâmbătă, 25 iunie

PRO CINEMA, ora 22,30, Focul ei
TVR 1, ora 22,50, Ecaterina cea Mare (I)

Duminică, 26 iunie

FILM CAFE, ora 20,00, Pirații din metrou
ACASĂ, ora 21,00, Numele lui e Michael

Luni, 27 iunie

TVR 2
Duminică, 26 iunie, ora 22,10

Pasiune
Povestea filmului are loc în Londra anilor `30
unde, un cuplu de aristocrați, Madeleine și Rickie
duc o viață îndestulată, dar plictisitoare. Invitată să
stea o vreme la ei, Dinah, sora Madelenei, reușește
să le tulbure existența liniștită. Dinah, o artistă
boemă și nonconformistă, atrage ca un magnet și,
în scurt timp, ea are o aventură cu soțul surorii sale,
Rickie. Dar ceea ce începe ca o scurtă aventură
secretă devine o relație pasională distructivă, care
se întinde pe mulți ani și frânge multe inimi.

Dezlegarea integramei
din numărul trecut:

DIVA, ora 16,00, Pețitor cu blăniță
PRO CINEMA, ora 20,30, Noile aventuri ale
lui Babe

Marți, 28 iunie

DIVA, ora 16,00, Idilă în paradis
PRO CINEMA, ora 20,30, Orașul infernului

Miercuri, 29 iunie

PRO CINEMA, ora 20,30, Cel mai lung drum
PRO TV, ora 21,30, Nevastă de împrumut

• Întrebare
- De ce te afli în arestul poliției?
- M-au adus azi noapte doi polițiști, domn
căpitan!
- În stare de ebrietate?
- Da, să trăiți. Amândoi!
• Soții Ionescu și cei doi copii pleacă în
vacanță.
Pe la jumătatea drumului, mama exclamă:
- Vai, întoarce mașina că am uitat aragazul pornit! Ia foc toată casa!
- Stai liniștită mamă, îi răspunde băiatul. Nu ia
foc nimic! Am lăsat eu robinetul de la baie deschis.
• La un joc de golf
Bulă, împreună cu un prieten, jucau golf. Peste
drum se desfășoară o înmormântare, iar când
vorbeşte preotul, Bulă își dă șapca jos și păstrează
un moment de reculegere.
Văzând asta, prietenul îi spune:
– Măi Bulă, da eu nu am știut că tu ești așa de
cumsecade, mă impresionezi.
La care Bulă răspunde:
– Păi, după 30 de ani de căsnicie, măcar atât respect să am pentru ea.

Joi, 30 iunie

TVR 2, ora 20,10, Capcană infernală
PRO CINEMA, ora 20,30, Peștera

• În ploaie…
O blondă aşteaptă autobuzul în ploaie.
Un domn amabil opreşte maşina şi o întreabă:
– Domnişoară, pot să vă conduc acasă?
– Desigur. Unde locuiţi?

H - E - A - H - LAURENTIU - NEGRAITA - V - C - F - LAMINA - RAPOS - USOR - C - T - GRI - I - A - I - CASIAN - OCOL - INCA - LIMBUTA - AI - URNE
- HAI - OA - UNICA - AF - UNIT - HN - IA - IRINEU - MIT - NEA - AC - IS - MI - T - IED - OI - C - B - VIN - A - CADEA - L - DARDAI - INOT - LO - MIE
- LA - NIMFA - EBOSA - RI - BI - AD - FOISOR - IESIT - NEGRI - NE - FACE - TN - JIR - EHE - ROATA - OIER - CAVI - AVION - INTRUS
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Minutul de umor

ALTE RECOMANDĂRI:

Încă de la începutul intervalului
ar trebui să vă calculați cu
atenție bugetul. Puteți face
unele investiți de care familia
voastră are nevoie. Astrele vă
ajută să vă consolidați relația de
cuplu prin proiecte comune cu
partenerul. Vă așteaptă un concediu de vis.

LEU

TAUR
Veștile bune legate de locul de
muncă se lasă așteptate, dar vor
veni curând. Lucrurile evoluează
destul de lent în domeniul profesional și nu vă puteți aștepta la
schimbări mari. Spre final, vă
veți atinge ținta propusă și
căpătați și experiență în domeniul vostru de activitate.

FECIOARĂ

GEMENI

RAC

Sunt favorizate de astre relațiile
de muncă, iar lucrurile vor fi în
favoarea voastră. Colaborați
bine cu cei din jur și veniți cu idei
noi, profitabile. Este posibil să
stabiliți asocieri sau contracte,
de unde veți avea doar de
câștigat. Dar mare atenție, nu
riscați nimic!

Este o perioadă foarte bună
pentru voi. Începeți proiecte noi,
aducătoare de profit. Faceți pași
mici, dar siguri, spre schimbările care vă așteaptă. Vă
conturați o nouă direcție de
viață, dar stabiliți-vă prioritățile
în funcție de resursele de care
dispuneți.

BALANŢĂ

SCORPION
Evitați deciziile pripite în relația
de cuplu și căutați să fiți mai
răbdători. Orice situație dificilă
este o experiență de viață și,
până la urmă, veți reuși să
preluați controlul. Dacă pasați
greutățile altcuiva, nu rezolvați
nimic și va trebui să o luați de la
capăt.

Vă așteaptă noi provocări în
carieră, chiar un test de aptitudini sau poate veți avea șansa
de a urma o specializare. Ar fi de
dorit să nu vă faceți planuri de
concediu, să vă lăsați programul cât mai liber, pentru orice
oportunitate.

În perioada următoare sunt
șanse mari să călătoriți, poate
chiar în afara țării. Trebuie să
lăsați în urmă problemele cotidiene și să vă ocupați mai mult
de voi. La locul de muncă lucrurile merg bine și nu sunteți
nevoiți să mai rămâneți după
program.

S-ar putea să primiți o ofertă
tentantă de colaborare într-o
afacere de viitor. Merită să luați
în calcul afacerile imobiliare,
care sunt de mare viitor. Banii
de care dispuneți trebuie să-i
planificați cu atenție sau, dacă
este cazul, să vă achiziționați
casa mult dorită.

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

Vă așteaptă lucruri inedite, care
vă determină să vă schimbați
prioritățile și chiar opiniile. Nu
vă așteptați la prea multe de la
cei din jur și bazați-vă doar pe
forțele voastre atunci când vreți
să realizați ceva concret. Familia vă este aproape, dar nu vă
poate ajuta prea mult.

Urmează să treceți prin
încercări deosebite, care vă
determină să înțelegeți mai bine
ce drum trebuie să alegeți.
Situațiile care păreau fără rezolvare se vor clarifica. Dacă vă
loviți de noi obstacole, veți ști
cum să le depășești și reușiți să
ajungeți acolo unde vă doriți.

Trebuie să fiți pregătit pentru
situații imprevizibile întrucât
unele surprize neplăcute vă pot
schimba programul. Vestea
bună este că veți primi foarte
curând niște bani, cu care vă
veți rezolva toate problemele.
Nu trebuie să renunțați la planurile de vacanță.

PEŞTI
Vă bucurați de o perioadă bună
din punct de vedere financiar și
aveți mai mult timp pentru voi.
Bucurați-vă de zilele libere și
întâlniți-vă cu prietenii pe care
nu i-ați mai văzută de multă
vreme. Veți primi în continuare
oferte de colaborare, dar
selectați-le cu atenție.
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Îmi lipsea Duhul Sfânt

ntr-o zi am realizat ce
îmi lipsea… ceva fără de
care nu poți trăi, chiar
dacă ai tot ceea ce îți
dorești. Îmi lipsea Dumnezeu.
Dacă în copilărie nu am
avut o educație care să mă
apropie de El, mai târziu am
început să mă îndoiesc de
existența Lui, mai ales în momentele grele din viață. Apoi,
mă contraziceam și Îl
învinovățeam pentru pierderile și pentru eșecurile mele.
Dar de cate ori mă bucuram
de frumusețea naturii, de
aroma fructelor și de cerul
plin cu stele, simțeam nevoia
să-I mulțumesc. De câte ori
am simțit că în viața mea s-a
înfăptuit un miracol, am realizat ca numai El era răspunzător pentru asta.
Văzând că la orizont foarte
mulți tineri nu mai cred în
nimic, adică devin atei, iar unii
conducători, așa ziși globaliști,
dărâmă bisericile sau le
transformă în cluburi, în
mintea mea s-a ivit o întrebare:
„Oare exista Dumnezeu?–
m-am întrebat. Trebuie să existe! Altfel, nu îmi explic atâtea
vietăți, atâtea plante, atâta diversitate, atâta frumos, atâtea
miracole. Iar daca nu există,
atunci de ce îmi vine să plâng
ori de cate ori mă gândesc la
suferințele lui Iisus? Și de ce
simt nevoia să-I spun că Îl
iubesc? Oare nu cumva noi nu
înțelegem cu adevărat ce ar
vrea Dumnezeu ? Pentru că ne
iubește mai mult decât se
iubește pe El însuși.
Iubirea nu impune,
iubirea oferă libertate
Tata credea în Dumnezeu.
Și Dumnezeu l-a iubit, pentru
ca m-a dăruit pe mine, atunci
când el era sigur ca nu v-a
avea copii. Se aștepta la o
bătrânețe plină de singurătate
și tristețe și, probabil, se gândea că va muri singur.
De cate ori mi-a spus tata
că eu sunt un miracol în viața
lui? Sau că sunt cel mai frumos dar pe care i l-a făcut
Dumnezeu? Și cu toate acestea el se îndoia uneori de ex-

istenta lui. Mintea lui nu credea, dar sufletul lui Îl simțea.
Sunt sigur că Dumnezeu
există. Eu am nevoie de El.
Trebuie doar să-L caut și să-L
cunosc… ”
Apoi, l-am văzut pe Dumnezeu în tot ceea ce mă înconjura. L-am văzut în copilăria
mea, atunci când m-a protejat
de atâtea ori. L-am văzut în
toată iubirea pe care am
primit-o de la cei din jur. L-am
simțit în sufletul care își dorea
enorm să fiu un om bun…Dar
oare legătura nu se făcea cu
mine prin Duhul Sfânt? Există
o forță nevăzută, pe care o
simțim, care face legătura
între Dumnezeu și oameni ?
De regulă, la Rusalii este
momentul când Dumnezeu își
împlinește promisiunea de a fi
pururea cu noi, oamenii, prin
Duhul Sfânt, pe care îl trimite
în lume, întemeind Biserica
Sa. Căci, fără Duh Sfânt, nu
există Biserică.
Nu este vorba de o simplă
"coborâre" din cer a Duhului,
manifestată sub arătarea
focului (element primordial
ce simbolizează energia, lucrarea, crearea lumii). Deși
termenul “pogorâre“ are și
sensul de coborâre, nu este
doar atât. Teologic, “pogorârea” este mai bine înțeleasă
dacă ne referim la un termen
înrudit: pogorământul.
Practic este vorba de
unirea Duhului Sfânt cu firea
umană, rod al Întrupării lui
Hristos, care, Dumnezeu fiind,
unește firea divină cu cea
umană. Prin aceasta, umanitatea se face părtașă dumnezeirii, iar pogorârea la om a
lui Dumnezeu, prin Duhul
Sfânt, este o desăvârșire a
creației omului.
Cea mai frumoasă și
completă formă de prezentare a Duhului Sfânt se găsește
nu în tratate teologice complexe, ci într-o scurtă și profundă rugăciune, ce îi este
direct adresată, numită rugăciunea “Împărate ceresc” și cu
care începe aproape orice
slujbă, rostindu-se aproape
tot timpul anului bisericesc,
de la Rusalii și până la
următorul Paște. Adică, o

rugăciune tot atât de importantă ca și “Tatăl nostru”. De
aceea, este mai mult decât
necesar să cunoaștem cine
este Duhul Sfânt.
Duhul Sfânt - a treia
Persoană a Sfintei Treimi
Numită așa chiar de către
Iisus Hristos, care spune că va
veni la ucenicii săi prin Duhul
Sfânt. Și, în continuare,
regăsim toate însușirile importante ale Duhului Sfânt.
1. Împărat ceresc. Desemnează divinitatea Duhului
Sfânt, ce-a de-a treia persoană
a Sfintei Treimi, egală cu Tatăl
și Fiul. De altfel, pentru a preciza foarte clar firea divină a
Duhului, al doilea Sinod Ecumenic (Constantinopol, 381)
va dedica articolul 8 din Crez
faptului că noi credem în
Duhul Sfânt ca fiind Dumnezeu “
2. Duhul Sfânt este mângâietor. Însuși Hristos arată că
Duhul Sfânt va mângâia
lumea, cum și Iisus a făcut-o.
El promite ucenicilor (întristați la auzul veștii că Hristos
se va sui la Tatăl) că nu îi va
lăsa orfani, ci va veni la ei, dar
sub altă lucrare, veșnică: “Şi
Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi alt
Mângâietor vă va da vouă,
pentru ca în veac să rămână
cu voi” (Ioan 14, 16).
3. Tot Hristos spune că
Duhul Sfânt este un Duh al
Adevărului Divin, în cadrul
aceleiași promisiuni de
revenire la ucenici: “Duhul
Adevărului, pe Care lumea nuL poate primi, pentru că nu-L
vede şi nici nu-L cunoaşte; Îl
cunoaşteţi voi, de vreme ce la
voi rămâne şi întru voi va fi.”
(Ioan 14,17). Aici, termenul
“lumea” nu desemnează
creația întreagă, ci lumescul,
tot ceea ce întoarce spatele lui
Dumnezeu, și pentru care nici
Hristos nu se poate ruga, nu
pentru că n-ar vrea sau n-ar
putea, ci pentru că nu este
cunoscut de lumesc: “Iar viaţa
veşnică aceasta este: Să Te
cunoască pe Tine, singurul
Dumnezeu adevărat, şi pe
Iisus Hristos, pe Care L-ai
trimis.
Adevărul divin (Hristos

Însuși) este singurul care
eliberează omul din robia
păcatului și îi redă adevărata
libertate. “Dacă veţi rămâne
întru cuvântul Meu... veţi
cunoaşte
adevărul,
iar
adevărul vă va face liberi“.
Însuși Hristos se autodefinește ca fiind Calea, Adevărul
și Viața. Este și motivul pentru
care Duhul Adevărului mai
este numit și Duhul lui Hristos, cel prin care Hristos
lucrează în Biserică. “Dar când
va veni Acela, Duhul
Adevărului, El vă va călăuzi
întru tot adevărul;
4. Fiind Dumnezeu, Duhul
Sfânt este omniprezent. Cu
toate acestea, există un singur
loc unde nu poate fi prezent:
lumea păcatului, care nu
poate cunoaște sfințenia lui
Dumnezeu. Căci sfințenia nu
este ceva magic, care vine
peste om împotriva voinței
sale sau fără ca el să cunoască.
Dimpotrivă, sfințenia este
asumare deplină și conștientă
a unei vieți morale.
5. Când Dumnezeu a făcut
lumea, a privit și a văzut că
toate erau “bune foarte”. Adică
erau bune potrivit scopului cu
care au fost făcute. Dar împlinirea acestui scop nu se
face decât prin exercitarea
binelui, a virtuților, a sfințeniei. Când nu se întâmplă
aceasta, apare opusul, adică
răul. Prin urmare, binele nu se
poate împlini decât prin
Duhul Sfânt, adică prin iubire
și adevăr”.
Poate părea alambicată
explicația de mai sus, dar să
ne gândim:
De unde suferința și
răul din lume?
Cum pot fi ele depășite,
dacă nu doar prin iubire și
adevăr? Adică printr-un Duh
Sfânt. Căci prin termenul
“duh” se înțelege definirea
unei stări sufletești, a unei
atitudini duhovnicești. Care
poate fi bună sau rea. De
aceea, nu există doar Duh
Sfânt, ci și duhuri rele,
”căzute” din înălțimea sfântă
a iubirii.
Sfințenia înseamnă iubire.

Iar lucrarea în lume a Duhului
Sfânt este, în esență, lucrarea
iubirii. Căci, dincolo de toate
teologhisirile despre Dumnezeu, rămâne un adevăr simplu și etern: “Cel ce nu iubeşte,
nu L-a cunoscut pe Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este
iubire.” ( 1 Ioan 4,8)
Dacă am vorbit de însușirile și lucrarea Duhului Sfânt,
se cuvine să amintim și roadele Duhului Sfânt. Ele sunt
amintite atât în Noul Testament, cât și în Vechiul Testament.
Părerea mea este că acum
avem cea mai mare ,,luptă”
între forțele răului și cele ale
binelui. Este o luptă pentru
supraviețuirea
omenirii.
Credința, indiferent ce religie,
ne aduce pace, liniște, devenind mai încrezători în noi.
Trebuie ca peste tot, ca și în
știință și în credință schimbat
ceva, nu trebuie să transformam ,,ceva să devenim...stat
în stat”. Să nu uitam că și
statul eșuează, poate intra în
disoluție sau ne ducem spre
un ,,haotism” fără ieșire. Dar
să credem și să avem încredere în noi, să nu stăm cu
gândul numai la bani și averi.
Trebuie să ne întoarcem fața
spre Dumnezeu și să trecem
pragul bisericilor, să ne rugăm
acum, în aceste momente
grele, când avem și războiul,
altă pandemie, inventata sau
nu, la ușă.
Doamne ajută! Să ne rugăm la Dumnezeu pentru
credință, sănătate, iubire și
împliniri, pace pe pământ.
Prof. Ioan Romeo Mânzală
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canelloni cu brânză și sPanac

inGreDiente

zmeura
Cu o dulceață și aromă aparte, zmeura conține vitamine,
minerale și o mare cantitate de antioxidanți, având proprietatea de a proteja organismul și de a neutraliza radicalii liberi.
Potrivit cercetătorilor, antioxidanții din conținutul fructului
acționează asupra procesului de îmbătrânire, diminuând formarea ridurilor. De asemenea, protejează organismul împotriva durerilor și scade efectele reacțiilor alergice. Anumiți
compuși din zmeură acționează antimicrobian, oprind dezvoltarea microorganismelor precum ciupercile și bacteriile.
Acest fruct s-a dovedit a fi bun în lupta cu celulele canceroase.
Sucul natural de zmeură, folosit în amestec cu alte fructe,
stimulează pofta de mâncare.

Dulceață de zmeură
ingrediente:1 kg de zmeură, 800 grame de zahăr, o
lămâie.
modul de preparare:
Fructele bine coapte se spală, se curăță de codițe, după
care se pun la scurs într-o strecurătoare. După ce s-au scurs,
fructele se toarnă într-o cratiță, unde se adaugă și zahărul.
Compoziția se stropeşte cu zeama de la o lămâie şi se lasă la
rece, cel puțin două ore. După acest interval, vasul cu zmeură
se pune la fiert. Când începe să facă spună, aceasta se va lua
cu o lingură de lemn. Se amestecă destul de des, ca să nu se
prindă. În momentul în care siropul este legat, dulceața se
poate lua de pe foc. Se lasă la răcit, apoi se toarnă în borcanele
sterilizate, se capsează și se ține într-un loc aerisit și răcoros.

o cutie paste cannelloni, 500 gr brânză de vaci slabă
/ ricotta, 100 gr brânză sărată (telemea sau altă brânzî
sărată la alegere), 100 gr cremă de brânză cu mărar,
un ou (opționl), 50 ml ulei de măsline, 200 gr spanac
proaspăt, 400 ml suc roșii, 50 gr cheddar (parmezan
etc), usturoi, sare, piper, nucșoară, apă
mod de preparare:
Se pregătește un vas în care
se amestecă bine brânza slabă
cu crema de brânză cu mărar.
Se rade apoi brânza sărată, se
adaugă, oul, sare și piper, apoi
in gredientele se amestecă
bine, până la omogenizare.
Separat într-o tigaie, se
pune ulei de măsline și câțiva

căței de usturoi presați, care
vor da mai multă aromă. Se
adaugă apoi spanacul spălat și
tăiat mărunt, care se lasă 2-3
minute pe foc, cât să se
pătrundă aroma usturoiului și
să capete o culoare frumoasă,
apoi peste el se pune brânza,
se amestecă bine și se ia de pe
foc.

După ce se răcorește, cu
ajutorul unui poche sau a unei
lingurițe se umplu pastele.
Se pregătește apoi o formă
termorezistentă în care se
pune ulei, un strat de suc de
roșii, un strat de cannelloni. Se
adaugă apă cât să acopere
pastele umplute, apoi se
toarnă iarăși un strat de suc
de roșii și se adaugă condimentele.
Deasupra se rade cheddar
sau parmezan, apoi tava se dă
la cuptorul încins, pentru 2025 de minute, până capătă o
culoare aurie deasupra.

Prăjitură cu iaurt și zmeură

inGreDiente
5 ouă, 80 ml ulei, 200 ml iaurt, puțină sare, 200 g
zahăr, 220 g făină, un praf de copt, 3 linguri zeamă de
lămâie, 200 g zmeură plus 2 linguri de făină, 2 plicuri
de zahăr vanilat.
mod de preparare:
Pentru început, gălbenușurile se vor separa de
albușuri, care se mixează cu
zahărul, până se obține o
spumă consistentă.
Gălbenușurile se adaugă
pe rând, mixându-se în con-

tinuare, apoi uleiul, iaurtul,
praful de copt stins cu suc de
lămâie. La final se adaugă
făina în ploaie, cu mișcări
ușoare până la omogenizare,
apoi sarea și aromele preferate. Compoziția obținută se
toarnă într-o tavă termore-

zistentă, tapetată cu hârtie de
copt. După ce se nivelează,
deasupra se pune și zmeura
pudrată cu făină, apoi tava se
dă la cuptor pentru 30-35 de
minute, până ce prăjitura se
rumenește frumos.
După ce se scoate din cuptor, prăjitura se pudrează cu
zahăr vanilat.
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IMOBILIARe
l Vând casă, 2 corpuri, 6 camere,
2 băi, beci, CT, termopan, teren 2334,
zona Costești sau schimb cu apartament în Deva, plus diferență. Preț:
75.000 euro, telefon: 0725.452.888.
l Vând apartament 4 camere,
garaj sub bloc, zona IRE Deva, et.2,
107 mp, 2 băi, CT, termopan, renovat,
semimobilat. Fără agenți și fără
bancă! Preț: 110.000 euro, negociabil,
telefon: 0254.215.212.

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

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

Vând casă în Deva, zona
spitalului, rezistentă, pretabilă şi
pentru supraetajare, cu 3 camere,
baie, bucătărie, două holuri cu două
ieşiri, pivniţă spaţioasă, în curte încă
o casă gen garsonieră, două garaje,
grădină şi viţă de vie. Preţ negociabil.
Telefon: 0724.451.762.
l

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

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.
l

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 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 apartament 3 camere,
bucătărie, baie, fără îmbunătățiri. Preț:
30.000 euro, tel. 0737.148.544.90.

TALOn De AnunŢ GRATuiT PenTRu

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

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

l Vând casă de vacanță în
Săcărâmb, cu teren 1500 mp, P+1 din
lemn, 2 camere, bucătărie, baie cu duș,
hidrofor,boiler, sobe teracotă, pe
lemne. Preț: 25.000, tel. 0722.564.004.
l Vând apartament 2 camere,
Deva, zona hotel Deva, parter, 55 mp.
Preț: 49.000 euro, negociabil, fără
agenții. Telefon: 0254.215.212.
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
l Închiriez apartament central,
două camere, etaj 1. Tel: 0745.750.705.

Ofer pentru închiriat apartament 2 camere, et.3, cu balcon, CT, termopan, AC, mobilat și utilat modern.
Telefon:0721.055.313.
l

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 teren intravilan în Cristur,
str. Principală, între case, 2160 mp, FS
21,5, toate utilitățile. Preț: 150.000 lei,
negociabil, telefon: 0745.202.448.
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.

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.
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PeTROŞANI: Magazin CARREFOUR
***********
Răspunderea pentru conţinutul articolelor
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l Vând 0,38 ha teren în Lunca
Crișului, comuna Baia de Criș, întabulat. 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 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 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.

Vând planetare Dacia 1300, 2
bucăți, electromotor Dacia 1300, alternator, disc ambreiaj Dacia 1310,
radiator mare Dacia 1410. Prețuri negociabile, telefon: 0720.731.280.

MATRIMONIALE

l

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.

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

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 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 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

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.

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

AUTO
Vând remorcă Stema, acte la zi,
înmatriculată. Preț: 2500 lei, telefon:
0730.818.130.
l

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 tău. Insistă!

l

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
Căminul de persoane vârstnice
din Cristur angajează:
infirmieră, îngrijitoare și

femeie de servici.

Relații la telefon 0753.083.333.
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.

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

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.

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,
prin conţinutul lor, legea.

l Tânără, ardeleancă, serioasă și
sinceră, doresc să cunosc un tânăr serios, pentru prietenie-căsătorie. Telefon: 0755.989.171.
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.

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

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.

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

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.
l Domn, 55 ani, situație materială
foarte bună, doresc să cunosc o femeie
serioasă pentru prietenie sau
căsătorie. Tel. 0748.665.338.
l Văduv, 63 de ani, doresc să
cunosc o doamnă de vârstă apropiată
pentru prietenie, eventual căsătorie.
Telefon: 0746.817.937.

l Domn, 62 de ani, serios și sincer, pensionar cu locuință, nealcoolic,
nefumător, fără obligații, doresc să
cunosc o doamnă pentru căsătorie.
Rog seriozitate! Tel.0737.192.061.
l Tânăr, 34 de ani, 1,98 m, din
Brad, absolvent de electronică şi
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 Vând ceas de perete tip
pendulă, culoare bej, aproape
nefolosită, provenienţă Rusia, cu
anunţare sonoră la 30 şi 60 de minute.
Preţ negociabil. Tel. 0724.451.762.
l Vând lăzi stupi, rame și alte
accesorii apicole, noi și vechi. Preț:
70-200 lei/bucată și cabană apicolă
mobilă, demontabilă, preț 900 lei
telefon: 0730.818.130.
l Vând car, plug, rotițe, grapă,
plug, roți de car. Preț negociabil, telefon: 0732.052.844
l Vând preșuri și covoare din
lână, țesute manual, noi. Preț negociabil, telefon: 0732.052.844.
l Vând celular Samsung Galaxy,
în stare bună de funcționare. Preț: 200
lei, telefon: 0721.474.843.
l Vând bicicletă Shimano, ghidon
înalt, nou, 2 coșuri metal pentru
cumpărături, semnalizare spate,
sonerie puternică, wirles fără fir,
faruri nemțești, trelock, încărcare
USB, genți duble. Preț: 1400 lei,
telefon: 0741.087.825.
l Vând aspirator Bronson, nu
necesită sac, cu apă, putere reglabilă.
Preț: 280 lei, telefon: 0743.137.888.
l Vând centrifugă apicolă inox, cu
3 rame, cu capac și picioare, manuală
(Serbia). Preț: 1000 lei, telefon:
0730.818.130.
l Vând țuică de mere, curată,
dublu rafinată, de 60 grade. Preț: 35
lei/litru, Vața de Jos, telefon:
0744.398.487.
l Rebobinez motoare electrice, la
prețuri accesibile, cu garanție, Vața de
jos, 0744.398.487.
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Ziua universală a iei, sărbătorită
în judeţ – „În ie, cu mândrie”
deva – Ziua universală a
iei va fi marcată în judeţul
Hunedoara printr-un eveniment ce va avea loc vineri, 24
iunie, de la ora 14,00, în Parcul Cetăţii din Deva.
Intitulată „În ie, cu mândrie”,
manifestarea este organizată
de Consiliul Județean Hunedoara și Direcția Generală de
Administrare Monumente și
Promovare Turistică Hunedoara, în parteneriat cu Centrul de Cultură și Artă al
Județului Hunedoara și
Asociația Producătorilor de
Produse Tradiționale și Ecologice Hunedoara.
“Îmbrăcăm cu toții ia
tradițională românească și

sărbătorim împreună o zi
specială - Ziua Universală a
Iei – tradiţie românească de
o frumuseţe unică. Ansambluri folclorice din județul
Hunedoara, tradiții, interpreți și muzică de calitate,
produse tradiționale și voie
bună - toate vor anima parcul de la poalele Cetății. Ziua
Universală a Iei ne reamintește în fiecare an de cămașa
tradițională românească,
obiect vestimentar cu care
ne mândrim. Ea vorbește de
la sine despre propriile noastre origini și rădăcinile pe
care le avem. Ia scoate în
evidență frumusețea, iar în
ultimii ani a început să fie tot

Nedeea Sânzienelor, la Straja
Lupeni – Nedeea Sânzienelor va avea loc, pe 24 iunie,
în staţiunea Straja, de lângă Lupeni, sărbătoarea fiind
legată de cultul recoltei, al vegetaţiei şi al fecundităţii.
Atracţia sărbătorii o reprezintă concursul de cai, în cadrul
căruia călăreţii trebuie să poarte, în mod obligatoriu,
straie populare româneşti autentice, specifice zonei din
care provin. Conform unei tradiţii de sute de ani, flăcăii
din cătunele de munte, proprietari de turme de oi, se întrec pe un traseu greoi, în munţi, călare pe cei mai de
seamă armăsari, majoritatea făcând faţă cu brio
provocărilor impuse de traseu.

Mocăniţa de la Crişcior va
circula în week-end, din 2 iulie

M

ocănița de la
Crișcior, din Țara
Moților, va fi
repusă în funcțiune în
această vară pentru
a-i plimba pe turiști
și localnici.
Trenul de epocă, tractat de
locomotiva cu aburi, va circula, începând din data de 2
iulie, în fiecare sâmbătă și
duminică, până în 11 septembrie.
Plecările sunt programate
la orele 11,00, 13,00 și 15,00

din gara din Crișcior și la orele
12.00, 14.00 și 16.00 de la
gara din Brad. Operatorul
precizează că nu există retur
petru cursa de la ora 16.00.
Traseul măsoară şapte
kilometri, iar o plimbare
durează circa 45 de minute.
Plimbările se fac cu rezervare
şi cu un număr minim de 20
de persoane. Dacă aceste
condiții nu sunt îndeplinite,
cursa poate fi anulată, iar programul va suferi modificări.
Prețul unui bilet pentru
plimbarea dus-întors este de
25 de lei pentru adulți, respectiv 15 lei pentru copii.
Calea ferată pe care circulă
mocăniţa a fost construită în
anul 1907, când era folosită
pentru transportul cărbunelui.
Linia a funcţionat până în
anul 1998, iar din 2001 este
folosită în scop turistic.

mai apreciată”, a menţionat
directorul
general
al
DGAMPT Hunedoara, Radu
Barb.
Sărbătoarea „cămăşii cu
altiţă”, cum mai este denumită ia, a fost iniţiată în anul
2013 de comunitatea La
Blouse Roumaine, care a
dorit ca bluza tradiţională
românească împreună cu
tradiţia noastră moştenită
din timpuri imemoriale, să
devină un adevărat brand de
ţară, recunoscut în întreaga

Haţeg - Ziua Iei va încheia
seria de evenimente din Geoparcul Internaţional UNESCO
Ţara Haţegului reunite sub
genericul Săptămâna Europeană a Geoparcurilor. Evenimentul va avea loc la Haţeg,
vineri, de la ora 13,00, şi este
menit să le reamintească celor
prezenţi de portul popular,
tradiţiile, obiceiurile de odinioară. El va fi organizat împreună
cu
Cooperativa
Haţegana şi va include o paradă
a iilor tradiţionale cusute de
membrele Cooperativei. „Voluntarii pentru Geoparc vor îndeplini rolul de modele care
vor defila în faţa publicului
purtând tradiţionala bluză
românească. Sărbătoarea va fi
completată cu un moment de
dansuri şi jocuri populare interpretate de Ansamblul "Ritmuri haţegane". Cei care vor
veni în curtea Cooperativei
Haţegana (în spatele Primăriei
Oraşului Haţeg), începând cu
ora 13.00, vor putea participa şi
la ateliere de împletit coroniţe
din flori de sânziene şi brăţări,
asemenea podoabelor femeilor
de odinioară”, a transmis Geoparcul UNESCO Ţara Haţegului.

„Săpături arheologice sistematice în Munții Orăștiei”

L

ucrările se desfășoară
în cetatea dacică de la
Luncani-Piatra Roșie,
unul dintre siturile emblematice ale ansamblului,
datorită peisajului aparte,
topografiei monumentelor
antice, precum și
importanței obiectelor
descoperite.
Unul dintre obiectivele
campaniei din 2022 constă în
documentarea clădirii cu absidă de pe Terasa I, unde
cercetările anterioare au dez-
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lume. Chiar denumirea comunităţii reprezintă, de fapt,
titlul unui tablou realizat de
pictorul francez Henri Matisse care realiza o imortalizare a iei româneşti – “La
blouse roumaine”, în 1940 –
creaţia fiind expusă la
Muzeul Naţional de Artă
Modernă din Paris.
Ziua de 24 iunie coincide
cu Sărbătoarea Sânzienelor,
aluzie la faptul că în tradiţia
noastră populară, acestea
erau îmbrăcate în ii.

Sărbătoarea iei
româneşti în
Geoparcul
Ţara Haţegului
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văluit un plan complex al edificiului cu arhitectură monumentală.
A doua unitate de săpătură
a fost deschisă pe platoul
cetății, în partea nordică a
construcției k-o identificate
în anul 1949 de colectivul
condus de Constantin Daicoviciu. Extinderea cercetărilor
se impune pentru a documenta în detaliu planimetria
și pentru a strânge date cu
privire la funcționalitatea
acestei construcții elaborate.

Cercetările arheologice coordonate de Universitatea
Babeș-Bolyai sunt finanțate
de către Consiliul Județean
Hunedoara (Direcția Generală
de Administrare Monumente
și Promovare Turistică), în
cadrul colaborării cu Muzeul
Național de Istorie a Transilvaniei - Cluj-Napoca, Muzeul
Civilizației Dacice și Romane Deva, Muzeul Județean Mureș
și Institutul de Arheologie
Vasile Pârvan – București.

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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