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22 Decembrie - Ziua Victoriei Revoluþiei Române
ºi a Libertãþii, marcatã la Drobeta Turnu Severin

Miercuri, 22 decembrie, când marcãm
32 de ani de la Victoria Revoluþiei Române ºi a
Libertãþii, la Drobeta Turnu Severin a fost
organizatã o ceremonie militarã la Monumentul
Eroilor Revoluþiei din zona Casei Tineretului.
   Începând cu ora 10.00, în prezenþa
oficialitãþilor, a revoluþionarilor, a rudelor celor
decedaþi în timpul Revoluþie ºi a severinenilor

s-a intonat Imnul Naþional al României, dupã
care a avut loc o slujbã religioasã.
   “Fãrã lupta eroilor Revoluþiei din 1989, fãrã
sacrificiul ºi curajul lor, nu ar fi fost posibil ca
astãzi noi sã visãm ºi sã ne exprimãm liberi.
Datoria noastrã este sã-i omagiem cu cinste ºi
onoare pe aceºti eroi, care au pus libertatea mai
presus de propria viaþã ºi sã luptãm pentru ca

idealurile lor de demnitate ºi democraþie sã fie
pãstrate cu sfinþenie în societatea noastrã”, a spus
prefectul judeþului Mehedinþi, Cristinel PAVEL.
   Dupã momentul dedicat discursurilor, ceremonia
a continuat cu depunerea coroanelor de flori în
memoria eroilor Revoluþiei ºi parada militarã.

INSTITUÞIA PREFECTULUI JUDEÞUL MEHEDINÞI

Numãrul urmãtor al ziarului
“Obiectiv mehedinþean” apare pe data de 6 ianuarie 2022.

Sã ne reîntâlnim sãnãtoºi.
Sãrbãtori fericite ºi dorinþe împlinite.

La mulþi ani!
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     Marþi, 21 decembrie, în sala
mare de ºedinþe a Palatului
Administrativ din Drobeta Turnu
Severin, s-a desfãºurat ultima
ºedinþã din acest an a Colegiului
Prefectural. La ºedinþã au
participat prefectul Cristinel
Pavel, subprefectul Doina Dobre,
directorii serviciilor publice
deconcentrate ºi reprezentanþii
structurilor MAI din judeþ.

Comisariatul Judeþean pentru
Protecþia Consumatorilor
Mehedinþi a prezentat o informare
privind acþiunile de control pe care le desfãºoarã
în aceastã perioadã pentru verificarea modului
cum sunt comercializate produsele alimentare
specifice sãrbãtorilor de iarnã.
   Direcþia Silvicã Mehedinþi a adus în
atenþia membrilor Colegiului Prefectural o

Ultima ºedinþã a Colegiului Prefectural din acest an

Preºcolarii ºi ºcolarii din ciclul primar
ºi gimnazial care provin din familii defavorizate
vor primi tichete în valoare de 500 de lei pentru
a cumpãra rechizite ºcolare.
   Acest proiect cu finanþare europeanã a fost
iniþiat de Guvernul Liberal în 2020 prin
Ministerul Investiþiilor ºi Proiectelor Europene
în parteneriat cu Ministerul Educaþiei.
   La nivelul judeþului Mehedinþi vor beneficia
de acest program un numãr de 3630 de
preºcolari ºi ºcolari care provin din familii
modeste, scopul final al proiectului fiind acela
de a reduce abandonul ºcolar în rândul copiilor!

Tichete în valoare de 500 de lei pentru a cumpãra rechizite ºcolare
pentru preºcolarii ºi ºcolarii care provin din familii defavorizate

informare privind recoltarea ºi valorificarea
masei lemnoase ºi a altor produse ale
pãduri i,  iar ANIF- f i l iala Mehedinþi  a
prezentat stadiul lucrãrilor de investiþii ºi al
lucrãrilor la infrastructura de irigaþii pe
semestrul I al anului 2021.

INSTITUÞIA PREFECTULUI JUDEÞUL MEHEDINÞI

Încheiem ºi
acest an,

curând, ºi nu
putem spune cã
a fost un an mai

greu decât cel
precedent -

când pandemia
ne-a secerat din

picioare - dar
nu a fost, cu

certitudine, nici
unul dintre acei
ani buni ai vieþii noastre, cãci a fost brãzdat de

dificultãþi ºi teamã de la un capãt la altul, cu
diferenþa cã am fost mai cãliþi poate, mai

obiºnuiþi cumva cu rãul ºi cu consecinþele lui.
   A fost anul Delta ºi Omicron. Dar ºi anul în
care a cãzut guvernul lui Superman-Cîþu, cu tot
ridicolul sãu, ºi peste aceastã cãdere deloc
glorioasã s-a ridicat o formulã de guvernare
neaºteptatã, cu PSD ºi PNL în prim plan, formulã
la care se aflã un Klaus Johannis aflat în declin,
un preºedinte de pluº peste o þarã în agonie.
   Colac peste pupãzã, dar tot în tonurile de gri-
ridicol ale vremii, vine ºi protestul AUR de la
Parlament, cu forþarea intrãrii ºi un scandal
vehement ºi ciudat, patronat de un „patriotism”
dacopat caduc ºi inautentic, cu feþe proletare
obosite ºi derizorii sub pancarde ºi steaguri nou-
nouþe, abia luate din magazin. O Românie
întoarsã cu susul în jos, cumva jalnicã ºi
înduioºãtoare,  din care facem parte cu toþii, cei
de aici ºi cei plecaþi de aici. O Românie care nu
mai crede în ea însãºi dar se chinuie sã respire
sub un munte de intoxicaþii, manipulãri, prostie
ºi grobianism. O Românie sugrumatã de
grobianismul politic ºi de haidamacii plãtiþi sã
scandeze orice, oricând.
   Aºa încheiem acest an, ºi aºa intrãm, cu toþii
în atmosfera Sfintelor Sãrbãtori, cu bune, cu
rele, cu împliniri, cu eºecuri, cu dezamãgiri ºi
bucurii, cu cei nou nãscuþi ºi cu cei rãpuºi prea
repede de o molimã devastatoare. Sã ne rugãm
ca anul ce vine sã fie mai îngãduitor cu noi. Sã
fim sãnãtoºi ºi sã ne putem duce viaþa în bucurie
ºi împlinire. Sãrbãtori luminate, tuturor!

România sugrumatã

 Daniel Cîrjan, viceprimar al
municipiului Drobeta Turnu Severin

Misiunea a avut o adâncã
încãrcãturã emoþionalã. Îmbrãcaþi în
straie de sãrbãtoare, copiii au recitat
poezii ºi au cântat colinde, bucurând
pompierii cu programul lor artistic.

Pompierii mehedinþeni l-au ajutat pe Moº Crãciun
Vineri a fost o zi
specialã pentru

pompierii mehedinþeni,
care au avut onoarea

de a-l ajuta pe Moº
Crãciun sã ajungã la 45

de preºcolari din
localitatea Bãlãciþa.

Eforturile preºcolarilor, care s-au
dovedit a fi deosebit de receptivi la
îndrumãrile dascãlilor, au fost
rãsplãtite de cãtre pompieri cu dulciuri
ºi jucãrii.  continuare în pag. 10
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Douã evenimente de înaltã
þinutã culturalã, vineri, 17
decembrie, la Palatul cultural
“Teodor Costescu”: vernisajul
expoziþiei de picturã COCOªI ºi
lansarea volumului “COSMOPOLIS.
Eseuri despre noi ºi viaþa în Cetate”,
ambele sub semnãtura prof. univ. dr.
Mihai GHICA, celãlalt eveniment
fiind ediþia a XVII-a a Festivalului de

literaturã SENSUL IUBIRII.
   Pictor ºi eseist, în acelaºi timp,
Mihai Ghica este unul dintre cei mai
importanþi filologi ai acestui timp, cu
doctorat ºi studii aprofundate în
filosofie în Franþa, scriitor ºi membru
USR, domnia-sa a venit la Severin la
invitaþia Dacielei Rotaru ºi a Palatului
culturii, prilej cu care nu doar a adus
prinos din creaþia sa, ci a mãrturisit
ºi faptul cã este legat de urbea
severineanã ºi mehedinþeanã printr-
o serie de foºti elevi de liceu sau de

COCOªI, COSMOPOLIS, SENSUL IUBIRII ºi ENCICLOPEDIA Mehedinþiului
masteranzi în filologie la Universitatea
din Craiova, unde este cadru
universitar, acum, aceºtia activând în
Mehedinþi, de asemenea, pentru a lua
contact cu mediul cultural
severinean, despre care avea ºi are
mai multe informaþii, în care are mai
mulþi prieteni literaþi, oameni de
culturã cu care a dezvoltat relaþii
de-a lungul timpului.

   Despre exponatele
cu care a venit,
tablouri având ca
subiect cocoºul, a
vorbit dr. Maria
Bãlãceanu, Ada Talin -
Oraviþa - invitatã
specialã a autorului,
Victor Rusu, scriitor,
aceºtia doi din urmã
fãcând referiri asupra
simbolurilor ºi
s e m n i f i c a þ i i l o r
tradiþionale ori

ezoterice ale cocoºului în cultura
româneascã ºi universalã.
   Despre volumul de eseuri, a vorbit
prof. Dan ªalapa, cu o scurtã
incursiune în termenul “cosmopolis”,
care dã titlul, remarcându-i
originalitatea, licenþa etimologicã de
autor, alcãtuit fiind din douã cuvinte
“cosmos”, ºi „polis”, în combinaþia
lor semnificând ideea de cetate-stat
de dimensiuni cosmice, adicã o
organizare a comunitãþii inspiratã de
ordinea universului, lipsitã pe cât

posibil de agresivitate, intoleranþã.
Eseurile conþinute în carte pleacã de
la mari teme ale spiritualitãþii, ale
filosofiei ºi dimensiunii socio-politice
a noii societãþi, cu recurs la filosofi
celebri, mai ales din cultura francezã.
   La final, autorul a oferit autografe
pe cãrþile de la standul special
amenajat, a acordat interviuri, a
schimbat idei ºi opinii cu invitaþii,
cu reprezentanþii mass media.
   De cealaltã parte, Festivalul
SENSUL IUBIRII a reconfirmat
amplitudinea evenimenþialã pe care
a cãpãtat-o de mai multã vreme,
acum, Ileana Roman ºi Emilia
Mihãilescu, manager al Centrului
cultural “Nichita Stãnescu”,
organizator principal, cu finanþare a
Consiliului judeþean Mehedinþi, au
introdus, pe rând, punctele
concepute a fi derulate. Mai întâi, s-a
lansat ENCICLOPEDIA JUDEÞULUI
MEHEDINÞI, o lucrare de 1000 de
pagini, semnatã de Ileana Roman ºi
Tudor Rãþoi, cu sprijin larg al lui
Marius Arbãnaºi, Nicolae Chipurici
(documentar, acesta nemaifiind în
viaþã), Alina Cotan. Lucrarea este de-
a dreptul impresionantã, reuºind sã
aducã la un loc o serie de informaþii
din varii domenii de activitate,
oameni, fapte, locuri, dar ºi istorie,
culturã, industrie, geografie,
etnografie, religie etc, multe dintre
acestea fiind în premierã absolutã,
aduse în spaþiul public, carte pe care
Victor Rusu a numit-o drept “carte-
monument”. Cartea a fost
prezentatã, cu largi ºi profunde
argumente ºi comentarii, de prof.
univ. dr. Dinicã Ciobotea.

   A urmat o serie de lansãri de carte
ºi revistã - RÃSTIMP, ultimele douã
numere, sub redactoratul lui dr.
Cornel Boteanu -  dintre care amintim
JURNALUL MEU DIN PANDEMIE,
autor, Doina Grigore, prezentat de
Dan ªalapa, MEMORIA OGLINZII, de
dr. Marius Arbãnaºi, poezie, prezentat
de dr. Florian Copcea, ALTE SECERI,
ALTE CIOCANE de Nicolae Caliþoiu,
poezie, prezentat de Victor Rusu,
POSADA DIN PLAIUL CLOªANILOR
de Cornel Boteanu, prezentat de dr.
Tudor Rãþoi, ºi un alt volum de poezie,
CÂNTECUL LUPULUI - semnat de
Adrian Pop, plecat de ceva vreme la
ceruri, volum îngrijit de Amocq.
   Emilia Mihãilescu a decernat
premiile Centrului cultural pe
2021 lui Nina Ceranu (OPERA
OMNIA), Marius Arbãnaºi, Florian
Copcea, Cornel Boteanu, acestora
pentru creaþie literarã, criticã ºi,
respectiv, istoriografie.
   Societatea Scriitorilor Danubieni -
preºedinte Nicolae JINGA, poet, laureat
al premiului OPERA OMNIA 2020 al
filialei USR Craiova - a decernat
premiile sale, separat, pentru mai multe
activitãþi culturale în care s-au remarcat
titularii lor, între aceºtia: Victor Rusu
(criticã literarã), Doina Grigore (carte-
jurnal de cãlãtorii), Cornel Boteanu
(carte-studiu istoriografic), Dan
ªalapa (publicisticã).
   Evenimentele au fost girate de
Consiliul judeþean Mehedinþi,
Primãria Drobeta Turnu Severin,
Centru cultural “Nichita Stãnescu”,
Palatul culturii „Teodor Costescu”,
Societatea Scriitorilor Danubieni.

 Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sãrbãtori sã ningã asupra
dumneavoastrã doar bucurie ºi senin, prosperitate, veselie ºi

sãnãtate în anul ce vine!
Sãrbãtori Fericite ºi La Mulþi Ani!

Marius SCRECIU,
PRIMARUL MUNICIPIULUI DROBETA TURNU SEVERIN  Dan ªalapa
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În Duminica dinaintea Naºterii
Domnului a Sfinþilor Pãrinþi,
Preasfinþitul Pãrinte Nicodim,
Episcopul Severinului ºi Strehaiei
a sãvârºit Sfânta ºi Dumnezeiasca
Liturghie la parohia “Sfântului
Proroc Ilie Tesviteanul” din Drobeta
Turnu Severin, înconjurat de un
sobor de preoþi ºi diaconi.

Rãspunsurile liturgice au fost
date de grupul psaltic „Sfântul
Mare Mucenic Gheorghe” al
Catedralei Episcopale din Drobeta
Turnu Severin.

Din soborul de preoþi ºi diaconi
care au slujit alãturi de ierarhul
nostru, au fãcut parte: P.C. Pr.
Cãtãlin Þãruº din cadrul sectorului
Cultural al Episcopiei Severinului
ºi Strehaiei, P.C. Pr. Ghinea
Gheorghe, parohul bisericii, P.C.
Pr. Munteanu Gheorghe, P.C. Pr.
Dumitru Stelian - Alin, P.C. Pr.
Ivãnel Haralambie, P. C. Pr. Ghinea
Vasile, Arhid. Chirea Bogdan
Costel ºi Diac. Nicolae Sorin Marin.

În cuvântul de învãþãturã,
ierarhul mehedinþean a vorbit celor

Slujbã Arhiereascã la biserica Sf. Ilie din Drobeta Turnu Severin
prezenþi despre bucuria
Praznicului celui mare al
Naºterii Domnului, sãrbãtoare
ce înfãþiºeazã tuturor smerenia
ºi iubirea lui Dumnezeu pentru
noi oamenii.

P. C. Pr. Ghinea Gheorghe,
parohul bisericii, a mulþumit
Preasfinþitului Pãrinte Nicodim
Episcopul Severinului ºi
Strehaiei pentru purtarea de
grijã ºi pentru bucuria slujirii.

Construcþia bisericii a
început în anul 1992, când i s-
a turnat fundaþia demisolului,
din beton armat, la adâncimea
de 3,50 m. Este o bisericã în
formã de cruce.

La demisol funcþioneazã un
paraclis cu hramul Sf. Nicolae ºi o
salã de pomeniri cu capacitatea de
80 de locuri. Biserica este din
cãrãmidã, având stâlpi ºi bolþi de
beton armat. Are lungimea de 35,00
m, lãþimea naosului de 12,00 m, ºi
la strane de 16,00 m, iar înãlþimea
la turla mare de 30,00 m ºi la turla
micã de 25,00 m.

Catapeteasma ºi stranele sunt
din lemn de stejar, sculptate la Tg.
Neamþ. Scaunele de stranã sunt în
numãr de 46 ºi sunt sculptate din
lemn de cireº. Biserica nu are
picturã exterioarã, dar pe
frontispiciu sunt ºapte icoane
rotunde ºi icoana hramului, Sf. Ilie,
litografiate pe tabla de aluminiu.

Pictura interioarã este executatã
în fresco de cãtre pictorii de
categoria I Eugen ºi Florica Papici
în anul 2018, primind calificativul
EXCEPÞIONAL din partea
Comisiei de recepþie a picturii,
condusã de prof. Grigore
Popescu din Bucureºti.

Diac. Nicolae-Sorin Marin

”Sã ne gândim astãzi, cu tot respectul cuvenit, la toþi cei care au pus
umãrul, cu mult curaj ºi asumare, mulþi dintre ei cu preþul vieþii, la
înlãturarea dictaturii totalitare în România.

Locul lor în istorie este printre eroi. Datoritã lor trãim astãzi într-o societate
democraticã la care românii au sperat timp de patru decenii ºi jumãtate, în
care comunismul a încãlcat cu brutalitate drepturi fundamentale. Atrocitãþile
ºi abuzurile sistemului comunist din perioada 1945-1989 au curmat ºi au
distrus vieþi pentru care prea puþini dintre cei vinovaþi au plãtit.

Vã îndemn astãzi, dragi români, sã pãstrãm fiecare un moment de
reculegere în memoria tuturor celor au pierit în temniþele comuniste sau
au avut de suferit din cauza atrocitãþilor ºi abuzurilor regimului totalitar
din perioada 1945-1989.

Cuvintele par prea mici sã exprime pe mãsurã recunoºtinþa faþã de victimele
comunismului în România, care au crezut pânã la capãt în visul lor de libertate
ºi democraþie. Ceea ce noi, generaþiile de astãzi, putem ºi suntem datori sã
facem este sã le pãstrãm vie amintirea ºi sã le omagiem curajul, suferinþele
prin care au trecut ºi sacrificiul propriu în numele libertãþii tuturor.

Mã înclin cu deosebit respect în faþa acestor adevãraþi eroi. În calitate
de prim-ministru, susþin materializarea proiectelor de construcþie a unor
muzee dedicate memoriei victimelor comunismului, la Bucureºti, Râmnicu
Sãrat ºi Timiºoara, obiectiv asumat de Guvern ºi în Planul Naþional de
Redresare ºi Rezilienþã, care vor arãta ºi generaþiilor noi cât rãu a însemnat
comunismul pentru acest popor.

Un cald omagiu celor  care, prin jertfa lor, ne-au redat libertatea!”
Nicolae-Ionel Ciucã, Prim-ministru al României

Mesajul premierului Nicolae-Ionel
Ciucã cu prilejul Zilei Memoriei

Victimelor Comunismului în România

Fie ca sãrbãtoarea sfântã a Crãciunului sã vã deschidã inimile
cãtre ºi mai multã iubire! Lumina sãrbãtorilor pace sã vã

trezeascã ºi cu veselie sã vã însufleþeascã!

Sãrbãtori fericite ºi La mulþi ani!

Vã doresc ca sãrbãtorile de iarnã sã vã aducã sãnãtate ºi
fericire, împlinirea tuturor dorinþelor ºi sãnãtate celor dragi.

La mulþi ani!

Liviu MAZILU, Senator PSD Mehedinþi

Cristian MURÃ,
Viceprimar al Municipiului Drobeta Turnu Severin
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   Vã doresc sã aveþi parte de SÃRBÃTORI LINIªTITE, pline de
magie, bucurie ºi sãnãtate! Sã ne dea Dumnezeu tuturor un an mai

bun ºi mai liniºtit ºi sã mergem înainte cu speranþã ºi credinþã! A fost
un an greu pentru toþi, cu suferinþã ºi puþine bucurii, dar trebuie sã

avem puterea de a merge mai departe.
   Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sãrbãtori sã ningã asupra voastrã

doar bucurie ºi senin, prosperitate, veselie ºi sãnãtate în anul ce vine!
Sãrbãtori Fericite! CRÃCIUN FERICIT! “La Mulþi Ani!”

Ramona Cupã, vicepreºedinte Consiliul Judeþean Mehedinþi,
preºedinte PMP Mehedinþi

A fost sãrbãtoare la sediul PMP Mehedinþi, din
Drobeta Turnu Severin. S-a împodobit bradul, iar
Moº Crãciun a venit încãrcat cu daruri multe. De
asemenea, sediul a rãsunat de colindele ºi urãrile

grupului de copii ai Parohiei Baia De Aramã.
   „Moº Crãciun ºi-a fãcut timp sã poposeascã, încãrcat
de cadouri, ºi la sediul PMP Mehedinþi. Plini de emoþie,
l-am aºteptat cu toþii, mai ales cã avea un sac plin de
cadouri. De asemenea, în marea sa generozitate, Moºul
ne-a lãsat ºi un brad frumos împodobit. ªi, credeþi-ne,
nimic nu este mai frumos decât sã fii, pentru câteva
clipe, rãsfãþat de Moº Crãciun! Vã dorim tuturor sã trãiþi
la intensitate maximã spiritul magic al Sãrbãtorilor ºi
sã aveþi un Crãciun fericit ºi liniºtit, alãturi de cei dragi!”,
a declarat preºedintele PMP, Ramona Cupã.
   Toþi colindãtorii au fost rãsplãtiþi pentru urãri, dupã
obiceiul românesc, cu dulciuri ºi fructe.

   Existã ºi europarlamentari care
se luptã, acolo la Bruxelles, pentru
interesele României ºi pentru
pãstrarea valorilor tradiþionale
ale poporului român. Iar una
dintre vocile cele mai sonore
este cea a europarlamentarului
PMP Eugen Tomac.
   “Pentru mine, faptul cã sunt colegã
de partid cu Eugen Tomac este o
mândrie. Este poate singurul
reprezentant al României în
Parlamentul European care ºtie sã
punã punctul pe i ºi sã apere valorile
tradiþionale ºi istoria acestui neam”,
scrie liderul PMP Mehedinþi, Ramona
Cupã, pe contul sãu de socializare.
   Dupã ce, mai multe zile la rând, în
spaþiul public a circulat o ºtire sinistrã
potrivit cãreia Uniunea Europeanã
vrea sã interzicã folosirea termenului
„Crãciun”, românii au rãmas pur ºi
simplu oripilaþi de preocupãrile

Moº Crãciun a sosit ºi la sediul PMP Mehedinþi

Crãciunul este ºi va rãmâne sfânt
pentru noi românii!

„elevate” ale forului european.
Realizând gafa de proporþii Comisia
Europeanã a retras documentul, doar
cã efectele emoþionale au rãmas.
Europarlamentarul Eugen Tomac a
luat poziþie în plenul Parlamentului
de la Strasbourg faþã de acest gen de
inepþii aruncate europenilor ºi a
afirmat cã astfel de decizii nu ar mai
trebui luate niciodatã.
  “Niciodatã nimeni nu va putea
interzice Crãciunul în Uniunea
Europeanã. Acesta este mesajul pe
care l-am transmis Comisiei
Europene în plenul Parlamentului
European. Este de nepermis ca pe
viitor, un document intern al
Comisiei sã conþinã elemente atât de
sensibile care pot crea prilejul
perfect pentru a induce în eroare
cetãþenii europeni. O asemenea
provocare trebuie evitatã pentru cã
aduce prejudicii uriaºe democraþiei”,

a declarat europarlamentarul PPE,
Eugen Tomac.
   „Eugen Tomac este politicianul
european care a condamnat ferm
iniþiativa deplorabilã prin care s–a
dorit INTERZICEREA CRÃCIUNULUI.
Deºi Comisia Europeanã a retras cu
celeritate documentul intern în care
se discuta de interzicerea folosirii
cuvântului „Crãciun” pentru a nu
ofensa persoanele care nu sunt de
religie creºtinã, subiectul continuã sã
facã vâlvã în Parlamentul European.
Europarlamentarul PMP Eugen
Tomac a atenþionat cã un asemenea
document nu ar fi trebuit sã existe

niciodatã. Chiar dacã, aºa cum ne
place nouã românilor sã spunem,
Comisia Europeanã a încercat „sã
dreagã busuiocul”, ºtirea a provocat
deja oroare printre români. O
asemenea provocare trebuie evitatã,
pentru cã aduce prejudicii uriaºe
democraþiei. ªi, DA, SUNT PE
DEPLIN DE ACORD CU COLEGUL
MEU EUGEN TOMAC: CRÃCIUNUL
ESTE O SÃRBÃTOARE A BUCURIEI
ªI NU-I EXCLUDE PE CEI CARE NU
ÎMPÃRTÃªESC CU NOI ACEASTÃ
FRUMOASÃTRADIÞIE!”, a mai
declarat Ramona Cupã.

 Romeo Crîºmaru
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ROMÂNIA NEEDUCATÃ (XVIII)
De asta ziceam noi ce ziceam,

adicãtea de unde educaþie, dacã se
minte începând de la cap, adicã de
prin zona politicã, guvernamentalã ºi
chiar partinicã? Fu vorba cã se mãresc
pensiile ºi salariile începând cu 1
ianuarie 2022? Fu! ªi dupã ce fu
vorba asta, ce altã vorbã ne ziserã
guvernanþii? Cã nu se mãresc? Da!
ªi pe urmã, dupã niscai ameninþãri
cu îngheþarea anului ºcolar, a
semestrului I, mai exact, de cãtre
profesori ºi sindicatele lor, se reveni
asupra ordonanþei, ºi se dãdu 8 la sutã
la salarii, adicã o pãtrime din diferenþa
care trebuia primitã ºi salariul avut nu
ºtiu când, cã nici nu mai conteazã, la
profesorime, ºi la cei din sanitar, la fel,
ceva procente… Pensiile, însã stau pe
loc, doar cele speciale se amânã -
adicã alea, ale primarilor ºi ale altor
aleºi - dar scade TVA-ul la 5% la
programul Prima Casã, la combustibil,
la altele, ca sã se mai îndulceascã
viitoarele facturi de la anul.
   Figura asta cu, iote mãrirea, nu e
mãrirea, face parte din strategiile de
manipulare clasice: când vrei sã nu
dai ceva pe care ar trebui sã-l dai, mai
întâi, declari rãspicat cã nu-l mai dai,
cã nu ai de unde, te vaiþi ºi te dai de
ceasul morþii. Dacã cel care trebuia

sã primeascã, înghite momeala, te-
ai scos, nu mai dai nimic, iar dacã
acesta mai mârâie, mai cârâie, îi dai
mai puþin, mult mai puþin decât ar fi
trebuit, iar acesta va fi mulþumit, pe
principiul bã, decât deloc, e bun ºi atât!
Vedeþi, asta este educaþie managerialã
de tip manipulatoriu, la care dacã nu
te pricepi, nu poþi fi guvernant!
   Covid-ul Omicron nu face ravagiile
cu care-l lãudau mai marii OMS-iºti
ºi ciracii lor, dar mãsurile luate prin
Europa sunt la fel de paranoice, peste
tot, ideea de “certificat verde” luând
proporþii apocaliptice, sau oricum
disproporþionat cu ceea ce se
întâmplã concret. Se închid sãli de
spectacol, se verificã cu exagerat de

mare scrupulozitate pasagerii prin
aeroporturi, copiii sunt siliþi de la 5
ani sã poarte mascã în toate spaþiile
publice etc etc. La noi, chiar dacã se
fac teste de salivã de douã ori pe
sãptãmânã, în ºcoli, la elevi ºi
profesori, par a se relaxa lucrurile, dar
noi credem cã este liniºtea de
dinaintea furtunii, care adicã, furtunã
înseamnã declararea dupã 10-15
ianuarie a unei pandemii cumplite…
scriptic, statistic, prin România, de se
va trece la vaccinarea obligatorie la
toate nivelurile, la toate instituþiile
publice sau private, pe stradã, în
magazine, în prãvãlii, în WC-uri, în
coteþul gãinilor, în cuºca câinelui, în
buzunare, în portofele peste tot, peste
tot, ca-ntr-un scenariu psihotic
generalizat! Aici, este tot variantã de
tehnicã manipulatorie, respectiv,
înãspreºti lucrurile la un nivel greu
de suportat, dupã care, orice micã
relaxare dispusã pare fi o binefacere,
iar cel care o înlesneºte apare mare
ca salvator. Bingo!
   Interesantã, în context, poziþia dlui
Cioloº, în calitate de europarlamentar,
care, într-o ºedinþã de curând a
Consiliului European, s-a dat la
madam Ursula von der Leyen,
preºedinta, cum cã schimbarea

termenilor de adresabilitate la nivelul
civilizaþiei europene este un atentat la
libertate, la identitatea culturalã etc.
Maichea, ce l-o fi gãsit pe musiu
Julien, cu schimbarea asta de
atitudine, cam neconformã cu
orientarea neo-marxistã, aºa-zisã, a
USR-ului pe care-l conduce? Bãi, sã
dea ploaia în mijlocul secetei, asta-
i tot învãluire, adicã strategie de tip
un pas înapoi, ca sã putem face,
apoi, doi înainte, sau ce este? Vedeþi,
una se promite, alta se face, dupã
nevoie, carevasãzicã, ca sã-l
parafrazãm pe Pristanda, cu al sãu,
“Dupã buget, coane Fãnicã!”
Educaþie de vardist, nu?

C. OVIDIU

Bucureºti, 22 decembrie 2021 –
Provocãrile de naturã economicã
pe care aceste schimbãri legislative
le vor exercita asupra industriei
producãtoare de bãuturi ºi nu
numai, au fost discutate în cadrul
unei întrevederi pe care Florin
Spãtaru, ministrul economiei, a
avut-o cu reprezentanþii Consiliului
Investitorilor Strãini (FIC),
Asociaþiei Berarilor României,
Asociaþiei Naþionale pentru Bãuturi
Rãcoritoare (ANBR), Asociaþia
Românã pentru Ambalaje ºi Mediu
(ARAM), Ursus Breweries ºi Coca-
Cola HBC România.
Ordonanþa nr. 6 din 25 august
2021, privind reducerea impactului
anumitor produse din plastic
asupra mediului, se aflã în prezent
în dezbatere în comisiile
parlamentare, iar asociaþiile de
profil doresc amendarea textului
actului normativ, în sensul
introducerii unei tranziþii pentru
implementarea mãsurilor impuse
de legislaþia europeanã.
”Vreau ca Ministerul Economiei sã
sprijine economia în ansamblu, atât
pe cea privatã, cât ºi pe cea de stat.
De aceea, noua organigramã a
instituþiei pe care o conduc, va
include o direcþie generalã de
Politici Industriale care sã propunã
mãsuri concrete pentru sprijinirea
mediului de afaceri românesc. În
ceea ce priveºte amendamentele
dumneavoastrã, acestea vor fi
analizate împreunã cu colegii de la

 Biroul de presã al
Ministerului Economiei

Florin Spãtaru, ministrul economiei:

“Reducerea consumului de
produse din plastic de unicã

folosinþã, un obiectiv ce trebuie
urmãrit de toate industriile”

Ministerul Mediului ºi vom veni cu
o propunere comunã de modificare
a textului ordonanþei, astfel încât sã
existe un echilibru între þintele de
mediu ºi susþinerea economiei
româneºti. Este necesarã o
abordare complexã la nivelul
tuturor industriilor în vederea
atingerii þintelor propuse pentru
reducerea consumului de produse
din plastic de unicã folosinþã”, a
declarat Florin Spãtaru, ministrul
economiei.
Reprezentanþii FIC au subliniat cã
amendamentele propuse sunt
discutate ºi susþinute de întreg
mediul de afaceri, nu doar de cãtre
producãtorii de bãuturi prezenþi la
discuþii. De asemenea aceºtia au
precizat cã o parte dintre companiile
din industrie au implementat deja
politici ºi tehnologii verzi.
”Toate mãsurile pe care le voi lua în
calitate de ministru vor fi discutate cu
mediul de afaceri, astfel încât sã
producã un impact real în economie.
Avem alocaþi 500 milioane de euro
prin PNRR pentru digitalizare, dar pot
fi accesate fonduri europene ºi pentru
alte proiecte. Ministerul Economiei
are misiunea sã realizeze legãtura
între resurse, politici industriale ºi
fonduri, astfel încât România sã
redevinã un pol de producþie. Existã
suport din partea mea ºi a Guvernului
pentru dezvoltarea economiei
naþionale”, a concluzionat ministrul
Spãtaru.
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Festivalul cu acest titlu,
amintitor de Nichita Stãnescu, se
desfãºoarã la Drobeta Turnu Severin
din 1996. Este organizat, de atunci,
de cãtre Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu”, din cadrul Consiliului
Judeþean Mehedinþi, cu implicarea
totalã a managerului Emilia
Mihãilescu ºi a poetei Ileana Roman.
Graþie acestui festival, a acestui
eveniment extraordinar care are loc
în oraºul nostru de atâta vreme, mari
personalitãþi ale culturii române ºi
din strãinãtate au descoperit altfel
comunitatea.
   Aceastã manifestare a pus
Severinul ºi judeþul Mehedinþi pe o
hartã culturalã, pe un traseu de acest
fel, oamenii de litere ai comunitãþii,
scriitori, poeþi, au cãpãtat o altã
valoare ºi perspectivã.  Argumentez
aici cu faptul cã Severinul nu se mai
afla de mult într-o stare de graþie,
mecena ºi oameni de valoare care
au schimbat inclusiv faþa culturii, a
ºtiinþei universale, cei care au
construit Severinul ca ºi “cetate” ºi
þara, pânã la urmã, au rãmas doar în
conºtiinþa universalã, aceºti oameni
nu mai sunt, era nevoie de oameni
noi, dedicaþi care sã  facã asta.

Dintre obiceiurile
calendaristice cele mai rãspândite
ºi mai spectaculoase, cu originea
în credinþe ºi mituri strãvechi, sunt
fãrã îndoialã ciclurile legate de
sãrbãtoarea Naºterii lui Iisus ºi
schimbarea anului. Crãciunul este
poate cea mai iubitã sãrbãtoare
creºtinã, iar în jurul sãu graviteazã
o multitudine de colinde, urãri ºi
tradiþii specifice, care trimit spre
vremuri demult apuse, ce se
regãsesc, surprinzãtor, în
momentul actual. Fiecare generaþie
pãstreazã, în funcþie de urban sau
rural, în memorie tradiþiile de
Crãciun ºi le perpetueazã. Chiar
dacã unele texte se “adapteazã,
poate la contemporan, mai ales
acelea legate de tradiþii specifice,
jocuri precum al caprei, colindele
pãstreazã nealterate atât linia
melodicã cât ºi linia tematicã.
     În folclorul românesc Colindatul

Festivalul Naþional de Literaturã “SENSUL IUBIRII”
   Datoritã implicãrii neobosite, cu
“sufletul ºi neodihna, entuziasmul ºi
logistica” Centrului Cultural, a
doamnei Emilia Mihãilescu, a
doamnei acesteia ziditoare nu doar
de stihuri nu doar din cuvinte ci din
gesturi ºi acþiuni concrete, Ileana
Roman, cu toate resursele puse la
dispoziþie  de cãtre Consiliul Judeþean
Mehedinþi, de cãtre preºedintele
Aladin Georgescu, ºi iatã la aceastã
ediþie, a Primãriei Drobeta Turnu
Severin ºi a primarului Marius
Screciu, lucrurile se întâmplã, ºi se
aºazã frumos, într-o comunitate de
iubitori de viers ºi poveste.
   Indiferent ce valori ar avea acest
judeþ, acest oraº, fãrã ca cineva sã
ducã aceasta în atenþia naþionalã ºi
internaþionalã, sã ridice flamura cum
se spune, lucrurile sunt mai greu de
urnit ºi de pus pe cale, practic,
aproape cã nu se poate. Sã ne
amintim totuºi cã marii ctitori ai
acestei þãri ºi ai acestei bucãþele de
þarã au plecat sã construiascã din
afara sa spre înauntru.
   Organizatorii ediþiei din acest an
au fost Consiliul Judeþean
Mehedinþi,  Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu” Primãria Drobeta Turnu

Severin,  Consiliul Local ºi Palatul
Culturii “Teodor Costescu”,
Societatea Scriitorilor Danubieni.
   Programul acestei ediþii a cuprins
lansãri de carte: Ileana Roman ºi
Tudor Rãþoi, Enciclopedia Judeþului
Mehedinþi, - prezentare prof. dr.
Dinicã Ciobotea; Doina Grigore,
Pasajul meu prin pandemie-
prezentare Dan ªalapa; Marius
Arbãnaºi- prezentare Florian Copcea;
Adrian Pop, Cântecul Lupului-
prezentare Ileana Roman; Cornel
Boteanu, Posada din Plaiul Cloºani,
prezentare Tudor Rãþoi; Nicolae
Caliþoiu, Alte seceri, alte ciocane -

prezentare Victor Rusu, Revista
Rãstimp - prezentare Cornel Boteanu.
   De asemenea, Centrul Cultural
“Nichita Stãnescu” reprezentat de
managerul Emilia Mihãilescu, au
decernat premii, astfel: doamna Nina
Ceranu - premiul pentru întreaga
operã, de menþionat faptul cã Nina
Ceranu a susþinut cauza scriitorilor
mehedinþeni în banat ºi în þarã
neobosit, nemijlocit de o viaþã; Mihai
Bãileºteanu pentru promovarea
culturii  scrise; Victor Rusu pentru
carte; Cornel Boteanu pentru volumul
Posada din Plaiul Cloºanilor.

 Gabriela Pogaci

Centrul Cultural “NICHITA STÃNESCU” Festival de colinde “ZIUREL DE ZIUÃ”
pe scena Palatului Culturii “TEODOR COSTESCU”

de Crãciun este cel mai important
ciclu sãrbãtoresc popular tradiþional,
cel mai bogat ºi colorat prilej de
manifestãri folclorice. Deprinderea
de a colinda, de a vesti cu mare
bucurie Naºterea Domnului, de a-L
întâmpina cu urãri, daruri, petreceri,
cântece ºi jocuri este strãveche.
   Colindatul deschide amplul ciclu al
sãrbãtorilor de iarnã. Repertoriul
tradiþional al obiceiurilor româneºti
desfãºurate cu ocazia Anului Nou, dar
ºi a Crãciunului cuprinde: colinde de
copii, colinde de ceatã (colindele
propriu-zise), cântecele de stea,
vicleimul, pluguºorul, sorcova, jocuri
cu mãºti, dansuri, teatru, etc.
   Centrul Cultural “Nichita
Stãnescu” ºi managerul Emilia
Mihãilescu,  înþeleg importanþa
pãstrãrii valorilor naþionale, a
conservãrii ºi promovãrii tradiþiilor
în societatea contemporanã,
constituitã din nevoia de a ne

cunoaºte istoria, datinile, folclorul
ºi mesteºugurile pe care le-au
pãstrat ºi transmis strãbunii noºtri.
   În fiecare an înainte de marea
sãrbãtoare a Naºterii Domnului,
Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”
din cadrul Consiliului Judeþean
Mehedinþi organizeazã Festivalul de
Colinde “Ziurel de Ziuã”, la care
participã cete de colindãtori din tot

judeþul Mehedinþi urmat apoi de un
concert extraordinar al Ansamblului
Profesionist “Danubius”.
   La ediþia din acest an s-au
prezentat mai puþine cete de
colindãtori,  acest fapt fiind datorat
situaþiei sanitare în care ne aflãm,
a restricþilor impuse datoritã
pandemiei cu virusul SARS COV II,

 continuare în pag. 11
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Circulã pe internet un clip video
din anul 2010, gen „haz de necaz”,
care se înscrie cât se poate de
potrivit în strãvechea tacticã a
înfruntãrii realitãþii în Þara lui Papurã
Vodã, numitã cu tâlc de unul dintre
„monºtrii sacri” ai scenei româneºti
Tribul lui Babaluba.

Fapt public confirmat recent, un
„mare preot” al cacealmalei
pandemice americane ºi globale,
hiper-mãtrãguna toxicã - pre numele
ei extras din dosarele stãrii civile
americane  Anthony S. Fauci -
director al „National Institute of
Allergy and Infectious Diseases”
(N.I.A.I.D.) din S.U.A. - joacã la

ºapte capete. „Nimic nou pe Fontul
de Vest” veþi spune dumneavoastrã.
Da, dar acum scãldatul numitului în
ape cu temperaturi ºi componente
chimice comune ale A.R.N. si A.D.N.
cum ar fi: radicalul fosforic ºi bazele
azotate citozina, guanina ºi adenina

Moartea zombificatã, noua „normalitate” în „Þara lui Babaluba”?
l-au determinat pe respectivul
infecþionist sã elimine prin trompetã
altceva decât a revãrsat în valuri
repetate încã de la debutul circotecii
planetare Covid pânã în prezent...
chestia cu gardu’ ºi leopardu’).

Deºi „Experþii în sãnãtate publicã”
din Colonia Corporatistã sub
Ocupaþie Militarã Strãinã
(C.C.O.M.S.) numitã încã România:
Arafat, Rafila, Gheorghiþã, Streinu
Cercel & Co. (fãrã a-l omite pe marele
ºef de trib schior-biciclist-navetist)
ne citesc de pe prompter cã
„vaccinurile” ar fi „100% sigure ºi
eficiente”, cã unica soluþie ar fi
vaccinarea obligatorie totalã
„asortatã” cu „Nazi-Pass” în varianta
actualizatã „Certificatul « verde »”
(de ce-o fi verde ºi nu violet doar ei
ºtiu), tot obligatoriu.

Anthony S. Fauci demoleazã
surogatele improvizate ºi para-
mediatizate pânã acum declarând
recent o opinie despre vaccinurile
ARNm nefinalizate experimental:
„Nu ar fi prima datã, dacã s-ar
întâmpla, ca un vaccin care arãta
bine în siguranþa iniþialã sã le facã
mai mult rãu oamenilor […]
vaccinurile Covid ar putea de fapt
sã înrãutãþeascã « pandemia », cã
ele mãresc posibilitatea ca un
vaccinat sã fie mult mai uºor
reinfectat decât un nevaccinat cu
imunitate naturalã”[1]. Alo!, M.A.I,
Alo!, Departamentul pentru Situaþii
de Urgenþã? Alo! Palatele Cotroceni
ºi Victoria, se aude?

Dacã tot a venit vorba despre D.S.U.
ºi - sine die -, despre Arafat, se pare
cã acesta din urmã a fost o piesã prea
tare pentru dinþii lui Sicã Mandolinã
ºi pentru mãselele lupului moralist
O.M.S.-ist. ªi unul ºi celãlalt s-au
rãþoit la balaur, dar i-au domolit
ordinele externe. Ajuns Ministru al
Sãnãtaþii, lupul rafilo-moralist a vrut
sã se dea mare, însã dupã câteva zile
de la arãtarea cu degetu’ cãtre
„comandantu’ acþiunii” cum cã acesta
s-ar fi bãgat unde nu-i fierbe oala, a
revenit slugarnic supraevaluând

ulterior cum cã Arafat ar fi un
profesionist fãrã pereche. Nu-l
contrazic, „profesionist” o fi, dar
în ce? În criminalitate ºi terorism
anti-românesc?

Chiar dacã „oracolele ministeriale”
comunicã periodic pe cãi neºtiute cu
agentul patogen e tare greu de
acceptat cã oracolele cioclilor din
Babaluba cunosc cu exactitate ziua
când noul agent patogen va sosi în
România cu nu ºtiu care val, cu nu
ºtiu care tulpinã ºi cu nu ºtiu care
avion. Probabil cã ei comunicã printr-
un telefon special mai „roºu” decât
cel al lui Putin, al lui Biden sau al
mã-ciucii de la Victoria. În acest
context, „mãrturisirile” controversate
ale unei asistente de la un spital din
Babaluba au întors pe dos terorismul
mediatic plãtit gras de „guvernele
mele” ºi de cel din umbrã.

Zilele trecute o înregistrare
„scandaloasã” a scãpat de sub,
control producând cutremur. Un
soi de interviu mai aparte conþine
afirmaþii înspãimântãtoare care îi
acuzã pe cei care susþin cã ar
conduce sistemul medico-sanitar
din România - „de la cel cu barbã
surã pân’la cel cu tâþa-n gurã”: „«
Remdesivir ºi Kaletra au omorât
sute de oameni », aruncam
Dexametazona în coº, aruncam
Kaletra […]  Tu ºtii câtã Kaletra am
aruncat eu în veceu doar sã nu-i
am (pe pacienþi - n.r.) pe conºtiinþã.
[…] Sforile se trag la un nivel mult
mai mare, la care noi aºtia mici
nici mãcar nu putem sã ne gândim.
Venea de la Bucureºti, de la Arafat
ãsta e protocolul, un protocol
sanitar care trebuie respectat” […]
«Ãia trebuie sã ne rãreascã.
Suntem prea mulþi. Trebuie rãritã
lumea. OMS-ul a dat directiva.
Orice sistem medical se ghideazã
dupã OMS », […] Tedros ãla sau
cum îi zice. Azi zice una, mâine
zice nu am zis asta, aþi înþeles
greºit. Asta denotã câtã încredere
poþi sã ai în el […] cele spuse nu
sunt poveºti, sunt experienþe
personale trãite”[2].

Adãugaþi celor relatate de
asistenta Maria T.P. imaginile
pacienþilor legaþi de paturi,
abandonaþi ºi arºi de vii în incendiile

spitalelor, lipsa absolut
condamnabilã a medicamentelor
adecvate pentru tratarea bolnavilor,
netratarea bolilor cronice (cancer,
diabet, ocluzii, A.V.C., infarct etc.),
aruncarea în saci a decedaþilor pe
ale cãror certificate de deces scria
Covid, duºi la cimitir „pe ºest”, sub
pazã ºi atitudinea condamnabilã a
Ministerului Sãnãtãþii, a
Parlamentului României, a întregii
conduceri a statului român
C.C.O.M.S. Tabloul prinde contur ºi
întrece „evadãrile” psihiatrice din
„realitatea” lui Van Gogh. Indiferent
de reacþia spitalului în cauzã, tot
românul ºtie cã „pânã nu faci foc nu
iese fum” ºi cã e ceva tare putred în
Þara lui Babaluba”!

Vineri 18 decembrie, Ministerul
(ne)Sãnãtãþii avertiza: „Conform
datelor existente la nivelul
C.N.C.C.I. la data de 18 decembrie
2021, în intervalul de 24 de ore, au
fost înregistrate … de cazuri de
persoane pozitive cu SARS-Cov-2
(nu se specificã tulpina, sau
rãdãcina - n.a.) De asemenea, au
fost raportate decese…”. Pe acest
fond conexiunea cu misiunile
aeriene ale avioanelor ocupanþilor
militari („parteneri strategici” sau
N.A.T.O. lasã dâre pronunþate pe
cerul mioritic. Întrebaþi orice pilot
român ºi vã va confirma cã dârele
cu gaze de condens ale avioanelor
cu reacþie se disipeazã pe o duratã
de ordinul minutelor. „Dârele” de
care scriu acum au cu totul altã
evoluþie: Cresc în câteva minute cât
altele în câteva ore, se umflã vãzând
cu ochii, îºi lãrgesc dimensiune, iar
dupã cca 15-20 de minute acoperã
toatã bolta cereascã de deasupa
noastrã cu vãlãtuci suspecþi (se vãd
în imaginea ataºatã). Probabil cã
nepreþuiþii ºi grijulii aliaþi (în nici
un caz ai românilor) de la Deveselu,
Arad, Kogãlniceanu, Braºov, Cuca
Mãcãii ºi Marea Neagrã vor sã facã
„umbrele” originale cu tulpini
patogene. Despre ce este vorba?
„Mãnãstire-ntrun picior,/ Ghici,
ciupercã, ce-i?” grãieºte o înþeleptã
zicalã din Þara lui Babaluba!

Aranjament grafic - I.M.

[1] https://www.madpatriotnews.com/fauci-admits- vaccines-may-actually-make-
people-worse/ - 16 decembrie 2021
[2] Înregistrare - https://rumble.com/vqmzrd-asta-a-facut-arafat-remdesivir-i-kaletra-
au-omorat-sute-de-oameni.-dezvluir.html - decembrie 2021 ºi https://www.bihon.ro/
stirile-judetului-bihor/declaratii-controversate-ale-unei-asistente-de-la-spitalul-alesd-
asta-e-protocolul-sanitar-de-la-arafat-astia-se-joaca-de-a-dumnezeu-reactia-
spitalului-3870874/ - 10 decembrie 2021

Ion Mãldãrescu, Art-emis
www.art-emis.ro/editoriale
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Ca persoanã în viaþã este normal
sã poþi spune cã trecem noi ºi peste
asta. Cã anul 2021 a fost unul greu,
dar am trecut peste toate greutãþile
care au ieºit în cale ºi le-am
surmontat. Deci putem face faþã ºi
altor lucruri mult mai dure. A fost
al doilea an de pandemie de
coronavirus peste care am trecut
fãrã prea mari spaime pentru cã
aveam experienþa anului 2020 ºi am
mai învãþat câte ceva ºi am mai
urmãrit câteva filme între timp.

Am putea spune cã mai este mult
pânã departe ºi cã va mai dura pânã
când ne vom întoarce la viaþa de altã
datã. Un studiu al Pfizer aratã cã
pandemia de coronavirus ar putea
sã dureze pânã în 2024 ºi cã pânã
atunci va trebui sã ne obiºnuim cu
vaccinãrile de douã ori pe an sau
chiar mai des decât atât. Poate vom
lua ºi pilula de la Pfizer cã aºa se
face acum, în loc de împãrtãºanie.
Nu prea ºtim dacã au efect aceste
vaccinuri sau pilule, dar riscãm ºi
le luãm, pentru cã ascultãm de

  ªtefan Bãeºiu

Cât de grea poate sã fie viaþa în 2022?
medic, de specialiºti pentru cã nu
prea avem altã cale. Deci ascultãm
de ºtiinþã, pentru cã nu este altã
cale. Sperãm ca oamenii care fac
analize la microscop sã ne arate
calea de ieºire din aceastã crizã
sanitarã care a afectat fizic ºi psihic
miliarde de oameni.

A fost un an deosebit de greu mai
ales la nivel psihic, dar, în general,
este greu când ne gândim cã greul
este fãrã sfârºit. Alþii poate cã au avut
parte de zile ºi ani mult mai dificili
în viaþã ºi au mers mai departe. Nici
nu trebuie sã aºtepþi ca viaþa sã
revinã la coordonatele de altã datã
pentru cã nu va fi aºa. În mod clar
nu ne vom întoarce la ceea ce a fost
în 2019 pentru cã nu va mai fi
posibil din niciun punct de vedere.

În primul rând pentru cã viaþa s-
a schimbat ºi anii au trecut peste
noi. Nu ne putem întoarce în primul
rând la vârsta din 2019 pentru cã
acest lucru este imposibil. Apoi am
fost marcaþi de experienþa acestei
pandemii ºi ar fi trebuit sã învãþãm

ceva din ea. Mai ales dacã vom mai
avea parte de aºa ceva atunci va
trebui sã ºtim cum sã facem faþã
sau cum sã ne comportãm. Sau
poate cã avem senzaþia cã facem
faþã ºi în realitate este vorba doar
de selecþia naturalã.

Adicã, pânã la urmã fac ºi
vaccinurile, spitalele ºi
medicamentele ce fac, dar cei slabi
din punctul de vedere al stãrii de
sãnãtate nu vor face faþã. Este exact
ca în regnul animal, adicã cel de sub
om. Cã omul ar fi o fiinþã
superioarã... Ce e sub om se trateazã
din perspectiva legilor naturii. În
naturã cel mai puternic scapã. Nu
este vorba de niciun fel de
compasiune sau regret. Universul
nu are vreun regret dacã planeta
Terra ar fi lovitã de un asteroid ºi ar
fi pulverizatã. Ar sta cineva sã
boceascã prin alte galaxii sau în altã
parte? Rãspunsul este clar pentru cã
în afarã de ce ne spune Biblia nu am
vãzut cã ar fi careva care ar purta ceva
sentimente faþã de planeta aceasta.

Nu este exclus ca în anii care vor
urma sã ne trezim cu viruºi ºi mai
puternici pe capul nostru ºi poate
cã vom trece prin momente ºi mai
grele decât pânã acum. Poate cã este
abia începutul ºi viaþa va fi mult mai
grea decât am fost obiºnuiþi sã fie

pânã acum. Poate cã va fi o perioadã
de crizã majorã în toate domeniile
de activitate ºi vom trece la alt plan
al existenþei ºi vom reevalua tot ce a
fost pânã acum. În mod cert ne aflãm
la un punct critic ºi va trebui sã luãm
decizii care sã schimbe în mod
esenþial viaþa noastrã. Este clar cã
pentru a avea parte de bine trebuie
sã treci prin mai rãu. Ca la o operaþie.
Eºti tãiat, reparat cusut la loc, dar
apoi ar trebui sã fie mai bine, dacã
corpul nu va ceda. Dar poate cã fãrã
intervenþia respectivã ar fi cedat fãrã
sã fie avut vreo ºansã micã.

S-ar putea ca anul 2022 sã înceapã
mai greu decât ne aºteptãm cu toþii,
având în vedere pandemia de
coronavirus. Suntem în pragul valului
5 ºi cel puþin în þara noastrã lucrurile
sunt tratate cu un soi de relaxare
înspãimântãtoare. ªtim foarte bine cã
spitalele noastre nu vor face faþã unui
numãr foarte mare de pacienþi.

Poate cã vom avea noroc ºi vom
rãmâne în viaþã, sã vedem dacã viaþa
în 2022 va fi mult mai grea decât
viaþa din 2021 sau din orice alt an al
existenþei generaþiilor care trãiesc
prezentul. Cred cã în fiecare zi,
indiferent cât de greu este, ar trebui
sã ne bucurãm cã am mai prins încã
o zi pe planeta albastrã.
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În nordul judeþului
Mehedinþi la Nadanova, comuna
Isverna, obiceiurile româneºti de
Crãciun presupun pregãtirea
piþãrãilor, primitul copiilor cu
colindul, în schimbul colacilor
denumiþi piþãrãi, portul costumului
popular moºtenit de mai multe
generaþii ºi servirea mesei împreunã
cu familia. Sãrbãtoarea Naºterii
Domnului nu înseamnã, în nordul
judeþului Mehedinþi, numai o masã
îmbelºugatã, ci ºi unitate. Sarmalele,
friptura, cârnaþii, colacii ºi cozonacii
au gust de dor, astfel cã pentru ca
sãrbãtorile sã fie împlinite, ele
trebuie servite la o masã la care s-
au strâns bunici, pãrinþi, copii,
nepoþi ºi chiar strãnepoþi.
   Aºa se face cã pregãtirile de
Crãciun încep cu câteva sãptãmâni
înainte ºi se înteþesc în Ajun, când
se aºteaptã copiii cu colindul. De
fapt, cei mai mici sunt cei care aduc
vestea Naºterii Domnului, iar
pentru strãdania lor de a o
împãrtãºi prin colinde ºi strigãturi,
sunt rãsplãtiþi cu piþãrãi sau colãcei.

TRADIÞII - “PIÞÃRÃII” -
NADANOVA, ISVERNA, MEHEDINÞI

“Acesta este locul de unde Bunul Dumnezeu s-a inspirat când ºi-a
construit ...Raiul” - spunea profesorul Constantin Stana despre

aceastã zonã mirificã din nordul judeþului Mehedinþi.
Totul începe în dimineaþa Ajunului
Crãciunului, când femeile udã
pâinea pentru colaci. Nu înainte
însã de a-ºi pune straiele de
sãrbãtoare, care cu cât sunt mai
vechi, cu atât sunt mai frumoase.
   “Ciupag, aºa se cheamã la noi! Are
aproape o sutã de ani, îl moºtenesc
de la strãbunica. Opregul are cel
puþin 80 de ani, þesut manual de o
bunicã de-a mea, acasã, în rãzboi.
Se pãstreazã la naftalinã ºi nu le rod
moliile. Opincile le-am moºtenit tot
de la ai bãtrâni. În Ajunul
Crãciunului facem pâinea, colacii ºi
ne pregãtim de colindeþi. Copiii
pleacã din casã în casã, noi stãm
acasã ºi îi aºteptãm, le dãm la poartã
colaci, nuci, mere”, ne-a povestit o
distinsã doamnã din Nadanova.
   Din colindatul de Crãciun face
parte ºi pregãtirea colacilor sau
cum sunt denumiþi aici, piþãrãi. În
dimineaþa de Ajun, femeile se
apucã sã îi facã pentru ca aceºtia
sã fie proaspeþi când vin
colindãtorii. În aceastã unicã zonã
copiii se pregãtesc de colindat din

timp. Bunicii le fac colinda din
lemn, înfãºuratã de coji arse în foc,
iar ei îºi pregãtesc costumele
populare. Colindele sunt pregãtite
de bunici, iar noaptea de Ajun era
una specialã aici. Colindatul începe
seara ºi se terminã spre ziuã, când
colindãtorii au obosit sã batã uliþele
satului. Imediat ce aud strigãturile
pe uliþe, femeile care au pregãtit
piþãrãii ies în poartã ºi primesc
colindãtorii. Dupã ce le ascultã
colindele, le dã de pomanã tuturor

câte un colac ºi o lumânare.
   “Fie pentru Dumnezeu ºi Maica
Domnului, sã ne apere de rele!”,
spun frumoasele noastre mame ºi
bunici, când împart piþãrãii. Odatã
primitã vestea Naºterii Domnului,
de cãtre colindãtori, gazdele ºtiu cã
sãrbãtoarea Crãciunului le va fi
împlinitã, la masa la care se strânge
toatã familia.

Ioan N. TÃTUCU
Notã:
Captura foto este preluatã de pe Youtube.

De aceastã datã, sprijinul s-a
îndreptat cãtre o tânãrã din localitatea
Arvãteºti, care pune mare preþ pe
evoluþia prin educaþia ºcolarã.

Fiind impresionaþi de povestea
Mariei, o elevã în vârstã de 14 ani,
care depune eforturi susþinute pentru
a-ºi îmbunãtãþi cunoºtinþele,
salvatorii au dorit sã se asigure cã
bucuria Sãrbãtorilor nu-i va fi
umbritã de neajunsuri materiale.

Aceasta locuieºte împreunã cu
tatãl ºi sora mai micã, fiind un
sprijin de nãdejde. Copilele sunt
crescute cu dragoste de cãtre tatã,
care neavând un loc de muncã
stabil lucrezã ca zilier, iar mama
este nevoitã sã lucreze în strãinãtate
pentru a le asigura un trai mai bun.

Surprinse de vizita neaºteptatã a
pompierilor, fetele s-au bucurat ºi
de revederea unui dascãl foarte
drag lor, “madam” Alexandra -
profesoara de limba francezã.

Pompierii mehedinþeni le-au oferit
acestora cadouri ce au constat în
dulciuri, rechizite ºcolare, produse de

 Urmare din pag. 2

Zâmbetele acestora ºi bucuria de
a dãrui au adus o mulþumire
sufleteascã de nedescris în inimile
pompierilor care au convingerea cã
micuþii îºi vor respecta promisiunea
de a învãþa, reuºind astfel în tot ceea
ce îºi vor propune.

În pragul sãrbãtorilor, pompierii
nu au uitat nici de nevoile oamenilor
neajutoraþi. Aceºtia au trecut pragul
doamnei Gica, o bãtrânicã în vârstã
de 82 de ani, care locuieºte singurã
în localitatea Dobra.

Încãrcaþ i  cu produse
alimentare, dar ºi lucruri care sã
îi confere confort pe timpul iernii,
pompierii au fost binecuvântaþi
de cãtre aceasta.

Cu sentimentul “datoriei”
îndeplinite, pompierii mehedinþeni
vor continua acþiunile de
întrajutorare ºi în zilele urmãtoare,
dorind sã dãruiascã speranþã ºi
altor persoane aflate în dificultate.

COMPARTIMENTUL
INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE

Pompierii ... Pompierii mehedinþeni au continuat sã ajute

îngrijire personalã, obiecte
vestimentare, dar ºi alimente.

Mihaela, micuþa în vârstã de ºase
ani, a promis cã îºi va asculta sora
ºi îºi va da silinþa sã-i urmeze
exemplul, Maria fiind o elevã de
nota 10, foarte conºtiinciosã ºi
responsabilã, care a înþeles cã
pentru a-ºi construi un viitor mai
bun trebuie sã înveþe. Surorile
urmeazã cursurile ªcolii
Gimnaziale din Pruniºor,

parcurgând distanta de circa 10
km cu microbuzul ºcolar, iar o
bucata de drum o strãbat  pe jos.
Nu se plâng deoarece au
convingerea cã aceasta - educaþia,
este calea spre succes.

Vizita pompierilor s-a încheiat
într-o atmosferã caldã, plinã de
promisiuni ºi gânduri bune, cu
zâmbete pe chipuri luminoase.

COMPARTIMENTUL
INFORMARE ªI RELAÞII PUBLICE
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 Urmare din pag. 7 a normelor legale aflate în vigoare.
   Cu toate acestea colindele au rãsunat pe scena Palatului Culturii “Teodor
Costescu”, fiind aduse din nordul Mehedinþiului de  Elena Mimiº Trancã
ºi elevii acesteia. Frumuseþea costumelor, obiceiurile frumoase din zona
de munte a Mehedinþiului, glasurile cristaline ale copiilor au recreeat
atmosfera magicã de Crãciun.
   A urmat apoi un spectacol extraordinar al Ansamblului Profesionist “Danubius”,
dirijat de maestrul Marian Magheru la care soliºti renumiþi au încântat publicul.
   Este important în primul rând, sã promovãm tradiþiile pentru a ne
cunoaºte istoria, identitatea naþionalã, sã preþuim fondul nostru naþional.
Asta face Centrul Cultural “Nichita Stãnescu”, condus de managerul Emilia
Mihãilescu, ne învaþã sã apreciem moºtenirea strãmoºeascã ºi se asigurã
cã aceastã zestre va transcende peste timp.  Gabriela Pogaci

 Festival de colinde “ZIUREL DE ZIUÃ”...

Prim-ministrul Nicolae-
Ionel Ciucã a avut  o întrevedere de
lucru cu ªefa Reprezentanþei
Comisiei Europene în România,
Ramona Chiriac.

Cu aceastã ocazie, cei doi oficiali
au discutat despre gestionarea
efectelor pandemiei ºi prioritizarea
sãnãtãþii prin folosirea fondurilor
europene prin intermediul tuturor
mecanismelor europene puse la
dispoziþia României în calitatea sa
de membru al Uniunii Europene.

În cadrul întâlnirii, au fost
prezentate prioritãþile României
privind Mecanismul de Cooperare
ºi Verificare, aderarea la Spaþiul
Schengen ºi OCDE, fiind analizate,
totodatã, oportunitãþile de finanþare
pe care România le acceseazã în
calitate de membru al Uniunii
Europene. Alãturi de Cadrul
Financiar Multianual ºi

Întrevederea premierului Nicolae-
Ionel Ciucã cu ªefa Reprezentanþei

Comisiei Europene în România,
Ramona Chiriac

mecanismele de finanþare alocate
implementãrii Pactului Verde
European, a fost evidenþiat rolul
esenþial al succesului Planului
Naþional de Redresare ºi Rezilienþã.
În acest sens, au fost apreciate
recentele progrese privind
pregãtirea folosirii instrumentelor
financiare europene.

Exprimând deschidere faþã de
parteneriatul solid între Guvernul
României ºi Comisia Europeanã,
oficialul european a transmis
disponibili tatea la dialog ºi
colaborare în implementarea
obiectivelor asumate, fiind reliefatã
nevoia de resurse umane, a întãririi
capacitãþii administrative, precum
ºi  de coordonare a investiþiilor cu
finanþare europeanã  cu cele
naþionale.

Biroul de presã al Guvernului

La ceas de sãrbãtoare, când anul are templele ninse iar colindele
ne încãlzesc sufletul cu bucuria Crãciunului ºi a Anului Nou,

vã doresc sãnãtate, pace ºi prosperitate!

La mulþi ani!

Stela FIRU, Senator PNL Mehedinþi

Universitatea de Vest din Timiºoara
deschide o expoziþie dedicatã poetului
ºi disidentului bãnãþean Ion Monoran
Prin proiectele ºi evenimentele

realizate, Universitatea de Vest din
Timiºoara îºi asumã postura de
epicentru al generãrii ºi promovãrii
de iniþiative ºi proiecte culturale, în
perspectiva anului „Timiºoara 2023
- Capitalã Europeanã a Culturii”. Sub
genericul „La UVT, Cultura este
Capitalã!”, comunitatea academicã
din UVT susþine conferinþe,
spectacole, dezbateri, lansãri de carte
ºi proiecþii de film, producþii
multimedia ºi programe de artã ºi
creaþie contemporanã, promovate în
Timiºoara ºi în plan internaþional.
   În aceastã serie a avut loc deschiderea
unei expoziþii documentare dedicatã
poetului ºi disidentului timiºorean Ion
Monoran (1953-1993). În cadrul
evenimentului au avut intervenþii
scriitorul Viorel Marineasa ºi
universitarul Marcel Tolcea.
   Nume de referinþã al generaþiei
optzeciste, Ion Monoran a fost membru
activ al cenaclului literar „Pavel Dan”

al Casei de Culturã a Studenþilor din
Timiºoara ºi fondator al Cotidianului
Timiºoara ºi al Societãþii Timiºoara,
totodatã participant, ca lider, la
Revoluþia din Decembrie 1989. A
debutat în literaturã în 1976, cu versuri,
în revista „Forum studenþesc” ºi a
colaborat mai apoi, regulat, la reviste
precum „Orizont”, „Amfiteatru”,
„Echinox”, „Luceafãrul”.
   Expoziþia, realizatã la iniþiativa
publicistului Marcel Tolcea, este
gânditã ca un tribut adus poetului
bãnãþean, un simbol pentru
începuturile Revoluþiei din 1989, ºi
aduce în atenþia publicului articole din
presã, manuscrise ºi fotografii ale
poetului din colecþia Oanei Monoran,
fiica revoluþionarului.
   Expoziþia va putea fi vizitatã pânã
în 28 februarie 2022, în holul din faþa
Aulei Magna, iar accesul va avea loc
conform normelor sanitare în vigoare
(green pass).

Departamentul de Comunicare
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Spaimele Mariei (2)
Bãtrânul Iosif o logodeºte pe

Sfânta Fecioarã pentru a feri-o de
consecinþele legii, adicã sã nu fie
ucisã. Logodna nu era cãsãtorie,
cununie, ci doar promisiune între cei
doi. S-a practicat de-a lungul timpului
la multe popoare, chiar ºi la noi la
români. Când cei doi tineri urmau sã
se despartã pentru multã vreme, fie
cã era vorba de armatã, fie de rãzboi
sau de alte motive, ei se logodeau.
Cel plecat se obliga ca la întoarcere
sã ia de soþie pe logodnicã, iar
aceasta trebuia sã-l aºtepte cu cinste.
În cazul în care unul dintre cei doi îºi
cãlca jurãmântul, promisiunea,
logodna era desfãcutã. În cazul în
care logodnica rãmânea gravidã ºi
logodnicul recunoºtea cã este tatãl
copilului, el era obligat s-o ia de
nevastã. Iosif  nu face acest pas cu
bucurie. O iubea ca un pãrinte ºi voia
sã-i salveze viaþa, dar el se supunea
oprobiului public. Oricine i-ar fi
imputat cã, pentru o bucatã de pâine,
i-a stricat viaþa, a nenorocit o amãrâtã
de orfanã. Era bãtrân ºi n-ar fi
suportat asemenea imputaþii. Tocmai
de aceea se hotãrãºte sã-ºi ia lumea
în cap, sã plece de acasã, “s-o lase
pe ascuns!” Ea n-ar mai fi fost ucisã,
iar el n-ar mai fi fost dispreþuit. Aici
intervine Dumnezeu ºi-l lãmureºte,
descoperindu-i adevãrul, planul
divin. Iosif este om credincios ºi
ascultãtor. De acum, cunoscând
adevãrul, nu se mai teme de gura
lumii ºi rãmâne s-o slujeascã pe
Sfânta Fecioarã.
   Se supun poruncii regeºti ºi pleacã
în Betleem ca sã participe la
recensãmânt. Grea încercare! Sã pleci
cu o femeie aflatã în luna a noua la
drum lung, având ca mijloc de
transport un prãpãdit de mãgar, nu
este lucru uºor.  Era un pariu cu viaþa.
Drumul era lung, naºterea putea
interveni în orice moment. Cu chiu cu
vai, ajung în Betleem. Atunci naºterea
devine iminentã. Era imposibil ca Iosif
sã nu mai fi avut rude acolo. De acolo
i se trãgea neamul. Nu cumva ei erau
refuzaþi tocmai fiindcã acele rude îl
dispreþuiau, socotind cã a abuzat de
calitatea lui de unchi ºi tutore al
orfanei? Nu cumva rudele se simþeau
ruºinate sã recunoascã rudenia cu un
astfel de om? E posibil. Oricum, bani
nu aveau cine ºtie ce, ca sã plãteascã
la suprapreþ unui proprietar ºi sã
obþinã o camerã la un strãin. Adevãrul
este cã Fecioara Maria “Umbla-n jos
ºi umbla-n sus,/Ca sã nascã pe

 URMARE DIN NUMÃRUL TRECUT Iisus!/ Umbla-n sus ºi umbla-n jos,/
Ca sã nascã pe Hristos!” Sã fii în
situaþia de a naºte, tu, o copilã de 17-
18 ani, în mijlocul drumului, fãrã a
avea lângã tine nici mãcar o femeie
cu experienþã, care sã te ajute, este
cumplit. Dai mâna cu moartea! Unde
era mãreþia vestitorului Gavriil? Unde
este mãreþia lui Dumnezeu, Tatãl Celui
din pântece? El, Cel care fãcuse cerul
ºi pãmântul, lumea cu toate ale ei, nu
putea, oare, sã facã ceva pentru
aceastã fatã aflatã la grea încercare?
Ajung la marginea oraºului.
Momentul se apropie, naºterea nu
mai poate fi evitatã sau amânatã. Iosif
n-are nici o putere ca sã o ajute;
întunericul nopþii ºi frigul se lãsa, nu
avea mãcar o canã cu apã caldã.
Gãsesc o peºterã, în peºterã o iesle
ºi niºte vite legate la ea. Acolo era un
braþ de paie. Maria nu mai poate sã
meargã mai departe. Se prãbuºeºte
pe paie, sub botul vitelor. Aºtepta cu
groazã durerile naºterii ºi chiar
moartea.
   Ascultarea ºi rãbdarea Sfintei
Fecioare ajunseserã la limitã. Îndoiala
începuse sã-ºi facã loc în sufletul ei.
Atunci intervine Dumnezeu. Lucrarea
Lui este mai presus de înþelegerea
omeneascã. În primul rând, naºterea
se produce fãrã durerile specifice
naºterii. Deasupra peºterii apare o
stea, care rãspândeºte o luminã mai
puternicã decât cea de zi, stoluri de
îngeri coboarã din ceruri ºi cântã
Pruncului ºi Mamei Sale. Cea mai
umilã ºi sãrãcãcioasã naºtere se
transformã în cea mai mãreaþã din câte
fuseserã pe pãmânt. Nici în palatele
împãrãteºti nu avuseserã loc
asemenea evenimente la naºterea
coconilor. La naºterea lui Iisus
participa, prin Sfânta Fecioarã Maria
ºi Iosif, întreg neamul omenesc; prin
animalele din jurul ieslei participa
întreaga fãpturã neînsufleþitã, toate
vieþuitoarele; prin peºterã ºi iesle,
participa Pãmântul însuºi; prin îngeri,
participa lumea nevãzutã a cerurilor.
Spaimele Mariei s-au risipit ºi au lãsat
loc unei imense bucurii, care, din
pãcate, nu a fost de lungã duratã,
fiindcã alte ºi alte evenimente ºi
încercãri avea sã se abatã peste ea.
   Fecioara Maria rãmâne simbolul
omului ascultãtor de Dumnezeu,
care, în ciuda tuturor încercãrilor,
greutãþilor ºi suferinþelor rãmâne
statornic credinþei sale în
Dumnezeu. Rãsplata nu întârzie sã
aparã!

Pr. Al. Stãnciulescu-Bârda

   De omenie ºi generozitate au dat dovadã poliþiºtii din cadrul
Inspectoratului de Poliþiei Judeþean Mehedinþi, care, cu sprijinul
Sindicatului Naþional PRO LEX ºi al Sindicatului Naþional al Poliþiºtilor
ºi Personalului Contractual, au onorat o misiune de suflet, fiind mesagerii
lui Moº Crãciun pentru copiii nevoiaºi.
   Astfel, poliþiºtii mehedinþeni au împachetat cu drag cadouri, constând
în articole de îmbrãcãminte ºi jucãrii pentru copiii cu nevoi speciale.
   Prezenþa oamenilor în uniformã, însoþiþi de darurile lor, au adus zâmbete
pe chipurile copiilor.

INFORMARE
PRIVIND MODIFICAREA TARIFELOR

PENTRU SERVICIILE DE APÃ ªI CANALIZARE
Stimaþi utilizatori,

   Societatea SECOM SA vã aduce la cunoºtinþã modificarea preþului
apei potabile, respectiv a tarifului de canalizare dupã cum urmeazã:
- Preþ apã potabilã:   5,67 lei/mc fãrã TVA      6,18 lei/mc cu TVA
- Tarif canalizare:      3,42 lei/mc fãrã TVA      3,73 lei/mc cu TVA
- Total apã canal :     9,09 lei/mc fãrã TVA      9,91 lei/mc cu TVA.
   Cota de TVA pentru serviciile de apã ºi de canalizare este de 9%.
   Noile preþuri se aplicã pe toatã aria de operare a SOCIETÃÞII SECOM
S.A, începând cu data de 1 IANUARIE 2022.
   Preþurile ºi Tarifele au fost aprobate de cãtre A.N.R.S.C. prin decizia nr.
215/15.12.2021 ºi practicarea tarifului unic face parte din Strategia
tarifarã a operatorului, cerinþã esenþialã ºi condiþie obligatorie din Contractul
de finanþare nr. 620/17.08.2021, încheiat între Ministerul Investiþiilor ºi
Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management a
Programului Operaþional Infrastructurã Mare ºi Societatea SECOM S.A.,
pentru „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apã ºi Apã
Uzatã din judeþul Mehedinti, în perioada 2014 - 2020 ’’.
Strategia tarifarã prevede ajustarea tarifelor pe termen lung, atât în
termeni reali, cât ºi pe baza inflaþiei, în conformitate cu proiectul major
aprobat de cãtre Ministerul Investiþiilor ºi Proiectelor Europene ºi are în
vedere, în principal, sã acopere:
- Costul justificat economic al furnizãrii serviciilor;
- Mentenanþa investiþiilor de interes regional realizate în cadrul POIM;
- Respectarea autonomiei financiare a companiei;
- Funcþionarea eficientã ºi în siguranþã a serviciilor, protecþia mediului ºi
sãnãtatea populaþiei;
- Constituirea ºi alimentarea fondului IID conform prevederilor
Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 198/2005, cu modificãrile ºi
completãrile ulterioare.

Societatea SECOM S.A.

Poliþiºtii mehedinþeni, alãturi de copiii cu nevoi

Corina MORARU, Purtãtor de cuvânt al IPJ Mehedinþi
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Zodia Berbec
Atenþia ºi eforturile îþi sunt îndreptate mai mult

spre casã ºi familie. Vin vremuri domestice noi,
însã deocamdatã se simt la nivel subtil. Rezolvã
cu atenþie ºi rãbdare sarcinile cotidiene ºi
îndatoririle profesionale, pentru cã îþi vor veni
satisfacþii ºi din aceste direcþii. Joi ºi vineri se
vor ivi situaþii disonante atât într-o relaþie
sentimentalã, cât ºi în relaþia cu copiii. Prudenþã
ºi discernãmânt! Tentaþ iile sunt mari ºi
pãguboase pe termen lung. A doua parte a
sãptãmânii aduce multã muncã la serviciu ºi
relaþii colegiale provocatoare.

Zodia Taur
(21 Aprilie - 20 Mai)

Este multã agitaþie în preajma ta în prima parte
a sãptãmânii. Prieteni, rude, simple cunoºtinþe
te vor cãuta fie pentru a le oferi un sfat, un sprijin
moral sau material, fie pur ºi simplu doresc sã
mai schimbe o vorbã cu tine despre subiectele
cotidiene, de larg interes. Niscai probleme pot
apãrea dinspre segmentul familial. Fii înþelegãtor
cu membrii familiei, chiar dacã ei te provoacã în
diverse moduri. Este vorba mai mult de rezolvarea
unor conflicte vechi, iar felul lor de a-þi atrage atenþia
este, deocamdatã, unul neplãcut. Rezervã momente
pentru odihnã!

Zodia Gemeni
(21 Mai - 22 Iunie)

Preocupãrile financiare sunt o temã
importantã. La prima vedere eºti nemulþumit de
veniturile obþinute din activitatea profesionalã,
dar în umbrã se traseazã alte variante de câºtig.
Totul este sã ai încredere ºi rãbdare. Deocamdatã,
descurcã-te cu ce ai ºi foloseºte strictul necesar.
Pe 23 ºi pe 24 decembrie sunt posibile discuþii
ºi întâlniri cu persoanele din anturajul apropiat.
Nu lua de bun chiar tot ce þi se spune ºi mai
ales vorbeºte numai la obiect, fãrã a povesti
despre tine ºi intenþiile tale. Cãlãtoriile pe
distanþe scurte vor fi frecvente, atât în scop
personal, cât ºi profesional.

Zodia Rac
(23 Iunie - 22 Iulie)

Eºti pus pe fapte mari în primele zile ale
sãptãmânii. Însã, luni este bine sã-þi temperezi
elanul ºi sã te ocupi numai de activitãþi uºoare
ºi bine cunoscute. Þi se rotunjesc veniturile, însã
nemulþumirile persistã în segmentul financiar.
Eºti tentat sã cheltuieºti mai mult decât câºtigi
deocamdatã, aspect neplãcut ºi neindicat.
Rezumã-te la a cheltui ºi folosi atât cât ai nevoie.
A doua parte a sãptãmânii îþi aduce în preajmã
persoane din anturajul apropiat. Întâlniri,
discuþii, vizite, excursii împreunã cu cei dragi în
locuri minunate.

                     Zodia Leu
(23 Iulie - 22 August)

Indiferent ce ai face, în sufletul tãu existã o
mare dorinþã de interiorizare ºi de visare cu
ochii deschiºi. De asemenea, se pot evidenþia
ºi afecþiuni mai vechi sau mai noi. Îngrijeºte-þi
sãnãtatea, planificã-þi riguros activitãþile ºi
acceptã sprijinul celor dragi ºi de încredere. Este
o perioadã de mari transformãri interioare, astfel
cã este dificil sã fii foarte prezent ºi implicat în
activitãþi comune cu alþii. Joi ºi vineri sunt ºanse
sã primeºti bani, cadouri sau favoruri dinspre
locul de muncã. Însã, totodatã vor veni ºi
informaþii preþioase vizavi de regimul muncii ºi
al salarizãrii.

Zodia Fecioarã
(23 August - 22 Septembrie)

Foarte animate sunt relaþiile cu prietenii, însã
mai mult prin prisma ta, decât a lor. Evitã sã te
apropii prea mult de aceste persoane, inclusiv
de persoanele care te-au susþinut pânã acum la
locul de muncã. Acum eºti numai pe forþele tale
ºi nimeni nu te mai poate ajuta aºa cum doreºti.
Ai nevoie de momente de odihnã ºi regândirea
unor planuri de viaþã, iar zile bune în acest sens
sunt joi ºi vineri. Sãnãtatea este vulnerabilã, deci
fii prudent ºi îngrijeºte-te corespunzãtor. La
sfârºitul sãptãmânii te vei simþi mai bine, dar
nu forþa nota.

Zodia Balanþã
(23 Septembrie - 22 Octombrie)

O sãptãmânã foarte dinamicã în plan
profesional. Chiar dacã lucrurile par amestecate,
nedesluºite ar fi bine sã observi atent ce se
petrece, sã notezi eventual într-un jurnal ºi sã
vorbeºti cât mai puþin cu alþii. Pe 23 ºi pe 24
decembrie apar în preajma ta prieteni, dar ºi variante
deosebite de a te implica în proiecte ºi acþiuni de
anvergurã. Fii prudent ºi, deocamdatã, doar
gândeºte-te la noi trasee profesionale. Acum este
mai bine sã fii doar spectator. Evitã provocãrile
celorlalþi ºi escaladarea conflictelor! La finalul
sãptãmânii odihneºte-te ºi detaºeazã-te de cotidian.

Zodia Scorpion
(23 Octombrie - 21 Noiembrie)

Foarte interesante sunt relaþiile de muncã! Unii
colegi sau ºefi îºi vor retrage susþinerea de pânã
acum, iar alþii vor face demersuri sã se apropie mai
mult de tine ºi sã te antreneze în activitãþi noi. Însã,
deocamdatã evitã luarea deciziilor importante!
Sãptãmâna este bunã numai pentru reevaluãri ºi
regândirea unor planuri personale sau profesionale.
Se recomandã prudenþã în relaþiile cu prietenii,
deoarece nu sunt ceea ce par. În weekend, relaxeazã-
te ºi stai la poveºti împreunã cu cei dragi. Surprize
pe toate planurile!

Zodia Sãgetãtor
(22 Noiembrie - 21 Decembrie)

La începutul sãptãmânii eºti nevoit sã achiþi
diverse facturi, datorii sau sã te ocupi de relaþiile cu
instituþii financiare. Se pare cã a sosit momentul sã
te ocupi de acte necesare fie dobândirii unor bunuri,
fie pentru contractarea unui credit. Deocamdatã ar
fi bine doar sã te informezi, sã-þi regândeºti planurile
financiare ºi sã laºi în sãptãmânile urmãtoare
acþiunea propriu-zisã. La serviciu este multã forfotã,
pentru cã eºti solicitat de ºefi ºi colegi în treburi
stringente. Prudenþã, întrucât este posibil sã-þi
pierzi credibilitate ºi apoi poziþia dintr-un grup
de lucru.

Zodia Capricorn
(22 Decembrie - 20 Ianuarie)

Se contureazã modif icãri  în relaþi ile
parteneriale, de aceea ar fi bine sã observi încotro
bate vântul schimbãrii. Perioada este favorabilã
numai unei analize privitoare la colaborãrile în
care eºti implicat sau doreºti sã te implici, dar
ºi pentru a studia pe îndelete relaþia cu partenerul
de viaþã. Pregãteºte-te de acþiuni mãreþe în
comun cu alþii! Joi ºi vineri apar cheltuieli pe
taxe, facturi, însã pot intra în discuþie ºi partajele
sau moºtenirile. Finalul sãptãmânii este potrivit
activitãþi lor culturale, dar ºi dialogului cu
persoane aflate în strãinãtate.

Zodia Vãrsãtor
(21 Ianuarie - 18 Februarie)

Ai multe de fãcut la serviciu, dar persistã
senzaþia de mers în gol. Se întrezãresc noutãþi
în plan profesional, de aceea nu pune bazã pe
ce a fost sau pe ce este încã. Îngrijeºte-þi
sãnãtatea, pentru cã se pot evidenþia afecþiuni
ale sistemului osos ºi ale sistemului digestiv. Þi-ar
prinde bine trasarea unui plan de consultaþii, analize
medicale sau intervenþii chirurgicale dupã caz.
Relaþiile parteneriale sunt amestecate, astfel cã sunt
posibile rãsturnãri de situaþie bulversante. La
sfârºitul sãptãmânii intervin cheltuieli importante.

Zodia Peºti
(19 Februarie - 20 Martie)

Este multã forfotã în plan sentimental, astfel
cã sunt ºanse sã te avânþi în prima idilã posibilã.
Controleazã-þi  stãri le ºi  ai rãbdare ca
evenimentele sã-ºi urmeze cursul firesc.
Atmosfera de la locul de muncã este bunã, însã
în fundal domneºte discordia, mai ales din partea
persoanelor mai în vârstã. Fii prudent în zilele
de 23 ºi 24 decembrie, pentru cã fluctuaþiile
emoþionale sunt mari ºi poþi lua decizii pripite.
Sãnãtatea este vulnerabilã, dar cu puþin efort ºi
bunãvoinþã vei depãºi totul cu bine. În weekend
se întrezãresc activitãþi comune cu alþii.

( 23 decembrie 2021 - 5 ianuarie 2022)

Autor: AstroCafe.ro
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În perioada 17-18.12.2021
clubul CS Pantheon Constanþa l-a
invitat pe “Moº Crãciun” la o
competiþie de Judo la care au
participat 114 sportivi dintre cei mai
mici Judoka componenþi de la 7
cluburi.
   “Gaºca Mea de Pici Atomici’’ de
la CSM Drobeta Turnu Severin a
participat la aceastã micã competiþie
ºi micuþii Judoka s-au clasat dupã
cum urmeazã:

Loc I
- TOMESCU CLEMENT NICOLETA
-19 kg -U8
- ªTEFAN IANIS ALEXANDRU -34
kg -U10

Ultimul Raport din acest an al BNR
asupra stabilitãþii financiare a
identificat „un singur risc sistemic de
nivel sever, cu perspective de
menþinere: tensiuni la nivelul
echilibrelor macroeconomice interne,
inclusiv ca urmare a pandemiei
COVID-19 ºi crizei energetice”.

Întârzierea reformelor ºi a
absorbþiei fondurilor europene, în
special prin PNRR reprezintã un risc
sistemic nou de nivel ridicat ºi în
creºtere. „Alte douã riscuri de nivel
ridicat, dar cu perspective de
menþinere, sunt riscul privind
incertitudinile la nivel global în
contextul crizei energetice ºi al
pandemiei COVID-19 ºi riscul de
nerambursare a creditelor contractate
de cãtre sectorul neguvernamental”,
se mai precizeazã în Raportul BNR.

Luni, a fost publicat sondajul
efectuat în noiembrie în rândul
membrilor CFA România. Conform
acestuia, valoarea medie a anticipaþiilor
pentru orizontul de 6 luni este de
5,0517 lei/euro, respectiv de 5,1145
lei/euro pentru orizontul de 12 luni.

În perioada analizatã, cursul euro
a rãmas la fel de stabil ca în ultimele
trei luni, cel de miercurea aceasta
fiind stabilit la 4,9489 lei, într-o
ºedinþã în care transferurile s-au
realizat în culoarul 4,947 - 4,952 lei,
cu închiderea pieþei la 4,949 lei.

Semnalul de înãsprire a politicilor
monetare ale marilor bãnci centrale,
excepþie fãcând BCE, a impulsionat
dealerii bancari, nivelul dobânzilor
din piaþa localã atingând noi maxime
ale ultimelor 21 de luni.

Pentru ianuarie se anticipeazã o
creºtere a dobânzii de politicã
monetarã a BNR la cel puþin 2%, în
timp ce inflaþia de luna trecutã s-a
menþinut aproape de 8%. Sondajul

Euro ar putea creºte la primãvarã la 5,05 lei
CFA România anticipeazã pentru anul
viitor trei majorãri ale dobânzii cheie.

La finalul intervalului, indicele ROBOR
la trei luni, în funcþie de care sunt
calculate dobânzile la majoritatea
creditelor în lei contractate înainte de mai
2019, a urcat de la 2,93 la 2,97%. Indicele
la ºase luni, folosit la calcularea ratelor la
creditele ipotecare, a urcat de la 3,09 la
3,11% iar indicele ROBOR la 12 luni,
care reprezintã rata dobânzii plãtitã la
creditele în lei atrase nivel interbancar, a
crescut de la 3,15 la 3,18%.

În cea mai mare parte a intervalului,
euro a avut o evoluþie apreciativã faþã
de dolar. La sfârºitul lui, moneda
unicã a pierdut toate câºtigurile. De
la un maxim de 1,1329 dolari ea a
scãzut pânã la 1,1235 dolari.

Faþã de începutul anului, indexul
Dolarului faþã de un coº comun al altor
valute importante a crescut cu 6,7%. În
piaþa localã cursul monedei americane
a scãzut vinerea trecutã la 4,3703 lei dar
a urcat miercuri la 4,3815 lei.

Media francului elveþian a fluctuat
între 4,7348 ºi 4,7595 cel de la finalul
intervalului fiind stabilit la 4,7456 lei.
Cursul lirei sterline a urcat miercurea
aceasta la 5,8346 lei.

Preþul gramului de aur a urcat
pânã la 253,9920 lei, evoluþie la care
a contribuit creºterea unciei pânã la
1.814 dolari, dar a scãzut la finalul
intervalului la 252,2519 lei.

Bitcoin a coborât vinerea trecutã
sub 45.500 dolari, minim al ultimelor
trei luni dar a crescut la sfârºitul
perioadei la 48.470 - 49.570 dolari.

Ether a alunecat miercurea trecutã
la un minim de circa 3.650 dolari,
dar a urcat la finalul intervalului la
3.950 - 4.080 dolari.

Analiza cuprinde perioada 15 -
22 decembrie.

 Radu Georgescu

Anunþ public
privind depunerea solicitãrii de emitere a acordului de mediu

UNGUREANU IONUÞ MÃDÃLIN, anunþã publicul interesat asupra
depunerii solicitãrii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul
„Construire halã industrialã pentru prefabricate din beton”, propus a
fi amplasat în judeþul Mehedinþi, localitatea Argineºti, comuna
Butoieºti, CF nr. 51241.

Informaþiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenþiei
pentru Protecþia Mediului Mehedinþi, Drobeta Turnu Severin, str. Bãile
Romane, nr. 3, în zilele de luni - vineri, între orele 8.00 - 14.00.

   Observaþiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenþiei pentru
Protecþia Mediului Mehedinþi.

Competiþie de Judo la care au participat
114 sportivi dintre cei mai mici Judoka

- CHIRICA DAVID -55 kg -U12
Loc III

- TOMESCU CLEMENT MARIA -32
kg -U12
 - ROªCA MIHAI -38 kg -U10
- PANÃ ADELA -28 kg -U8

Loc V
- ªTEFAN IUSTIN GEORGE -30 kg -U8

“Moº Crãciun” a apreciat eforturile
ºi ambiþia cu care micuþii Judoka au
luptat ºi i-a premiat cu diplome,
medalii ºi dulciuri, dãruindu-le
astfel ºi multã motivaþie de a se
pregãti în continuare pentru
urmãtoarele competiþii.
Lena STEREA, Purtãtor de cuvânt

al CSM Drobeta Turnu Severin

   Vând casã cãrãmidã, la 6 km de oraºul Strehaia, compusã
din 4 camere + 1 camerã, hol, 3 terase (una închisã), baie

(fosã septicã), dotatã cu maºinã de spãlat automatã, apã caldã (boiler
electric), bucãtãrie, dotatã cu combinã frigorificã, aragaz, cuptor cu plitã
electricã, instant Delimano, sobã cu plitã, cãmarã, beci (butoaie, damigene
50 ºi 25 litri), gresie, faianþã (bucãtãrie, baie, hol ºi terase), magazie, hambar,
curte + grãdinã, mari, 2 surse de apã. Telefon contact 0722216893

anunþ
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Repartizatã în Seria a 7-a a
Ligii a 3-a, nou-promovata Viitorul
ªimian a intrat în iarnã de pe locul 5,
cu 22 de puncte. Echipa
mehedinþeanã a început destul de
timid campionatul, în principal, din
cauza lipsei omogenitãþii lotului, iar
în etapa a 7-a ocupa antepenultimul

loc, cu doar 6 puncte. De altfel, dupã
promovarea din varã, Viitorul ªimian
a remaniat lotul aproape complet.
Dintre jucãtorii care au disputat
barajul cu Minerul Costeºti au mai
rãmas la echipã doar Mihai Schintee,
Daniel Miºea, Andrei Sãrãcin ºi Raul

Divizia A, Seria C, etapa a 14-a
SCM Politehnica Timiºoara II - CSU Politehnica Timiºoara 45-22 (24-9)
AHC Drobeta - CS Universitatea Craiova 26-38 (12-20)
CSM Reºiþa - CSU “Constantin Brâncuºi” Târgu Jiu 50-22 (20-13)
CSM Oradea - CS Unirea Sânnicolau Mare 41-26 (24-14)

Programul echipei mehedinþene în sezonul regular:
Etapa 1: Viitorul ªimian - CSM Jiul Petroºani 2-2
Etapa 2: CSM Reºiþa - Viitorul ªimian 2-1
Etapa 3: Viitorul ªimian - Viitorul Pandurii Tg. Jiu II 3-0
Etapa 4: Progresul Ezeriº - Viitorul ªimian 1-0
Etapa 5: Viitorul ªimian - Voinþa Lupac  3-3
Etapa 6: Gilortul Târgu Cãrbuneºti - Viitorul ªimian 3-1
Etapa 7: Viitorul ªimian - Pandurii Târgu Jiu 2-2
Etapa 8: Armata Aurul Brad - Viitorul ªimian 0-1
Etapa 9: Viitorul ªimian - CSM Deva 1-2
Etapa 10: CSM Jiul Petroºani - Viitorul ªimian 0-1
Etapa 11: Viitorul ªimian - CSM Reºiþa 1-6
Etapa 12: Viitorul Pandurii Tg. Jiu II - Viitorul ªimian1-1
Etapa 13: Viitorul ªimian - Progresul Ezeriº 3-0
Etapa 14: Voinþa Lupac - Viitorul ªimian 3-4
Etapa 15: Viitorul ªimian - Gilortul Târgu Cãrbuneºti5-1
Etapa 16: Pandurii Târgu Jiu - Viitorul ªimian (12 martie 2022)
Etapa 17: Viitorul ªimian - Aurul Brad (19 martie 2022)
Etapa 18: CSM Deva - Viitorul ªimian (26 martie 2022)
Clasament
1. CSM Reºiþa 15   14  1   0    55-7   43
2. CSM Deva 15   10  1   4 23-14 31
3. Pandurii Târgu Jiu 15    7  6   2 29-12 27
4. Voinþa Lupac 15    7  5   3 28-21 26
5. Viitorul ªimian 15    6 4    5 29-26 22
6. CSM Jiul Petroºani 15    4 4    7 17-19 16
7. Progresul Ezeriº 15    4 4    7 15-29 16
8. Gilortul Tg.Cãrbuneºti15    3 3    9 21-37  12
9. Viitorul Pandurii Tg.Jiu II 15    2 4    9 8-37 10
10. Armata Aurul Brad 15    1 2   12 11-34 5

Lot remaniat, pentru Liga 3
Iorgulescu, fiind aduºi, în schimb,
mehedinþenii Samuel Zimþa (FCU
Craiova), Claudiu Ghighilicea
(ªoimii Lipova), Cristian Poianã
(ACSO Filiaºi), Alexandru Ciutã
(Luceafãrul Oradea), Ionel Miºu
(Metalul Buzãu), Mathias Hondorocu
(Farul Constanþa), Ionuþ Rupa (ex

ACSO Filiaºi), Eugen Toader (CSS
Drobeta Turnu Severin), Alin Enache
(CSS Drobeta Turnu Severin), Marius
Orleanu (Luceafãrul Drobeta Turnu
Severin), Alex Moroºanu (Luceafãrul
Drobeta Turnu Severin) ºi Robert
Pâslea (CSJ ªtiinþa ”U” Craiova),

c r a i o v e a n u l
Samuel Luicã (ex
FCU Craiova),
timiºorenii David
Pop (ªoimii
Lipova), Fabio Trip
(ªoimii Lipova) ºi
Gelu Velici
(Dunãrea Cãlãraºi)
sau camerunezii
A l e x a n d r e
Bahanag Song
(CSM Ceahlãul
Piatra Neamþ) ºi
Passi Spephane
Njopgang (CSM
Paºcani), ultimul
rezilindu-ºi între
timp contractul cu
echipa din ªimian,
pregãtitã de Relu
Þurai. Principalul
marcator al
Viitorului, în cele
15 etape disputate
în acest an, a fost
Gelu Velici, cu 7
goluri, acesta fiind

Elevii lui Rouã, învinºi de craioveni
 Mircea  Oglindoiu

În ultima etapã a Diviziei A la
handbal masculin, AHC Drobeta a
fost învinsã, în Sala Polivalentã din
Drobeta Turnu Severin, cu scorul de
38-26 de CS Universitatea Craiova
ºi a încheiat Seria C pe locul 7, din
8 participante, cu doar 7 puncte.
Victoria oaspeþilor s-a conturat încã
de la pauzã, doljenii intrând la
cabine cu avantaj de 8 goluri, scor

20-12. Daniel Negroiu (14 g),
Andrei Ruptureanu (4g), Denis Þiu
(4 g), Sebastian Drãghici (1) ºi
Marius Boboc (1) au fost
marcatorii echipei severinene,
antrenatã de Ionuþ Rouã.
   Din Seria C, în play-off s-au
calificat CSU Oradea ºi CSM Reºiþa,
alãturi de Magnun Botoºani ºi CSU
Galaþi (Seria A), CS Medgidia ºi

CSU Piteºti (Seria B)
ºi CSM Sighiºoara ºi
CSM Odorheiu
Secuiesc (Seria D).
Primele 2 clasate vor
promova direct în Liga
Naþionalã, iar echipele
de pe locurile 3-4 vor
juca meciuri de baraj.

urmat de Samuel Zimþa ºi Claudiu
Ghighilicea, ambii cu câte 4 reuºite.
   Campionatul se va relua în luna
martie a anului viitor, când mai sunt
programate 3 etape din sezonul
regular. Ulterior, primele 4 clasate vor

juca în play-off ºi vor lupta pentru
promovarea în Liga a 2-a, în timp ce
echipele poziþionate pe locurile 5-10
se vor duela în play-out, pentru
evitarea retrogradãrii.

Clasament
1. CSM Oradea 14   13 0   1 573-38239
2. CSM Reºiþa 14   9 2   3 511-41229
3. CSU Craiova 14   8 1   5 489-46825
4. Sânnicolau Mare 14   8 0   6 478-47324
5. SCM Politehnica II 14   6 4   4 485-43022
6. CSU Târgu Jiu 14   4 0   10 399-50412
7. AHC Drobeta 14   2 1   11 361-5187
8. CSU Timiºoara 14   2 0   12 402-5116
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Mã fraþilor, mã mehedinþenii
mei cetitori de Obiectiv, sã

dusã ºi anu’ ãsta. Cu bune, cu rele,
cu ai lu’ Zbanghiu cu Covid, da sã
fârºi. Luã ºi Tanþa lu’ Pecingine pojar
di la copiii lu’ Marghioala lu’
Fleaºcã, di la ªimian, sã mãritã ºi
aia micã a lu’ Romicã di la vale, fu
un an aºa ºi aºa, nici prea prea, da
nici foarte foarte.

Ajunsã ºi nea Virgil ministru cu
2 portofolii, cum vã ziceam data

trecutã, îl susþinu ºi pe nea Truºcã
di la ªimian cu echipã de fotbal cu
tot. Ce mai conteazã cã Severinu
nu are nici echipã ºi nici port la
Dunãre, dacã la ªimian sã poate?!
O veni 2022 cu veºti mai bune ºi
poate ºi nea Virgil sã uitã mai mult
spre oraºul de unde a plecat, cã pi
la ªimian mai mult tranziteazã spre
Capitalã. Oricum, nea Virgil e pe
altã axã de ceva vreme, vorbeºte cu
americanii o datã la trei zile, mai
zilele trecute sã întâlni cu ditai
delegaþia, cã dacã le citeºti numele
ºi foncþia la fiecare poþi sã faci
entorsã la limbã. Pã da, cã

Pluguºorul lu’ nea Mãrin

Aho, aho, copii ºi fraþi,
Staþi aºa ºi nu mânaþi,
Lângã noi v-alãturaþi
ªi Pluguºorul cântaþi.

S-a sculat mai an, nea Virgil Popescu
ªi-a încãlecat pe-un cal învãþat
Cu ºaua de aur, cu nume de aur,
De pi la Strehaia, ori pi la Batoþi,
Sã ne dea la toþi,
Energie purã, încãlzire-n casã
ªi Belºug pe masã.

Mâine anu se înnoieºte
Cu nea Marius se porneºte
ªi începe a ura,
Pe la case Primãria.
Cu impozite ºi taxe,
Semne bune anul are,
Semne bune de belºug,
Pentru brazda de sub plug.

ªi urarea e mai multã,
Cu nea Aladin pe rutã,
El în scãri s-a ridicat,
Peste câmpuri s-a uitat,
ªi asfalt a aruncat,
Niciun metru sã rãmânã,
Fãrã negru de þãrânã.

Ia mai mânaþi, mãi flãcãi,
ªi porniþi din zurgãlãi,
Sã v-audã nea Cârjan,
Care s-a tot plictisit,
An de an a nimerit,
Din birou ca sã mai iasã,
Doar când e iarba mai deasã,
Sã taie frunze la câini
ªi sã numere delfini.

ªi-am avut azi-noapte un vis,
Pe cai mari, din Paradis,
S-a întors nea Nicolicea
ªi din grajd un cal a scos,
Negru ca ºi corbul,
Iute ca ºi focul,
De nu-l prinde locul.
Doar nea Zimþea mai ura,
De doru lu’ dumneata,
Nu de Doru Dumitrescu,
Cã pensia-i altceva.

De urat am mai ura,
Dar mã tem cã va-nsera,
Pe-aici, pi la dumneavoastrã,
Departe de casa noastrã.
ªi-atuncea eu vã spun,
La Mulþi Ani ºi-un An mai bun,
Sã fie cu sãnãtate,
Cu belºug ºi cu de toate,
La Anu ºi La Mulþi Ani!

delegaþia fu condusã de Justin
Friedman, Senior Advisor,
International Security and Non-
proliferation Bureau (ISN), U.S.
Department of State, însoþit de
Aleshia Duncan, Deputy Assistant
Secretary, U.S. Department of
Energy, Steve Adams, International
Security and Non-proliferation
Bureau (ISN), U.S. Department of
State, Endrit Demi, Energy,
Cybersecurity, and Economic

Growth Assistance Coordinator,
EUR/ACE, U.S. Department of
State, Robyn Garfield, Commercial
Attaché, U.S. Department of
Commerce ºi David Muniz, Chargé
d’affaires al Ambasadei SUA în
România. Este cã vi s-a împleticit
limba di la invitaþii lu’ nea Virgil?!

Bine, mai nou ºi tanti Firu di la
PNL e mare specialistã în sãnãtate,
sã ceartã cu nea Rafila, cã nu
înþelege ce atâta grabã cu certificatu’
verde. ªi nu asta ar fi discuþia, da
cicã nu ºtie ce jocuri face ministrul
Alexandru Rafila. Pã sã facã o
interpelare ºi sã afle ºi sã ne spunã

Da asta e treaba lui,a noastrã e sã cântãm Pluguºorul:

 nea Mãrin

ºi nouã, cã doar de aia primeºte
leafã parlamentarã.

Între timp, mai intrarã mascaþii
pi la nea Mariusicã, primarele di la
Orºova, sã mai ridice neºte
documente, probabel ºtie ‘mnealui
ce ºi cum ºi de unde pãnã unde.
Cam multe pe mandatu’ ãsta, cam

multe intrãri, semn nu prea bun.
Mã nepoate, acuma sã vedem ce

semne ne-o aduce anu’ care vine,
cã pe ãsta îl cam petrecurãm.
Oricum al lu’ Zbanghiu zisã cã el
sã duce la sârbi de Revelion, cã
vecinii au Anul Nou în ianuarie ºi
el vrea sã prelungeascã 2021.
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